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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасна соціальна робота вимагає високого 
рівня професіоналізму. Професіоналізм конкретного працівника є результатом його 
самореалізації в ході тривалого процесу професійного становлення, для якого 
характерні індивідуальна своєрідність й унікальність умов протікання. Професійне 
становлення фахівця із соціальної роботи – цілісний і безперервний процес розвитку 
практичної, освітньої й дослідницької діяльності особистості в соціальній сфері, 
орієнтований на формування професійної компетентності, зокрема професійних 
знань, умінь, навичок, особистісних якостей, компетенцій, адекватних 
кваліфікаційним вимогам та етичному стандарту професії. 

Сучасна соціальна ситуація, що склалася в Україні, породжує нову соціально-
культурну реальність, одним із пріоритетів якої є молодіжна політика. Характер 
молодіжної політики, зокрема політики зайнятості в Україні та соціального захисту 
прав молоді, вимагає приділення особливої уваги в межах загальної системи 
соціального захисту категорій економічно активного населення, які найшвидше 
виштовхуються з ринку праці, де нерідко найбільш незахищеною є молодь. Відтак, 
покращення становища молоді, її соціальний захист, який забезпечує реалізацію 
творчого і трудового потенціалу, а також належний добробут молодих людей є 
одним із головних напрямів соціальної політики в Україні.  

Важливою проблемою в контексті соціального захисту прав молоді є розвиток 
гуманітарної сфери, зокрема освіти, науки, охорони здоров’я, культури, фізичної 
культури і спорту, відпочинку і туризму. Ці напрями розвитку людського капіталу 
сприяють забезпеченню соціального добробуту людини на всіх етапах її 
життєдіяльності, стають надійною основою її самозахисту. Відповідно, професійна 
підготовка соціальних працівників у напрямі соціального захисту прав молоді, 
ефективність системи відповідного процесу є пріоритетним сегментом сьогодення. 
Особливо актуальним і значущим означене вище є для сучасної України. 

Теоретичні та методологічні аспекти розвитку професійної компетентності 
розглянуто в роботах В. Андрощука, В. Докучаєвої, Е. Зеєра, Н. Краснової, 
Н. Ларіонової, А. Маркової, Н. Ничкало, В. Огнев’юка, Д. Разіної, С. Сисоєвої та 
інших авторів. Формуванню професійної компетентності соціального працівника 
присвячено дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема А. Белінської, 
О. Безпалько, В. Бочарової, І. Звєрєвої, А. Капської, О. Карпенко, А. Ляшенка, 
Л. Мардахаєва, І. Миговича, С. Омельченко, Г. Попович, В. Сидорова, С. Харченка, 
Є. Холостової, Н. Чернухи та ін. 

Проблеми соціального захисту молоді залишаються в центрі постійного 
наукового інтересу багатьох українських і зарубіжних науковців. Серед них: 
С. Алупко, В. Гайдуцький, І. Гнибіденко, Е. Лібанова, О. Палій, А. Сіленко, 
А. Скуратівський та ін.  

Дослідженню поняття „молодь” присвячено праці українських учених 
М. Головатого, В. Головенька, А. Карнауха, В. Куліка, М. Пірен, М. Перепелиці, у 
яких розкривається поняття „молодь” та аналізується загалом проблема формування 
та реалізації молодіжної політики, питання професійної соціалізації молодого 
покоління.  
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Аналіз наукових розвідок показує, що проблеми соціального захисту прав 

молоді пояснюються особливостями її соціального стану та трудової поведінки: 
рівень освіти, наявність професії або кваліфікації; низька адаптивність і вразливість 
до економічного та соціального оточення; підвищені вимоги щодо 
працевлаштування (престижу, заробітку), змісту, характеру та умов праці; висока 
професійна й територіальна мобільність, які зумовлені неусталеністю та слабкістю 
економічних і соціальних зв’язків. Молодіжна зайнятість має велике значення для 
перспективного розвитку ринку праці та економіки держави загалом.  

До основних напрямів державної соціальної політики в Україні щодо 
соціального захисту прав молодих людей можна віднести: підвищення доходів та 
рівня життя громадян; забезпечення зайнятості молоді та задовільний стан ринку 
праці; належну організацію й оплату праці; загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, пов’язане з трудовою діяльністю; окремі грошові виплати; допомогу 
молодим сім’ям з дітьми; адресну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; 
надання житлових субсидій молодим людям, молодим сім’ям і одиноким матерям; 
компенсації та пільги тим, хто постраждав від техногенних, економічних, 
природних катастроф, військових дій і мають хворих дітей тощо. У ст. 46 
Конституції України закріплено право громадян на соціальний захист, яке 
традиційно в міжнародній та вітчизняній юридичній літературі позначається 
терміном „право на соціальне забезпечення”.  

У контексті нашого дослідження зазначимо, що соціальний захист як об’єкт 
державного управління є системою економічних, правових та організаційних заходів 
держави щодо забезпечення соціальних прав і гарантій молодої людини.  

Аналіз змісту міжнародних документів: „Декларації соціального прогресу й 
розвитку”, „Європейської соціальної хартії”, „Європейського кодексу соціального 
забезпечення”, „Міжнародної Декларації етичних принципів соціальної роботи” та 
державних документів: Декларації „Про загальні засади державної молодіжної 
політики в Україні” (1992 р.), Законів України „Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні” (1993 р.), „Про соціальну роботу з 
сім’ями, дітьми та молоддю” (2001 р.), „Про соціальні послуги” (2019 р.), „Про 
місцеве самоврядування в Україні” (2019 р.); указів Президента України „Про 
додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та 
сім’ями” (2001 р.), „Про Національну доктрину розвитку освіти” (2002 р.), постанов 
Кабінету Міністрів України „Про комплексні заходи Кабінету Міністрів України 
щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні („Молодь України”)”, 
„Про затвердження Типового положення про центр ресоціалізації наркозалежної 
молоді”, „Про затвердження Державної цільової соціальної програми „Молодь 
України” на 2016 – 2020 роки”, Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 
2020 року (2014 р.), Концепції розвитку освіти України на період 2015 – 2025 роки 
(2014 р.) та ін. дозволяє констатувати, що пріоритетним завданням української 
держави з перших років незалежності є молодіжна політика як один із 
найважливіших напрямів діяльності органів державної влади.  

Законодавче поле щодо соціального захисту прав молоді майже сформовано. 
Проте в Україні не виконується повною мірою положення законодавчих актів, 
рішень та розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо покращення соціального 
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становища молоді відповідно до викликів сьогодення. Бракує проєктів, цільових 
програм, які забезпечували б умови соціального, життєвого старту молоді в 
питаннях праці, створення й зміцнення сім’ї, забезпечення охорони здоров’я. 
Молодіжна політика, особливо на регіональному рівні, має слабку матеріально-
фінансову підтримку, не вистачає фахівців, зокрема й соціальних, потребує 
покращення система підвищення кваліфікації працівників соціальної галузі. Тому 
невідкладним завданням є неухильне виконання прийнятих законів, підготовлених 
актів та програм, тобто конкретні та практичні дії. Забезпечення соціальної гармонії 
в країні безпосередньо пов’язано з вирішенням державою найгостріших проблем 
суспільства – зайнятості населення й підвищення рівня його життя.  

Відповідно, пріоритетним вектором теорії і практики сучасної соціальної 
роботи в українському суспільстві є ефективна діяльність соціальних працівників у 
напрямі соціального захисту прав молоді, що потребує якісного формування 
професійної компетентності в майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді. 

Безперечно, підвищення ефективності та якості формування професійної 
компетентності в майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді потребує, перш за все, системного підходу, використання в сучасній 
соціально-педагогічній практиці комплексних, міждисциплінарних розвідок. 

Аналіз теорії та практики формування професійної компетентності в 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді дозволило 
окреслити суперечності між:  

 об’єктивною суспільною необхідністю в соціальному захисті прав молоді 
та недостатнім розкриттям теоретичних і методологічних засад підготовки 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді; 

 соціально-педагогічним змістом формування професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді на сучасному 
етапі та нерозробленістю соціально-педагогічних технологій (форм, методів, засобів) 
реалізації його в освітньому процесі закладів вищої освіти; 

 необхідністю цілеспрямованого формування професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді та відсутністю 
системної організації цього процесу в закладах вищої освіти. 

Актуальність висунутих проблем у сучасних умовах модернізації вищої 
освіти, потреби освітньої теорії і практики, їхня недостатня теоретична й методична 
розробленість у напрямі формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, а також необхідність 
усунення зазначених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційної роботи 
„Теорія та практика формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано в межах комплексної науково-дослідної теми кафедри дошкільної освіти 
та соціальної роботи ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” 
„Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення” 
(державний реєстраційний номер 0115U003305). 
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Тему затверджено Вченою радою Державного вищого навчального закладу 

„Донбаський державний педагогічний університет” (протокол № 6 від 26 січня 
2017 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі 
освіти, педагогіки і психології (протокол № 1 від 31 січня 2017 р.) 

Об’єкт дослідження – процес формування професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Предмет дослідження – соціально-педагогічна система формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді. 

Мета дослідження полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні, розробці 
та експериментальній перевірці соціально-педагогічної системи формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1. Дослідити стан наукової розробленості проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників. 
2. Визначити методологічні засади організації процесу формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді. 

3. Розкрити сутність, зміст і особливості професійної діяльності соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді. 

4. Виявити структурно-компонентний склад професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників у контексті захисту прав молоді й представити 
його характеристику. 

5. Розробити критерії, визначити їхні показники та виявити рівні формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді. 

6. Надати наукове обґрунтування соціально-педагогічної системи формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді. 

7. Експериментально перевірити ефективність упровадження соціально-
педагогічної системи формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді в освітній процес ЗВО. 

Концепція роботи узгоджується з положеннями про теорію та практику 
соціальної роботи, полягає в міждисциплінарному характері дослідження відносин 
людини із соціумом, створенні гідних умов для самоствердження й забезпечення 
повноцінного життя кожній людині в суспільстві. Концептуальною ідеєю дисертації 
є положення про соціальну роботу як науку, як комплексну навчальну дисципліну, 
як інструмент реалізації державної соціальної політики та професійної діяльності 
фахівців у соціальній сфері. 

Концепція формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді ґрунтується на концептах 
(методологічному, теоретико-змістовому й технологічному), спрямована на якість та 
оптимізацію освітнього процесу студентів з урахуванням специфіки їхньої 



 5
майбутньої діяльності, базується на теоретико-методологічних засадах професійної 
підготовки фахівців соціальної роботи в закладах вищої освіти. 

Методологічний концепт включає: філософські положення про діалектику 
зумовленості та цілісності явищ навколишнього світу, його пізнання, єдність форми 
й змісту; філософські та психолого-педагогічні положення про особистість, її 
провідну роль у діяльності та розвитку суспільства, теорію наукового пізнання й 
засоби системно-структурного аналізу об’єктів, що визначають його стратегію; 
загальнонаукові підходи до формування особистості фахівця соціальної сфери. 

