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investigated, and the ecological position of the students’ personality formation in Japan has been
highlighted.
Materials of numerous conferences and available on this issue international standards allow to
argue that:
 ecological education is a continuous process, covering the whole life of the individual;
 ecological education is both interdisciplinary and a single integrated process;
 ecological education focuses on the relationships and interdependencies that exist between
human society and the natural environment;
 ecological education considers the environment in all its integrity and continuity, including such
aspects as social, political, economic, technological, moral, aesthetic, spiritual and moral;
 ecological education states that the energy, natural resources and materials are limited and
require a rational and responsible use of them;
 ecological education uses a wide range of methods and techniques of teaching and learning,
focusing on the practical activities of students with research environment;
 ecological education considers environmental problems at different levels of organization (local,
national, global) and at their different temporal dimensions (past, present, future);
 ecological education is linked with the creation of a new environmental ethic.
The components of the ecological position in the development of the individual are determined the
directions of environmental students’ education realization and enable to define the criteria and the
indicators of students’ ecological culture: scientific knowledge about the world, attitudes toward the
environment, environmentally appropriate behavior in everyday life
At the organizational and activity stage of the research, the components of the ecological position of
the students’ personality formation have been determined.
Ecological education in Japan is an important factor in the development of society and aims to
achieve results in the students personality formation as conscious citizens who are responsible for economic
and social development of their country, for the impact on the relationship between the nature and the man,
for their own actions, for the ability to coexist and feel the nature, appreciate and preserve natural heritage.
Key words: educational process; ecological education; ecological culture; ecological ethics;
ecological position.
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СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано сучасний стан і тенденції професійної підготовки майбутніх
фахівців сфери соціального забезпечення. Серед проблем професійної підготовки таких фахівців в
Україні виокремлено: труднощі в адаптації до умов професійної діяльності; низький рівень
конкурентоспроможності майбутніх фахівців на ринку праці; недосконалість системи професійної
підготовки майбутніх соціальних працівників; труднощі працевлаштування випускників
спеціальності «соціальна робота» та ін. Значними тенденціями, на думку автора, є орієнтованість
на компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки соціальних працівників; інтеграція в
Європейський освітній простір з урахуванням Національної рамки кваліфікацій; удосконалення
стандарту професійної підготовки соціального працівника у вищих навчальних закладах; розширення
мережі вищих навчальних закладів, де готують фахівців соціальної роботи та розширення
спеціалізацій підготовки майбутнього фахівця у галузі соціального забезпечення; оптимізація
методичної підготовки студентів; надання особливої уваги практичному складнику такої
підготовки.

19

ISSN 2076-586X. Вісник Черкаського університету. Вип. № 8.2017
Ключові слова: професійна підготовка соціальних працівників; професійно-особистісне
становлення соціального працівника; тенденції професійної підготовки соціального працівника;
Національна рамка кваліфікації; якість професійної підготовки соціальних працівників.

Постановка проблеми. На сучасному етапі суспільного розвитку вищу освіту
розглядають як основний соціальний потенціал держави. ЇЇ стратегічною метою є підготовка
фахівця, який оперативно реагуватиме на соціально-економічні зміни в суспільстві.
Зважаючи на їх динамічність, розвиток технічного прогресу, появу нових сфер діяльності
вища освіта ґрунтується на стратегіях розширення знань, удосконалення вмінь та
компетенцій як в особистісній, так і в професійній сферах; потребує інтеграції вищої освіти з
науковими дослідженнями, розвитку її інноваційного та випереджувального характеру,
одержання якісної освіти. Нагальною стає потреба оптимізації працевлаштування
випускників, подальшого розвитку студентоцентрованого навчання, мобільності студентів,
викладачів і дослідників, формування гнучких траєкторій навчання та необхідність
продовження такої діяльності.
Аналіз актуальних досліджень. Вимоги до організації професійної підготовки
майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах базуються на основних положеннях,
зазначених: у Законі України «Про вищу освіту» (2014 р.) [1], «Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні» [2]; в Указі Президента України «Про національну
доктрину розвитку освіти» [3]. Так, у Законі України «Про вищу освіту» №1556-VII від
01. 07. 2014 року [4] наголошено на нагальній необхідності щодо поєднання освіти з наукою
та практичною діяльністю з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу
для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості,
забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.
