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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
Постановка проблеми. Суспільні перетворення, які відбуваються у нашій державі, характеризуються непослідовністю та
суперечностями.
Соціальна
ситуація
розвитку та впровадження нових механізмів державного регулювання соціальної
сфери далекі від ідеалу. Збільшується роль
недержавного сектору з питань надання
соціальних послуг, а їх якість поступово
зменшується. Одним із основних завдань
розвитку держави у стані військового
конфлікту є налагодження чіткого механізму надання якісної соціальної допомоги та
підготовки висококваліфікованих фахівців
у цій галузі.
Прийняття оновленого закону «Про
освіту»
(2017
р.)
стало
початком
формування новітньої концепції розвитку
компетентності випускників закладів вищої
освіти. З метою підготовки кваліфікованих
спеціалістів у галузі соціального роботи
заклади
вищої
освіти
починають
упроваджувати у навчальні плани нові
дисципліни та інноваційні форми роботи зі
студентською молоддю.
Одним
з
основних
завдань
Національної стратегії розвитку освіти в
Україні на період до 2021 року є питання
наукової
діяльності
студентства.
Організація та діяльність Студентських
наукових
товариств
регламентується
Конституцією України (2016 р.), законами
України «Про освіту» (2017 р.), «Про вищу
освіту» (2014 р., зі змінами), «Про наукову
та науково-технічну діяльність» (2017 р.).
Важливо
в
період
професійної
підготовки у межах закладу вищої освіти
створити необхідні умови для розвитку
наукового потенціалу майбутніх соціальних
працівників через діяльність різноманітних
студентських об’єднань, зокрема наукових.
На рівні держави розвиток студентської

науки, як одного з компонентів підготовки
високваліфікованого фахівця, є досить
важливим, тому означена тема актуальна
для подальших наукових розробок та
досліджень.
Аналіз останніх досліджень і
публікацій. Проблему формування професійної компетентності майбутніх фахівців у
процесі навчання у закладі вищої освіти
вивчали багато вчених. Науково-методичні
та організаційно-технологічні аспекти професійної підготовки соціальних працівників
в умовах університетської освіти досліджувала О. Карпенко [8].
Деякі аспекти становлення соціального працівника як професіонала розкрито у
наукових дослідженнях В. Бочарової [3],
А. Ляшенко [11], В. Сластьоніна [16], Н. Шмельової [18] та ін.; окреслено деякі аспекти
професійної підготовки соціального працівника (Д. Годлевська [4], К. Максимова [12],
В. Нор [13] та ін.).
Особливості навчання студентів цього
профілю висвітлювалися у публікаціях зарубіжних
авторів
(В. Курбатов [9],
Є. Холостова [17] та ін.) та в працях вітчизняних науковців – В. Андрущенка [1], В. Беха [2],
А. Горілого [5],
І. Звєрєвої [6],
А. Капської [7],
І. Лукашевича [10], Т. Семигіної [15] та ін.
Професійну підготовку майбутніх
соціальних працівників учені розглядають
як
цілісний
процес
засвоєння
та
закріплення
загальнопедагогічних,
психологічних та соціальних знань, умінь і
навичок. Аналіз психолого-педагогічної
літератури та наукових джерел засвідчив,
що
теоретична
сутність
проблеми
формування професійних компетентностей
майбутніх соціальних працівників у вищій
школі, розглядалася дослідниками на рівні
окремих аспектів, тому існує необхідність
подальшого розгляду цієї проблеми.
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Така потреба пов’язана також з наявними суперечностями між: соціальними
проблемами, що існують в українському
суспільстві,
та
низьким
рівнем
сформованості професійної компетентності
майбутніх соціальних працівників; вимогами
законодавства
України
щодо
ефективності процесу формування компетентності майбутніх соціальних працівників та відсутністю наукового обґрунтування
необхідних умов, які би цьому сприяли;
потребою у підвищенні наукової складової
процесу
формування
професійної
компетентності майбутніх соціальних працівників та відсутністю необхідних форм,
методів та засобів для її реалізації.
На основі теоретичного аналізу діяльності студентських наукових товариств,
вивчення державних стандартів підготовки
майбутніх соціальних працівників та результатів
констатувального
етапу
дослідження було визначено умови, реалізація яких сприятиме підвищенню рівня
оволодіння фаховими компетентностями
майбутніх соціальних працівників. Серед
цих умов – створення позитивної мотивації
студентів до формування професійної компетентності шляхом участі в діяльності
СНТ; набуття студентами досвіду професійної діяльності через участь у практичних
формах роботи в межах діяльності СНТ;
стимулювання особистісного розвитку студентів – майбутніх соціальних працівників –
у процесі позааудиторної діяльності СНТ.
Мета статті – висвітлити результати
експериментальної перевірки ефективності
організаційних
умов
формування
професійної компетентності майбутніх
соціальних працівників в умовах діяльності
студентського наукового товариства.
Виклад
основного
матеріалу.
Дослідно-експериментальна
робота
проводилася на базі факультету соціальної
та
психологічної
освіти
Уманського
державного педагогічного університету
імені Павла Тичини. У проведенні
експерименту взяли участь 38 студентів 3–
4
курсів
денної
форми
навчання
спеціальності «Соціальна робота», яких
було розділено так: ЕГ – 20 осіб, КГ– 18 осіб.
Експеримент здійснювався у три
етапи:
констатувальний
(жовтень
–
листопад 2017 р.); формувальний (грудень
2017 р. – червень 2018 р.) та контрольний
(вересень – листопад 2018 р.).

