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У статті визначаються особливості формування знань, умінь і навичок професійної 

діяльності у процесі викладання навчальної дисципліни „Соціальна робота (теорія і 

практика)”. Автор характеризує етапи процесу навчання: задачі, методологічну основу, 

зміст роботи. Розроблена  методика є частиною навчально-методичного комплексу – 

навчального посібника „Соціальна робота (теорія і практика)” і методичного посібника 

„Соціальна робота (теорія і практика)”. Модульна програма”, які були  опубліковані у 

співавторстві з Тюптею Л.Т. 

Ключові слова: соціальна робота, методологічна основа, задачі, зміст, етапи процесу 

навчання.  

 

В статье определяются особенности формирования знаний, умений и навыков 

профессиональной деятельности в процессе преподавания учебной дисциплины «Социальная 

работа (теория и практика)».  Автор характеризует этапы процесса обучения: задачи, 

методологическую основу, содержание работы. Разработанная методика является частью 

учебно-методического комплекса – учебного пособия «Социальная работа (теория и 

практика)» и  методического пособия «Социальная работа (теория и практика)». Модульная 

программа», опубликованных в соавторстве с Тюптей Л.Т.    

Ключевые слова: социальная работа, методологическая основа, задачи, содержание, 

єтапы процесса обучения. 

 

The article determined singularity deneration of knowledge and  skills professional activity at 

the process teaching academic subject «Social work (theory and practise)». Author described stagers 

of processe education, particulary – chief task,  methodological foundation, job content. Create a 

technology this is component part of  studi kit  - tutorial «Social work (theory and practice)» and 

user’s guide «Social work (theory and practise)». Modular-sized program», published into co-

authorship with Tupty L.T. 

Keywords: social work, methodological foundation, chief task, content, stagers of processe 

education.  
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Соціальна робота  відноситься до прикладних галузей наукового знання, що є 

відповідальною за  розвиток життя людини. Життя людини – це її біологічне, соціальне і 

духовне буття, що є предметом вивчення і впливу на її біологічну, соціальну та духовну 

сфери. Якщо визначати зміст професійної діяльності соціального працівника з цієї точки 

зору, то мова йде про: 

підготовку людини до життя в новому соціумі або  новому соціально-економічному 

середовищі; 

виховання та сприяння у розвитку загальнолюдських, моральних та духовних 

цінностей, тобто „олюднення знань” та „олюднення людини”; 

виявлення і розкриття можливостей людини у розв’язанні життєвих проблем; 

сприяння у розумінні смислу життя, плануванні і вибудовуванні свого теперішнього і 

майбутнього життя. 

Життя людини складається з низки подій, вчинків, випадків, ситуацій, епізодів, які на 

перший погляд мають фрагментарний, неупорядкований характер, а насправді 

підпорядковані єдиному, основному задуму, що визначає їхню долю та буття. Єдиний задум 

зумовлює відповідальність людини перед собою, іншими людьми та тими цінностями, 

носієм яких вона є або до яких прагне. 

Якщо покласти в методологію практичної діяльності соціального працівника ідею 

покращення життя людини, то завданням підготовки до професійної діяльності є сприяння у 

набутті знань, формування умінь та навичок професійної діяльності щодо: 

соціальної роботи з життєвою ситуацією або проблемою чи індивідуальним випадком 

клієнта; 

вивчення життєвої історії і сприяння у проведенні позитивних змін; 

допомоги різним цільовим групам населення (за віком, статусом, станом здоров’я, 

віросповідання, матеріального стану та інш), які перебувають у складній життєвій ситуації; 

активізації життєвого потенціалу людини, її можливостей у самореалізації. 

