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ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗДОРОВ’Я:
ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОГРЕСИВНИХ ІДЕЙ США В
УКРАЇНІ
Анотація. Актуальність дослідження зумовлена
зростанням значення здоров’я в системі цінностей
сучасного суспільства, а також погіршенням стану
здоров’я населення не лише в Україні, але загалом у світі.
Ситуація особливо погіршилася в умовах пандемії
коронавірусної інфекції, що спричинила до появи
численних нових і загострення «старих» соціальних
проблем населення. Соціальні працівники не можуть
залишатися осторонь тих проблем, з якими зіткнулися
пересічні громадяни, особливо, якщо йдеться про
досягнення соціальної справедливості і дотримання
людських прав у такій чутливій сфері як здоров’я. Для
забезпечення ефективного надання соціальних послуг і з
метою розв’язання соціальних проблем населення на
засадах здоров’єзбереження фахівці соціальної роботи
мають бути належним чином підготовленими до такого
роду професійної діяльності. Підготовка соціальних
працівників до діяльності у сфері здоров’я в Україні є
достатньо новим напрямом підготовки у закладах вищої
освіти, а практика соціальних працівників у сфері охорони
здоров’я в Україні на сьогодні ще не надто типове явище.
Добрим підгрунтям для якісної підготовки майбутніх і вже
практикуючих соціальних працівників до діяльності у
сфері здоров’я є застосування прогресивних зарубіжних
напрацювань. Особливу вагу має американський досвід
підготовки соціальних працівників до роботи у сфері
здоров’я, заснований на понад столітній практиці у цій
царині. Задля запозичення і адаптації цінних ідей
зарубіжних фахівців було здійснено порівняння
підготовки соціальних працівників до діяльності у сфері
здоров’я в США і Україні. На основі виявлених спільних і
відмінних рис запропоновано шляхи впровадження
кращих здобутків американської вищої школи у
вітчизняну
практику
університетської
підготовки
соціальних працівників.
Ключові слова: соціальний працівник; сфера охорони
здоров’я; професійна підготовка; діяльність соціального
працівника у сфері здоров’я; університети; США.
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Вступ
Карантин і соціальна ізоляція, зумовлені пандемічним поширенням
коронавірусної інфекції, спричинили ще більше погіршення критичного стану
здоров’я населення і зростання чисельності соціальних проблем. Ефективним
чинником розв’язання цих проблем вважаємо застосування комплексного
міждисциплінарного і міжгалузевого підходу за участю соціальних працівників,
на засадах визнання здоров’я проблемою соціальної справедливості і дотримання
людських прав, колективної відповідальності за благополуччя суспільства (Клос,
2018b). Відтак постає потреба в підготовлених соціальних працівниках до
діяльності у сфері здоров’я – як в системі закладів охорони здоров’я, так і за їх
межами (Клос, Худоба, Школяр, 2019). Ця діяльність соціального працівника
здоров’єзбережувальна по суті, засновується на концепції служіння. Зміст її
виражений в ідеях: допомога є цінністю і має сенс, коли чітко зрозуміла її
перспектива; основа успіху соціальної роботи у сфері здоров’я – це спільне із
клієнтом вирішення проблем, що потребує активної участі і сприяє розвитку
клієнта; соціальний працівник сфери здоров’я є «творцем» нових способів
розв’язання типових проблем; у професійному втручанні в соціальній роботі
сфери здоров’я має значення не тільки результат, але й процес впровадження змін
у ситуацію клієнта, тому відносини між фахівцем і клієнтом – це також цінність;
щоб процес і результат здоров’єзбережувальної діяльності соціального
працівника були ефективними, сам фахівець має бути втіленням тих цінностей, на
які він спирається у професійній діяльності, і демонструвати це своєю
професійною поведінкою (Клос, 2017, с.75).
У вітчизняній практиці фахівці соціальної роботи, на жаль, ще не визнані
повноправними учасниками процесу розв’язання проблем осіб із особливостями
(порушеннями) здоров’я. Здебільшого соціальні працівники залучаються до
роботи з особами з інвалідністю, із пацієнтами з окремими нозологіями (ВІЛінфіковані і хворі на СНІД, туберкульоз; узалежнені від психоактивних речовин
тощо). Вивчення зарубіжного досвіду соціальної роботи загалом і діяльності
соціальних працівників у сфері здоров’я зокрема показує, що для досягнення
розуміння ролі і значення участі соціальних працівників у роботі закладів
охорони здоров’я, в різних ділянках медичної галузі, у наданні соціальних послуг
на засадах здоров’єзбереження потрібен час. Такий період функціонування
професійної соціальної роботи дозволить «дозріти» як професійній спільноті, так
і населенню до усвідомлення ваги і можливостей соціальних працівників у
збереженні здоров’я громадян (Клос, 2018a).
Дослідження досвіду професійної діяльності соціальних працівників у
сфері здоров’я в США, а також напрацювань у царині реалізації професійної
підготовки соціальних працівників в університетах США до діяльності у сфері
здоров’я, і порівняння з ситуацією в Україні дасть змогу встановити спільне і
відмінності в обох країнах. Отримані результати можна застосувати для
прогнозування шляхів імплементації прогресивних ідей зарубіжного досвіду у
вітчизняну практику.