Методологічною основою дослідження визначено такі рівні: філософський, 
загальнонауковий, конкретно-науковий та технологічний. На філософському рівні – 
положення теорії пізнання; філософські ідеї щодо формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді в умовах загальноцивілізаційних змін та людиноцентричного підходу в 
освіті; аналіз процесу формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді; визначення стратегії її 
подальшого розвитку з позиції введення певних гуманістичних ціннісних 
орієнтирів; ціннісно-результативна спрямованість професійної підготовки фахівця; 
на рівні загальнонаукової методології – наукові положення педагогічної науки щодо 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді; парадигма розвитку вищої освіти в умовах 
світових тенденцій глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства; сучасні 
концепції демократизації, гуманізації та особистісної орієнтації вищої освіти; на 
рівні конкретно-наукової методології – теоретичні положення про зміст формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді; системний, діяльнісний, особистісно зорієнтований, 
компетентнісний, технологічний, контекстний, акмеологічний, аксіологічний, 
інтегративний, інноваційний підходи до формування професійної компетентності 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді; на технологічному рівні 
– методи, які використовують для дослідження процесу формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді.  

Теоретичний концепт охоплює наукові теорії та процеси, теоретико-
методологічні аспекти гуманізації та гуманітаризації вищої освіти, філософії 
формування нового покоління (В. Андрущенко, І. Бех, В. Гершунський, І. Зязюн, 
В. Кремінь, В. Огнев’юк, С. Сисоєва та ін.); теорії педагогічних систем 
(В. Беспалько, О. Глузман, В. Шадриков та ін.); теорії педагогічного процесу вищої 
школи (С. Архангельський, А. Алексюк, В. Бондар, В. Галузинський, М. Євтух, 
С. Калашнікова, В. Кушнір, В. Сластьонін та ін.); підходи до якісного функціювання 
системи вищої освіти (С. Калашнікова, В. Луговий, А. Новіков, М. Поташник, 
О. Слюсаренко, Ж. Таланова та ін.); теорії компетентнісного підходу в освіті, 
теоретичне обґрунтування сутності понять „компетентність”, „компетенція”, 
„професійна компетентність” (В. Байденко, О. Локшина, О. Овчарук, 
С. Омельченко, О. Пометун, О. Савченко, І. Тараненко, С. Трубачева, 
А. Хуторський, В. Шадриков та ін.); особливості, напрями й структуру професійної 
підготовки фахівців соціальної роботи (Т. Алєксєєнко, С. Архипова, С. Бєлічева, 
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В. Бочарова, О. Карпенко, І. Мельничук, І. Мигович, В. Поліщук, Г. Попович, 
С. Харченко та ін.); теоретичні основи формування професійної компетентності 
фахівців соціальної сфери (О. Безпалько, А. Капська, О. Караман, Я. Кічук, 
І. Ковчина, С. Кожевніков, А. Коротун, Л. Мардахаєв, Р. Медден, Л. Міщик, 
Ж. Петрочко та ін.). 

Технологічний концепт передбачає розробку соціально-педагогічної системи 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді; упровадження цієї системи в освітній процес 
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників; експериментальну 
перевірку системи з використанням розробленого навчально-методичного 
забезпечення. 

Концептуальними положеннями побудови соціально-педагогічної системи 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді є діяльнісний, компетентнісний, контекстний, 
особистісно зорієнтований, технологічний, системний, акмеологічний, 
аксіологічний, інтегративний, інноваційний підходи. Авторська соціально-
педагогічна система формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді передбачає умови якісної 
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної 
діяльності, які містять відповідне наповнення й структурування змісту теоретичної 
та практичної підготовки майбутніх соціальних працівників, системне бачення 
цілісного процесу та результату формування професійної компетентності, на різних 
етапах якого формуються та вдосконалюються професійні компетенції. Теорія та 
практика формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді як цілісна система базується на 
основі положень щодо єдності загального, особливого й індивідуального: вона є 
складником професійної підготовки соціального працівника в закладі вищої освіти 
як загальне; відображає специфіку, зумовлену особливостями професійної 
діяльності й підготовки до неї як особливе; розкриває залежність підготовки від 
сформованих професійних компетенцій у майбутніх соціальних працівників як 
індивідуальне. 

Реалізація концепції спрямована на якісні зміни в теорії та практиці 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді, а також на розвиток та інноваційне оновлення 
теоретико-методичних засад формування професійної компетентності. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення поставлених завдань і 
перевірки гіпотези дослідження на різних етапах наукового пошуку використано 
комплекс методів дослідження: теоретичні, спрямовані на отримання об’єктивних 
даних та висновків щодо специфіки предмета дослідження, – історичний, 
функційний та структурний аналіз процесу формування професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників; якісний та кількісний аналіз експериментальних 
даних; екстраполяція та узагальнення даних із проблеми дослідження, одержаних у 
процесі вивчення філософської, психологічної, соціологічної, педагогічної наукової 
літератури; систематизація, класифікація складу професійних компетенцій, 
прогнозування їх застосування в професійній діяльності соціального працівника; 
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системне структурування та теоретичне моделювання цілісного процесу 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді; емпіричні, зорієнтовані на безпосереднє вивчення 
досліджуваних явищ, спостереження за освітнім процесом у закладах вищої освіти: 
бесіди зі студентами, з викладачами, фахівцями соціальної сфери, клієнтами 
соціальних служб і закладів; анкетування, опитування, тестування студентів-
майбутніх соціальних працівників; узагальнення практики соціального захисту та 
педагогічного досвіду викладачів; самоаналіз, самоспостереження для 
діагностування рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді та встановлення 
динаміки відповідних змін; педагогічний експеримент (констатувальний, 
формувальний і контрольний етапи), що проводився для перевірки ефективності 
соціально-педагогічної системи формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді; методи математичної 
статистики для обробки отриманих результатів, аналізу та встановлення 
кількісних залежностей між досліджуваними явищами та процесами. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  
– уперше теоретично обґрунтовано та розроблено авторську соціально-

педагогічну систему формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді, яка містить чотири блоки: 
концептуально-цільовий, проєктувальний, організаційно-технологічний, 
контрольно-коригувальний; компоненти: цільовий, методологічний, об’єкт-
суб’єктний, змістовий, технологічний та критерії: мотиваційний, комунікативний, 
змістово-процесуальний, особистісно-адаптивний; розкрито теоретичні засади 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді шляхом наукового обґрунтування і характеристики 
сутності, змісту та особливостей професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді; 

– уточнено сутність понять „молодь”, „соціальний захист прав молоді”, 
„професійна компетентність майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді”; удосконалено зміст освітніх програм підготовки майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді; методи та організаційні 
форми освітнього процесу в закладах вищої освіти, що сприяють формуванню 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді; 

– набули подальшого розвитку наукові положення теорії та практики 
професійної підготовки фахівців соціальної сфери; наукові уявлення про сутність, 
структуру, критеріальні та рівневі ознаки сформованості професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що розроблено, 
змодельовано та впроваджено соціально-педагогічну систему формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді в освітній процес закладів вищої освіти; удосконалено освітні 
програми спеціальності „Соціальна робота” („Система соціального захисту та 
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діяльності соціальних служб”, „Технології соціальної роботи”, „Основи соціально-
правового захисту особистості”, „Теорія і практика соціальної роботи”); розроблено 
навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін „Соціальна робота з дітьми 
групи ризику”, „Актуальні проблеми соціальної політики в Україні”, „Світові моделі 
і стандарти підготовки фахівців соціальної сфери”; вироблено рекомендації з 
організації та проведення практики студентів спеціальності „Соціальна робота” в 
контексті соціального захисту прав молоді; підготовлено та апробовано методичні 
матеріали з проблеми формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Зазначені матеріали можуть бути використані в системі підготовки майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді: у процесі викладання 
нормативних і варіативних дисциплін та спецкурсів, спрямованих на формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді, у підготовці студентами кваліфікаційних (бакалаврських та 
магістерських) робіт тощо. 

Експериментальні матеріали впроваджено в освітній процес 
ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (довідка № 68-19-284/1 
від 21 .03. 2019 р.), Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова (довідка № 311 від 14.03.2019 р.), Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-618 від 
24.04.2019 р.), Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка (довідка № 569 від 03.08.2019 р.), Університету імені Альфреда Нобеля 
(довідка № 311 від 26.04.2019 р.), Національного університету „Чернігівський 
колегіум” імені Т. Г. Шевченка (довідка № 27 від 09.04.2019 р.), Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини (довідка № 2104/01 від 
26.09.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у співавторстві, 
полягає у: характеристиці нормативного забезпечення діяльності соціальних 
працівників в Україні [2]; аналізі міжнародного досвіду професійної підготовки 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді [3; 11]; розкритті 
теоретичних засад професійної підготовки соціальних працівників [12; 26]; 
дослідженні пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку системи 
соціального захисту населення України [19]; розкритті особливостей соціалізації 
особистості в Україні в умовах сучасного освітнього процесу [21]; аналізі 
особливостей формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді [27]; дослідженні інтеграційних 
процесів у системі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників [33]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 
представлено в доповідях на наукових, науково-практичних і науково-методичних 
конференціях різних рівнів:  

Міжнародних – „1st International Scientific and 6th VDU, MRU, KU, VU 
Consortiums of Doctoral Studies in Education Conference of Doctoral Studies in 
Education” (Клайпеда, 2017), „Польсько-українське співробітництво в розв’язанні 
сучасних соціально-економічних проблем: наука, освіта, досвід” (Kijow, 2017), 
„Тенденції розвитку психології та педагогіки” (Київ, 2017), „Теорія та практика 
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інноваційних технологій в контексті глобальних проблем сучасності” (Київ, 2017), 
„Актуальні проблеми розвитку та впровадження наукових інновацій в практиці 
соціально-економічних відносин і господарських зв’язків сьогодення” (Київ, 2017), 
„Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого 
розвитку та концепції нової української школи” (Київ, 2017), „Современные 
проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании”, 
(Одеса, 2017), „Соціальне виховання: від традицій до сучасності” (Київ, 2018), 
„Science and education: trends and prospects” (Taunton, 2018), „Сучасні аспекти 
модернізації освіти в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку” (Київ, 2018), 
„Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології” 
(Київ, 2018), „Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного 
суспільства” (Київ, 2018), „Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність, 
моделі неперервної педагогічної освіти” (Київ, 2018), „Хортинг – національний 
бренд України у світі: олімпійська перспектива” (Ірпінь, 2019);  

Всеукраїнських – „Дитина у тривожному середовищі: практики розвитку та 
відновлення” (Київ, 2017), „Наукові засади підготовки фахівців природничого, 
інженерно-педагогічного та технологічного напрямків” (Бердянськ, 2018), 
„Перспективи розвитку соціальної педагогіки” (Київ, 2018), „Розвивальні та 
відновлювальні практики соціального захисту прав молоді” (Київ, 2019), „Сучасні 
дослідження у соціальній роботі” (Київ, 2019), „Дитина у тривожному середовищі: 
розвивальні та відновлювальні практики” (Київ, 2019), „Перспективні напрями 
сучасної науки та освіти” (Слов’янськ, 2019). 

Основні положення дисертації обговорювалися й отримали позитивну оцінку 
на засіданнях кафедр дошкільної освіти та соціальної роботи, педагогіки, а також 
Вченої ради ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (2017 –
 2019 рр.). 

