
Актуальність проблеми. Професійна підготовка 
студентів – майбутніх фахівців із соціальної 
роботи являє собою єдність двох рівнозначних за 
своєю значущістю складових. Перша – засвоєння 
теоретичних засад соціальної роботи, що 
відбувається в аудиторних умовах. “Плюралізм 
теоретичної основи соціальної роботи є багатим 
джерелом знань, навичок, вмінь, дозволяє 
спеціалістам застосовувати їх у відповідності до 
своїх інтересів, знайти нові стратегічні напрями в 
роботі, нові ціннісні орієнтації, усвідомити свої 
скриті можливості” [1]. 
Друга складова – набуття вмінь та навичок 

практичного вирішення соціальних проблем 
окремих клієнтів, реалізація конкретних 
технологій соціальної роботи в групі, громаді.  
Але соціальні ситуації, розв’язання яких є 

головною професійною функцією соціального 
працівника, неможливо змоделювати в штучних 
умовах, у стінах університету. Це можливо лише 
під час практичного навчання студента в тих 
соціальних службах, які виконують реальні 
завдання, що входять у сферу соціального 
захисту, соціальної роботи. Саме в установах, 
організаціях соціальної сфери, де здійснюється 

реальна соціальна робота, студенти набувають 
вміння працювати в умовах неформального 
спілкування, мають можливість проявляти 
ініціативу та демонструвати активну життєву 
позицію. У світлі цього досить важливою є 
проблема відбору в якості баз студентської 
практики таких державних і недержавних 
соціальних служб, де б забезпечувалася в повній 
мірі її результативність.  
Практика, крім її цінності як освітньої та 

виховної компоненти, стає для студента 
презентацією себе в конкретному соціальному 
середовищі як носія професійних знань і, що 
хотілось би підкреслити, – особистості, тобто 
підготовленої, активної, творчої людини, яка 
намагається заявити про себе як про можливий 
кадровий резерв. Адже керівники соціальних 
служб при оцінці та відборі претендентів на 
вільне робоче місце не поспішають віддавати 
перевагу людині з вулиці, і студент вже під час 
практики отримує шанс почати працювати на 
своє професійне майбутнє.  
Це ставить перед вузом досить непросте 

завдання. По-перше, ретельно підібрати, як вже 
наголошувалося, бази практики, щоб практичне 
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навчання було націлене на формування у 
студентів спеціальності “Соціальна робота” 
широкого арсеналу вмінь та навичок, зазначених 
в освітній кваліфікаційній характеристиці. По-
друге, організувати і методично забезпечити 
практику на всіх етапах навчання таким чином, 
щоб вона передбачала максимальне використання 
практикантами знань з теоретичних дисциплін, 
збагачувала їх на різнобічну інформацію про 
функціонування соціальних служб, сприяла 
опануванню методів і технологій роботи з 
різними категоріями клієнтів, засвоєнню морально-
етичних норм, декларованих Моральним кодексом 
соціального працівника, закладала основи вміння 
працювати в команді, що в своїй сукупності стає 
гарантією конкурентоспроможності випускника 
вузу на ринку праці.  
Підхід саме в такому ключі до мети 

практичного навчання як важливої складової 
освітнього процесу вимагає від вузу відповідної 
стратегії його підготовки вже на першому етапі, 
а саме укомплектування “теоретичного 
портфеля” спеціальною дисципліною, завдання 
якої – ознайомити майбутніх практикантів з 
організацією, функціонуванням, ресурсами 
діючих соціальних служб.  
Огляд наукових досліджень і публікацій з 

проблеми. Питання організації практики студентів, 
які навчаються за спеціальністю “Соціальна 
робота”, розглядають і вітчизняні, і російські 
видання, такі як “Соціальна робота в Україні: 
перші кроки” під редакцією В. Полтавця; 
посібник для відкритого навчання “Методика 
викладання соціальної роботи і соціальної 
політики”, де співавторами є А. Бойко, І. Грига, 
О. Іванова та Т. Семигіна; розділ 27 книги п’ятої 
“Наскрізна програма практики студентів 
спеціальності “Соціальна робота” збірника 
навчальних програм “Соціальна робота”, 
виданий Державним центром соціальних служб 
для молоді; навчальний посібник для вузів 
“Организация практики студентов по социальной 
работе” російських авторів Н.П. Клушиної та 
В.С. Ткаченка тощо. Цій темі присвячений також 
ряд публікацій, зокрема стаття А. Бойко та                  
І. Григи “Особливість практичного навчання у 
соціальній роботі”, розміщеної в часопису 
“Соціальна політика і соціальна робота”, № 4 за 
2001 рік.  
Вказані розробки в своїй сукупності досить 