Низку проблем професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері соціального
забезпечення визначають Р. Вайнола [4], О. Карпенко [5], Т. Логвиненко [6], І. Мельничук
[7], Л. Міщик [8], Р. Чубук [9]. Серед основних автори виокремлюють: структура підготовки
соціальних працівників потребує наукового, методичного обґрунтування, переосмислення та
обґрунтування набутого досвіду, який мають кафедри соціальної роботи; вивчення та
трансформації в систему вітчизняної професійної підготовки зарубіжного досвіду;
удосконалення Державного галузевого стандарту підготовки соціальних працівників;
перегляду навчальних планів, які мають величезну кількість невеликих за обсягом
навчальних дисциплін; теоретична спрямованість та відірваність від практичних проблем, які
з’являються в соціумі; необхідний перегляд переліку практик під час навчання студентів;
нагальна потреба врахування спеціалізацій та мобільності самої підготовки.
Мета статті: проаналізувати сучасний стан і визначити тенденції професійної
підготовки майбутніх фахівців у сфері соціального забезпечення в Україні.
Виклад основного матеріалу. В Україні професійну підготовку соціальних
працівників здійснюють у системі неперервної професійної освіти, що передбачає
допрофесійну, різнорівневу професійну підготовку у вищому навчальному закладі,
післядипломне навчання (підвищення кваліфікації, перекваліфікація, самоосвіта). Така
підготовка виявила значні можливості щодо формування компетентних, мобільних фахівців,
орієнтованих на навчально-виховний процес; на вивчення спеціальних професійноорієнтованих навчальних дисциплін, проведення навчальної, виробничої та інших видів
практики в закладах і організаціях соціальної сфери, під час науково-дослідницької,
самостійної та волонтерської роботи.
Важливими елементами системи професійної підготовки соціальних працівників є
вимоги та потреби суспільства і клієнтів, цінності, мета, зміст, технології соціальної роботи;
необхідність формування у фахівців професійної компетентності, професійно зумовлених
особистісних якостей. Дослідниця В. Поліщук вивчаючи систему і особливості професійної
підготовки працівників соціальної сфери в Україні та узагальнюючи основні положення,
запропоновані науковцями, зазначає, що її мета полягає «у формуванні професійно
компетентного та мобільного фахівця, шляхом створення сприятливих умов для
усвідомленого професійного самовизначення, професійно-особистісного формування в
системі різнорівневої професійної підготовки і професійного зростання фахівця на всіх
20

Серія «Педагогічні науки», 2017

етапах його діяльності» [10, с. 233]. Професійна підготовка таких фахівців у вищому
навчальному закладі полягає у створенні оптимального освітньо-виховного простору для
професійно-особистісного формування майбутнього фахівці: розвитку в них креативного й
оперативного мислення, гнучкості та швидкості в прийнятті рішень, прагнення до самоосвіти
та соціальної й професійної мобільності.
Професійна підготовка майбутнього соціального фахівця на етапі її становлення в
Україні, на думку Л. Міщик – це багатогранний, складний за змістом і формами діяльності
процес, оскільки соціальна робота не може відразу функціонувати як цілісна система [8].
Такий вид підготовки пов’язаний передовсім зі становленням соціальної роботи як нового
виду професійної діяльності. На шляху розвитку такого виду підготовки у вищих закладах
освіти трапляються труднощі: репродуктивність навчання, недостатня практична
орієнтованість, відсутність міждисциплінарних зв’язків; використання досвіду підготовки
інших спеціальностей, безсистемне використання зарубіжного досвіду підготовки соціальних
працівників.
Актуальним у контексті окресленої проблеми вважаємо позицію Н. Ничкало про
необхідність підготовки фахівців, які критично оцінюють результати власної діяльності,
виявляють самостійність у прийнятті рішень, прагнуть перенавчатися в разі
необхідності [11]. Отже, виникає потреба у створенні спеціальних умов у вищому
навчальному закладі щодо професійної підготовки фахівців, які забезпечать результативність
розвитку соціальної роботи як професії в умовах соціальних і економічних реформ.
Професійну підготовку соціальних працівників І. Звєрєва визначає як «процес і результат
оволодіння цінностями соціальної діяльності, професійно необхідними знаннями, вміннями
й навичками, формування професійно важливих особистісних якостей, які є основою
готовності до професійної соціальної діяльності» [12, c. 233].
Стратегічним напрямом сучасної професійної підготовки, на думку А. Сембрат, є
суб’єктивний розвиток і саморозвиток особистості фахівця, здатного обслуговувати новітні
технології, враховувати нормативні вимоги діяльності, здійснювати інноваційні процеси
творчості в широкому розумінні. Цю стратегію слід втілювати в принциповій спрямованості
змісту й форм навчального процесу вищої школи на пріоритет особистісно-орієнтованих,
творчих технологій освіти при формуванні в майбутніх фахівців готовності до
діяльності [13].
Суттєвим, є те, що багатопрофільність і багатофункціональність професійної
підготовки соціальних працівників потребує орієнтації на підготовку до виконання
багатопрофільних завдань та функцій, які виконують різні соціальні служби. Для реалізації й
виконання цих функцій соціальному працівнику потрібна ґрунтовна професійна освіта,
особистісна готовність щодо дотримання відповідних професійно-етичних норм і принципів.