Кандидатська дисертація на тему „Формування екологічної культури в 
розумово відсталих підлітків у процесі вивчення природознавства” була захищена у 
2013 році у спеціалізованій раді із захисту дисертацій К 26.053.09 у Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.03 – 
корекційна педагогіка. Матеріали кандидатської дисертації в тексті докторської не 
використовувались. 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційної роботи висвітлено в 
34 публікаціях (із них 25 – одноосібні), зокрема: 3-х монографіях (1 – одноосібна, 2 
– у співавторстві), 23 статтях у наукових фахових виданнях України та інших 
держав (з яких 16 – у фахових виданнях України, 5 – у періодичних зарубіжних 
виданнях, 2 – у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз), 
8 статтях і тезах доповідей в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 
(556 найменувань, з них 33 – іноземною мовою), 17 додатків на 79 сторінках. Робота 
містить 15 таблиць і 7 рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 524 сторінок, 
із них основного тексту – 362 сторінки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність, значущість і стан розроблення обраної 
теми; визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження; представлено 
концепцію дослідження; розкрито наукову новизну й практичне значення 
дослідницької роботи; охарактеризовано особистий внесок здобувача, наведено 
відомості про апробацію та впровадження одержаних результатів; подано 
інформацію про структуру й обсяг дисертації.  

У першому розділі – „Теоретичні засади формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді” – представлено історико-педагогічний аналіз проблеми формування 
професійної компетентності соціальних працівників; розглянуто теоретичні засади 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді та особливості професійної діяльності соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді, а також досліджено міжнародний 
досвід вирішення проблеми формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Звернення до історико-педагогічного аналізу проблеми формування 
професійної компетентності соціальних працівників дало підстави стверджувати, що 
в науковій літературі поняття „компетентність” з’явилося не так давно. 
Компетентнісний підхід в освіті почав формуватися в західній науковій літературі з 
60-х років, а у вітчизняній – із 90-х років ХХ століття внаслідок збільшення вимог 
ринку праці до професійних якостей особистості фахівця, зокрема таких, як 
готовність до неперервної самоосвіти, ділових комунікацій, співробітництва, 
здатність до прийняття відповідальних рішень, критичного мислення, робота з 
різноманітними джерелами інформації, ефективна поведінка в конкурентному 
середовищі тощо. Пріоритетним сегментом компетентнісного підходу в освітньому 
середовищі є компетентнісно зорієнтована освіта та її спрямованість на комплексне 
засвоєння знань і способів практичної діяльності, завдяки яким людина успішно 
реалізує себе в різних галузях своєї життєдіяльності. 

При узагальненні наукових підходів до тлумачення поняття „компетентність” 
(Н. Бібік, О. Глузман, Д. Годлевська, І. Єрмаков, А. Капська, О. Карпенко, 
Н. Ларінова, Н. Левицька, В. Москаленко, О. Овчарук, О. Семеног, Т. Сила, 
О. Студьонова, М. Фірсов та ін.) було встановлено, що більшість дослідників 
розглядає компетентність і як характеристику особистості, і як сукупність 
професійних комунікативних, конструктивних, організаторських умінь фахівця, 
тобто під компетентністю розуміють не просто володіння певними знаннями й 
уміннями, а й здатність уміло їх застосовувати в професійній діяльності. 

Для обґрунтування процесу формування професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді як складної 
різнорівневої системи базовими визначено положення загальної теорії систем та 
системного аналізу В. Беха, Б. Ганьби, М. Згуровського, М. Кагана, Т. Парсонса, 
А. Сидоркіна, Е. Юдіна, В. Ядова та ін., а також результати досліджень з проблем 
використання системного підходу С. Гіля, Л. Гнусаревої, О. Кононко, І. Малафіїка, 
Л. Оліференко, В. Сухомлинського та ін. 
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На підставі аналізу загальнонаукових підходів доведено, що соціальний захист 

прав молоді характеризується супідрядністю, тобто є підсистемою кількох систем, а 
саме: системи права, системи забезпечення прав молоді в Україні, системи 
соціально-педагогічної діяльності й ґрунтується на загальнонаукових підходах, 
принципах, механізмах, засобах, формах та методах. 

Установлено, що у вітчизняній та зарубіжній педагогічних теоріях 
використовують поняття „професійна компетентність”, „комунікативна 
компетентність”, „професійна компетентність соціального працівника”, „соціальний 
захист”, „соціальне забезпечення” тощо (Н. Агаркова, В. Варивдин, Л. Кальченко, 
О. Караман, І. Клеманович, І. Ковчина, О. Лісовець, Л. Оліференко, Т. Піддубна та 
ін.). Така полісемія, з одного боку, засвідчує багатогранну сутність досліджуваних 
понять, а з іншого, – є виявом недосконалості термінологічного апарату, тому 
уточнення та зіставлення, узгодження й конкретизація основних термінів – важливе 
завдання нашого дослідження. 

Звернення до сучасної педагогічної теорії та практики в контексті соціального 
захисту прав молоді дало підстави стверджувати, що професійна компетентність 
майбутнього соціального працівника має відбуватися в процесі реалізації її 
перцептивного, комунікативного й інтерактивного складників у збереженні 
співвідношення професійної діяльності, спілкування та якостей особистості. До того 
ж виявлено особливості професійної діяльності соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді, які полягають у пріоритетності особистісно 
зорієнтованого, синергетичного, акмеологічного підходів, адресності в наданні 
соціальних послуг та врахуванні зазначеного вище в процесі формування 
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 
прав молоді. 

Структуру досліджуваного феномену професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді визначено як єдність 
мотиваційно-ціннісного, когнітивного, особистісного та діяльнісного компонентів. 

З’ясовано, що важливе місце у вивченні проблеми підготовки майбутніх 
працівників соціальної сфери та формуванні професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників належить працям українських науковців С. Архипової, 
О. Безпалько, І. Богданової, Р. Вайноли, М. Васильєвої, І. Звєрєвої, О. Караман, 
О. Карпенко, З. Кияниці, В. Кузьмінського, Л. Міщик, Ж. Петрочко, В. Поліщук, 
А. Рижанової, С. Харченка та ін. Науковий аналіз довів, що процес формування 
професійної компетентності в історії науково-педагогічної думки охоплює кілька 
етапів, які характеризуються зміною підходів до постаті соціального працівника як 
суб’єкта соціальної сфери та відповідною зміною акцентів у його професійній 
підготовці: до ХІХ ст. – виникнення передумов наукового осмислення проблеми 
формування професійної компетентності (поширення ідей захисту прав та інтересів 
людини, законодавче закріплення соціальних прав, формування потреби у 
професійній підготовці соціальних працівників); кінець ХІХ ст. – перша половина 
ХХ ст. – домінування просвітницько-захисного підходу, за якого зміст підготовки 
соціального працівника спрямовується на здатність використовувати нормативно-
правовий інструментарій для вирішення проблем клієнта, здійснювати 
просвітницьку діяльність щодо норм чинного законодавства у сфері соціальних 
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послуг та соціального забезпечення; друга половина ХХ ст. – поширення 
правоохоронного підходу, що характеризується запровадженням цілеспрямованої 
підготовки майбутніх фахівців до захисту прав людини в соціальній роботі; кінець 
ХХ ст. – початок ХХІ ст. – утвердження суб’єктно-законотворчого підходу, у межах 
якого робиться акцент на підготовку соціального працівника як активного суб’єкта 
соціальної політики, здатного впливати на її формування та законодавче 
забезпечення. 

Вивчення міжнародного досвіду соціальної освіти визначено одним із 
найважливіших інструментів розробки й упровадження нових ідей, які надають 
можливості глибше осмислити специфіку соціальної роботи, упровадити у 
вітчизняний освітній процес ефективні концепції, що пройшли випробування часом: 
поєднання теорії та практики, міждисциплінарну інтеграцію, інноваційні технології 
тощо. Оскільки проблема підготовки працівників соціальної сфери реалізується в 
Україні не так давно, велике значення для нас має досвід з цієї проблеми в 
зарубіжних країнах. 

У зарубіжній науковій літературі відзначається значна різноманітність 
моделей підготовки соціальних працівників. Так, в Австрії, Бельгії, Німеччині, 
Нідерландах, Франції підготовка соціальних працівників здійснюється поза 
системою університетської освіти; у Чехії, Болгарії, Греції, Норвегії, Польщі, 
Словаччині використовуються університетські й позауніверситетські типи 
підготовки; в Естонії, Фінляндії, Ісландії, Швеції, США – так само, як і в Україні, 
підготовка фахівців для соціальної сфери здійснюється в основному закладами 
вищої освіти.  

Незаперечним є те, що наукове осмислення зарубіжного досвіду підготовки 
фахівців соціальної роботи (Л. Віннікова, Н. Гайдук, О. Загайко, А. Кулікова, 
Г. Лещук, О. Ольхович, А. Панова, О. Пічкар, Н. Собчак, В. Тименко) доводить, що 
методика навчання соціальних працівників ґрунтується на досвіді, усталених 
традиціях і має певну специфіку для кожної країни. Особливості навчання студентів 
цього профілю висвітлено в публікаціях зарубіжних авторів (Л. Гуслякова, 
М. Доуел, В. Курбатов, Ф. Парслоу, Ш. Рамон, С. Тетерський, Є. Холостова, 
С. Шардлоу та ін.) і в працях вітчизняних науковців – В. Андрущенка, С. Архипової, 
В. Беха, А. Горілого, І. Звєрєвої, А. Капської, І. Козубовської, В. Кременя, 
М. Лукашевича, В. Поліщук, В. Полтавця, Т. Семигіної, Ю. Швалба та ін. 

На основі теоретичного аналізу літератури виявлено основні недоліки 
професійної підготовки соціальних працівників, виходячи з історично набутого 
досвіду та відпрацьованих десятиліттями моделей навчання та освіти в цій галузі: 
недостатня сформованість мотивів досягнення успіху в майбутній професійній 
діяльності; недосконале розуміння студентами сутності поняття „професійна 
компетентність”; невміння застосовувати теоретичні знання на практиці; низька 
сформованість здатності до рефлексії; неусвідомленість особистої значущості в 
соціальній роботі; відсутність чіткого бачення шляхів самовдосконалення, 
саморозвитку тощо. Зважаючи на суперечливі процеси й тенденції, які розкривалися 
залежно від рівня розвитку тієї чи тієї країни, виділено головну закономірність – 
залежність мети, змісту, форм та методів соціально-педагогічної діяльності від 
соціально-економічних умов суспільства, соціальної політики та спрямованості на 
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вирішення питань покращення добробуту населення. Ця закономірність 
безпосередньо відбивається й на змісті моделей та підходів у процесі професійної 
підготовки фахівців галузі соціальної роботи, їхньої готовності вирішувати 
завдання, пов’язані із здійсненням професійної діяльності, зокрема й формуванням 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді.  

У другому розділі – „Методологічні засади професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників у контексті захисту прав молоді” – 
досліджено концептуальні підходи до формування професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді; розглянуто 
компетентнісний підхід як теоретичну основу дослідження формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників; подано змістовну 
характеристику професійної компетентності соціального працівника із соціального 
захисту прав молоді; розглянуто соціальний захист молоді як напрям професійної 
діяльності соціального працівника; теоретично обґрунтовано соціально-педагогічні 
умови, технології, зміст, форми та методи, які сприяють успішності формування 
професійної компетентності фахівців соціальної сфери із соціального захисту прав 
молоді.  