Social Work and Education, Vol. 8, No 3, 2021

Klos, L.

397

RECENT ISSUES IN SOCIAL WORK
EDUCATION

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Низка вітчизняних дослідників вивчала питання професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти України. Зокрема,
О. Карпенко (2008) акцентувала на професійній підготовці майбутніх соціальних
працівників в умовах університетської освіти, І. Ковчина (2008) зосередила увагу
на теорії та практиці підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціальноправової діяльності, О. Плахотнік (2008) вказала на проблеми підготовки
соціальних працівників, пов’язані із специфікою соціальної роботи, що
передбачає організацію комплексної соціальної, медичної, педагогічної,
психологічної та правової допомоги людям. Особливостями підготовки цих
фахівців до роботи з різними категоріями населення цікавилися: Т. Голубенко
(2015), яка встановила шляхи формування готовності майбутніх соціальних
працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку; А. Капська (2003)
вивчала соціально-педагогічну роботу з дітьми та молоддю з функціональними
обмеженнями; І. Козубовська і О.Пічкар (2003) – заглибилися в зміст і форми
організації підготовки фахівців соціальної роботи в навчальних закладах Великої
Британії, Г. Лактіонова (1999) – досліджувала теоретико-методичні основи
соціально-педагогічної роботи з жіночою молоддю в умовах великого міста.
У науковому пошуку ми спиралися на доробок, представлений в
дисертаційних роботах Н. Гайдук, О.Загайко Т. Логвиненко, Н. Микитенко,
В.Поліщук, Н. Собчак, що розкривають зарубіжний досвід підготовки соціальних
працівників. Зокрема, цінною була інформація щодо професійної підготовки
соціальних працівників: до здійснення посередництва (на матеріалах США і
Канади) (Гайдук, 2005); для соціальних служб середніх загальноосвітніх
навчальних закладів Великої Британії (Загайко, 2008); в університетах
Скандинавських країн: Данії, Норвегії, Швеції (Логвиненко, 2015); в
університетах Канади (Микитенко, 2006); у системі неперервної освіти США
(Собчак, 2004); зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців для
соціальної сфери (Поліщук, 2002).
Важливе значення для нашого дослідження мало вивчення педагогічного
досвіду вищої школи США, відображеного у працях С. Бабушко (2014; з огляду
на аналіз нормативно-правового забезпечення професійного розвитку фахівців у
США), В. Безлюдної (2012; у контексті характеристики системи соціальної
роботи з сім’єю в США), Н. Бідюк (2009; з погляду відображення теорії та
практики професійного навчання безробітних у США), Н. Мукан (2011; у зв’язку
із характеристикою професійного розвитку учителів загальноосвітніх шкіл у
системах неперервної педагогічної освіти Великої Британії, Канади, США),
О. Стойки (2015; задля розкриття змісту трансформаційних процесів у вищій
школі США).
Окрему увагу приділялося науковим розвідкам щодо аспектів підготовки
фахівців до діяльності зі збереження здоров’я. Так, у праці В. Бобрицької (2016)
представлено стан державної освітньої політики України у сфері освіти осіб з
особливими потребами; у докторській дисертації Н. Бєлікової (2012) розкрито
теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної
реабілітації до здоров’єзбережувальної діяльності; дисертаційне дослідження
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Г. Мешко (2012) характеризує теорію і практику підготовки майбутніх учителів
до збереження і зміцнення професійного здоров’я; наукова праця Г. Мисіної
(2011) зосереджена на вивченні умов для забезпечення фізичного, психічного,
соціального благополуччя студентів у здоров’єзбережувальному середовищі
закладу вищої освіти; дисертаційна робота І. Патрушевої (2010) присвячена
формуванню компетентності здоров’єзбереження майбутніх спеціалістів
соціальної роботи в процесі навчання у виші.
Особливий інтерес для нашого дослідження представляв зміст
професійного втручання фахівця соціальної роботи у сфері здоров’я в США.
Зокрема, різні аспекти цього питання розкрито в працях Р.Кебота (Cabot, 1911),
який описав соціальні послуги в шпиталі; М.Луптак (Luptak, 2004) про соціальну
роботу і догляд наприкінці життя; Дж.МакКейб (McCabe, 1984) вивчав досвід
соціальної роботи в умовах геріатричної лікарні і вплив такої практики на
університетську підготовку фахівців; С.МакБрідж і Б.Рімер (McBride, Rimer,
