
Поліщук В.А.  

ВАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРОЦЕСІВ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ 
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

У широкому розумінні термін соціальна освіта трактується як освіта, яка 
спрямована, з одного боку, на оволодіння професійно необхідними знаннями, 
вміннями і навичками, а з другого – на формування таких якостей у молодих 
спеціалістів, які допоможуть зберегти і збільшити ступінь соціального 
захисту громадян. 

У зв’язку з необхідністю вирішення різноманітних гострих соціальних 
проблем захисту і допомоги населенню соціальна освіта сьогодні у нашій 
країні ототожнюється з теорією і практикою “соціальної роботи”, з процесом 
підготовки спеціалістів для даної сфери діяльності. Власне у цьому контексті 
ми і будемо вживати в подальшому термін “соціальна освіта”.  

За нашим глибоким переконанням, на даному етапі розвитку нашої 
країни проблеми соціальної освіти повинні осмислюватись і вирішуватись 
власне у контексті розуміння логіки взаємодії глобального, національного, 
регіонального і особистісно-індивідуального розвитку життєвих сил людини 
і її взаємозв’язку з життєвим простором. 

У розвинутих країнах значення соціальної освіти визначається вимогами 
до якості підготовки спеціалістів з боку держави і з боку громадян, для яких 
освіта виступає як умова виживання, особистого життєвого успіху, реалізації 
особистісних і професійних планів. Багаторічний досвід соціальної освіти в 
Англії, Швейцарії, Швеції, ФРН та інших країнах свідчить про важливість 
формування відкритого освітнього простору в процесі розвитку соціальної 
освіти, якому були б притаманні такі характеристики, як варіативність 
програм підготовки, різноманітність термінів навчання, форм атестації, 
методів і технологій викладання. 

В Україні з цілком очевидних причин ще довго буде неможливим 
перебудувати систему соціальної освіти на обслуговування індивідуальних 
соціальних потреб, тим більше, що соціальна сфера не є комерційною, а 
професійну діяльність у ній аж ніяк не можна віднести до числа престижних 
професій. Окрім того, існуючу систему соціальної освіти, на жаль, не можна 
трактувати як соціальний інститут, який здійснює якісну підготовку сучасних 
фахівців для соціальної сфери. У ситуації постійної трансформації 
соціальних послуг, розвитку соціальної інфраструктури недоцільно готувати 
майбутніх фахівців до виконання лише певних ролей і функцій певної 
професії. У період трансформації суспільства традиційні форми професійної 
освіти стають неефективними, тому що не відображають нову соціальну 
культуру, яка формується. 

На даному етапі розвитку нашого суспільства завдання соціальної освіти 
необхідно трактувати значно ширше, оскільки вона покликана забезпечити 
відродження і відтворення соціальної культури суспільства. Соціальну освіту 
в даному аспекті можна трактувати як таку, яка повинна стимулювати 



реорганізацію традиційної системи професійної освіти в напрямку до 
пріоритетності розвитку гуманітарного, аксіологічного мислення у майбутніх 
фахівців.  

Система підготовки спеціалістів для соціальної сфери — найбільш 
молода в системі професійної освіти, що, природно, обумовило нечіткість в 
розумінні домінуючих напрямків її розвитку, довільне трактування окремими 
закладами пріоритетних завдань і технологій підготовки відповідних 
фахівців. 

Створення механізмів прогнозування, які дозволяли б регулювати 
співвідношення спеціалістів різного профілю адекватно розвитку системи 
соціального обслуговування, безсумнівно, буде сприяти підвищенню якості 
підготовки соціальних працівників. Для цього доцільно періодично 
проводити моніторинг, за результатами якого можна було б судити про 
ситуацію в країні і регіонах, вдосконалювати інформаційне обслуговування 
закладів освіти, рекламувати сучасні напрямки професійної підготовки 
спеціалістів відповідно до реальної потреби. Довготривалий прогноз 
розвитку системи неперервної підготовки і перепідготовки спеціалістів для 
соціальної сфери передбачає прогнозування за наступними основними 
параметрами: 