Концептуальні підходи до формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді потребують наукового 
обґрунтування питання історії соціальної роботи, її теоретико-методологічних засад, 
виявлення структури й змісту соціальної роботи та статусу й функціоналу її 
виконавця. Було виявлено основні загальнонаукові підходи, що сприяли 
підвищенню ефективної організації й забезпеченню якісної освіти майбутніх 
фахівців соціальної сфери. Системний підхід дозволив дослідити процес 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників як 
відкриту систему, що розвивається (Б. Ананьєв, В. Афанасьєв, І. Блауберг, 
А. Брушлинський, Л. Виготський, Т. Ільїна, В. Краєвський, С. Рубінштейн, 
В. Шадриков та ін.). Зазначений підхід є базовим і пріоритетним, оскільки 
передбачає процес формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді в певній системі, яка логічно 
узгоджує мету, механізми та результат. Системний підхід є важливим 
методологічним засобом наукового пізнання. Він зорієнтований на розкриття в 
дослідженні цілісності об’єкта, з’ясування його внутрішніх зв’язків і відношень; 
використання системи засобів впливу в інтересах людини (О. Лісовець, Ю. Сурміна 
та ін.). Діяльнісний підхід до аналізу, проєктування та організації процесу 
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників сприяв забезпеченню 
практичної спрямованості цього процесу (О. Леонтьєв, І. Підласий, М. Скаткін). 
Особистісно зорієнтований підхід передбачав формування особистості майбутнього 
фахівця як професіонала через організацію різних видів діяльності в процесі 
підготовки та реалізацію суб’єктної позиції студента (В. Бєліков, І. Бех, 
Є. Бондаревська, В. Бочарова, В. Шадриков, І. Якиманська та ін.). Компетентнісний 
підхід у професійній освіті забезпечив ціннісно-результативну спрямованість 
професійної підготовки фахівця, дозволяючи змоделювати цілі й результати 
освітнього процесу як норми його якості, відобразити результати формування 
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професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді в цілісному вигляді як систему компетенцій випускника, що 
слугуватимуть показниками готовності до здійснення ним професійної діяльності 
(О. Акулова, В. Болотова, М. Вернадський, В. Докучаєва, В. Козирєв, Н. Ничкало, 
Г. Селевко, С. Сисоєва, А. Хуторський та ін.). Технологічний підхід надав змогу 
здійснювати багатоваріантне моделювання, проєктування й конструювання 
вирішень освітніх ситуацій і завдань у процесі професійної підготовки майбутніх 
соціальних працівників (А. Алексюк, В. Беспалько, В. Бондар, Р. Вайнола, 
І. Звєрєва, І. Зимня, Т. Ільїна, І. Підласий, А. Капська, О. Карпенко, Т. Лаврикова, 
Л. Фрідман та ін.). Контекстний підхід передбачав здійснення процесу підготовки 
студентів у контексті їхньої майбутньої професійної діяльності за допомогою 
відтворення у формах і методах освітньої діяльності реальних виробничих зв’язків, 
вирішення конкретних професійних завдань (А. Вербицький, М. Ільязова, 
А Федорова та ін.). Акмеологічний підхід використано з метою дослідження процесу 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді як складника професійного становлення, розвитку 
та саморозвитку соціального працівника, формування готовності до створення та 
поширення освітніх інновацій у вищій школі й у соціальній діяльності (В. Гладкова, 
В. Огнев’юк, С. Сисоєва, Я. Фруктова та ін.). Аксіологічний підхід дозволив під час 
аналізу процесу формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді визначати стратегії її подальшого 
розвитку з позиції введення певних гуманістичних ціннісних орієнтирів. Структура 
змісту формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді забезпечила виховний та формувальний вплив на 
його професійно значущі якості та систему ціннісних орієнтирів (І. Бех, М. Євтyх, 
В. Кремень, В. Огнев’юк, Н. Ткачова та ін.). Інтегративний підхід дозволив 
урахувати міждисциплінарні зв’язки гуманітарних, природничих і технічних циклів 
дисциплін та їхнє практичне застосування в професійній діяльності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді (С. Гончаренко, 
В. Загвязинський, Н. Ничкало та ін.). Інноваційний підхід полягав у впровадженні 
нових поглядів і нових механізмів щодо процесу формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді (В. Андрущенко, І. Дичківська, І. Зязюн, В. Кремінь, С. Ніколаєнко, 
Г. Селевко, В. Стрельніков та ін.).  

Визначено, що сучасна підготовка майбутніх соціальних працівників 
відбувається з урахуванням концептуальних засад взаємовпливу освітнього 
простору й соціальної роботи в Україні, що потребує комплексного поєднання 
розуміння сутності соціальної роботи, методологічного обґрунтування 
філософських основ її теорії, творчого пошуку найбільш ефективних технологій її 
виконання, розгляду соціальної роботи як професійної діяльності й потребує 
спеціальних систем організації освіти майбутніх соціальних працівників. 

Беручи до уваги концепції методологічного аналізу О. Анісімова, 
В. Краєвського, А. Новікова, Г. Щедровицького та ін., ми встановили, що завдання 
методології соціальної роботи полягає у визначенні й обґрунтуванні системи 
філософських принципів і науково-методологічних підходів до виявлення, пізнання, 
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конструювання й перетворення теоретичної та практичної схем фахової діяльності, 
їхній інтеграції в повсякденний досвід майбутніх соціальних працівників для 
оптимізації професійної підготовки фахівців соціальної роботи, зокрема формування 
в них професійної компетентності із соціального захисту прав молоді. 

Узагальнення результатів аналізу наукових позицій щодо своєрідності 
структурно-компонентного складу, змісту й специфіки поняття „професійна 
компетентність” дає підстави для: окреслення дослідницької позиції цілісного 
інтегративного поняття „професійна компетентність майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді” і доповнення його новим змістом. 
Так, професійну компетентність майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді розуміємо як узагальнювальний результат професійної 
підготовки, що ми визначаємо як інтегральну компетентність, складниками якої є 
диференціальні компетентності, що характеризуються взаємозв’язком і взаємодією 
та свідчать про соціально усвідомлене володіння певним обсягом професійно 
зорієнтованих знань. 

У дослідженні подано загальну концепцію формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді. Відповідно до змістовного та структурного наповнення загальної концепції 
дослідження формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді доцільним є визначення стратегії 
освітнього процесу в закладах вищої освіти щодо процесу формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді, що базується на трьох концептах: методологічному, теоретико-
змістовому, технологічному, зокрема на визначенні ідеї, методології, принципів, 
підходів, механізмів, технологій, форм та методів означеного процесу тощо. 

Наголошено на тому, що питанням професіоналізму й професійної 
компетентності в останнє десятиліття приділено значну увагу відповідно до теорії 
формування фахівця-професіонала (В. Андрющенко, І. Бех, Г. Балл, С. Дружилов, 
О. Журавльов, Є. Клімов, А. Маркова, Л. Мітіна, Ю. Поваренков, М. Пряжников, 
О. Романовський, С. Сисоєва, Р. Шакуров, О. Щербаков і ін.).  

Теоретичний аналіз наукових досліджень дозволив визначити такі 
компоненти професійної компетентності соціального працівника: мотиваційно-
ціннісний, когнітивний, особистісний і діяльнісний. 

Мотиваційно-ціннісний компонент активізує мотивацію майбутнього 
соціального працівника на ефективну діяльність у професійному полі соціального 
захисту прав молоді, спонукає до розвитку професійної компетентності, прагнення 
до професійного самовдосконалення; містить: мотиви, мету, потреби, ціннісні 
установки, стимулює творчий прояв особистості в професії; передбачає наявність 
інтересу до професійної діяльності. 

Когнітивний компонент включає знання про механізми (способи, форми, 
методи, засоби) професійної діяльності, які необхідні майбутньому соціальному 
працівнику для проєктування й реалізації різновекторних технологій професійної 
діяльності із соціального захисту прав молоді; систему знань про соціальний захист 
прав молоді, що сприяє ефективному аналізу та вирішенню професійних завдань 
майбутнього соціального працівника. 
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Особистісний компонент професійної компетентності включає вміння ясно й 

чітко викладати думки, переконувати, аргументувати, аналізувати, висловлювати 
судження, передавати раціональну й емоційну інформацію, встановлювати 
міжособистісні зв’язки, погоджувати свої дії з діями колег, організовувати й 
підтримувати діалог, визначати оптимальний стиль професійної діяльності 
майбутнього соціального працівника із соціального захисту прав молоді. 

Діяльнісний компонент виявляється в умінні свідомо контролювати результати 
своєї діяльності й рівень власного розвитку, особистісних досягнень; сформованості 
таких якостей і властивостей, як креативність, ініціативність, націленість на 
співробітництво, співтворчість, схильність до самоаналізу. Діяльнісний компонент є 
регулятором особистісних досягнень і змісту професійної діяльності, 
самоврядування; каталізатором самопізнання, професійного росту, 
удосконалювання майстерності, творчої діяльності й формування індивідуального 
стилю роботи. 

Означені характеристики професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді мають інтегрований, 
міждисциплінарний характер і є продуктом професійної підготовки загалом.  

У третьому розділі – „Обґрунтування соціально-педагогічної системи 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді” – на підставі системного підходу до формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді змодельовано та обґрунтовано соціально-педагогічну систему 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді; представлено змістовну характеристику 
компонентів соціально-педагогічної системи формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді. 

Розглядаючи процес формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді як систему, ми взяли за 
основу методологію системного підходу як провідного напряму сучасного 
загальнонаукового пізнання. Застосування системного підходу (О. Авер’янов, 
Б. Ананьєв, С. Архангельський, В. Афанасьєв, В. Беспалько, І. Блауберг, 
А. Брушлинський, В. Загвязинський, Т. Ільїна, В. Краєвський, Н. Кузьміна, 
С. Рубінштейн, В. Сластьонін, В. Шадриков, Г. Щедровицький, Е. Юдін та ін.) 
дозволило визначити процес формування професійної компетентності студентів як 
цілісну систему; сконструювати модель соціально-педагогічної системи формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді, виявити її складові компоненти.  

Сучасні дослідження теорії та практики формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників ґрунтуються на базових ідеях 
компетентнісного підходу, що дозволило використати його в процесі оптимізації 
фахової підготовки працівників соціальної сфери. 

До складників професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 
із соціального захисту прав молоді належать диференціальні компетентності, які 
характеризуються взаємозв’язком і взаємодією та свідчать про: соціально-
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усвідомлене володіння певним обсягом професійно зорієнтованих знань; наявністю 
професійних умінь, навичок і практико зорієнтованого досвіду для застосування 
набутих знань на рефлексивному рівні; потенційну готовність і практичну 
спроможність майбутніх соціальних працівників до застосування сучасних методів 
активізації професійної діяльності; сформованість особистісно-професійних і 
соціально значущих якостей, цінностей, відповідального ставлення, професійної 
позиції та професійної культури майбутнього соціального працівника, які в 
сукупності становлять освітній результат підготовки, що є основним 
системоутворювальним чинником, за умови дотримання двох аспектів: 
компетентності, покладені в основу кваліфікації випускників (інтегральна, загальні, 
фахові, специфічні); компетенції як набуті реалізаційні якості (здатності та 
спроможності) випускників до ефективної діяльності.  

Визначено, що системний соціально-педагогічний вплив на молодь значною 
мірою зумовлює індивідуальну траєкторію розвитку кожного, соціальне 
становлення, соціалізацію молодих людей. Оскільки соціально-педагогічне 
забезпечення соціального захисту прав молоді спрямовується на оптимізацію 
особистісних та професійних стосунків молодих людей і соціального середовища, то 
доцільним є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка соціально-
педагогічної системи формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, що дало можливість 
простежити чіткий зв’язок між означеним вище досліджуваним процесом 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді та реальним станом професійної компетентності 
фахівців соціальної сфери, а також підвищити якість формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді в закладах вищої освіти. 

Виявлено, що моделювання дає змогу цілісно розглядати обґрунтування 
соціально-педагогічної системи – від постановки мети до отримання результатів. 
Моделювання визначено ключовим методом, що застосовується для пошуку шляхів 
удосконалення освітнього процесу на основі проєктування соціально-педагогічної 
системи. 