повно розкривають засади організації практичного 
навчання зі вказаної спеціальності, надають 
рекомендації з проведення ознайомчої, виробничої 
та переддипломної практики. Автори практично 
одностайні щодо мети першого етапу практичного 
навчання, яку вони бачать в “...ознайомленні з 
існуючою системою надання послуг та аналізі 
діяльності організацій, які займаються соціальною 
роботою...” [2]; “...ознайомлення студентів із 
специфікою роботи окремих соціальних закладів, 
спостереження і аналіз їх діяльності” [3] і т.п. 

Але в жодній із перелічених вище робіт не 
простежується думка про необхідність 
включення до навчального плану бакалаврату 
спеціального теоретичного курсу, який би 
передував першій практиці та детально знайомив 
студентів із системою державних і недержавних 
служб – майбутніх баз практики, їх функціями, 
напрямами діяльності та завданнями, що 
вирішуються, видами соціальних послуг, які 
надає кожна з них.  
Опанування такої дисципліни матиме за мету 

полегшити входження студентів-другокурсників 
у виробничу сферу, зберігатиме їх час для 
виконання індивідуальних завдань з огляду на 
досить обмежений термін практики. Важливий 
також і психологічний момент: після опанування 
студентом підготовчого курсу обрана база 
практики перестає бути для нього “terra 
inсognita”, багаж отриманих на лекціях знань 
зумовить іншу, більш раціональну поведінку, 
сприятиме кращому засвоєнню необхідних 
вмінь.  
Метою даної статті було показати, як 

випускаюча кафедра соціології МДГУ ім. Петра 
Могили намагається реалізовувати зазначену 
стратегію підготовки до першого етапу 
практичного навчання студентів спеціальності 
“Соціальна робота”.  
Згідно з навчальним планом підготовки 

бакалаврів із соціальної роботи в МДГУ                  
ім. Петра Могили студенти проходять три види 
практики: ознайомчу на ІІ курсі, виробничу-І на 
ІІІ та виробничу-ІІ на ІV курсі. Увесь комплекс 
практичної підготовки бакалаврів поєднаний 
принципами системності та цілеспрямованості, а 
також принципом ускладнення від практики до 
практики її змісту та завдань: від ознайомлення 
із системою соціальних служб на першому етапі, 
роботи з клієнтом під наглядом фахівця установи 
на другому етапі до самостійного розв’язання 
проблем клієнта, перевірки адаптованості до 
роботи з людиною на третьому. Така 
послідовність дозволяє сформувати всі необхідні 
випускнику вузу вміння та навички для 
результативної професійної діяльності у 
соціальному просторі.  
Не зайве ще раз підкреслити, що початковий 

етап практичної підготовки, ознайомчий, є для 
студента дуже важливим. По-перше, в сенсі 
підтвердження правильності обрання професії, 
усвідомлення її суспільної цінності. По-друге, 
саме на цьому етапі відбувається формування 
уявлень про соціальну сферу, сутність 
соціальних проблем, що вирішуються засобами 
соціальної роботи. Це – активна практика, вона 
передбачає повне включення студента в 
діяльність тієї чи іншої установи. 
Дисципліна “Організація діяльності соціальних 

служб”  входить до циклу дисциплін самостійного 
вибору вищим навчальним закладом, вивчається 
протягом ІІ та ІІІ триместрів другого курсу, 
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перед ознайомчою практикою, і вирішує 
завдання підготовки студента до входу в якості 
практиканта у реальне соціальне середовище. 
Вона знайомить студентів із системою 
соціальних служб, основами організації їх 
діяльності, висвітлює обґрунтованість соціальної 
підтримки певних категорій населення, формує 
чітке уявлення про місце соціальних служб у 
системі державної політики.  
Підґрунтям для кращого опанування даного 