- рівень життя населення; 
- наявність місцевих ресурсів для вирішення соціальних проблем 

населення даного регіону; 
- демографічні процеси, розвиток соціальних аномалій і патологій; 
- наявність структури спеціалізованих закладів соціальної сфери і їх 

укомплектованість відповідними професійними кадрами; 
- вивчення потреб населення на отримання професій соціального 

профілю; 
- забезпечення потреб соціальних служб у відповідних спеціалістах. 
За своєю аксіологічною і функціональною природою соціальна робота є 

одним із найбільш багатопланових і трудоємких видів професійної 
діяльності, тому спеціаліст із соціальної роботи може працювати на різних 
рівнях реалізації соціальної діяльності, що вимагає і різних рівнів освіти і 
кваліфікації. Власне тому створення неперервної багаторівневої системи 
підготовки кадрів для соціальної сфери безпосереднім чином пов’язане із 
завданням удосконалення різнорівневої структури освітніх закладів, які 
здійснюють соціальну освіту. Сьогодні в цю структуру входить система 
профільних середніх і вищих навчальних закладів, які готують кадри для 
закладів соціальної сфери і управління, спеціалістів у сфері соціальних наук. 
Цілком зрозуміло, що ці нові організаційні структури знаходяться в нашій 
країні на початкових етапах свого розвитку і мають ряд проблем: вони 
недостатньо забезпечені науковою і методологічною літературою, не 
вистачає відповідних наукових кадрів. 

Для вирішення завдань успішного розвитку соціальної освіти доцільно: 



- на рівні держави сформувати імідж значущості соціальної роботи як 
професійної діяльності і необхідності підготовки для цієї сфери 
високопрофесійних кадрів; 

- донести до свідомості керівників закладів соціальних служб 
важливість та необхідність професійної підготовки їх персоналу; 

- виявити основні компоненти знань і вмінь, які вважаються головними 
для практичного соціального працівника і соціального педагога; 

- здійснити організаційні заходи з реалізації ідеї різнорівневої 
структури підготовки професійних кадрів для соціальної сфери; 

- здійснити організаційні заходи з реалізації неперервної системи 
соціальної освіти. 

Якщо в контексті узагальнення розглядати зарубіжний досвід розвитку 
соціальної освіти, то необхідно відмітити, що в переважній більшості країн 
система підготовки відповідних фахівців відрізняється варіативністю. 
Існують різні підходи як до визначення змісту освіти, так і до технології 
навчання. Підготовкою кадрів займаються як державні системи, так і 
приватні. 

Проте при всій варіативності спостерігаються загальні підходи, на яких 
базується базова освітня модель. По-перше, до оволодіння професією 
допускаються особи, які мають, як правило, соціальний життєвий досвід, 
практику соціальної взаємодії і особистісні нахили до роботи подібного роду. 
По-друге, навчальними планами передбачено 40-50% навчального часу на 
практику в соціумі, а також розробку і створення студентами різноманітних 
соціальних проектів і впровадження їх у практику. По-третє, весь процес 
навчання зосереджений на підготовці спеціаліста до роботи з особистістю і в 
особистісно-зорієнтованому контексті. 

Дослідження свідчать, що на протязі останніх років у різних країнах 
світу актуальним для соціальної освіти є підхід до побудови навчання в 
контексті неперервної освіти, курс на створення для студента можливостей 
займати не просто активну, а ініціативну позицію в навчальному процесі, не 
тільки готуватися до майбутньої професійної діяльності, а опановувати її, 
вступаючи з нею в активний діалог, самому шукати відповіді на питання, що 
виникають, і не зупинятися на знайденому як на остаточній істині. 

У процесі визначення власної стратегії підготовки соціальних педагогів 
викладачі психолого-педагогічного факультету Тернопільського державного 
педагогічного університету імені В.Гнатюка підійшли до вирішення цього 
завдання з переконанням, що підготовка спеціалістів для соціальної сфери 
повинна об’єднувати в єдине ціле всю систему підготовки, яка повинна 
включати в себе: діагностику професійної придатності; довузівську, 
допрофесійну підготовку; базову підготовку (стаціонарна, вечірня, заочна, 
очно-заочна, дистанційна, екстернатна форма навчання), яка може 
проводитися як за державним замовленням, так і на комерційній основі; і 
систему післядипломного навчання (перепідготовка і підвищення 
кваліфікації, опанування відповідною спеціалізацією).  