З’ясовано, що основним призначенням соціально-педагогічних систем є 
організація та підтримка освітнього процесу, розв’язування педагогічних завдань з 
метою формування розвитку особистості; проєктування та реалізація необхідних 
наукових та навчально-методичних заходів для вдосконалення соціально-
педагогічної системи професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 
із соціального захисту прав молоді. 

Соціально-педагогічну систему формування професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді визначено як: 
взаємопов’язану множину упорядкованих за певними властивостями структурних 
складників, що інтеграційно та гармонійно взаємодіють між собою, утворюючи 
функціональну цілісність, дія яких спрямована на ефективне формування 
професійної компетентності як інтегрального утворення майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді. Досліджувана система представлена 
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п’ятьма компонентами: цільовим, методологічним, об’єкт-суб’єктним, змістовим, 
технологічним (рис. 1). 

Доведено, що зв’язки в означеній системі формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді вибудовуються через мету, завдання, спільні принципи, зміст, структуру, 
форми, методи, засоби професійної підготовки майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді.  

Визначено сукупність і цільові завдання структурних складників проєктованої 
соціально-педагогічної системи, їх об’єднано у відповідні блоки й подано у вигляді 
схеми, що відображає соціально-педагогічну систему формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді, яка дозволяє відобразити змістові, процесуальні та предметні 
характеристики цього процесу, цілісну структуру та взаємозв’язок усіх його 
складників. 

Концептуально-цільовий блок виходить із потреб модернізації вищої освіти й 
мети підготовки майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді. У цьому блоці закладене підґрунтя для розв’язання завдань професійної 
освіти щодо формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді на основі системного аналізу 
професійної діяльності соціального працівника, визначення змісту освіти та 
відповідної технології, здатної реалізувати поставлену мету, тобто підґрунтя для 
розроблення структури взаємодії, де реалізуються гнучкі підсистеми досліджуваної 
соціально-педагогічної системи. Під час розроблення концептуально-цільового 
блоку нами було визначено, що основними теоретико-методологічними засадами 
дослідження є методологічні підходи: діяльнісний, компетентнісний, особистісно 
зорієнтований, технологічний, контекстний, системний, акмеологічний, 
аксіологічний, інтегративний, інноваційний. Концептуально-цільовий блок містить 
принципи: гуманізму; демократизму; науковості; послідовності; цілеспрямованості; 
студентоцентризму; свідомості; активності; загальнодидактичні; а також специфічні 
принципи підготовки майбутніх соціальних працівників (пріоритетність розвитку 
особистості майбутнього соціального працівника; відповідність змісту навчання 
особливостям професійної діяльності соціального працівника; продуктивність 
освітнього процесу; інтенсифікація освітнього процесу; урахування в навчанні 
специфіки соціального захисту прав молоді). 

Проєктувальний блок соціально-педагогічної системи визначають завдання та 
функції (діагностична, організаційна, технологічна, прогностична, інформаційна, 
адаптаційна, розвивальна) формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. До низки завдань 
належать: забезпечення проєктування освітнього процесу на формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді; орієнтація студентів на усвідомлення цінності й важливості 
основ соціальної роботи, на вироблення професійного інтересу до соціальної 
діяльності та потреби у формуванні професійної компетентності; забезпечення 
набуття студентами комплексу соціальних компетенцій та здатності до їх 
комплексного використання у професійній діяльності. 
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Рис. 1. Соціально-педагогічна система формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді 
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Цей блок репрезентує соціально-педагогічні умови формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді: організація взаємодії викладача й студента у формуванні професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді на основі використання особистісно зорієнтованого підходу як базової 
ціннісної орієнтації; інтеграція механізмів, технологій, форм і методів формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді в освітньому процесі закладу вищої освіти; упровадження 
розробленої соціально-педагогічної системи формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді; забезпечення реалізації соціального захисту прав і створення ефективних 
умов для його функціювання у сфері професійної діяльності.  

Організаційно-технологічний блок системи визначає структуру формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді; компоненти соціально-педагогічної системи (цільовий, об’єкт-
суб’єктний, змістовий, технологічний); навчально-методичне забезпечення; 
організаційні форми, методи, засоби; інноваційні педагогічні технології; методику 
навчання студентів. Науково обґрунтовано добір змісту та форм професійної 
підготовки, що передбачає її структурування за логікою освітньої діяльності в 
сучасному закладі вищої освіти. 

Контрольно-коригувальний блок формування професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді передбачає 
здійснення контролю за станом, поточними й кінцевими результатами цього 
процесу, а також проведення за необхідності коригувальних процедур і включає 
критерії з відповідними показниками: мотиваційний (наявність інтересу до обраного 
фаху, мотиви, усвідомлення значення сутності професійної компетентності, потреба 
в постійному самовдосконаленні); комунікативний (прояв толерантності та 
лояльного стилю спілкування з представниками різних соціальних груп); змістово-
процесуальний (професійні та спеціальні теоретичні знання, володіння знаннями та 
навичками для здійснення професійної діяльності із соціального захисту прав 
молоді), особистісно-адаптивний (адаптивність до нових ситуацій та емоційна 
стійкість, здатність до самоаналізу й коригування дій, розвинуті емпатія й 
рефлексія); методи оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді (тестування, 
анкетування, спостереження, бесіди, експертне оцінювання, аналіз, узагальнення 
тощо). Ефективність та дієвість окресленої соціально-педагогічної системи 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді певним чином залежить від сфер її впровадження, 
серед яких слід виокремити:  

аудиторну навчальну діяльність: лекції, семінари, практичні заняття 
(використання інноваційних форм роботи, зокрема ділових організаційних ігор, 
тренінгів, дискусій, прес-конференцій, „мозкових штурмів”, майстер-класів та ін.);  

позааудиторну навчальну діяльність: діяльність гуртків за інтересами та 
факультативів, робота студентів на інформаційних платформах, організація 
самостійної роботи студентів із вивчення та аналізу нормативних документів із 
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соціального захисту прав молоді; організація науково-дослідної діяльності та 
практичної підготовки студентів із соціального захисту прав молоді; 

позааудиторну соціально-виховну діяльність: організація соціальних заходів, 
зокрема конкурсів, відеолекторіїв, виставок, флешмобів; залучення студентів до 
волонтерської діяльності з надання консультативно-інформаційних послуг серед 
учнівської та студентської молоді.  

Під час оцінювання професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді використано три рівні – високий, 
середній, низький. Діагностика, застосована під час підсумкового контролю, є 
основою прогнозування, що пов’язане з передбаченням достатності рівня 
сформованості професійної компетентності майбутніх соціальних працівників для 
належного виконання професійної діяльності в межах соціального захисту прав 
молоді. Очікуваний результат упровадження соціально-педагогічної системи 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді – підвищена якість формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді. 

Першим компонентом концептуально-цільового блоку соціально-педагогічної 
системи, що підлягає характеристиці, є цільовий компонент, який включає мету, 
завдання та результат соціально-педагогічної роботи з молоддю в Україні й 
стратегічно підпорядковує та об’єднує всі інші компоненти системи. 

В основу визначення ієрархії цілей системної організації соціально-
педагогічної роботи з молоддю закладено положення найсучасніших міжнародних 
(ратифікованих Україною) і вітчизняних нормативно-правових документів. 
Відповідно до основоположних нормативних документів щодо державної 
молодіжної політики загальною соціальною метою роботи з молоддю в Україні є 
консолідація зусиль усіх державних і громадських структур зі створення системи 
соціально-правових, економічних, психологічних, педагогічних умов для 
забезпечення соціального захисту прав молоді, її соціального й духовного розвитку, 
активної життєдіяльності в сучасних соціально-економічних умовах. Цільовий 
компонент соціально-педагогічної системи формування професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді з чітко 
визначеною метою, завданнями та результатом є основним орієнтиром для 
визначення змісту й функцій усіх інших компонентів та елементів системи, 
визначених при її моделюванні. 

Методологічний компонент включає методологічні засади вивчення проблеми 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді, відображає взаємодію, взаємозв’язок і 
взаємозумовленість соціальних й освітніх явищ та процесів, що ґрунтуються на 
принципах гуманізму, демократизму, науковості, послідовності, цілеспрямованості, 
студентоцентризму; розкритті сутності та вирішенні суперечностей у процесі 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді. 

Наступним компонентом соціально-педагогічної системи формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
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захисту прав молоді визначено об’єкт-суб’єктний, де об’єкт – студенти – майбутні 
соціальні працівники, які навчаються в закладах вищої освіти та оволодівають 
професійною компетентністю із соціального захисту прав молоді, та суб’єкт – 
викладацький та науково-педагогічний персонал закладів вищої освіти, фахівці 
соціальної сфери, які забезпечують організацію освітнього процесу, зокрема 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників, та 
визначають умови їх ефективної взаємодії (організаційні, психолого-педагогічні, 
комунікативні, інформаційні тощо). Системна організація соціально-педагогічної 
роботи в межах експериментального дослідження вимагає обов’язкового, 
цілеспрямованого впливу на об’єкт і суб’єкт з метою якісної професійної підготовки 
майбутніх соціальних працівників до соціального захисту прав молоді та досягнення 
мети соціально-педагогічної системи загалом.  

Змістовий компонент соціально-педагогічної системи відбиває основні 
напрями соціально-педагогічної роботи майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді: організація соціально-педагогічної роботи з 
молоддю (об’єктами системи), що містить освітній, виховний, психологічний та 
соціальний складники; професійна підготовка, перепідготовка, підвищення 
кваліфікації соціальних працівників із соціального захисту прав молоді в закладах 
вищої освіти. Змістовий компонент соціально-педагогічної системи надав змогу 
визначити конкретний зміст процесу формування професійної компетентності, що 
відображено в програмах навчальних дисциплін, практик, завданнях науково-
дослідної роботи. 

Технологічний компонент соціально-педагогічної системи передбачає 
ефективний спосіб організації цілеспрямованої, взаємопов’язаної діяльності 
суб’єктів і об’єктів на основі визначення й координації етапів наукового 
дослідження, вибір оптимальних форм і методів на кожному етапі. Отже, основними 
елементами технологічного компонента системи є форми та методи формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді. Використання технологічного компонента соціально-
педагогічної системи уможливило практичну реалізацію всієї соціально-
педагогічної системи формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді.  

Обґрунтування компонентів системи формування професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді надало 
можливість упровадити її в процес фахової підготовки майбутніх фахівців 
соціальної сфери та деталізувати механізми її реалізації.  

У четвертому розділі – „Експериментальна перевірка ефективності 
соціально-педагогічної системи формування професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді” – 
описано перебіг і результати експериментальної роботи з упровадження соціально-
педагогічної системи формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді в освітній процес 
закладів вищої освіти та проаналізовано ефективність проведеної експериментальної 
роботи. 
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Констатувальний етап дослідження дозволив визначити початковий стан 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників відповідно до 
окреслених критеріїв та показників із використанням таких методів, як анкетування, 
тестування, інтерв’ю, бесіда, контент-аналіз, метод експертної оцінки, метод 
самооцінки, метод соціально-правових ситуацій, спостереження за студентами в 
умовах навчального середовища та ін., та діагностичних методик (методика А. Реана 
та В. Якуніна „Вивчення мотивів навчальної діяльності; модифікована діагностика 
мотивації професійної діяльності (К. Замфір, А. Реан, адаптована автором); тест 
комунікативної толерантності В. Бойко; тест на етнічну толерантність; модифікація 
шкали Богардуса, розроблена Ф. Ільясовим; Багаторівневий особистісний питальник 
„Адаптивність” (МЛО – АМ) А. Маклакова і С. Чермяніна; тест Л. Янковського та 
ін.). 