В основі викладання навчальної дисципліни – навчання майбутніх фахівців 

алгоритмізації професійної діяльності. Під алгоритмізацією професійної діяльності 

соціального працівника ми розуміємо доцільний та науково обґрунтований добір прийомів, 

засобів, методів, технологій соціальної роботи, їх чітку ієрархію, послідовність з 

обов’язковою узгодженістю позитивних або негативних чинників, які сприяють або 

перешкоджають позитивним змінам у житті клієнта. На відміну від суто механістичного 

підходу, що позбавляє процес комунікації з людиною душевності і життєвої 

непередбачуваності, зміст і процес діяльності соціального працівника є живим джерелом, що 

долає спрагу, зігріває душу і надихає на шляхетні вчинки. 
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Тож метою нашої статті було відобразити досвід викладання навчальної дисципліни 

„Соціальна робота (теорія та практика)” на основі узагальнення та систематизації результатів 

дослідницької роботи. Мета дослідження – виявити та обгрунтувати особливості формування 

знань, умінь та навичок професійної діяльності у процесі викладання навчальної дисципліни 

„Соціальна робота (теорія і практика)”.  

Професійна діяльність соціального працівника зумовлена об’єктивними та 

суб’єктивними факторами. Об’єктивні - підкріплені правосуб’єктністю соціальної роботи, 

відповідальністю держави перед людьми, які потребують соціальних послуг. Так держава 

бере на себе відповідальність у пенсійному та матеріальному забезпеченні пенсіонерів, 

інвалідів, малозабезпечених, дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського 

піклування, жертв Чорнобильської катастрофи, ВІЛ-інфікованих та інш. Порядок надання 

соціальних послуг і є той алгоритм, що розроблений на державному рівні і рівні діяльності 

управлінь праці та соціальної політики, пенсійних та страхових фондів, які втілюється в 

життя як самою організацію, так і відповідальними за цей напрям роботи фахівцями. 

Суб’єктивні фактори зумовлені специфікою індивідуальної та групової соціальної 

роботи із надання соціально-побутових, психологічних, соціально-медичних, соціально-

педагогічних послуг, послуг з працевлаштування, послуг з професійної реабілітації осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, інформаційних послуг. Як лікар, який не може 

приписати пацієнту лікування при невизначеному діагнозі, так і соціальний працівник 

повинен виходити із розуміння того, що вихід із ситуації, в якій опинилась людина повинен 

бути знайдений через позитивні зміни в її житті або у ставленні до свого власного життя. Із 

числених варіантів, які можуть бути визначені та проаналізовані за схемою „якщо „так” – 

то”, „якщо – „ні” – то”, обирається оптимальний, тобто той, який є найбільш близьким 

духовному співпереживанню людини, її соціальним потребам, моральним цінностям.  

Внутрішній (психологічний) та зовнішній (соціальний або соціально-психологічний) 

тиск долається через врахування можливостей соціального працівника, соціальної служби 

або певної професійної референтної групи соціальних працівників у наданні реальної 

допомоги людині та її сприйнятністю  до взаємодії, її згодою, осмисленням та розумінням 

необхідності активізувати за допомогою фахівців ресурси та можливості соціального 

оточення або власні, особистісні. 

Як підготувати майбутніх фахівців до професійної діяльності, щоб маючи під рукою 

необхідний путівник чи навігатор, що допомагає орієнтуватися у професійних питаннях і 

знаходити необхідні напрямки руху у вигляді готового алгоритму професійної діяльності, 

вони могли творчо розв’язувати професійні задачі, виявляли професійну гнучкість, 

толерантність і мобільність? Певно це питання стоїть перед всіма викладачами, які читають 
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курс „Соціальна робота (теорія і практика)”, і у кожного є певний досвід, який відображає 

власну лінію професійного поводження і розуміння місії педагогічної діяльності. 

Питання смислу навчання є певно одним із важливих у педагогіці. Ми можемо 

спрогнозувати ті питання, які можуть хвилювати студентів вищої школи: навіщо вивчати 

теорію соціальної роботи – який у цьому смисл,  навіщо вивчати теми, пов’язані із 

формуванням цінностей соціальної роботи, моделлю фахівця соціальної сфери, чи не краще 

наблизити процес навчання до практики професійної діяльності. 

 Які ж принципи навчання  є для нас значущими ? 