1999) обґрунтували використання телефонного консультування в соціальній
роботі для покращення поведінки пацієнтів щодо медичних послуг; Д.Олів’єре
(Oliviere, 2001) характеризувала «ексцентричну» роль соціального працівника у
паліативній допомозі; М.Міллер і Г.Регр (Miller, & Rehr, 1983) – наголосили на
значенні досліджень у соціальній роботі в сфері здоров’я.
Важливою частиною дослідження було встановлення зв’язку практики
соціальної роботи у сфері здоров’я із соціальною політикою. Ці аспекти
відображені в наукових працях П. Байвотерс, І. Мак-Леод, Л.Напіер (Bywaters, &
McLeod, & Napier, 2009), де продемонстровано розвиток практики і політики
соціальної роботи у зв’язку із глобальними нерівностями в галузі охорони
здоров’я; К.МакЛерой, Д.Байбеу, А.Стеклер і К.Ґланц (McLeroy, Bibeau, Steckler,
& Glanz, 1988) – вказали на формування програм сприяння здоров’ю на засадах
екологічної перспективи.
Вагомою складовою було дослідження етичних норм і цінностей професії
як ключових положень підготовки соціальних працівників до діяльності із
збереження здоров’я. Зокрема це питання вивчали: К. Брілл (Brill, 2001) –
розглядав підготовку до професійної соціальної роботи з позицій Кодексу етики
Національної асоціації соціальних працівників США; Дж. Карні і К.МакКаррен
(Carney, McCarren, 2012) представили проблеми навчання соціальної роботи в
умовах несексуальних подвійних стосунків; Е.Чікай (Csikai, 2004) наголошує на
участі соціальних працівників у вирішенні етичних дилем у хоспісі; Дж. Ґолдмеєр
(Goldmeier, 1984) турбується про необхідність етичного стилю роботи і прийняття
етично виважених рішень у роботі соціальних працівників закладів охорони
здоров’я; Т.Еванс і Ф.Пітерс (Evans, Peters, 2001) вважають нерівності у здоров’ї
викликами етичним аспектами справедливості щодо здоров’я; Н.Партон (Parton,
2003) закликає до переосмислення професійної практики догляду під впливом
ідей соціального конструктивізму та феміністичної етики; С.Чан і Н.Рінд (Chan,
Rhind, 1997) описують етику втручання фахівців соціальної роботи в контексті
охорони здоров'я; М.Меттісон (Mattison, 2000) звертається до прийняття етичних
рішень на засадах підходу «особа в процесі».
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Не менш значущими були результати пошуку, що ґрунтувалися на вивченні
змісту і напрямів підготовки у зв’язку зі стандартами практики. Так, Л.Хедрік і
Н.Халіл (Headrick, & Khaleel, 2008) задалися питанням пошуку «правильних» або
оптимальних шляхів реалізації діяльності міжпрофесійних команд фахівців – як
навчити професіоналів різного профілю працювати разом над покращенням та
охороною здоров’я населення. М. Сейбл, Д. Шілд, А.Гіпп (Sable, Schild, & Hipp,
2005) наголошують на необхідності дотримання стандартів підготовки для
досягнення компетентності у соціальній роботі в сфері громадського здоров’я;
Г.Сімпсон, Дж.Вільямс і А.Сігалл (Simpson, Williams, & Segall, 2007) вважають, що
освіта в соціальній роботі для сфери здоров’я має грунтуватися на клінічному
навчанні.
Однак, незважаючи на численні вітчизняні й зарубіжні дослідження
професійної підготовки соціальних працівників до діяльності у сфері здоров’я в
США і Україні, дотепер не проводилося порівняльного аналізу в цій царині. Саме
тому метою статті є на основі виявлених спільних і відмінних рис у підготовці
соціальних працівників до діяльності у сфері здоров’я в США і Україні
сформувати пропозиції щодо впровадження ідей прогресивного зарубіжного
досвіду у вітчизняну практику.
Методологія дослідження
Для досягнення мети та виконання визначених завдань використано
комплекс таких методів: загальнонаукові (аналіз, синтез, систематизація,
порівняння, узагальнення – для вивчення праць зарубіжних і вітчизняних
науковців, офіційних і нормативно-правових документів України та США,
виявлення спільного і відмінностей); конкретно-наукові – компаративний (аналіз
літератури з питань методології, педагогіки, соціальної роботи) і структурнофункціональний аналіз (з’ясування структурних, змістових, процесуальних
особливостей підготовки соціальних працівників до діяльності у сфері здоров’я);
прогностичний (обґрунтування шляхів впровадження конструктивних ідей
американського досвіду з урахуванням розвитку вітчизняної соціальної роботи).
Основна частина
Значні прогресивні напрацювання у сфері професійної підготовки