Для перевірки рівності вихідних
позицій ЕГ і КГ було проведено діагностику
сформованості конгнітивного, діяльнісного,
особистісного та мотиваційного критеріїв
професійної компетентності майбутніх
соціальних працівників за трьома рівнями:
низьким, середнім та високим.
Проведений аналіз показав низький
рівень
сформованості
діяльнісного
критерію, як одного з найважливіших, та
невисокі показники за іншими критеріями,
що підтверджує об’єктивну необхідність
упровадження
розробленого
нами
комплексу умов формування професійної
компетентності
майбутніх
соціальних
працівників в умовах діяльності СНТ. Було
підтверджено схожість груп у розподілі
респондентів за рівнями сформованості
вихідних знань, що дає змогу вважати
початкові параметри вирівняними і почати
реалізацію вибраного експериментального
плану.
Формувальний етап експерименту
проходив у грудні 2017 р. – червні 2018 р.
На цьому етапі реалізовувався комплекс
розроблених умов формування професійної
компетентності
майбутніх
соціальних
працівників в умовах діяльності СНТ.
Зауважимо,
що
на
констатувавальному етапі дослідження
експериментальні дані показали майже
однаковий початковий рівень ПК студентів
ЕГ і КГ. На контрольному етапі
експерименту було здійснено остаточне
статистичне і математичне оброблення
результатів експериментальної роботи.
Упродовж вересня – листопада 2018 р.
здійснювався завершальний контрольний
етап експериментальної роботи, метою
якого
було
виявлення
динаміки
формування ПК майбутніх соціальних
працівників ЕГ і КГ. В експериментальній
роботі перевірявся вплив упроваджуваного
комплексу умов формування професійної
компетентності
майбутніх
соціальних
працівників.
У цілому розроблена методика
контрольного етапу експерименту стала
основою для визначення загального рівня
сформованості ПК майбутніх соціальних
працівників на завершальному етапі
експерименту.
З метою дослідження сформованості
когнітивного компонента ПК, (щоб з’ясувати,
як застосування комплексу умов формування
ПК вплинуло на те, як майбутні соціальні
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працівники
на
завершальному
етапі
дослідження володіють знаннями з основних
дисциплін, передбачених навчальним планом)
серед студентів знову було проведено тестове
опитування, що передбачало 14 закритих
питань, на які потрібно було дати лише одну
правильну відповідь.
Результати одержаних відповідей на
запитання тесту свідчать про значні
здобутки, порівняно із констатувальним
опитуванням, у теоретичних знаннях
студентів із фаху, який вони здобувають. За
даними дослідження, у 6,7 % респондентів
виявлено низький рівень сформованості
когнітивного компонента ПК. 56,3 %
опитаних
мають
середній
рівень
сформованості когнітивного компонента
ПК. У 37 % респондентів установлено
високий рівень сформованості когнітивного
компонента ПК.
З метою одержання даних щодо рівня
розвитку особистісного компонента ПК
майбутніх фахівців соціальної роботи на
завершальному етапі дослідження, нами
застосовано анкету та опитувальник, за
допомогою яких можна оцінити ступінь
вираженості у респондентів тих чи інших
особистісних якостей.
За результатами дослідження 7 %
респондентів вважають низький рівень
вираженості таких особистісних якостей як
товариськість, оптимізм, чуйність та чесність.
65% опитаних мають середній рівень
вираженості таких особистісних якостей як
уважність, тактовність, довірливість та
ініціативність.
28% респондентів такі якості, як
принциповість, невимушеність, активність,
справедливість,
відповідальність
та
уважність вважають вираженими у себе на
високому рівні.
На запитання про перспективи
професійної діяльності у сфері соціальної
роботи
64%
респондентів
обрали
практичну складову, а 36% – наукову.
Відповідаючи
на
питання,
про
готовність майбутніх соціальних працівників
до роботи з різними категоріями клієнтів,
73 % опитаних упевнено стверджували, що
зможуть працювати з будь-якою категорію, а
27 % планують ще й удосконалювати набуті
знання та вміння в процесі навчання в
університеті та професійної діяльності.
Наступним нашим завданням було
визначити
рівень
сформованості
діяльнісного компонента ПК майбутніх