• світоглядності: сприйняття дійсності на основі законів духовного, біологічного та 

соціального життя людини, розуміння своєї ролі і місії в житті, смислу буття; 

• гуманістичності: центрованості на людині, її інтересах, запитах, проблемах як 

партнері у навчально-виховному процесі і соціальній діяльності; 

• діяльнісний: заснований на активному включенні індивіда в діяльність освітньої 

системи, навчально-виховні процеси, життя соціуму, процеси соціалізації; 

• індивідуального, диференційованого підходу до кожної людини із врахуванням її 

інтелектуального потенціалу, фізичних, соціальних, духовних, психологічних 

ресурсів і можливостей;  

• раціональності: розуміння смислу навчання, активне набуття знань, формування умінь 

і навичок, необхідних у майбутній професійній діяльності.  

В основу методики викладання соціальної роботи покладено модульну програму, 

зміст якої відповідає державному стандарту освіти, з опорою на ті принципи навчання, про 

які йшлося раніше.     

Студенти приходять навчатись у вищий навчальний заклад з певним досвідом навчання у 

школі, що зумовлений в основному на засвоєнні авторитарної системи взаємовідносин між 

учнями і вчителями, де вчитель часто виступає в ролі „одного актора” і весь навчально-

педагогічний процес  зосереджений на його постаті. У дітей формується уявлення про те, що 

основним ресурсом освіти є вчитель. Вся освітня система у школі працює на покращення 

рейтингу за будь-яких умов, тому у учнів навчально-пізнавальна та мотиваційна сфера 

формується на основі розвитку потреби у підвищенні рівня успішності, тобто отримання 

певної оцінки. Роль вчителя зводиться до ретранслятора та контролера знань. Розвиток вмінь 

вчитися залишається поза увагою вчителя.  Навички, що сформовані у загальноосвітній 

системі, часто залишаються у студентів протягом трьох років навчання. 

За сучасних умов змінилась роль студента у вищому навчальному закладі. Він вже не 

пасивний отримувач знань, а активний споживач освітніх послуг, у тому числі таких, що 
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визначаються її комерційною складовою. Вкладаючи свої  кошти в навчання, свідомий 

студент у праві вимагати надання якісної освіти.  

Основною педагогічною умовою навчання є створення такого педагогічного середовища, 

в якому студент є партнером у навчально-виховному процесі, як студентів, так і всього 

науково-педагогічного персоналу вищого навчального закладу.     

Процес навчання спеціальності відзеркалює процеси, які відбуваються у професійній 

діяльності фахівця. „Соціальна робота (теорія і практика)”, являючись профілюючою 

навчальною дисципліною, відображає у процесі навчання підходи, що зумовлені специфікою 

розпізнавання життєвої ситуації, в якій перебуває людина (навчання-дослідження, 

постійний регулярний, самостійний процес учіння, пошук необхідної інформації, орієнтація 

в інформаційних процесах),  надання допомоги (навчання як допомога у здобутті знань, 

формування умінь професійної діяльності та вибудовування власного життя, інформаційна 

підтримка навчального процесу), соціальне втручання (використання певних санкцій та 

соціально-психологічного впливу при порушенні дисципліни та нормального ходу 

навчального процесу), педагогічний вплив на людину (навчання як формування 

відповідальності за себе, членів групи, близьких людей, які надають різні види підтримки 

для забезпечення можливості навчання, формування умінь працювати у групі, 

самоорганізуючої та самоуправляючої діяльності), практична реалізація умінь і навичок у 

ході навчального процесу та практики (навчання на досвіді). 

Створення доброзичливої атмосфери, яка в умовах модульно-рейтингової системи 

формує у студентів навички працювати добросовісно не тільки на оцінку та підвищення 

власного рейтингу, а на здобуття знань, формування вмінь їх ефективного використання. 