Окрім того, у сучасних умовах відбувається ускладнення змісту діяльності. Це пояснюємо
тим, що назва професії залишається незмінною, а кількість функцій, які виконує працівник у
межах професійної діяльності, збільшується. Сучасному фахівцеві доводиться виконувати
завдання, які раніше в контексті професії були не характерні, оскільки сучасний ринок праці
вимагає від фахівця освоєння вмінь і навичок суміжних професій.
Аналіз наукових джерел [4; 14–19; та ін.], результати опитування випускників, які
працюють у сфері соціального забезпечення, надав можливість виокремити основні
проблеми, що виникають у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників у вищому навчальному закладі. Так, одна з актуальних проблем – це
професійно-особистісне становлення студента в системі «людина-людина». Розв’язання цієї
проблеми залежить від створення умов, спрямованих на розвиток мотивів, цінностей
професійного становлення, самосвідомості, особистісних і професійних якостей, які
дозволять мобільно реагувати на соціально-економічні зміни, що відбуваються в країні,
постійно прагнути до самореалізації в процесі майбутньої діяльності. Наступну проблему
визначає відсутність навчальних дисциплін, які б дозволили розширити коло теоретичних
знань про професійну мобільність, сприяли б професійному самовдосконаленню в напрямі
успішної професійної діяльності. Важливою також є проблема оптимізації практичної та
методичної підготовки студентів з врахуванням практико-орієнтованого характеру
професійної діяльності соціальних працівників.
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З огляду на вищезазначене можна стверджувати, що для підвищення якості
професійної підготовки фахівців, зокрема соціальних працівників, важливим кроком в
українському освітньому просторі було прийняття Постанови Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 року № 1341 про затвердження Національної рамки кваліфікацій,
котра
є
системним
і
структурованим
описом
кваліфікаційних
рівнів
за
компетентностями [20].
Прийняття Національної рамки кваліфікацій сприяє визнанню дипломів українських
фахівців, зокрема й соціальних працівників, за кордоном, через введення принципів і
стандартів європейської освіти. Саме такі засоби, на нашу думку, сприятимуть взаємозвʼязку
освітніх закладів України і Європи та ринку праці. Так, у Законі України «Про вищу освіту»
наголошено, що узгодженню Національної рамки кваліфікацій з рамкою кваліфікацій
Європейського простору вищої освіти забезпечить академічну та професійну мобільності, а
також навчання протягом життя [1].
Реформування та модернізація Національної системи кваліфікацій України,
запровадження Національної рамки кваліфікацій та наближення їх до європейських
стандартів, на думку Є. Лебедя, дозволить соціальним працівникам: вільно орієнтуватися на
ринку праці, правильно й виважено обирати спеціальність, отримувати об’єктивну
інформацію про вимоги роботодавців; мобільно реагувати на зміни на внутрішньому та
міжнародному ринку праці; розвивати набуті професійні навички впродовж життя або
здобувати нові; отримувати об’єктивне підтвердження власної кваліфікації через незалежні
атестаційні служби; стати більш конкурентоспроможними та захищеними на зовнішніх
ринках праці (через визнання їх компетенцій і кваліфікацій відповідно до міжнародних
вимог) [21].
Отже, запровадження Національної рамки кваліфікації для соціальних працівників
уможливить: не лише проходити чергове стажування, а й брати участь у тренерських
програмах та отримувати диплом тренера як загальнодержавного, так і міжнародного рівня;
працювати за отриманим фахом за кордоном; працювати з ширшим колом клієнтів та в
різних напрямах; отримувати гранти на втілення проектів.
Основну мету впровадження Національної рамки кваліфікацій В. Луговий вбачає в
забезпеченні якості, доступності, прозорості національних кваліфікацій, розширенні
взаємозв’язків і визначенні кваліфікацій на національному та міжнародному рівнях [22].
Внесені зміни до Національної системи кваліфікацій [20] передбачають і зміни до
професійної кваліфікації, змісту та технологій навчання майбутніх соціальних працівників.
Згідно з Національною рамкою кваліфікації, головною ознакою професійної готовності
бакалавра соціальної роботи є здатність вирішувати складні спеціалізовані завдання та
практичні проблеми в галузі власної професійної діяльності або в процесі навчання, що
передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки; вона є комплексною і
зумовлено невизначеністю умов. Магістри соціальної роботи здійснюють управління
комплексними діями або проектами, вони відповідальні за прийняття рішень у
непередбачуваних ситуаціях. З огляду комунікативний складник кваліфікації, вони мають
уміти донести до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, пропозиції з вирішення проблеми,
спираючись на власні знання та досвід у галузі професійної діяльності.