фахівців соціальної роботи. Для цього
студентам було запропоновано розв’язати
типові ситуації, які зустрічаються в роботі
соціального працівника. Також, одним із
завдань було розроблення актуального
соціального проекту, орієнтованого на
протидію торгівлі людьми.
Порівняно з констатувальним етапом
експериментального дослідження, показник сформованості діяльнісного компонента ПК студентів суттєво збільшився. Зокрема, при розв’язанні ситуацій відповіді
характеризувалися неординарністю, творчим підходом, респонденти використовували
професійну термінологію та вправно оперували
теоретико-практичними знання з фаху.
У
відсотковому
співвідношенні
низький рівень сформованості діяльнісного
компонента ПК було зафіксовано лише у
5,7 %
респондентів.
Середній
рівень
сформованості діяльнісного компонента ПК
установлено у 78,3 % опитаних. У 16 %
респондентів виявлено високий рівень
сформованості діяльнісного компонента ПК.
Опираючись на результати дослідження, варто зауважити, що ефективними в реалізації комплексу умов із формування діяльнісного компонента ПК виявилися такі форми роботи: форум-театри, метод кейсів та майстер-класи від провідних
спеціалістів. Можемо констатувати, що запропонований нами комплекс умов позитивного впливу мав позитивні наслідки, які
виявилися
в
процесі
контрольного
експерименту.
Діагностика сформованості мотиваційного компонента ПК майбутніх соціальних працівників відбувалась у формі анкетування, що складалось з питань про життєві цінності, аргументацію вибору професії,
застосування отриманих знань, рівень особистої готовності до здійснення професійної діяльності та ін.
Діагностичний опитувальник був досить комбінований та дозволив оцінити
різні аспекти мотиваційної спрямованості
майбутніх фахівців соціальної роботи. За
результатами дослідження рівня умотивованості, показники розділились у такому
відсотковому співвідношенні: низький рівень сформованості мотиваційного компонента простежувався у 4,1 % опитаних; у
36,6 % респондентів виявлено середній рівень сформованості мотиваційного компонента; високий показник рівня сформова78

СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНА ОСВІТА, ВИПУСК 2, 2019

ності мотиваційного компонента був характерний для 59,3 % респондентів.
Під час обробки й аналізу даних було
використано метод співвідношення, який
дозволив зробити оцінку процесу формування професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи на початку і
перед завершенням експерименту.
Когнітивний критерій визначав рівень оволодіння знаннями в галузі соціальної роботи, які потрібні для успішної профе-

сійної діяльності і формування ПК майбутніх соціальних працівників.
Результати дослідження рівня сформованості когнітивного компонента ПК
майбутніх фахівців соціальної роботи ЕГ і
КГ на констатувальному і формувальному
етапах експерименту представлено на
рис.1–3, де також наявні порівняльні дані
середнього значення за допомогою обчислення
коефіцієнта
ефективності.

Рис 1. Порівняльні дані когнітивного компонента за середнім значенням на початок і перед
завершенням експерименту

Рис 2. Порівняльні дані когнітивного компонента за коефіцієнтом ефективності на
початок і перед завершенням експерименту

Рис. 3. Абсолютний приріст рівня сформованості когнітивного компонента ПК майбутніх
соціальних працівників
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Проаналізовані статистичні дані, які
представлено на рисунках, демонструють
помітне зростання рівня сформованості
когнітивного компонента ПК майбутніх
соціальних працівників ЕГ у порівнянні з
КГ. В ЕГ у середньому на 25,3 %
збільшилася
кількість
майбутніх
соціальних працівників з високим рівнем
сформованості когнітивного компонента
ПК, у КГ – на 1,2 %. Зменшилася кількість
майбутніх соціальних працівників ЕГ із
низьким рівнем сформованості ПК на 30,8
%, а в КГ – на 2,2 %. Результати, одержані
під час експерименту, показують значне
зростання середнього показника в ЕГ у
порівнянні з КГ, тобто в ЕГ він зростає на
0,56, а в КГ – на 0,03. Це говорить про те, що
у майбутніх соціальних працівників КГ
підвищується
рівень
сформованості
когнітивного
компонента
професійної
компетентності, але перехід на більш
високий рівень відбувається значно

повільніше. Про це свідчить і коефіцієнт
ефективності Kеф, який стає більшим за
одиницю, тобто Kеф зростає в процесі
виконання завдання (експерименту) в ЕГ у
середньому на 0,28. Це підтверджує
ефективність упровадження виділених
нами умов формування ПК майбутніх
соціальних працівників. У результаті
спостерігаємо у студентів ЕГ значний
приріст і високий рівень сформованості
когнітивного компонента ПК.
Діяльнісний компонент визначав
здатність застосовувати професійні знання
під час різних видів практичної роботи,
навчальних занять, а також сформованість
умінь і навичок застосування професійної
компетентності у професійній діяльності.
Результати
діагностики
діяльнісного
компонента ПК майбутніх соціальних
працівників представлено нижче (рис. 4–6):

Рис 4. Порівняльні дані діяльнісного компонента за середнім значенням на початок і перед
завершенням експерименту

Рис. 5. Порівняльні дані рівнів сформованості діяльнісного компонента за коефіцієнтом
ефективності на початок і перед завершенням експерименту
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Рис. 6. Абсолютний приріст рівня сформованості діяльнісного компонента ПК майбутніх
соціальних працівників
У ході аналізу статистичних даних,
спостерігаємо помітне зростання рівня
сформованості діяльнісного компонента ПК
майбутніх соціальних працівників ЕГ у
порівнянні з КГ. В ЕГ у середньому на 36,6 %
збільшилася
кількість
майбутніх
соціальних працівників з високим рівнем
сформованості діяльнісного компонента
ПК, у КГ – на 9,9 %. Зменшилася кількість
майбутніх
соціальних
працівників
з
низьким рівнем сформованості ПК, в ЕГ – на
65,8 %, а в КГ – на 39,3 %. Результати,
одержані під час експерименту, показують
значне зростання середнього показника в
ЕГ у порівнянні з КГ, тобто в ЕГ він зростає
на 1,02, а в КГ – на 0,49. Це свідчить про те,