Важливо створити спокійне, добре структуроване педагогічне середовище, яке надає молодій 

людині можливості і свободу знайти і проявити себе в різних видах діяльності, розкрити 

власний творчий потенціал. Виховання майбутнього фахівця здійснюється на основі змісту 

навчання, всієї організації навчально-виховного процесу, що базується на основі 

наступності, послідовності, поступовості. Розуміння, осмислення закономірностей та мети 

професійної діяльності значно полегшує і прискорює розвиток навчально-пізнавальної сфери 

студентів. Працювати послідовно, планомірно, поетапно, вміти само організуватися у цій 

діяльності, надати можливість включитися в розуміння освітніх процесів формує у студентів 

навички працездатності, стійкість до несправедливої критики, вміння відстоювати право на 

знання, здатність реалізовувати себе у праці.          

Формування умінь і навичок професійної діяльності проходить у кілька етапів.  

І етап – формування умінь дослідницької діяльності, пошуку та аналізу наукової 

інформації, наукових процесів і явищ, закономірностей розвитку наукового знання. 
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На цьому етапі навчання студенти оволодівають основами теорії соціальної роботи. Мета 

– виробити навички навчання-дослідження, що розвиваються протягом всього процесу 

навчання. Дослідне навчання розглядається не як кінцевий продукт, а умови та процес 

вчення. Увагу педагога зосереджено на створенні навчальної атмосфери і того досвіду, що 

забезпечують розуміння студентами цілого, а не окремих його частин.   Викладач 

використовує переважно пояснювально-ілюстративні, наочні та пошуково-проблемні методи 

навчання; студенти – репродуктивні та пошуково-дослідні.  Цей етап виявляється для 

більшості студентів складним внаслідок вимог до розвитку аналітичних умінь та навичок, 

умінь орієнтації у різноманітних потоках наукової інформації. На лекціях викладачу 

необхідно постійно підтримувати увагу студентів, переключаючи  процеси сприйняття, 

використовуючи наукові знання різні за змістом, складністю, способом та характером подачі, 

а також бінарного підходу, зокрема наочних методів навчання. Семінарські заняття можуть 

перетворитися на прочитання готової доповіді або переказ змісту теоретичного підходу. 

Підхід – навчання на досвіді - не спрацьовує на цьому етапі. Тому студентів необхідно вчити 

свідомо використовувати наукову інформацію, посилаючись на авторитети наукової думки, 

коментуючи наукові погляди, підходи та теорії на основі суміжних галузей наукового знання 

та власного сприйняття, пояснюючи та інтерпретуючи наукову термінологію, порівнюючи 

способи викладу інформації в різних наукових джерелах. На цьому етапі може 

спостерігатись легкий опір у засвоєнні матеріалу, що пояснюється нерозвиненістю 

мотиваційної сфери, спрощеним уявленням про необхідність оволодіння науковими 

знаннями. Студенти повинні осмислити вплив процесів пізнання на практику соціальної 

роботи, з повагою ставитися до наукової думки та праці вчених, які присвятили свій час, або 

навіть життя дослідженню наукових процесів та явищ  як в галузі суспільних, гуманітарних 

наук, так і природничих.     

ІІ етап – формування та закріплення умінь дослідницької діяльності, пошуку та аналізу 

наукових джерел, наукових процесів і явищ, закономірностей розвитку наукового знання; 

формування умінь та навичок ціннісно орієнтованого підходу до людини з точки зору етики 

соціальної роботи, визначення духовних, виховних та психологічних взаємозв’язків або 

взаємозалежностей у професійній діяльності; 

Цей етап навчання характеризується зануренням у ціннісні аспекти професійної 

діяльності фахівця соціальної сфери. Необхідно розуміти, що студентська аудиторія 

складається  із людей з різним духовним досвідом, що відображає їхній власний погляд на 

професійні аспекти соціальної роботи та вимоги до процесу навчання. Велика увага у цей час 

приділяється формуванню морально-вольових та духовних якостей особистості на основі 

етики соціальної роботи. Центрація змісту навчального матеріалу на  особистості людини  з 
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одного боку – помічника, з іншого – потребуючої допомоги, ставить у центр уваги 

формування емпатії як базової якості професійної діяльності типу „людина-людина”.  