Експериментальною базою дослідження стали такі заклади вищої освіти: 
ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”, Національний 
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Харківський національний 
педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана Франка, Університет імені Альфреда Нобеля, 
Національний університет „Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка, 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 

Програмою експерименту було охоплено 580 студентів. Вибіркову сукупність 
становили студенти спеціальностей „Соціальна робота” та „Соціальне забезпечення” 
наборів 2015 – 2018 років, з яких 277 осіб склали експериментальну групу, а 303 – 
контрольну. Отримані в ході констатувального експерименту дані щодо рівня 
сформованості професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді в ЕГ і КГ підтверджені статистичним аналізом і 
свідчать про превалювання низького та середнього рівнів у студентів ЕГ і КГ на 
момент початку формувального експерименту. 

Формувальний етап експерименту було поділено на кілька етапів, кожен із 
яких має умовний характер і власне смислове значення. У процесі переходу на 
кожний наступний етап завдання під час експерименту ускладнювалися, 
змінювалася діяльність студентів. У межах дослідження виділено три етапи 
формувального експерименту: початковий (оволодіння теоретичними знаннями та 
поняттєвим апаратом щодо формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді); базовий (ознайомлення 
зі специфікою роботи соціальних працівників із соціального захисту прав молоді та 
особливостями формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді); дослідницький (практика, 
оволодіння студентами – майбутніми соціальними працівниками професійно-
значущими якостями, оволодіння професійними компетенціями, сформованість 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді). 

Поетапне проведення формувального експерименту дало можливість 
урахувати специфічні відмінності кожного виду діяльності студентів. Традиційний 
освітній процес було спрямовано на передачу й відтворення знань, умінь і навичок; 
засвоєння теорії та методології формування професійної компетентності майбутніх 
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соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. Інноваційні форми та 
методи були орієнтовані на оптимізацію процесу формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді.  

Зауважимо, що проведення формувального експерименту ґрунтувалося не 
лише на традиційній концепції вищої школи, яка забезпечує оволодіння знаннями, 
уміннями й навичками, а й на активному використанні інноваційних технологій, 
спрямованих і на формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді, і на сформованість відповідних 
професійних компетенцій. Упровадження нового змісту кожного з компонентів 
соціально-педагогічної системи потребувало нових форм і методів, які сприяли 
формуванню творчих, дослідницьких навичок, умінь вирішувати проблеми. 

Удосконалення форм і методів формування професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді в дослідженні 
дало змогу перенести акцент з пошуку правильних відповідей у підручниках, 
інформаційному просторі на розвиток у студентів умінь самостійно розв’язувати 
проблеми. Такий підхід продемонстрував, що студент самостійно здобуває знання, 
ініціює обмін інформацією, бере на себе відповідальність і самостійно приймає 
рішення, успішно діє в інтеграційній та інноваційній площині освітнього процесу. 

Перший етап формувального експерименту (початковий) забезпечував 
оволодіння студентами теоретичними знаннями й поняттєвим апаратом у галузі 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді. В основу навчальних дисциплін на цьому етапі 
було закладено знання про права молоді, соціальний захист, специфіку професії 
соціального працівника, про особливості професійної діяльності, системний підхід 
до соціально-педагогічної практики.  

На цьому етапі експерименту було використано лекції нормативних дисциплін 
спеціальностей 231 „Соціальна робота” та 232 „Соціальне забезпечення”. З-поміж 
дисциплін особливо важливими були: „Основи соціально-правового захисту 
особистості”, „Система соціального захисту та діяльності соціальних служб”, де 
студенти прослуховували лекції „Організаційні аспекти соціальної роботи”, 
„Система соціального захисту населення України”, „Поняття, предмет, метод та 
система права соціального забезпечення”, „Правові основи надання соціальних 
послуг”, „Основи соціальної роботи з дітьми та молоддю”, що були спрямовані на 
засвоєння студентами теоретичних засад соціального захисту прав молоді, 
формування основних умінь і навичок, компетенцій із соціального захисту прав 
молоді в майбутній професійній діяльності. У межах викладання дисципліни 
„Соціальне проєктування” студенти прослухали курс лекцій: „Соціальне 
проєктування – сучасна педагогічна технологія”, „Моделювання як механізм 
створення проєкту”, „Презентація авторських проєктів, розроблених студентами”, 
„Технологія проєктування в роботі з соціальними працівниками”, „Професійний 
імідж соціального працівника” з метою формування у студентів когнітивного 
компоненту використання сучасної проєктної діяльності для розв’язання соціальних 
проблем, орієнтації на досягнення кінцевих результатів і як результат – готовність 
до майбутньої проєктної діяльності із соціального захисту прав молоді. До програми 
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навчальної дисципліни „Соціально-правове регулювання соціальних конфліктів у 
територіальній громаді” включено теми „Види конфліктів та причини їх 
виникнення”, „Методи та форми конфліктів”, „Психологія особистості в конфлікті”, 
„Соціально-правове регулювання соціальних конфліктів у територіальній громаді”, 
де студенти набули знань щодо принципів і методів регулювання соціальних 
конфліктів; структурної моделі, етапів і фаз, меж, причин та функцій конфліктів; 
класифікації конфліктів та методів їх регулювання з метою формування у майбутніх 
соціальних працівників основ соціально-правового регулювання соціальних 
конфліктів у територіальній громаді; вироблення вмінь діагностувати, прогнозувати 
й контролювати конфліктну ситуацію, оволодіння практичними навичками 
врегулювання конфліктів різних рівнів; ознайомлення з основними технологіями 
переговорного процесу. Відтак, означені дисципліни мали на меті розширити 
уявлення студентів про професію соціального працівника з позицій соціального 
захисту прав молоді, про системний підхід у соціальній роботі, ознайомити їх із 
принципами, функціями соціальної роботи, особливостями соціально-педагогічної 
практики із соціального захисту прав молоді.  

Реалізація першого етапу формувального експерименту потребувала 
включення в освітній процес варіативного курсу „Соціально-психологічний 
тренінг”, у якому було зроблено акцент на соціальні та психологічні аспекти 
практичної діяльності соціальних працівників із соціального захисту прав молоді в 
сучасному вітчизняному соціумі відповідно до викликів часу. Також на цьому етапі 
було запроваджено в освітній процес тренінги для формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді: „Вчимося спілкуванню” (І – ІІ курс), „Партнерська взаємодія” (ІІІ курс), 
„Правовий захист особистості” (IV курс), „Креативність у соціальній сфері” 
(магістерський рівень). Відбувався розподіл студентів на групи за інтересами 
(пресцентр; театральна студія; об’єднання волонтерів) у позааудиторній діяльності 
для оволодіння студентами навичками практичного самопізнання, розвитку 
професійної рефлексії, що в подальшому сприяло оволодінню студентами здатності 
до аналізу професійної діяльності із соціального захисту прав молоді, самооцінки 
професійної компетентності (зокрема, практичні вправи „Моя професія: успіхи та 
недоліки”, „Соціальний захист особистості”, „Моє місце в житті”, „Я та моє 
віддзеркалення”, „Почуй мене” та ін.). Форми й методи освітнього процесу першого 
етапу формувального експерименту навчання були спрямовані на розширення меж 
інтелектуальних можливостей студентів. Інтерес до матеріалу досягався за рахунок 
включення елементів емоційності й відсутності одноманітності в процесі 
викладання лекцій, практичних, семінарських занять, інших форм навчання, що 
стимулювало студентів оперативно сприймати й осмислювати інформацію щодо 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді. 

Другий етап формувального експерименту (базовий) був пов’язаний із 
ознайомленням зі специфікою роботи соціальних працівників із соціального захисту 
прав молоді, поглибленням та систематизацією знань про особливості професійної 
діяльності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, 
розвитком умінь, навичок і компетенцій, формуванням організаційно-методичної 
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готовності до вирішення професійних завдань. 

Процес формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді здійснювався під час викладання 
таких навчальних дисциплін: „Соціально-виховна практика”, „Професійна та 
корпоративна етика, естетика”, „Соціально-профілактична практика”, „Соціальний 
супровід сім’ї”, „Соціальна робота на підприємстві”, які сприяли реалізації суб’єкт-
об’єктного та змістового компонентів, залученню студентів до специфіки роботи 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді та передбачали 
різновекторні інтерактивні методи й прийоми, зокрема соціальні акції: „Я і мої 
права”, „Права й обов’язки – шлях до успіху”; дискусії на теми: „Виклики сучасного 
соціуму: дієвість соціального захисту особистості”, „Соціальний захист молоді в 
Україні: реалії та перспективи”; складання та розв’язання практичних ситуацій із 
соціального захисту прав молоді за певним алгоритмом тощо.  

Під час проведення практичних занять широко використовувались технології 
інтерактивного навчання – соціально-педагогічні ситуації („Несправедливість”, 
„Невже життя закінчилось?”, „Довіра”, „У пошуках щастя”, „Безпорадність”, 
„Зрада” тощо) та рольові ігри („Як розбудити клієнта? ”, „Обговори свої проблеми”, 
„Ключовий момент”, „Знайди інформацію”, „Вислухай мене” тощо). Увагу було 
акцентовано на організацію професійно зорієнтованої та індивідуальної роботи, 
спрямованої на розвиток професійно значущих якостей, особистісних ресурсів 
майбутнього соціального працівника. Також було використано такі види практичної 
роботи, як вирішення проблемної ситуації в роботі з клієнтом („Захист прав молоді 
під час працевлаштування”, „Захист молоді з інвалідністю”, „Сучасна сім’я без 
насильства”), де кожен учасник пропонував власний варіант, обґрунтовуючи свою 
позицію; рольові ігри відрізнялися від аналізу ситуації залученням елементів 
театралізації, моделюванням реальних умов професійної діяльності, програванням 
тієї чи тієї ролі („Ти й твої права”, „Захисти своє майбутнє”, „Захист прав молоді як 
професія”). Означені форми роботи допомогли студентам відчути свої сильні та 
слабкі сторони в процесі професійної діяльності та продовжити їх удосконалення, 
обстоюючи свої думки, власні позиції у вирішенні проблемної ситуації. Кожен зі 
студентів мав змогу виявляти професійні вміння на певному рівні, що суттєво 
вплинуло на якість формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді. 

Важливою формою професійної підготовки майбутніх соціальних працівників 
у позааудиторній навчальній діяльності є виробнича практика, що забезпечує 
спеціалізацію фахівця в професійному середовищі й сприяє формуванню 
правильного уявлення про специфіку та особливості професійної діяльності. 
Організація практики студентів, які навчаються за спеціальностями 231 „Соціальна 
робота” та 232 „Соціальне забезпечення”, відрізняється від організації інших 
практик тим, що спектр закладів соціальної сфери, у яких має працювати майбутній 
соціальний працівник, є надто широким (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, патронажна служба, соціальних служб при міських та сільських органах 
виконавчої влади, центри професійної орієнтації населення, соціальних служб при 
міських та сільських органах виконавчої влади, інклюзивно-ресурсні центри, 
ювенальні заклади тощо). У процесі проходження виробничої практики майбутні 
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соціальні працівники ознайомились із реальним станом соціального захисту прав 
молоді, долучилися до проведення заходів, організації партнерської взаємодії, 
набули досвіду допомоги клієнтам. 