У нашій країні інтенсивно проходить процес розвитку, збагачення і 
вдосконалення професійної соціальної діяльності. Тому система соціальної 
освіти повинна бути гнучкою, мобільною, швидко реагувати на зміни у 
соціальній політиці, на зміни в соціальній сфері, на потреби конкретної 
людини і суспільства в цілому.  

Важливою рисою сучасної соціальної освіти повинна стати її 
направленість на підготовку спеціалістів, здатних не стільки адаптуватися до 
існуючих умов, скільки бути здатними сприймати і засвоювати ситуації 
соціальних змін. Власне тому у Тернопільському державному педагогічному 
університеті імені В.Гнатюка проводиться ціленаправлена робота по 
впровадженню в процесі підготовки фахівців для соціальної сфери 
інноваційних освітніх технологій.  

Дидактичні пошуки професорсько-викладацького складу університету 
спрямовані на впровадження освітніх технологій, які ставлять студентів в 
активну позицію і сприяють засвоєнню ними конструктивного досвіду: 
технології проблемного викладу матеріалу, навчання на основі пошуково-
дослідницької діяльності, власного досвіду студентів, організації взаємодії 
студентів між собою, з викладачами і практичними працівниками; 
стимулювання активності студентів, навчання їх моделюванню ситуацій, 
діагностичним технологіям; соціально-педагогічних тренінгів, розвитку 
професійного мислення; формування індивідуально-творчого стилю, потреби 
в самоосвіті і саморозвитку. При цьому велику увагу ми приділяємо 
опануванню студентами сучасними інформаційними технологіями. 

Позиція ректорату і деканату полягає в тому, що кожна кафедра має 
право вибирати таку технологію викладання своїх предметів, яка найбільш 
відповідає специфіці предмета, курсу, потоку, особистості викладача, 
можливостям конкретних студентів. 

Підготовка спеціалістів соціальної сфери базується на цілому комплексі 
дисциплін. Набір таких дисциплін і співвідношення часу, що відводиться на 
їх вивчення, у різних вищих закладах освіти України є різним.  

Узагальнюючи вимоги до навчальних планів і програм, які зустрічаються 
у зарубіжних публікаціях, можна виділити наступні найбільш загальні 
елементи програми навчання: основні предмети (базові); методи і технології; 
закон і соціальна робота (блок, що забезпечує захист прав у соціальній роботі 
з сім’єю, з дітьми, пенсіонерами, інвалідами, іншими групами населення); всі 
аспекти змісту і методів соціальної роботи з різними категоріями населення. 

При формуванні навчальних планів у багатьох країнах світу 
враховуються чинники наступних чотирьох рівнів: на рівні держави (освітній 
стандарт); професорсько-викладацького колективу конкретної школи 
соціальної роботи; повинно бути замовлення “знизу” (від соціуму, громади) і, 
нарешті, залучення клієнтів до прогнозування і організації навчального 
процесу. 

У справі підготовки фахівців із соціальної роботи у нашій країні на 
сьогоднішній день одним із найактуальніших питань є розробка системи 
чітких, послідовних і логічно завершених освітніх стандартів, відповідної 



навчально-методичної документації. У Тернопільському державному 
педагогічному університеті імені В.Гнатюка проводиться певна робота щодо 
створення своєї моделі (системи) підготовки соціального педагога, розробки 
відповідних технологій навчального процесу, організаційного і науково-
методичного його забезпечення. 