Провідний підхід – відповідальне навчання, за якого важливим є не оцінка за відповідь, а 

процес засвоєння професійних знань та формування морально-етичних норм професії, що 

будуть відображені у процесі учіння. На цьому етапі важливо сформувати у студентів 

навички попередження професійного вигоряння, емоційної і психологічної стійкості та 

витривалості. Студенти можуть чинити опір при розгляді духовних передумов розробки 

етичних принципів професії. Тому важливим є формування поважного ставлення до 

духовної спадщини українського народу, яка протягом двох тисячоліть будувала фундамент 

духовної культури на основі християнських православних  цінностей. Протиріччя між рівнем 

історичної спадщини та духовної практики слав’янських народів, розвитку моделей 

соціальної роботи в Україні та розвинених країнах Заходу буде давати про себе знати 

протягом всього процесу навчання.  

ІІІ етап - формування та закріплення умінь дослідницької діяльності, пошуку та аналізу 

наукової інформації, наукових процесів і явищ, закономірностей розвитку наукового знання; 

формування та закріплення умінь та навичок ціннісно орієнтованого підходу до людини з 

точки зору етики соціальної роботи, визначення духовних, виховних та психологічних 

взаємозв’язків або взаємозалежностей у професійній діяльності; формування умінь та 

навичок ефективної взаємодії у групі через реалізацію моделі зосередженої на завданні 

соціальної роботи. 

Навчання на цьому етапі розвантажує  студентів від пошуку та аналізу наукового 

матеріалу, вони навіть можуть відчути дефіцит наукових знань. Однак цей період є дуже 

важливим з точки зору розуміння змісту та смислу навчальної дисципліни, своїх навчальних 

можливостей, які вже відображені у результатах двох попередніх модулів. Випадіння одного 

із етапів може тягнути за собою низку проблем, що пов’язані із холі стичністю навчального 

процесу. У студентів є можливість поправити становище, і у цьому вони можуть покладатися 

на розвиток умінь співпрацювати у мікрогрупах на основі орієнтовної на задачі соціальної 

роботи. Включення студентів всієї групи в організацію навчального досвіду через їх участь у 

мікрогрупах співробітництва значно розширює їх знання про філософію методу орієнтованої 

на задачі соціальної роботи. У студентів формується розуміння того, що задачі, що 

поставлені у ході навчального процесу стосуються не тільки їх, але і викладача, який 

допомагає їх формулювати та осмислювати. Основний підхід – навчання-допомога 

(допомагаюче, підтримуюче навчання), яке базується на подоланні труднощів у розв’язанні 

проблем у процесі навчання, подальшому осмисленню гуманістичних принципів соціальної 
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роботи  та моральних, етичних аспектів соціальної роботи в умовах осмислення необхідності 

прийняття допомоги та незгоди йти на співробітництво.    

IV етап -  формування та закріплення умінь дослідницької діяльності, пошуку та аналізу 

наукової інформації, наукових процесів і явищ, закономірностей розвитку наукового знання; 

формування та закріплення умінь та навичок ціннісно орієнтованого підходу до людини з 

точки зору етики соціальної роботи, визначення духовних, виховних та психологічних 

взаємозв’язків або взаємозалежностей у професійній діяльності; формування умінь і навичок 

застосування організаційних, соціологічних, психологічних та власне методів соціальної 

роботи у роботі з життєвими історіями; формування умінь та навичок ефективної взаємодії у 

групі через реалізацію моделі самокерованої соціальної роботи. 

Четвертий модуль має велике значення для заглиблення у теоретичні підходи 

професійної діяльності фахівців соціальної сфери, створення певного наукового фундаменту 

для реалізації методів соціальної роботи. Основний підхід – навчання на досвіді 

самокерованої групової роботи. На цьому етапі використовуються пояснювально-

ілюстративні та пошуково-дослідні методи. Студенти добре справляються з добре 

структурованим науковим і навчальним матеріалом, більше довіряють джерелам, які 

перевірені часом, виявляють інтерес до прикладів із життя клієнтів соціальних служб, 

життєвих історій. Матеріал для формування умінь і навичок з метою застосування 

організаційних, соціологічних, психологічних та власне методів соціальної роботи викладач 

може здобути на основі досвіду діяльності соціальних служб, які, дотримуючись принципів 

та стандартів етики соціальної роботи, надають можливість ознайомитись із соціальними 

(життєвими) історіями та досвідом надання допомоги.  