Під час позааудиторної соціально-виховної роботи частина студентів, яка 
зайняла активну позицію у формуванні професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, долучилася до проєктної 
роботи, волонтерської діяльності, організації благодійних акцій, просвітницьких 
заходів, майстер-класів тощо, що сприяло набуттю професійної компетентності 
студентами. 

Третій етап формувального експерименту (дослідницький) став заключним і 
був пов’язаний із практико зорієнтованою діяльністю студентів, оволодінням 
майбутніми соціальними працівниками професійно значущими якостями, 
професійними компетенціями та сформованою професійною компетентністю 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Реалізація цих завдань в аудиторній роботі досягалась шляхом оволодіння 
студентами блоками та темами таких нормативних дисциплін: „Соціальне 
проєктування”, „Соціальна робота з дітьми групи ризику”, „Сучасні інформаційні 
технології”, „Актуальні проблеми соціальної політики в Україні”, „Основи 
демографії”; вибіркових навчальних дисциплін: „Соціальна робота з 
безпритульними”, „Соціально-педагогічна робота з різними типами сімей”. У 
тематичних планах означених дисциплін передбачено завдання („Формування 
професійно зорієнтованого світогляду майбутніх спеціалістів”, „Розкриття основних 
теоретичних положень соціально-педагогічної діяльності”, „Застосування засобів 
соціально-правової політики у сфері соціального захисту”, „Психолого-педагогічна 
діагностика, моніторинг знань, умінь і навичок”), спрямовані на формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді, а також успішну побудову індивідуальної траєкторії розвитку 
та професійного зростання майбутніх соціальних працівників. 

Упроваджено в практику освітнього процесу ЗВО авторський варіативний 
курс „Соціальний захист прав молоді”, який мав на меті: ознайомлення студентів з 
основами концепції соціальної роботи, соціального захисту прав молоді; історією 
розвитку та джерелами прав людини; формування навичок критичного мислення в 
оцінці актуальних суспільних проблем з позицій прав людини; ознайомлення 
студентів з особливостями підходів до захисту та забезпечення прав молоді, 
представників уразливих груп населення, зокрема молоді; надання інформації щодо 
роботи міжнародних та національних механізмів захисту прав молоді; формування 
вміння ідентифікувати ситуації, пов’язані з порушенням прав молоді тощо. 

Формуванню активної позиції студентів щодо соціального захисту прав 
молоді в процесі позааудиторної навчальної діяльності сприяли: тренінгові 
програми: „Формула успіху”, „Правила взаємодії у сучасному соціумі”, 
„Громадянська компетентність”, „Шляхи формування громадянської позиції 
студентів”; проєктна діяльність: соціальні проєкти „Соціальний захист прав молоді”, 
„Соціальне інформування”, „Соціальне партнерство”; у науково-дослідній роботі: 
написання кваліфікаційних робіт, пов’язаних із дослідженням актуальних проблем 
соціального захисту прав молоді, державної та регіональної систем соціального 
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захисту прав молоді, громадських та експертних думок щодо соціального захисту 
прав молоді („Міжнародні механізми захисту прав молоді”, „Професійна 
компетентність фахівця із соціального захисту прав молоді”, „Перспективи розвитку 
ОТГ в контексті захисту прав молоді”, „Проблеми та перспективи соціального 
захисту прав молоді в Україні” тощо), що активізувало процеси саморозкриття та 
самоусвідомлення; забезпечувало умови для взаєморозуміння респондентів і 
дозволило їм відчути власну причетність до спільної справи. 

У позааудиторній соціально-виховній діяльності на цьому етапі 
формувального експерименту ключовими було визначено такі форми роботи: 
виховна, волонтерська та проєктна, що забезпечило результат дії структурних 
компонентів соціально-педагогічної системи формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді. Під час соціально-виховної діяльності важливим стало включення студентів 
у волонтерську та проєктну роботу, як-от: „Дискусійний клуб”, „Соціальний театр”, 
„Конкурс стендових доповідей”; соціальні програми допомоги цільовим аудиторіям: 
просвітницькі заходи („День соціального працівника”, „Захисти права дитини”); 
благодійні акції („Не будь байдужим”, „Молодь для молоді”, „Зазирни в майбутнє”); 
волонтерські програми („Клуб добродіїв”, „Будуємо майбутнє разом”, „Магія 
доброго слова” та ін.). 

Кількісно-якісна інтерпретація одержаних результатів під час підсумкового 
зрізу довела ефективність соціально-педагогічних умов та соціально-педагогічної 
системи формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 
із соціального захисту прав молоді. 

Для порівняння розподілів студентів контрольних та експериментальних груп 
за рівнями сформованості компонентів професійної компетентності із соціального 
захисту прав молоді ми використовували статистичний критерій Пірсона χ2. 
Критерій Пірсона χ2 дає змогу зіставити два емпіричні розподіли та зробити 
висновок про те, чи узгоджуються вони між собою. У нашому дослідженні ми 
порівнюємо попарно емпіричні розподіли ЕГ та КГ до та після експерименту. 

Аналіз розрахунків дозволяє констатувати незначну розбіжність між 
розподілами КГ та ЕГ на рівні 0,05 за всіма показниками і критеріями (емпіричні 
значення критерію Пірсона χ2 за всіма критеріями 0,309; 0,507; 0,908; 0,508; 0,104 не 
перевищують критичне значення 5,99). 

Після експерименту, навпаки, спостерігаємо суттєву розбіжність між 
розподілами КГ та ЕГ за рівнями сформованості всіх критеріїв (емпіричні значення 
критерію Пірсона χ2, відповідно, 27,640; 6,170; 6,739; 7,365; 7,931). Відмінності 
значущі на рівні 0,05 для комунікативного, змістово-процесуального, особистісно-
адаптивного критеріїв; на рівні 0,001 – для мотиваційного. 

Під час порівняння результатів КГ до та після експериментальної роботи ми 
констатуємо незначні розбіжності між розподілами на рівні 0,05 за всіма критеріями 
(емпіричні значення критерію Пірсона χ2, відповідно, 3,009; 0,337; 0,225; 1,087; 
0,795 не перевищують критичне значення 5,99). 

Навпаки, можна спостерігати розбіжності між розподілами ЕГ та КГ після 
експерименту за всіма критеріями (емпіричні значення критерію Пірсона χ2, 
відповідно, 51,162; 6,596; 13,753; 6,305; 12,109). Відмінності суттєві на рівні 0,05 для 
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комунікативного та особистісно-адаптивного критеріїв; на рівні 0,01 – для змістово-
процесуального, на рівні 0,001 – для мотиваційного. 

Отже, загалом за узагальненим критерієм констатуємо незначні розбіжності 
між ЕГ та КГ до експерименту (χ2емп=0,104) на рівні 0,05 та суттєві розбіжності 
між цими розподілами після експериментальної роботи (χ 2

емп=7,931). 
Таблиця 1 

Динаміка рівнів сформованості професійної компетентності контрольних 
та експериментальних груп студентів із соціального захисту молоді за 

узагальненим критерієм 
 

 
Рівень 

До 
експерименту, % Після експерименту,% Різниця, % 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 
Високий 30,9 31,1 42,5 33,1 11,6 2 
Середній 40,7 39,5 39,6 40,7 -1,1 1,2 
Низький 28,4 29,4 17,9 26,2 -10,5 -3,2 

 
Аналіз узагальнених даних (табл. 1) свідчить, що після експерименту в 

ЕГ доля осіб із високим рівнем професійної компетентності зросла на 11,6%, а в 
КГ – лише на 2%; в ЕГ частка осіб із низьким рівнем професійної 
компетентності зменшилася на 10,5%, а в КГ – лише на 3,2%. Наочно ці зміни 
представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Відмінності між рівнями сформованості професійної 

компетентності із соціального захисту прав молоді  
контрольної та експериментальної груп на початку та після 

експериментальної роботи, у % 
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Кількісний і якісний аналіз одержаних результатів, який зафіксував 

статистично значущі відмінності між студентами ЕГ і КГ у сформованості 
професійної компетентності, дає підстави стверджувати про позитивну динаміку 
рівнів та показників сформованості компонентів професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді в 
освітньому середовищі сучасних закладів вищої освіти. 

Отже, одержані результати експериментальної роботи доводять 
ефективність розробленої соціально-педагогічної системи формування 
професійної компетентності студентів – майбутніх соціальних працівників із 
захисту прав молоді. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано 
новий підхід до розв’язання наукової проблеми формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді, що полягає у визначенні концептуально-методологічних засад професійної 
компетентності майбутнього соціального працівника, побудові відповідної моделі, 
розробленні науково-методичного та організаційно-технологічного забезпечення 
системи професійної підготовки та впровадженні її в практику багатоступеневої 
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 
прав молоді в умовах вищої освіти. 

Результати проведеного теоретичного та експериментального дослідження 
засвідчили досягнення мети й розв’язання поставлених завдань та дали підстави для 
формулювання таких висновків: 

1. Теоретичний аналіз наукових досліджень свідчить, що, незважаючи на 
зростання інтересу вчених до проблеми формування професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту молоді, нерозробленими 
залишаються теоретичні засади зазначеного процесу, його умови й технології 
реалізації. У дисертації в загальному контексті термінологічного поля дослідження 
уточнено сутність понять „молодь”, „права молоді”, „соціальний захист”, „соціальне 
забезпечення”, „комунікативна компетентність”, „професійна компетентність”, 
„професійна компетентність соціального працівника”, які базуються на ґрунтовних 
знаннях про соціальні процеси, явища й соціально значущі якості особистості 
(соціальна активність, самостійність, соціальна відповідальність, толерантність, 
громадянськість); виявлено, що зазначені поняття формуються в освітньому процесі 
ЗВО, зокрема в процесі формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників і виявляються через ціннісне ставлення до явищ суспільної 
дійсності правил і моделей поведінки, прийнятих у соціумі, зокрема в системі 
соціального захисту прав молоді. 

2. Визначено методологічні засади організації формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді. Установлено, що організація процесу формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді потребує дотримання таких соціально-педагогічних принципів: гуманізму, 
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демократизму, науковості, послідовності, цілеспрямованості, студентоцентризму, 
свідомості, активності, загальнодидактичні. 

3. Розкрито сутність, зміст і особливості професійної діяльності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. Схарактеризовано 
освітній процес сучасного закладу вищої освіти щодо професійної підготовки до 
діяльності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, що 
забезпечується, зокрема, реалізацією гуманітарного складника професійної 
підготовки майбутніх соціальних працівників у ЗВО; здійснення освітньої 
діяльності, яка за умови забезпечення її інноваційними та ефективними формами та 
методами формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді сприяє конкретизації уявлень 
студентів про сутність і специфіку соціального захисту прав молоді, поглибленню й 
розширенню професійного світогляду, удосконаленню соціальних і професійних 
умінь і навичок, пробудженню потреби у здійсненні соціальної самоосвіти й 
самовиховання, удосконаленню професійних та соціально значущих якостей, які 
забезпечують успіх у професійній і суспільно-практичній діяльності; організацію 
діяльності, спрямованої на формування основних засад соціального захисту прав 
молоді, де особливе місце належить органам студентського самоврядування; процес 
підготовки викладачів ЗВО до формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, ефективність діяльності 
яких залежить і від їхніх професійних та особистісних якостей, і сформованості 
готовності до соціального захисту прав молоді. 

4. Визначено структурно-компонентний склад професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників у контексті захисту прав молоді й представлено 
його характеристику, що містить науково обґрунтовані концепти формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників: методологічний, 
теоретико-змістовий, технологічний; положення загальнонаукових підходів: 
діяльнісного, компетентнісного, контекстного, особистісно зорієнтованого, 
технологічного, контекстного, системного, акмеологічного, аксіологічного, 
інтегративного, інноваційного. 