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в університетах
США дозволяють переглянути професійну підготовку соціальних працівників в
Україні під новим кутом зору – з позицій здоров’єзбереження в соціальній роботі
й активної участі соціальних працівників у цій сфері, як способу сприяння
соціальному розвитку і покращенню добробуту населення. Вища школа США на
сьогодні, попри вагомі досягнення в цій сфері та міжнародне визнання,
продовжує розвиватися, і система професійної підготовки соціальних працівників
до здоров’єзбережувальної діяльності як її складова (підсистема) не залишається
осторонь цих трансформаційних процесів (Стойка, 2015).
Порівняльно-педагогічне дослідження розглядаємо в площині порівняння
систем освіти (компонентів систем) різних країн задля виявлення, аналізу
спільного і розбіжностей між освітніми явищами та процесами, обґрунтування
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закономірностей і тенденцій їх розвитку, надання об’єктивної оцінки можливості
використання зарубіжного досвіду у вирішенні проблем освіти своєї країни.
Науковці О. Жижко, О. Огієнко акцентують на трьох принципових моментах
порівняльного дослідження освітніх систем: зовнішні чинники розглядати як
основу вивчення систем освіти; усвідомлювати роль держави як найдієвішого
інструменту безпосереднього впливу на освіту; базуватися на визнанні
стабільності системи освіти (Жижко, 2013, с. 28; Огієнко, 2009, с. 4142).
Для порівняння українського та американського досвіду професійної
підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в якості
критеріїв були взяті основні компоненти системи вищої освіти (Закон України №
1556-VII, 2015): 1) вищі навчальні заклади, що здійснюють відповідну підготовку;
2) рівні та ступені (кваліфікації) вищої освіти; 3) освітні та наукові програми;
4) стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти; 5) управління у сфері
вищої освіти; 6) учасники освітнього процесу. Ці компоненти, у зв’язку зі
складністю та комплексністю структури і значення, були визначені як кластери
порівняння. У рамках кожного кластера були виділені критерії, що, на наш
погляд, дали змогу детальнішого порівняння і зіставлення, таким чином,
забезпечили глибший аналіз систем професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності у США та в Україні
Проведене системне порівняння дозволило виявити спільні риси
професійної
підготовки
майбутніх
соціальних
працівників
до
здоров’єзбережувальної діяльності в США і Україні: 1) наявність різних типів
закладів вищої освіти (університетів або прирівняних до них, державної та
приватної форм власності); 2) університети забезпечені адекватними ресурсами –
матеріально-технічними,
навчально-методичними,
інформаційними
для
забезпечення освітньої діяльності, відповідно до цілей підготовки (США) і
ліцензійних умов (Україна); 3) підготовка здійснюється на трьох освітніх рівнях
вищої освіти – першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому
(докторському або освітньо-науковому), і визначає здобуття ступенів (бакалавр,
магістр, доктор філософії), супроводжується отриманням відповідного документу
(диплома бакалавра, магістра, доктора філософії); 4) підготовка здійснюється на
основі освітніх і наукових програм, укладених на засадах компетентнісного
підходу; 5) тривалість і результати виконання програм підготовки вимірються в
кредитах трансферу, які мають кількісні та якісні відмінності у США та Україні,
але загалом тривалість підготовки на рівні бакалавра 3,54 роки, магістра до 2
років, доктора філософії – 45 років; 6) очікувані результати підготовки
визначаються компетентностями, якими повинен оволодіти здобувач
відповідного ступеня вищої освіти; 7) оцінюванню підлягають досягнуті
компетентності; 8) практична підготовка є обов’язковим компонентом освітньопрофесійних програм, проводиться на базах практики – в соціальних службах та
інших організаціях, що надають соціальні послуги, спрямовані на збереження
здоров’я; 9) організація освітнього процесу здійснюється через систему науковометодичних і педагогічних заходів та спрямована на формування гармонійної
творчої особистості; 10) стандарти підготовки окреслюють межі компетентності в
процесі професійної підготовки; 11) якість підготовки визначається в процесі
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комплексного оцінювання відповідності результатів навчання до стандартів