Семінарські заняття складаються з теоретичної частини, яка створює певні передумови 

для відпрацювання умінь та навичок спостереження, проведення інтерв’ю, тестування інших 

дослідницьких методів та розробки методик надання допомоги в умовах соціальної роботи з 

індивідуальним випадком. Застосовуючи міждисциплінарні зв’язки, студенти повинні 

зрозуміти відмінності діагностичної та підтримуючої діяльності соціального працівника, в 

якій акцент робиться на виявлення та розпізнавання збереженого потенціалу людини, що за 

законами соціальної компенсації необхідно розвинути і спрямувати на позитивні зміни.  

Практичні заняття проводяться на основі методики самокерованої соціальної роботи. 

Студенти формують навички застосування набутих теоретичних знань на досвіді, 

визначаючи проблему, її детермінованість соціально-психологічними, соціальними або 

виховними чинниками, ознаки проблеми, що потребує розв’язання та вибір методів, що 

сприяють формуванню соціальної активності людини, її здатності, спираючись на власний 

потенціал, ресурси та підтримку оточення вибудовувати своє життя. На першому 
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практичному занятті цього модулю студентам пропонується завдання із визначення 

проблеми, такої як соціальне сирітство та насильство над дітьми у сім’ї; характеризується 

проблема, визначаються причини її виникнення; формулюються та осмислюються 

організаційні методи на рівні цілевизначення та завдань соціальної роботи. Академічна група 

розділяється на дві команди, які працюють із соціальними (життєвими) історіями клієнтів 

соціальних служб. Історії розподіляються по одній на двох-трьох студентів, що дозволяє їм 

спиратись у своїх рішеннях на думку колеги, формувати навички роботи в умовах командної 

соціальної роботи; формуються навички самоменеджменту – спираючись на модульну 

програму, студентам пропонується продумати і написати план роботи на термін реалізації 

модулю. Студентам дається завдання – ознайомитись із соціальними (життєвими) історіями 

клієнтів, визначити методи соціологічного дослідження, вкласти соціологічні методики у 

„Книгу життєвої історії клієнта”. Вибір життєвої історії на цьому етапі навчання повинен 

відповідати рівню психолого-педагогічної готовності студентів, позитивному проходженню 

попередніх етапів навчання. Студенти мають добре уявляти мету, яка визначається і 

формулюється на початку модуля у термінах та значеннях менеджменту, соціології, 

психології або педагогіки. На подальших заняттях – студенти обговорюють вибрані 

методики соціальної роботи з індивідуальним випадком – психологічні (діагностичні та 

підтримуючі), індивідуальні, групові форми та роботи у громаді. Важливо на цьому етапі 

допомогти студентам зорієнтуватись у різноманітних теоретичних підходах та теоріях, їх 

адекватності обраним конкретним методикам  соціальної роботи та відповідності змісту 

діяльності різних професійних референтних груп. Робота із життєвою історією проводиться 

таким чином, щоб кожне слідуюче заняття було логічним продовженням попереднього. 

Вибір діагностичних методик та способів соціально-психологічного, виховного, 

психологічного та соціального впливу обговорюється  у мікрогрупах.  Надаючи студентам 

свободу  в реалізації визначених завдань, необхідно забезпечити  самоорганізацію та 

самоменеджмент в умовах добре структурованого навчального середовища. 

