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Актуальність теми дослідження Слозанської Ганни Іванівни 

обумовлена інноваційними процесами, які нині відбуваються в Україні, а 

саме: реформуванням освіти; децентралізацією влади; підвищенням ролі 

органів місцевого самоврядування у соціальному захисті населення; 

зростанням числа осіб і появою нових груп соціального ризику,  

ускладненням їхніх проблем;  а також назрілою потребою підготовки 

кваліфікованих соціальних працівників для компетентної і конкурентної 

діяльності як в сучасних умовах функціонування ОТГ і  реструктуризації 

соціальних служб, так і на перспективу їх розвитку. Ці процеси і потреби 

стають визначальними у формуванні складного комплексу науково-

методичних завдань інноваційного характеру, розв’язання яких потребує 

глибокого осмислення емпіричного досвіду та розроблення концептуальних 

засад розвію теоретичних положень, обгрунтування системи та розроблення 

організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних 

працівників до роботи у територіальних громадах з урахуванням викликів. На 

їх розв’язання і спрямоване дослідження Ганни Іванівни. І вже з цих 

міркувань його інноваційність і цінність для теорії і практики є 

незаперечними. 

Значимість виконаного дослідження підсилюється також: 

- запитами науки щодо виявлення, осмислення, систематизації,   

обгрунтування теоретико-методологічних і методичних  засад розвитку теорії 

та практики підготовки фахівців соціальної сфери у ЗВО;  



- запитами системи освіти щодо підготовки майбутніх фахівців у 

відповідності до потреб суспільства, ринку праці та інтересів споживачів 

послуг; 

- запитами суспільної практики щодо розроблення дієвих моделей і 

змісту ефективної діяльності соціального працівника у територіальній 

громаді (ТГ); 

- потребами теорії і практики соціальної педагогіки і соціальної роботи 

щодо обгрунтування специфіки підготовки і діяльності фахівців соціальної 

сфери у ТГ в умовах реформування системи надання соціальних послуг. 

Відзначимо, що дослідження Г.І. Слозанської є відповіддю до таких 

запитів і сконцентроване на її теоретико-методичному обгрунтуванні. 

Успішності здійснення виконаного дослідження сприяє чітко визначений та 

узгоджений Слозанською Г.І. науковий і понятійно-термінологічний апарат, а також 

грунтовна  концепція дослідження, побудована на чіткому баченні його провідної 

ідеї, яка  коректно відображена і у спроектованих умовах загальної гіпотези та її 

часткових припущеннях.   

Дисертація добре структурована у 6 розділів. Назви розділів і підрозділів чіткі 

та інформативні щодо наукового рівня, змісту виконаної дослідницької роботи та її 

етапів. 

В узагальненій оцінці наукової новизни дослідження Г.І.Слозанської та 

одержаних результатів слід наголосити, що в даній дисертації вперше 

здійснено цілісний аналіз утворення, функціонування територіальних громад 

у вітчизняному  й зарубіжному досвіді, стану їх соціальних проблем та з 

наукових позицій обгрунтовано можливості оптимізації діяльності фахівців 

соціальної роботи в Україні шляхом їх цілеспрямованої підготовки у ЗВО для 

компетентного надання соціальних послуг потребуючим на місцевому рівні. 

Така узагальнена оцінка конкретизується науковим доробком, чітко 

визначеним автором роботи у науковій новизні на с.7-8 автореферату та у 

Вступі  дисертації (с.35-37), що підтверджується у всіх її складниках у тексті 

дисертаційного дослідження, а саме:  теоретично обґрунтовано, розроблено й 



експериментально перевірено систему підготовки майбутніх соціальних 

працівників до роботи у ТГ у взаємозв’язку концептуально-цільового,  

структурно-змістового, процесуального, моніторингово-корегувального  

результативно-оцінювального блоків, які цілісно представлені у графічній 

схемі; визначено організаційно-педагогічні умови формування готовності 

майбутніх соціальних працівників у ЗВО до роботи у ТГ (Р.5); теоретично 

обґрунтовано модель професійної діяльності фахівця з соціальної роботи у 

територіальній громаді і модель його особистості,  компетентнісну модель 

фахівця з соціальної роботи у ТГ;   виокремлено та змодельовано діяльність 

двох ланок фахівців з соціальної роботи в громаді (фахівця-адміністратора та 

фахівця-практика) як штатних працівників структурних підрозділів / Центрів 

надання соціальних послуг у ТГ (Р.3); визначено й уточнено понятійно-

категоріальний апарат дослідження.   Подальшого розвитку набули положення 

системно-комплексного підходу до організації соціальної роботи у ТГ; 

організаційно-змістові характеристики діяльності соціальних працівників; 

теорії, моделі та методи соціальної роботи у ТГ; зміст, форми та методи 

підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи в умовах 

децентралізації системи соціального захисту населення.  