що у майбутніх соціальних працівників КГ
підвищується
рівень
сформованості
діяльнісного
компонента
професійної
компетентності, але перехід на більш
високий рівень відбувається повільніше.
Про це свідчить і коефіцієнт ефективності
Kеф , який стає більшим за одиницю, тобто
Kеф зростає в процесі виконання завдання
(експерименту) в ЕГ у середньому на 0,28.
Для оцінки рівня сформованості
мотиваційного компонента як на початку,
так і перед завершенням експерименту
було проведено анкетування. Результати
перевірки цього компонента в ЕГ і КГ на
констатувальному і завершальному етапі
експерименту представлено на рис. 7–9.

Рис. 7. Порівняльні дані мотиваційного компонента за середнім значенням на початок і
перед завершенням експерименту
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Рис. 8. Порівняльні дані мотиваційного компонента за коефіцієнтом ефективності на
початок і перед завершенням експерименту

Рис.9. Абсолютний приріст рівня сформованості мотиваційного компонента ПК
майбутніх соціальних працівників
Представлений графічний аналіз стаKеф зростає в ході виконання завдання
тистичних даних показує, що зростає рівень
(експерименту) в ЕГ у середньому на 0,4.
сформованості мотиваційного компонента
Для оцінки рівня сформованості осоПК майбутніх соціальних працівників ЕГ у
бистісного компонента було використано
порівнянні із КГ. В ЕГ у середньому на
анкету-опитувальник, яка включала пере36,6 % збільшилася кількість майбутніх
лік із 14 пар протилежних якостей, що присоціальних працівників із високим рівнем
таманні соціальному працівникові, та шкасформованості мотиваційного компонента
лу їх вираження від 1 до 7 балів. Визначали
ПК, на противагу 2,6 % у КГ. Зменшилася
думку респондентів з приводу особистісних
кількість майбутніх соціальних працівників
якостей які, на їхню думку, повинні бути
ЕГ із низьким рівнем сформованості мотипритаманними соціальному працівникові та
ваційного компонента ПК на 31,2 %, а в КГ –
діагностували
готовність
майбутніх
на 3,5 %. Про те, що у майбутніх соціальних
соціальних працівників до роботи з різними
працівників ЕГ підвищується рівень сфоркатегоріями клієнтів. Результати перевірки
мованості мотиваційного компонента ПК,
цього компонента в ЕГ і КГ на
свідчить і коефіцієнт ефективності, тобто
констатувальному і завершальному етапі
експерименту представлено на рис. 10–12.

Рис. 10. Динаміка рівнів сформованосі особистісного компонента за середнім значенням на
початок і перед завершенням експерименту
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Рис. 11. Порівняльні дані сформованості особистісного компонента за коефіцієнтом
ефективності на початок і перед завершенням експерименту