Студенти включаються у самокеровану групову діяльність на основі взаємодії із лідерами 

і за підтримуючої, стимулюючої та орієнтуючої діяльності викладача при мінімальному 

втручанні у процеси їх самостійної діяльності. Так створюється певне віртуальне 

середовище, в умовах якого студенти моделюють професійні ситуації вирішення професійно 

значимих задач із допомоги реальним людям, які звертаються у соціальні служби за 

допомогою. Визначальним на цьому етапі є процес навчально-методичного супроводу 

навчання (надання необхідної навчальної та навчально-методичної літератури),  створення 

розвиваючого середовища і такого духовного фону, що дозволяє проникнути у  внутрішнє 

життя людини.  
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V етап -  формування та закріплення умінь дослідницької діяльності, пошуку та аналізу 

наукової інформації, наукових процесів і явищ, закономірностей розвитку наукового знання; 

формування та закріплення умінь та навичок ціннісно орієнтованого підходу до людини з 

точки зору етики соціальної роботи, визначення духовних, виховних та психологічних 

взаємозв’язків або взаємозалежностей у професійній діяльності; формування та закріплення 

умінь і навичок застосування організаційних, соціологічних, психологічних та власне 

методів соціальної роботи в рамках реалізації технологій соціальної роботи; формування та 

закріплення умінь та навичок ефективної взаємодії у групі через реалізацію моделі 

самокерованої соціальної роботи; формування умінь та навичок складання алгоритму  

технологічного процесу; формування умінь та навичок реалізації знань на практиці та 

використання досвіду проходження практики у навчальному процесі.  

Особливість цього модулю – в тому, що в ньому узагальнюються та систематизуються 

знання, набуті на попередніх етапах навчання  у змісті навчання і в організації навчального 

процесу – проведенні практики в організаціях та установах соціальної сфери. Основний 

підхід – навчання на досвіді. Теоретичний матеріал подається у невеликих об’ємах і 

розрахований не на репродуктивне відтворення, а на творче використання при роботі у 

мікрогрупах з опорою на досвід проходження практики: ілюстрації прикладами, знайомство 

з досвідом роботи, обговорення труднощів та інш. Акцент робиться на алгоритмізації 

технологічного процесу у роботі окремого спеціаліста або всієї соціальної служби. Це дуже 

складний і напружений етап навчання і студенти повинні бути до нього готові. Важливими є 

питання самоорганізації та відповідального навчання.  Керівникам практики від факультету 

дуже важливо узгоджувати з викладачем навчальної дисципліни „Соціальна робота (теорія і 

практика)” вибір бази практики для того, щоб запобігти протиріччям між змістом навчання і 

завданнями, які реалізуються на практиці, рівнем підготовки студентів і вимогами, які 

висуваються керівниками баз практики. Це трохи хаотичний період, тому що студенти 

виявляють певну активність, їхня увага більше спрямована на практику,   і в цьому 

виявляються їхні пріоритети.  В ході алгоритмізації технологічних процесів у соціальній 

роботі студенти вчаться знаходити у розв’язанні навчальних та професійних завдань  напрям 

руху, визначати доцільні та обґрунтовані умови і способи його кращого просування.    

Семінарські заняття проходять з тренінговим компонентом, на практичних – 

відпрацьовуються технології соціальної роботи, використовуючи ідеї та досвід студентів.   

Навчання, що побудоване на принципі – навчатись, працюючи та працюючи навчатись, 

дозволяє розкрити свої професійні інтереси, бажання виявити себе у тому чи іншому виді 

діяльності. Студентам пропонується для підсумкової творчої роботи підготовити модель 

соціальної служби на основі бази практики, в якій визначається алгоритм технологічних 
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процесів, специфіка технологій соціальної опіки і піклування, забезпечення і страхування, а 

також діагностичних технологій, технологій соціальної терапії, профілактики, корекції, 

адаптації, реабілітації, прогнозування, моделювання, освіти та навчання.  

    VI етап - формування та закріплення умінь дослідницької діяльності, пошуку та 

аналізу наукової інформації, наукових процесів і явищ, закономірностей розвитку наукового 

знання; формування та закріплення умінь та навичок ціннісно орієнтованого підходу до 

людини з точки зору етики соціальної роботи, визначення духовних, виховних та 

психологічних взаємозв’язків або взаємозалежностей у професійній діяльності; формування 

та закріплення умінь і навичок застосування організаційних, соціологічних, психологічних та 

власне методів соціальної роботи в рамках реалізації технологій соціальної роботи з різними 

цільовими групами та категоріями населення; формування умінь і навичок розробки 

соціальних проектів в рамках центрованої на людині соціальної роботи. 