Наступним важливим чинником, який повинен враховуватися у 
соціальній освіті, має бути концептуальна позиція, що далеко не всі 
претенденти можуть і повинні опановувати фах соціального працівника чи 
соціального педагога. Формування контингенту студентів на відповідні 
факультети не може бути таким, як на інші спеціальності через особливості 
цієї професії. Завдання закладів освіти полягає в тому, щоб залучити до 
опанування спеціальністю саме тих студентів, які прагнуть і можуть зробити 
життя людини кращим і які свої особисті прагнення, власні духовні цінності 
вкладають у свою професію, в справу, якій вони навчаються і будуть 
служити. У зв’язку з цим проблема відбору абітурієнтів і допрофесійної 
(довузівської) підготовки спеціалістів, їх “вирощування”, починаючи з 
дитячого віку – включення дітей і молоді в доступні їм форми соціальної 
допомоги як волонтерів, – є однією із ключових, якщо ми хочемо звести до 
мінімуму помилки у забезпеченні системи соціальних служб якісними 
кадрами професійних соціальних педагогів і соціальних працівників. 

Аналіз свідчить, що в більшості країн світу, які входять у Міжнародну 
асоціацію шкіл соціальної роботи, до претендентів навчатися соціальній 
роботі пред’являється ціла система вимог. Найбільш поширеними серед них 
є певні вікові обмеження (у Швейцарії, Німеччині, Фінляндії, США, Канаді, 
Індонезії) та певний освітній рівень (у США, Канаді, Австралії, Коста-Ріка). 
В Австралії, наприклад, до претендентів навчатися соціальній роботі 
пред’являється вимога мати завершену університетську освіту або 
спеціальність типу “людина-людина”; у Коста-Ріка — один рік навчання на 
гуманітарному факультеті. У таких країнах, як Австралія, Індонезія, Канада, 
Німеччина, Нова Гвінея, США, Швейцарія до абітурієнтів пред’являється 
вимога мати досвід практичної соціальної роботи. 

У нашій країні дане питання тільки починає розроблятись. Як уже 
зазначалося, в Тернопільському державному педагогічному університеті 
імені Володимира Гнатюка розробляються методики професійного відбору. 
Здійснюється дана робота у двох напрямках: формування компактного 
питальника на основі виділених основних блоків професійно важливих 
якостей соціального педагога і створення психодіагностичного комплексу з 
метою виявлення абітурієнтів, найбільше придатних до навчання і 
майбутньої професійної діяльності соціального педагога. 

З допомогою питальника виясняється особистісне обґрунтування 
абітурієнтом причин вибору ним власне цієї професії; своїх життєвих 
цінностей і цілей; бажання працювати з людьми, які потребують соціального 
захисту і соціальної допомоги; рівень сформованості інтересу до вибраної 
професії; обізнаність із можливими сферами майбутнього працевлаштування. 



Варто зауважити, що в ході відбору викладачі факультету враховують 
рекомендації професійних соціальних працівників, відділів у справах сім’ї і 
молоді, управлінь освіти, адміністрації соціальних служб та інших осіб, які 
здатні дати кваліфіковану оцінку даному претенденту як потенційному 
соціальному працівнику. Вважаємо за доцільне зауважити, що абітурієнтів 
повинні діагностувати тільки професійні психологи.  

Зміст і характер діяльності соціального педагога свідчать про 
необхідність певного попереднього соціального досвіду та підготовки до неї. 
Ця особливість даного виду професійної діяльності актуалізує доцільність і 
необхідність достатньо ранньої орієнтації на дану професію, яка повинна 
здійснюватись задовго до того, як розпочнеться засвоєння професійних 
знань, умінь та навичок у стінах вищих закладів освіти. 

Сьогодні в Україні застосовуються різноманітні форми допрофесійної 
підготовки, які здійснюються у наступних типах освітніх закладів: 

– у загальноосвітніх закладах (школах, ліцеях, гімназіях); 
– у закладах додаткової освіти (будинках дитячої творчості, соціально-

педагогічних клубах, гуртках, факультативах, групах помічників соціальних 
педагогів); 

– у вищих закладах освіти (факультетах майбутнього соціального 
працівника-педагога, очно-заочних школах соціального педагога); 

– у взаємодії “загальноосвітній заклад – вищий заклад освіти” 
(соціально-педагогічних класах, спеціалізованих класах з конкретного 
профілю, педагогічних коледжах та ліцеях, школах майбутнього соціального 
педагога). 