курсу виступають дисципліни “Вступ до 
спеціальності “Соціальна робота”, “Соціальна 
політика”, “ Законодавство у соціальній сфері”, 
“Трудове право”. 
Тематичний план лекційних занять охоплює 

широке коло питань. Серед них: концепція 
соціального простору, соціальна робота як 
практична діяльність, система соціальних служб 
в Україні, функції та форми роботи соціальних 
служб, організація діяльності державних, 
недержавних та приватних соціальних служб, 
менеджмент у соціальних службах, соціально-
правове забезпечення їх діяльності.  
При розгляді першої теми “Соціальна робота 

як практична діяльність”  робляться акценти на 
структурі, змісті, функціях, принципах та 
морально-гуманістичному характері соціальної 
роботи, її ролі у реалізації соціальної політики 
держави.  
На семінарському занятті із зазначених 

питань студентам пропонується дати змістовну 
характеристику кожного елемента структури 
соціальної роботи: суб’єкта, об’єкта, змісту, 
засобів, мети. Вони мають довести взаємозв’язок 
між соціальною політикою і соціальною роботою 
та розкрити проблематику цього питання, 
охарактеризувати механізми реалізації соціальної 
політики: соціальний захист, соціальне 
обслуговування, соціальну допомогу. Після 
засвоєння даного матеріалу студенти практично 
готові до сприйняття інформації про структуру 
соціальних служб в Україні, категорії клієнтів, 
якими вони опікуються, функції соціальних 
установ і організацій, пов’язані з наданням 
допомоги різним групам населення.  
Тема “Система соціальних служб в Україні”  є 

ключовою в плані розкриття засад організації 
професійної системи допомоги населенню через 
мережу державних і недержавних соціальних 
служб. Висвітлюються декілька підходів до 
класифікації даних інституцій: за масштабами 
діяльності (в міжнародному, загальнодержавному 
та регіональному просторі), за рівнями (рівень 
формування соціальної політики і планування 
соціальних програм, рівень забезпечення її 
реалізації у певній галузі, рівень подолання 
певної проблеми, рівень роботи безпосередньо з 
клієнтами). Вся система розглядається також як 
відомча мережа з відповідною сферою компетенції 
кожного відомства та підпорядкованими йому 
структурами.  

Саме при розгляді даної теми студенти 
отримують інформацію про різний характер, 
зміст та принципи роботи соціальних служб у 
залежності від категорії клієнтів, якими ці 
служби опікуються: людьми похилого віку; 
дорослими інвалідами та дітьми з 
функціональними обмеженнями; дітьми-
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування; кризовими сім’ями; безробітними; 
безпритульними громадянами тощо. Даний 
матеріал логічно підводить майбутніх 
практикантів до розгляду напрямів діяльності 
окремих соціальних установ, де їм доведеться 
проходити практику: головного та районних 
управлінь праці та соціального захисту населення, 
районних управлінь Пенсійного фонду України, 
закладів соціального обслуговування, центрів 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді, 
центрів зайнятості, служб у справах неповнолітніх, 
недержавних фондів та громадських організацій.  
Семінар за означеною темою передбачає 

творчу групову роботу наступного змісту: 
студентам дається завдання “побудувати” 
мережу соціальних служб всіх рівнів, починаючи 
від міністерства до місцевої організації, щодо 
розв’язання проблем відповідної категорії 
клієнтів. Студенти приступають до цієї роботи 
“озброєними” Положеннями про Пенсійний фонд 
України, Міністерство праці та соціальної 
політики, головне управління праці та 
соціального захисту населення, управління в 
справах сім’ ї та молоді, службу у справах 
неповнолітніх, центр соціальних служб для сім’ ї, 
дітей, молоді та ін.  
Тема “Організація діяльності державних 