5. Розроблено критерії та визначено показники сформованості професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді: мотиваційний критерій (наявність інтересу до обраного фаху, мотиви, 
усвідомлення значення сутності професійної компетентності, потреба в постійному 
самовдосконаленні), комунікативний критерій (прояв толерантності та лояльного 
стилю спілкування з представниками різних соціальних груп), змістово-
процесуальний критерій (професійні та спеціальні теоретичні знання, володіння 
знаннями та навичками для здійснення професійної діяльності із соціального 
захисту прав молоді), особистісно-адаптивний критерій (адаптивність до нових 
ситуацій та емоційна стійкість, здатність до самоаналізу й коригування дій, 
розвинуті емпатія й рефлексія) та виявлено рівні (високий, середній, низький). 

6. Розроблено, змодельовано та науково обґрунтовано соціально-педагогічну 
систему формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 
із соціального захисту прав молоді, яка розглядається як взаємопов’язана множина 
впорядкованих за певними властивостями структурних складників, що інтеграційно 
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та гармонійно взаємодіють між собою, утворюючи функціональну цілісність, дія 
яких спрямована на ефективне формування професійної компетентності як 
інтегрального утворення майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 
прав молоді. Визначено сукупність і цільові завдання структурних складників 
соціально-педагогічної системи, об’єднано їх у відповідні блоки: концептуально-
цільовий, проєктувальний, організаційно-технологічний і контрольно-
коригувальний. Досліджувана система представлена п’ятьма компонентами: 
цільовим, методологічним, об’єкт-суб’єктним, змістовим і технологічним. Цільовий 
компонент включає мету, завдання та результат соціально-педагогічної системи 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді й стратегічно підпорядковує та об’єднує всі інші 
компоненти системи. Методологічний компонент – методологічні засади вивчення 
проблеми формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
працівників із соціального захисту прав молоді, відображає взаємодію, 
взаємозв’язок і взаємозумовленість соціальних й освітніх явищ та процесів, що 
ґрунтуються на принципах гуманізму, демократизму, науковості, послідовності, 
цілеспрямованості, студентоцентризму; розкритті сутності та вирішення 
суперечностей у процесі формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. Об’єкт-суб’єктний 
компонент характеризує об’єкт моделі (студенти – майбутні соціальні працівники, 
які навчаються в закладах вищої освіти та оволодівають професійною 
компетентністю із соціального захисту прав молоді), суб’єкт моделі (викладацький 
та науково-педагогічний персонал закладів вищої освіти, фахівці соціальної сфери, 
які забезпечують організацію освітнього процесу, зокрема формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників) та визначає умови їхньої 
ефективної взаємодії (організаційні, психолого-педагогічні, комунікативні, 
інформаційні). Технологічний компонент соціально-педагогічної системи передбачає 
ефективний спосіб організації цілеспрямованої, взаємопов’язаної діяльності 
суб’єктів і об’єктів на основі визначення й координації етапів наукового 
дослідження, основними елементами якого є форми та методи формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді. 

7. Упроваджено та експериментально перевірено соціально-педагогічну 
систему формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 
із соціального захисту прав молоді. Загалом за узагальненим критерієм констатуємо 
незначні розбіжності між ЕГ та КГ до експерименту (χ2

емп=0,104) на рівні 0,05 та 
суттєві розбіжності між цими розподілами після експериментальної роботи 
(χ2

емп=7,931). Представлено порівняння розподілів ЕГ та КГ за узагальненим 
критерієм, обраховано різницю у % між показниками ЕГ та КГ за узагальненим 
критерієм. Аналіз узагальнених даних свідчить, що після експерименту в ЕГ доля 
осіб із високим рівнем професійної компетентності зросла на 11,6%, а в КГ – лише 
на 2%; в ЕГ доля осіб із низьким рівнем професійної компетентності зменшилася на 
10,5%, а в КГ – лише на 3,2%. 

Позитивна динаміка рівнів сформованості критеріїв професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
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молоді у студентів ЕГ до й після проведення формувального етапу експерименту 
доводить ефективність розробленої соціально-педагогічної системи формування 
професійної компетентності студентів – майбутніх соціальних працівників із 
захисту прав молоді в освітньому середовищі сучасних закладів вищої освіти. 

Наукове дослідження не вичерпує всіх аспектів вирішення проблеми 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді й засвідчує необхідність її подальшої розробки за 
такими перспективними напрямами: інтеграція соціально-педагогічної системи у 
діяльність соціальних інститутів для вирішення потреб держави у підготовці 
соціальних працівників; організація просвітницької діяльності в соціальній сфері; 
розробка технологій соціального захисту людини на державному й регіональному 
рівнях; теоретико-методичне забезпечення професіоналізації освітнього процесу у 
вищій школі; вивчення особливостей статусу соціального працівника та його роль у 
соціальному середовищі тощо. 
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АНОТАЦІЇ 

Співак Я. О. Теорія та практика формування професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. – 
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. – ДВНЗ „Донбаський державний 
педагогічний університет”, Слов’янськ, 2020.  

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 
формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
соціального захисту прав молоді.  

У роботі здійснено історико-педагогічний аналіз наукових підходів до 
проблеми формування професійної компетентності соціальних працівників. 
Визначено методологічні засади формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. Обґрунтовано сутність, 
зміст і структуру професійної компетентності соціального працівника із соціального 
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захисту прав молоді. Вивчено міжнародний досвід вирішення проблеми формування 
професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 
захисту прав молоді. Здійснено наукове обґрунтування й моделювання соціально-
педагогічної системи формування професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. Представлено 
компоненти, критерії, показники, рівні сформованості професійної компетентності 
майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді та 
діагностичний інструментарій їхнього визначення. Експериментально перевірено 
ефективність розробленої соціально-педагогічної системи формування професійної 
компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 
молоді. 

Ключові слова: професійна компетентність, професійна компетентність 
соціального працівника, процес формування професійної компетентності, 
професійна діяльність, соціальний захист прав молоді, компетентнісний підхід, 
системний підхід, модель, соціально-педагогічна система. 

 
Спивак Я. О. Теория и практика формирования профессиональной 

компетентности будущих социальных работников по социальной защите прав 
молодежи. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 
специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – ГВУЗ „Донбасский 
государственный педагогический університет”, Славянск, 2020.  

Диссертация является теоретико-экспериментальным исследованием 
проблемы формирования профессиональной компетентности будущих социальных 
работников по социальной защите прав молодежи. 

В работе осуществлен историко-педагогический анализ научных подходов к 
проблеме формирования профессиональной компетентности социальных 
работников. Определены методологические основы формирования 
профессиональной компетентности будущих социальных работников по социальной 
защите прав молодежи. Обоснованы сущность, содержание и структура 
профессиональной компетентности социального работника по социальной защите 
прав молодежи. Изучен международный опыт решения проблемы формирования 
профессиональной компетентности будущих социальных работников по социальной 
защите прав молодежи. Осуществлено научное обоснование и моделирование 
социально-педагогической системы формирования профессиональной 
компетентности будущих социальных работников по социальной защите прав 
молодежи. Предложены компоненты, критерии, показатели, уровни 
сформированности профессиональной компетентности будущих социальных 
работников по социальной защите прав молодежи и диагностический 
инструментарий их определения. Экспериментально проверена эффективность 
разработанной социально-педагогической системы формирования 
профессиональной компетентности будущих социальных работников по социальной 
защите прав молодежи. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональная 
компетентность социального работника, процесс формирования профессиональной 
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компетентности, профессиональная деятельность, социальная защита прав 
молодежи, компетентностный подход, системный подход, модель, социально-
педагогическая система. 

 
Spivak Ya. O. Theory and practice of the formation of professional competence 

of future social workers in the social protection of youth rights. – Qualifying scientific 
work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Doctor of Pedagogical Sciences, speciality 
13.00.05 – Social Pedagogy. – State Higher Educational Establishment „Donbas State 
Pedagogical University”, Sloviansk, 2020. 

In the dissertation the problem of formation of professional competence of future 
social workers on social protection of youth rights is studied at theoretical level; scientific 
solutions to it are pointed out. The goal is achieved through scientific and theoretical 
substantiation, development and experimental verification of the social-pedagogical 
system of formation of professional competence of future social workers on social 
protection of youth rights. 

The state of scientific development of the problem of formation of professional 
competence of future social workers is investigated. The essence of the concepts of 
„professional competence”, „communicative competence”, „professional competence of 
social worker” „social protection”, „social security”, „youth”, „youth rights” have been 
clarified. 

It is determined that the methodology of studying the social and pedagogical 
process, which aims at shaping the professional competence of future social workers on 
social protection of youth rights, improving its content is based on conceptual scientific 
approaches that contribute to improving the effective organization and provision of quality 
education of future socialists. In the dissertation, special attention is paid to the 
competence approach. 

The essence, content and peculiarities of the professional activity of future social 
workers on social protection of youth rights are revealed. The educational process of the 
modern institution of higher education on formation of professional competence of future 
social workers on social protection of youth rights is characterized.  

Based on historical and pedagogical analysis of the problem of formation of 
professional competence of social workers is presented theoretical principles of formation 
of professional competence of future social workers on social protection of youth rights 
and peculiarities of professional activity of social workers on social protection of youth 
rights are considered, international experience of solving the problem of formation of 
professional competence of future social workers on social protection of youth rights is 
examined. The structure of professional competence of future social workers on social 
protection of youth rights is defined as the unity of motivational-value, cognitive, 
personal, activity components. Тhe main regularity is dependence of the purpose, content, 
forms and methods of socio-pedagogical activity on the socio-economic conditions of 
society, social policy and orientation to solving problems of improving the welfare of the 
population. 

Тhe socio-pedagogical system of formation of professional competence of future 
social workers on social protection of youth rights has been developed, modeled and 



 39 
scientifically substantiated. The set and objectives of structural components of the 
designed socio-pedagogical system are determined, combined into the corresponding 
blocks (conceptual-purpose, design, organizational-technological and control-corrective); 
components: target, methodological, subject-matter, content and technology.  

The design phase of the experiment was divided into several stages, each of which 
has a conditional nature and its own semantic meaning. In the process of transition to each 
subsequent stage of the task during the experiment complicated, changed student activity. 
The study identifies three stages of a formative experiment: initial (mastery of theoretical 
knowledge and conceptual apparatus for the formation of professional competence of 
future social workers in social protection of youth rights); basic (familiarization with the 
specifics of work of social workers on social protection of youth rights and peculiarities of 
formation of professional competence of future social workers on social protection of 
youth rights); research (practice, mastery of future social workers of professionally 
significant qualities, formation of professional competence of future social workers on 
social protection of youth rights, mastering of professional competences). 

The criteria, indicators, levels of professional competence development and 
diagnostic tools for their determination are presented. Quantitative and qualitative analysis 
of the results of the program implementation carried out at the control stage of the 
experimental work, which recorded statistically significant differences between the 
students in the experimental and control samples as for forming their professional 
competence, allowed to confirm the general hypothesis of the studies on the effectiveness 
of the process of forming professional competence of future social workers in the social 
protection of youth rights with the help of the developed model, scientific and pedagogical 
support in its implementation. 

 
Key words: professional competence, professional competence of a social worker, 

the process of forming professional competence, professional activity, social protection of 
youth rights, competency-based approach, systematic approach, model, socio-pedagogical 
system. 
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