Інноваційний процес в освіті визначається як сукупність послідовних,
цілеспрямованих дій, скерованих на заміну традиційних (тобто застарілих підходів) новими.
Інноваційні підходи, що окреслені у світовій та вітчизняній педагогіці, ґрунтуються на
концепції вдосконалення організації видів, форм і методів пізнавальної діяльності за рахунок
узгодження управлінських впливів, застосування переваг синергетики, системного розуміння
процесу підготовки та комплексного вирішення усіх завдань, а також на врахуванні
компетентнісної парадигми, націленої на посилення практичної орієнтації освіти.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. На сучасному етапі у
системі професійної підготовки фахівців із соціального забезпечення відбуваються суттєві
зміни, пов’язані із: Євроінтеграцією освітнього простору; підвищенням вимог до якості
підготовки фахівців соціальної сфери; практикоцентризмом у методиці підготовки
соціальних працівників; орієнтацією на працевлаштування майбутніх соціальних працівників
та їх конкурентоспроможності.
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CURRENT SITUATION AND TRENDS OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE
SPECIALISTS IN THE SPHERE OF SOCIAL SECURITY IN UKRAINE
Abstract. Introduction. The article analyses the current situation of future specialists professional
training in the sphere of social software; highlights the problems of training the specialists of social sphere;
the tendencies of the professional training of future specialists in the sphere of social software.
The purpose is to analyze the current situation and determine the trends of professional training of
future specialists in the sphere of social software in Ukraine.
Methods. In the article we used several methods: theoretical – analysis of state industry standards of
higher education, training programs, software training future social workers in higher education,
psychological and pedagogical literature to explore the scientific bases of the problems; system analysis,
comparison and generalization of scientific and theoretical material to justify the current situation of
training specialists in the sphere of social software; empirical (interviews with teachers, students,
questioning of experts in the sphere of social software) for an analysis of the problem.
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Results. Among the problems of professional training of specialists in the field of social software in
Ukraine highlighted the following: difficulties in adaptation to conditions of professional activity; low level
of competitiveness of future specialists in the labour market; imperfection of the system of future social
workers professional training; the difficulty of graduates employment of the specialty "social work" etc. It
was noted that currently observed trends, focused on the introduction of competence approach; on targeted
social assistance, assistance to person who is in difficult life circumstances; integration into the European
educational space, taking into account National qualifications framework; improvement of the standard of a
social worker professional training in higher educational institutions; the expansion of the network of higher
educational institutions, which train specialists in social work and extension of future specialists
professional training; optimization of methodical preparation of students; special attention to practical
component such training (introduction of innovative technologies, the implementation of multidisciplinary
tasks, and social situations; expanding the content of the theoretical component of the modern theme;
playing professional roles and functions in learning in higher education; fostering professional selfimprovement towards a successful professional career with the development of personal and professional
qualities.
Conclusion. At the present stage in the system of professional training of specialists in social
software there are significant changes associated with the Integration of educational space; increase of
requirements to quality of preparation of social sphere specialists; practice orientation in methodology of
training social workers; a focus on the future employment of social workers and their competitiveness.
Key words: professional training of social workers; professional and personal development of a
social software specialist; trends in training specialists in the sphere of social software; national frame of a
social worker qualifications; quality of social workers professional training.
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УРОКИ ДУХОВНОСТІ ЯК ЗАСІБ СТАНОВЛЕННЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
У статті розкривається виховний потенціал Уроків духовності як засобу цілеспрямованого
впливу вчителя на духовне збагачення особистості молодшого школяра. Акцентується увага на
розкритті змісту понять «духовність», «духовний досвід», «духовний досвід молодшого школяра».
Обґрунтовано, що духовне становлення молодшого школяра залежить від задоволення його потреби
в пізнанні й осмисленні навколишнього світу і самого себе, чим багатший особистий досвід творення
істини, добра, краси, переживання духовних почуттів, тим глибший духовний досвід учня.
Ключові слова: молодший школяр, духовність, виховання духовності, духовний досвід
особистості, духовний досвід молодшого школяра, уроки духовності.

Постановка проблеми. Сьогодні одухотворення людського життя є необхідною
передумовою самоусвідомлення людиною самої себе, свого призначення, подолання кризи
духовності в світі, зумовленої процесами глобалізації та інформатизації суспільства,
соціальними потрясіннями, війнами, економічними проблемами, вимушеною міграцією
тощо. За таких обставин зростає роль духовності як притаманної Людині ознаки,
становлення духовного досвіду особистості.
Відповідно до державної політики у сфері виховання дітей та молоді мета сучасного
освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання
школярам з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота, інтелектуально
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