підготовки; 12) атестація здобувачів вищої освіти проводиться під час вхідного,
поточного, семестрового контролю результатів навчання і набуття професійної
компетентності; у формі контрольних, екзаменаційних заходів з використанням
кількісних показників вимірювання результатів; 13) здійснюється управління
обох систем; 14) учасниками освітнього процесу є науково-педагогічні
працівники, здобувачі вищої освіти і фахівці-практики, які залучаються до
освітнього процесу на базах практики і під час теоретичної підготовки;
15) передбачені спеціальні можливості для участі осіб з особливими освітніми
потребами у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників до
здоров’єзбрежувальної діяльності (Клос, 2018а).
Водночас було виявлено відмінності, з яких ключовою вважаємо
незавершеність формування необхідних взаємозв’язів між компонентами системи
підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в
Україні. Виявлені відмінності ми диференціювали за рівнями функціонування
системи – державного, галузевого, інституціонального, організаційного порядку.
Відмінності на державному рівні пов’язані з обмеженою соціальною
спрямованістю і пасивністю вітчизняної соціальної політики, відсутністю
належної законодавчої бази для діяльності системи, жорстким централізованим
управлінням, «рудиментарними» підходами.
На галузевому рівні відмінності полягають у: відомчому підпорядкуванні
соціальної роботи і охорони здоров’я в Україні двом різним міністерствам;
обмеженій взаємодії між соціальними службами і закладами охорони здоров’я та
недостатній міжгалузевій співпраці; формуванні освітніх стандартів для
соціальних працівників фахівцями МОН; відірваності стандартів підготовки від
потреб практики; проведення акредитації закладів вищої освіти, а не освітніх
програм; регламентування діяльності ЗВО щодо програм, планів підготовки.
Відмінності на інституціональному рівні пов’язані з особливостями розвитку
соціальної роботи як соціального інституту в Україні. Вони полягають в
наступному: незавершеність формування нормативної бази соціальної роботи як
професії, галузі знань, напряму підготовки; відсутність післядипломної підготовки
фахівців; відсутність стандартів практики соціальних працівників і стандартів
соціальних послуг; несформованість інфраструктури соціальних послуг; застарілі
підходи формування запиту на соціальне обслуговування і визначення
фінансування сфери; відсутність досліджень реальних потреб різних категорій
населення в соціальних послугах; нераціональне використання обмеженого
фінансування; відсутність дієвої професійної організації соціальних працівників
сфери здоров’я; обмежений перелік спеціалізацій у галузі соціальної роботи в
Україні; відсутність фахового наукового видання; відсутність супервізорів.
На університетському рівні відмінності в Україні полягають у тому, що
індивідуалізація навчальних планів є формальною; переважають однотипні
програми; використовуються північноамериканська, західно- і східноєвропейська
моделі підготовки; практична складова підготовки недооцінюється, обмежена
1015 % загального обсягу програми; студенти дорослі за віком, але психологічно
недостатньо зрілі до усвідомленої професійної підготовки; викладачами
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переважно є фахівці різних спеціальностей, дотичних до соціальної роботи або
випускники зарубіжних програм соціальної роботи; оцінювання успішності
студентів недостатньо диференційоване, не спонукає до покращення результатів;
дослідницька діяльність студентів і викладачів не має достатнього застосування у
практиці; обмеженою є участь студентів у дослідженнях, спрямованих на
вирішення глобальних проблем сфери здоров’я (Клос, 2019).
Узагальнення результатів наукового пошуку уможливило виявлення
прогресивних ідей досвіду США й обґрунтування науково-методичних
рекомендацій щодо їх творчого використання в розбудові системи професійної
підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в
університетах України.
Розроблені рекомендації обґрунтовуються на державному, галузевому,
інституціональному, університетському рівнях за напрямами – концептуальним,
нормативно-правовим,
організаційно-управлінськиим,
навчально-методичним,
інформаційно-здоров’єзбережувальним. Рекомендації представлено у таблиці 1.