соціальних служб”  включає чотири підтеми, такі 
як “Державна система соціального обслуговування”, 
“Діяльність служби зайнятості України: реалізація 
державної політики зайнятості населення”, 
“Пріоритетні напрями роботи соціальних служб 
у справах сім’ ї, дітей та молоді”, “Служби у 
справах неповнолітніх: реалізація державної політики 
з питань запобігання дитячій бездоглядності”. 
Кожна з лекцій побудована наступним чином: на 
першому етапі лекції з кожної підтеми студентам 
пропонуються словник вживаних термінів та 
понять, потім розглядаються основні завдання, 
що вирішуються службою, та напрями діяльності 
щодо вирішення поставлених завдань, 
міжнародні та вітчизняні законодавчо-
нормативні акти, на підставі яких соціальна 
служба здійснює свою діяльність, державні та 
регіональні соціальні програми, перелік послуг, 
що надаються, та коло клієнтів, яким вони 
надаються, тощо. Предметом вивчення також є 
психологічні аспекти, стилі, технології 
керівництва в соціальних службах, стратегії 
управління ними.  
Слід зауважити, що така чітка структура 

лекції з кожної із підтем сприяє більш повному їх 
засвоєнню: адже надана інформація добре 
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укладається в схеми та таблиці, а вони, як 
відомо, “включають” зорову пам’ять студентів і 
допомагають їм краще запам’ятати поданий 
матеріал.  
Важливий фактор: при опрацюванні теми 

“Державна система соціального обслуговування” 
студенти мають можливість ознайомитися не 
тільки з миколаївською моделлю соціального 
захисту, яка запропонувала нові структури, 
покликані здійснювати соціальне обслуговування 
населення. Детально розглядається також 
традиційна модель, що діє в інших областях 
України, і де центральну роль відіграють 
територіальні центри соціального обслуговування 
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян 
як провідні установи соціального обслуговування. 
Тому їх діяльність заслуговує на увагу та 
вивчення; при цьому наголос робиться на 
структурі територіальних центрів, завданнях, що 
вирішуються ними, переліку послуг.  
Ще два моменти, що заслуговують, на наш 

погляд, уваги. Перший – система державних 
соціальних служб в Україні розглядається в її 
історичному розвитку, що дає можливість 
порівнювати минулий її стан із сьогоднішнім, 
бачити позитивне і негативне в спадку від 
радянського періоду. А другий – ознайомлення з 
досвідом діяльності соціальних служб за 
кордоном. Це дозволяє студентам побачити 
сформований протягом десятиліть широкий 
арсенал засобів впливу на людину з метою її 
повернення до повноцінного життя, породжує 
привід для дискусійного обговорення корисності 
та ступеня використання закордонного досвіду 
соціальної роботи на українських теренах.  
Висновок, до якого поступово приходять 

студенти в результаті опрацювання теми: 
“...жодне відомство, причетне до розв’язання 
соціальних проблем, неспроможне самотужки 
успішно вирішити багаторівневі завдання у сфері 
соціального обслуговування населення. Досягти 
цього можна завдяки науково обґрунтованому, 
високопрофесійному виконанню ними своїх 
повноважень і обов’язків, цілеспрямованій і 
системній координації їх роботи на місцевому, 
регіональному, загальнодержавному рівнях” [4].  
Такий висновок сприймається студентами як 

“спрацьовування”, підтвердження дієвості 
принципу системності в соціальній роботі, а 
також доводить необхідність тісного зв’язку між 
теорією та практикою соціальної роботи для 
формування соціального працівника як 
професіонала. Професіонала, який чітко 
усвідомлює, що він своїми зусиллями закладає 
основи соціальної держави в сучасній Україні.  
Завершальний етап курсу – вивчення 

студентами напрямів роботи міжнародних та 
вітчизняних недержавних соціальних служб, 
завдань, які вони вирішують. Практика в 
недержавних соціальних службах, де 
здійснюється конкретна соціальна робота із 

спеціальними групами клієнтів, неоціненна з 
точки зору максимальної наближеності практикантів 
до болісних проблем нашого життя: алкоголізму 
та наркоманії, проституції та поширення епідемії 
ВІЛ-СНІДу, соціального сирітства та дитячого 
бродяжництва.  
Постійна турбота керівництва кафедри 