    Формування умінь і навичок професійної діяльності здійснюється в рамках модульної 

програми, яка дозволяє варіювати форми і методи навчання відповідно до певної навчальної 

ситуації. Кожен модуль закінчується контролем знань через тестування, умінь та навичок – 

через виконання творчих завдань.  

Шостий модуль – завершальний і тому є визначальним у підведенні підсумків навчання. 

Його особливість у тому, що студенти мобілізують всі свої знання, уміння і навички, що 

були здобуті протягом всього періоду навчання і втілюють у власно розробленому 

соціальному проекті. Основний підхід – проектне навчання  на основі особистісно 

центрованого навчання. Ще на початку модуля перед студентами ставиться завдання – для 

підсумкового (тематичного) контролю підготувати соціальний проект із соціальної роботи з 

певною соціальною групою і категорією населення.  Навчальний матеріал, з яким доводиться 

працювати, є різним за змістом і стилем – науковим, науково-популярним, правовим, 

публіцистичним та інш. Кожен стиль, звісно, потребує своєї системи викладу на 

семінарських заняттях. Якщо інформація наукова, готуються наукові доповіді та огляди, 

якщо науково-популярна та публіцистична – розповіді, бесіди, дискусії з теми, якщо правова, 

то, звичайно, її не треба переказувати, а спрямувати роботу на формування навичок роботи з 

документацією, використання положень правових документів у мікрогрупах у процесі 

розробки елементів проектної діяльності. На практичних заняттях відпрацьовуються різні 

елементи проектного методу для того, щоб сформувати навички цілевизначення у соціальній 

роботі, алгоритмізації технологічного процесу під час роботи з різними цільовими групами і 

категоріями населення. Процес навчання повинен залишити добрий слід у пам’яті студентів 

як період напруженої праці, професійного зростання, вершинних переживань та позитивних 

емоцій.  Під кінець навчального року академічна група має певний формальний розподіл на 
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підгрупи відповідно до рівня навчально-пізнавальної діяльності та неформальний – 

відповідно до професійних  уподобань та інтересів. Ці групи можуть бути гнучкими і тоді 

студенти вільно пересуваються в їх навчальному просторі. Атмосфера довіри, почуття 

толерантності, прийняття, співробітництва, співтворчості та індивідуальної відповідальності 

формуються протягом всього періоду навчання. Зовнішні ознаки позитивних змін 

виявляються у сформованих навичках самоуправління, самоконтролю і підтримці порядку в 

умовах стимулюючого навчання.     

 Питання формування і оцінки метапрофесійних якостей у процесі навчання є одним із 

складних у професійній діяльності викладачів вищих навчальних закладів, які готують 

фахівців для професій типу „людина-людина”. Поєднання методологічних підходів, що 

засновані на ідеях духовного розвитку і виховання з особистісно орієнтованим навчанням є 

дискусійним передусім у дихотомії: різнобічність світогляду учасників навчально-виховного 

процесу – потреба у єдності та спорідненості ціннісної основи професійного та 

особистісного розвитку, модульно-рейтингова система навчання – формування 

відповідальної особистості на основі гуманістичного підходу.  

У статтю не увійшли результати педагогічного експерименту, що висвітлюють якісні 

та кількісні результати ефективності обраної методики, які будуть представлені у слідуючих 

наукових доробках автора. Визначений підхід сприяє створенню підтримуючого навчального 

середовища, в рамках якого формуються такі професійні якості як спостережливість, увага 

один до одного, співучасть та співпереживання. 

У запропонованої методики викладання навчальної дисципліни „Соціальна робота 

(теорія і практика)” викладачами вищих навчальних закладів можуть бути різні модифікації 

та варіанти впровадження у визначених навчальних умовах.  
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