напрями

Таблиця 1: Основні напрями і рівні впровадження в Україні змін у
професійну підготовку майбутніх соціальних працівників до діяльності у
сфері здоров’я
концептуальний політико-правовий

Державний

Рівні -від
патерналізму до
людино
центрованої
концепції
соціального
захисту;
- визнання
соціальної сфери
і
задоволення
соціальних
потреб громадян
пріоритетом
державної
політики

-реформування
і
вдосконалення
законодавства щодо
системи соціальних
послуг (термінологія,
інфраструктура,
освітній рівень і
каліфікації фахівців,
категорії і потреби
клієнтів, механізми
вирішення
соціальних проблем,
ринок
соціальних
послуг);
- внесення
«соціальної роботи
сфери здоров’я» в
класифікатор
професій і посад
працівників

організаційноуправлінський
-започаткування
міжпрофесійної
підготовки
соціальних
працівників до
здоров’єзбережув
альної діяльності
на
основі
співпраці
між
Міністерствами
освіти і науки,
охорони здоров’я
та
соціальної
політики

навчальнометодичний

інформ.здоров’єзбережу
вальний
-компетентнісний
- пропаганда
підхід у формуванніздоров’я
і
стандартів підготовки; здорового
-компетентнісний способу життя
підхід у формуванніна всіх рівнях
стандартів пра-ктикисоціальної
соціальних
практики
працівників
(за
сферами);
-компетентнісний
підхід у формуванні
стандартів соціальних
послуг
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соціальна сфера:
індивідуальний,
цілісний,
зосереджений на
клієнтові підхід;
фінансування
соціальних послуг,
а не закладів:
«гроші ходять за
клієнтом»
освіта:
міжпрофесійний
підхід у підготовці
фахівців для сфери
здоров’я
охорона
здоров’я:
біопсихосоціодуховна
модель здоров’я