соціології МДГУ ім. Петра Могили – зміцнення 
зв’язків з установами та організаціями соціальної 
сфери, розширення діапазону баз практики. 
Укладені довгострокові угоди щодо прийому 
студентів на практику з міським виконавчим 
комітетом, головним і районними управліннями 
праці та соціального захисту населення, 
обласним управлінням у справах сім’ ї та молоді, 
обласним та міським центрами соціальних служб 
для сім’ ї, дітей та молоді, обласним центром 
зайнятості, обласним фондом соціальної 
допомоги малозабезпеченим, обласним 
благодійним фондом “Нове сторіччя”, обласною 
організацією Червоного Хреста, благодійним 
фондом “Юнітус”, загальноосвітньою школою 
соціальної реабілітації та ін. Обов’язкові пункти 
угод – призначення керівниками студентської 
практики кваліфікованих спеціалістів, створення 
практикантам умов для виконання програми 
практики та індивідуальних завдань, надання 
можливості користуватися лабораторіями, 
комп’ютерною технікою, кабінетами, бібліотеками, 
економічною та іншою документацією.  
Плідні зв’язки із соціальними службами 

сприяють і тому, що бібліотека кафедри регулярно 
поповнюється друкованими виданнями: науково-
методичними журналами “Соціальна робота в 
Україні: теорія та практика” Державного центру 
соціальних служб для молоді та обласного центру 
СССДМ; рекламними проспектами Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття та Державної 
служби зайнятості; бюлетенями “Соціальні 
новини” головного управління праці та 
соціального захисту населення Миколаївської 
облдержадміністрації тощо. Використання даних 
видань під час підготовки до семінарів 
різноманітить уявлення студентів про реальне 
соціальне буття, інформує їх про нове в 
соціальній політиці, соціальному захисті, 
висвітлює окремі ситуації, з якими мають справу 
працівники соціальних служб.  
Конкретний приклад: при проведенні 

семінару на тему “Діяльність служби зайнятості 
України: реалізація державної політики 
зайнятості населення” студентам пропонується в 
якості роздаткового матеріалу серія буклетів 
Державної служби зайнятості та Миколаївського 
обласного центру зайнятості. У них 
висвітлюється досить широкий спектр питань з 
працевлаштування, професійного навчання, 
підвищення кваліфікації, запровадження власної 
справи, організації громадських робіт тощо. 
Студенти поділяються на групи, кожна обирає 
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для опрацювання один із напрямів діяльності 
служб зайнятості і після відповідної підготовки 
колективно презентує оброблену інформацію. 
Під час обговорення результатів доповідей 
викладач акцентує увагу студентів на основних 
моментах, таких як соціальний захист у разі 
безробіття, робота служби з молоддю, 
інвалідами, жінками, які шукають роботу, 
вичерпному переліку послуг, що надаються 
населенню. 
Значним доробком у справу підготовки 

студентів до практики стали Методичні 
рекомендації щодо проходження практики 
студентами спеціальності “Соціальна робота”, 
підготовлені викладачами кафедри соціології 
МДГУ ім. Петра Могили. Дана розробка вміщує 
вказівки щодо ведення щоденника практики, 
виконання індивідуальних завдань по кожній з 
практик, включає зразки документів, які 
необхідно додати до звіту. Серед додатків до 
рекомендаційної частини – положення про 
ознайомчу, виробничі, дослідницьку та науково-

педагогічну практики, програми практик, 
професіограма соціального працівника, 
розроблена викладачами кафедри соціології. 
Електронний варіант Методичних рекомендацій 
має кожний із студентів-практикантів.  
Своєрідною школою підготовки до 

професійної діяльності, наряду із практикою, 
стає для студентів волонтерська діяльність у 
благодійних фондах, центрі соціальних програм 
при Миколаївському глиноземному заводі, 
шефство над загальноосвітньою школою 
соціальної реабілітації, допомога дитячим 
притулкам, участь у проведенні соціальних 
заходів, таких як День захисту дітей, День 
солідарності із людьми, що живуть з ВІЛ та ін.  
Знання, отримані в університетських стінах, 

практичні вміння і навички, сформовані в 
реальному виробничому середовищі під час 
практики та волонтерської діяльності, є 
запорукою успішного опанування студентами 
професії “Соціальний працівник”.  
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