Викладачі багатьох університетів України спільно із загальноосвітніми 
закладами освіти розробляють і втілюють у життя ідею допрофесійної 
підготовки помічників соціальних працівників і соціальних педагогів. 

Наступна концептуальна позиція розвитку соціальної освіти полягає в 
тому, що навчання соціальній роботі не може успішно вирішуватись у 
відриві від самої практики соціальної роботи. Так, наприклад, у 
Великобританії і США студенти вивчають соціальну роботу на двох рівнях: 
на рівні коледжу і агентства (аудиторний і практичний курси). Коледж, як 
навчальний заклад, основну увагу зосереджує на процесі навчання студентів і 
аналізі його результатів. Агентства – це організації, які займаються 
соціальною роботою, і їх основна функція полягає в забезпеченні 
функціонування соціальних служб і контролю за якістю їх роботи. 

Відрадним є факт, що у багатьох вищих закладах освіти України 
(Запорізькому державному університеті, Київському державному 
педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Тернопільському 
державному педагогічному університеті імені В. Гнатюка) у цілісній системі 
підготовки фахівців для соціальної сфери передбачені різноманітні види 
практик протягом всього періоду навчання. Аналіз рівня підготовки 
майбутніх фахівців у цих навчальних закладах свідчить, що практика 
служить органічним доповненням до теоретичних курсів, які вивчаються 
студентами; допомагає студентам краще усвідомити суть своєї майбутньої 



професії і знайти своє місце в ній; дає можливість студентам краще 
ознайомитись із сучасним станом соціальної і соціально-педагогічної роботи 
як у закладах різного типу, так і в службах соціальної допомоги різним 
категоріям населення; зрозуміти особливості соціальної роботи на сучасному 
етапі розвитку нашого суспільства, в результаті чого у них розвивається 
реалістичний підхід до майбутньої діяльності.  

Одним із найбільш складних і важко здійснюваним компонентом 
цілісної системи соціальної освіти на даному етапі розвитку нашого 
суспільства є післядипломна освіта. Власне тому професорсько-
викладацький склад психолого-педагогічного факультету Тернопільського 
державного педагогічного університету імені В.Гнатюка поряд з підготовкою 
відповідних фахівців значну увагу приділяє питанням здійснення 
післядипломної освіти. 

Окремим абзацом хочеться зазначити, що колектив психолого-
педагогічного факультету Тернопільського державного педагогічного 
університету імені В.Гнатюка має тісні контакти з соціальними службами 
регіону. 

Практичні соціальні працівники є позаштатними членами кафедр, вони 
беруть участь у підборі абітурієнтів, у засіданнях кафедр, у роботі ради 
факультету, разом із викладачами приймають іспити. Їх залучають до 
наукових і науково-практичних конференцій, до написання посібників, до 
проведення наукових досліджень. Декотрі з них навчаються в аспірантурі 
університету, готують дисертації. 

Тісна співпраця між соціальними службами і колективом психолого-
педагогічного факультету створює сприятливі умови для впровадження 
нових технологій (діагностик, форм, методів) у роботу соціальних служб; 
соціальні працівники беруть активну участь у підборі абітурієнтів, корекції 
навчальних планів, програм, змісту і методики викладання окремих 
дисциплін, сприяють їх практичному спрямуванню. 

Значну увагу ми приділяємо підбору, навчанню й підтримці керівників 
практик із числа практичних соціальних працівників. З цією метою 
проводимо для них консультації, настановчі конференції, зустрічі, лекції, 
бесіди, тренінги, розробляємо методичні посібники з кожного різновиду 
практики. 

Реальність така, що у своєму прагненні підняти свій професійний статус, 
професія соціальний педагог і соціальний працівник в Україні повинна 
прагнути не лише іти слідом за проблемами і намагатися професійно їх 
вирішувати, вона повинна бути на передовій лінії фронту соціального 
розвитку, акцентуючи свою діяльність на створенні оптимальних умов для 
самореалізації кожної людини. Виконанню цих завдань і повинна слугувати 
соціальна освіта в Україні. 
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