- створення одного
Міністерства охорони
здоров’я і соціального
обслуговування;
-реформування
системи соціального
захисту
і
обслуговування
населення;
- вдосконалення
нормативно-правової
бази (законодавство,
термінологія,
фінансування);
- спеціалізація
«Соціальна робота у
сфері здоров’я»;
- законодавче
забезпечення
участі
соціальих працівників
у сфері здоров’я в
складі міжпоофесійних
груп фахівців – команд
здоров’я

- підсиленням
значущості
професії
соціального
працівника
як
агента соціальних
змін;
- вивчення
потреб населення в
соціальних
послугах,
формування ринку
соціальних послуг
і мережі закладів
(державних,
недержавних),
стандарти
соціальних послуг;
- децентралізація
управління;

-соціальна
- вироблення
робота у сфері спільної
стратегії
здоров’я як соц. покращення
інститут
– здоров’я населення
інструмент
на засадах цілісного
розвитку цілісної підходу засобами
особистості
і міжгалузевої
шлях досягнення співпраці
в
здоров’я
і соціальній роботі
добробутут
сфери здоров’я,

-створення
професійної
організацій
соціальних
працівників
сфери здоров’я
(загальноукраїн
ського)
як
осередку
розвитку теорії і
практики
соціальної
роботи у сфері
здоров’я,
створення
етичного
кодексу
соціальних
працівників
сфери здоров’я;
- розвиток
міжнародної
співпраці
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- профорієнтація;
-інформування
- створення
про
соціальні
стандартів підготовки послуги у сфері
соціальних працівників здоров’я, мережу
для сфери здоров’я;
закладів, навчання
- забезпечення умов здоров’я в громаді
неперервної
підготовки для фахівці
із значним практичним
стажем;
- перекваліфікація,
підвищення кваліфікації;
диверсифікація
типів
програм (комбінована
денно-заочна
форма,
дистанційна),
видів
(комбіновані, одночасні,
подвійні за освітніми
рівнями,
спеціальностями);
- академічна
мобільність студентів і
викладачів
(горизонтальні,
вертикальні,
блокові
кредитні трансфери);
- політика розрахунку
авдиторного
навантаження
і
оцінювання
науковометодичної активності
викладачів, сприяння їх
професійному розвитку
впродовж життя
-формування
-пропаганда
стандартів
цінностей
практики;
соціальної
- формування
роботи у сфері
стандартів
здоров’я
підготовки
на основі
Світових інформування
стандартів освіти в про
послуги
галузі
соціальної соціальної
роботи;
роботи у сфері
- фахове науково- здоров’я
практичне видання
«Соціальна робота в
сфері здоров’я» як
науково-практична
платформа
міждисциплінарних
досліджень,
ініціатив, публікацій,
обмін досвідом;
- створення
освітніх
програм
глобальної
соціальної роботи у
сфері здоров’я (з
міжнародними
партнерами)
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-підготовка
фахівця – це
розвиток цілісної
гармонійної
особистості
фахівця, готового
до
здоров’єзбережувально
ї
діяльності,і
подальшого
професійного
розвитку

-децентралізація в
управління;
-забезпечення без
бар’єрного
середовища
для
студентів
з
особливими
освітніми потребами
-академічна
мобільність студентів
і
викладчів,
залучення іноземних
гострових лекторів і
викладчів,
-фінансова
підтримка наукової і
навчально діяльності
викладчів і студентів;
-стимулювання
досліджень,
базованих
на
фактичних даних;