Рис. 12. Абсолютний приріст рівня сформованості особистісного компонента ПК
майбутніх соціальних працівників
Аналіз
отриманих
результатів
Можемо констатувати, що результати,
дослідження показав, що зріс рівень сфородержані в ЕГ загалом, дали можливість
мованості особистісного компонента ПК
визначити таку тенденцію – формування
майбутніх соціальних працівників ЕГ у поПК майбутніх соціальних працівників
рівнянні із КГ. В ЕГ у середньому на 32,2 %
успішніше у тих групах, де реалізовано
збільшилася кількість майбутніх соціальувесь комплекс означених умов. Динаміка
них працівників із високим рівнем сформорівнів сформованості усіх компонентів ПК
ваності особистісного компонента ПК, на
майбутніх соціальних працівників в ЕГ має
противагу 5,4 % у КГ. Зменшилася кількість
високий показник і випереджає результати,
майбутніх соціальних працівників ЕГ із
які показали студенти КГ (табл. 1).
низьким рівнем сформованості особистісЕфективність
запропонованого
нами
ного компонента ПК на 37,9 %, а в КГ – на
комплексу умов доводить, що підсумкові
7,1 %. Про те, що у майбутніх соціальних
рівні сформованості усіх компонентів
працівників ЕГ підвищується рівень сфорпрофесійної компетентності майбутніх
мованості особистісного компонента, свідсоціальних працівників ЕГ значно вищі, ніж
чить і коефіцієнт ефективності, тобто Kеф
у КГ (табл. 1–3, рис.13).
зростає у ході виконання завдання
(експерименту) в ЕГ у середньому на 0,3.
Таблиця 1.
Динаміка рівнів сформованості ПК майбутніх соціальних працівників
Учасники

Показники абсолютного приросту (G)

за рівнями

Сп

Кеф

ЕГ

низький
(%)
-41,4

середній
(%)
+11,6

високий
(%)
+32,6

+0,7

+0,3

КГ

-13

+8,2

+4,6

+0,1

-
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Рівні

Таблиця 2
Динаміка рівнів сформованості ПК майбутніх соціальних працівників ЕГ і КГ на
завершення експерименту, у %
Когнітивий
компонент

Діяльнісний
компонент

Мотиваційний
компонент

Особистісний
компонент

Узагальнений
результат

низький

ЕГ
14,2

КГ
42,7

ЕГ
20,7

КГ
49,8

ЕГ
12,8

КГ
38,5

ЕГ
10,3

КГ
35,2

ЕГ
14,5

КГ
41,6

середній
високий

56,4
29,4

44,1
13,2

48,4
30,9

33,7
16,5

57,2
30

44,9
16,6

45,5
44,2

42,4
22,4

51,9
33,6

41,2
17,2

Рис. 13. Динаміка рівнів сформованості ПК майбутніх фахівців соціальної роботи ЕГ і КГ на
завершення експерименту
Таблиця 3.
Характеристика рівнів сформованості ПК майбутніх соціальних працівників
Групи

Етапи
експерименту

Рівні

Низький
к-ть
%

Середній
к-ть
%

Високий
к-ть
%

ЕГ
(20 осіб)

Констатувальний

14

70

5

25

1

5

Контрольний

4

20

9

45

7

35

КГ
(18 осіб)

Констатувальний

12

67

4

22

2

11

Контрольний

9

50

6

33

3

17

Із даних, наведених у таблиці, видно,
що згідно з установленими рівнями
сформованості ПК майбутніх соціальних
працівників ЕГ і КГ на констатувальному і
контрольному
етапах
експерименту
кількість респондентів ЕГ, які досягли
високого рівня, збільшилася на 30 % (від
5% до 35 %), у КГ лише на 6 % (від 11% до
17 %). Кількість респондентів, які набули
середнього рівня сформованості ПК, в ЕГ
збільшилася на 20 % (від 25 % до 45%), а в
КГ кількість респондентів збільшилась на
11 % (від 22% до 33 %). Найбільш суттєво
змінилися показники низького рівня: в ЕГ
кількість респондентів зменшилася на 50 %
(від 70 % до 20 %), а в КГ знизилася лише на
17 % (від 67 % до 50 %).

Висновки.Отже, отримані результати
дослідно-експериментального дослідження
та позитивна динаміка рівнів сформованості ПК свідчать про ефективність реалізації
означених умов щодо формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах діяльності
студентського наукового товариства. Мети
дослідження досягнуто, завдання виконано.
А це дає підстави для подальших наукових
пошуків, які би стосувалися модернізації
системи університетської освіти з підготовки майбутніх соціальних працівників на
основі зарубіжного досвіду та посилення
ролі наукової роботи, яка би сприяла формуванню ПК у процесі фахової підготовки.
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