-урахування
специфіки
підготовки
соціальних
працівників до
здоров’єзбережувально
ї
діяльності:
збільшення
практичної
складової
до
40%;
- створення
виробничонавчальних
комплексів;
- посилення
співпраці
з
громадою;
- співпраця
з
вітчизняними і
зарубіжними
університетами,
ін. міжнародними
освітніми і
соціальними
організаціями,
що здійснюють
підготовку
фахівців
соціальної
роботи
для
сфери здоров’я,
надають
соціальні
послуги,
сприяють
збереженню
здоров’я;
- створення
міжвузівських,
міжгалузевих,
міжнародних
програм
підготовки
соціальних
працівників для
сфери здоров’я;
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-зміни критеріїв і
форм професійного
відбору;
- розроблення
критеріїв відбору баз
практики; розробка
детальної
(покрокової) шкали
оцінювання
практичної
підготовки на основі
компетентнісного
підходу;
спільні дослідження
студентів
і
викладачів
із
залученням громади
для вивчення потреб
у
соціальних
послугах у сфері
здоров’я;
- забезпечення умов
доступного
навчального
середовища з вико
ристанням
інноваційних
технологій
підготовки, творчої
і
конструктивної
співпраці;
- вдосконалення
структури і змісту
освітніх програм з
урахуванням
принципів
науковості, зв’язку
теорії з практикою,
ціннісного, цілісного
підходів;
-у
формуванні
змісту підготовки –
принципів
міждисциплінарності
,
«ядра»,
рівної
важливості
практичної
і
теоретичної
складових,
ефективності,
індивідуалізації
і
диференціації;
- створення програм
спеціалізації
за
принципом основної
і
допоміжної,
програм
з
концентрацією
за
методом соціальної
ро-боти і сферою
практики (в охороні
здоров’я)
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інформування
про результати
спільних
досліджень
із
залученням
громади;
- розробленої
спільно
програми
розбудови
здорової
громади;
-надання
інформаційних,
консультаційних
,
освітніх,
реабілітаційних
ін.
послуг;
проф.орієнтаційна
робота в ЗОШ,
ПТНЗ,
соціальних
організаціях з
питань
здоров’єзбере
ження
в
соціальній сфері

Klos, L.

405

RECENT ISSUES IN SOCIAL WORK
EDUCATION

Висновки
Узагальнення результатів наукового пошуку уможливило виявлення
прогресивних ідей досвіду США й обґрунтування науково-методичних рекомендацій
щодо їх творчого використання в розбудові системи професійної підготовки
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в університетах України.
Розроблені рекомендації обґрунтовують зміни на рівні держави, галузі, інституції,
закладу вищої освіти, що доцільно і необхідно реалізувати за відповідними напрямами
– концептуальним, нормативно-правовим, організаційно-управлінськиим, навчальнометодичним, інформаційно-здоров’єзбережувальним.
Предметом подальшого вивчення вважаємо соціальну політику в сфері охорони
здоров’я в Україні, і зокрема, в питанні досягнення реальної рівності в доступі до
послуг охорони здоров’я різних категорій населення, перш за все, представників
найбільш соціально уразливих груп.
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the Department of Sociology and Social Work, Lviv Polytechnic National
University, Lviv, Ukraine; liliia.y.klos@lpnu.ua
Abstract. The relevance of the study is due to the growing importance of health
in the value system of modern society, as well as the deteriorating health of the
population not only in Ukraine but in the world as a whole. The situation has
especially deteriorated in the context of the coronavirus infection pandemic, which
has led to the emergence of numerous new and exacerbation of "old" social problems
of the population. Social workers cannot stay away from the problems faced by
ordinary citizens, especially when it comes to achieving social justice and respect for
human rights, in particular in such a sensitive area as health. To ensure the effective
provision of social services and to address the social problems of the population on
the basis of health, social workers must be properly prepared for this type of
professional activity. The training of social workers for health activities in Ukraine is
a fairly new and not very common area of training in higher education institutions,
and the practice of social workers in the field of health care in Ukraine is not yet a
typical phenomenon. The use of progressive foreign developments is a good basis for
quality preparation of future and already practicing social workers for health
activities. Of particular importance is the American experience in training social
workers to work in health care, based on more than a century of practice in this area.
In order to borrow and adapt the valuable ideas of foreign experts, a comparison of
the training of social workers for health activities in the United States and Ukraine
was made. On the basis of the revealed common and distinctive features the ways of
introduction of the best achievements of the American high school in domestic
practice of preparation of social workers are offered.
Keywords: social worker, health care, training, social worker in health care,
universities, USA.
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