Запропонована методологія даного дослідження дозволяє системно 

аналізувати вітчизняну і зарубіжну освітню практику та соціальну роботу у 

ТГ, виявляти їх особливості, виважено пропонувати шляхи удосконалення 

професійних і особистісних характеристик соціальних працівників. 

В основу методології дослідження доцільно покладено системний, 

діяльнісний, компетентнісний, аксіологічний, акмеологічний, 

культурологічний і студентоцентровані підходи. Визначені методологічні 

підходи, а також принципи  дослідження (цілісності, наступності, логічності, 

соціальної зумовленості, гуманізації, загальнодидактичності, специфічності) 

забезпечують зв'язок теоретичного і емпіричного рівнів знання в авторських 

класифікаціях та інтерпретаціях, у проектуванні системи підготовки 

майбутніх соціальних працівників до роботи у ТГ, в обгрунтуванні 



організаційно-педагогічних умов формування готовності майбутніх 

соціальних працівників у ЗВО до роботи  у ТГ (формування позитивної 

навчально-професійної мотивації через залучення до професійно-

орієнтованої діяльності; імплементація інноваційних (контекстного, 

дослідницько-орієнтованого, проблемно-орієнтованого, саморегульованого) 

підходів у навчальний процес; моделювання професійної діяльності, 

комплексне використання різних (самостійної, культурно-дозвіллєвої, 

волонтерської) видів позааудиторної роботи). Розроблені й детально 

представлені (Р.2-3) авторські моделі соціальної роботи у ТГ слугують 

матрицею відповідної професійної підготовки майбутніх фахівців. Це додає 

дисертаційній роботі не тільки концептуальної цілісності, а й унікальності. 

Заслуговує на високу оцінку категоріальний аналіз  базових та похідних 

понять дослідження, здійснений у контексті різних наукових теорій і концепцій, 

нормативної складової, синонімічного ряду, у вітчизняному та міжнародному 

лексиконі (Р.1).  

Дисертантці вдалося обґрунтувати професійну підготовку майбутніх 

соціальних працівників у ЗВО до роботи у ТГ як багатофакторний, 

інваріантний, спеціально організований динамічний інноваційного процес  

засвоєння інтегрованих знань і специфіки соціальної роботи як науки і 

професійної діяльності, адаптованої до реальних умов її здійснення. Це 

відповідає особливостям розвитку сучасної освітньої парадигми як 

інтегральної.  

Цінність дослідження Г.І.Слозанської також визначає його практико-

орієнтований зміст, який розкривається в авторському змістовно-

технологічному і навчально-методичному забезпеченні специфіки соціальної 

і соціально-педагогічної діяльності у ТГ та процесу підготовки до неї фахівця 

у ЗВО в особистісному і професійному вимірах (авторські навчальні курси 

«Практикум з соціальної роботи» та «Соціальна робота в громаді»; апробація 

освітньо-професійної програми «Соціальне адміністрування в громаді»; 

апробація тренінгових програм «Громада і соціальна робота в ній» та 



«Соціальний працівник у громаді»; доповнення програм різних видів 

студентських практик;  організація діяльності студентського гуртка 

«Соціальний експериментаріум», проблемної групи «Технології соціальної 

роботи з різними категоріями населення у ТГ»; підготовка та реалізація 

соціальних проектів; проведення семінарів, круглих столів, конференцій, 

фокус-груп за тематикою дослідження та ін.) – (Р.6.1., 6.2.). Отримані автором 

результати можуть бути широко упровадженні у професійну підготовку 

майбутніх соціальних працівників до роботи у територіальних громадах.  

Ступінь обгрунтованості отриманих результатів  визначається  

комплексним аналізом проблеми з використанням методів, адекватних до 

предмета дослідження, які дозволяють всебічно розкрити проблему та 

враховують можливості інформаційного суспільства і комп’ютерних 

технологій (скринінг інтернет-сайтів ЗВО, тестування користувацьких 

інтерфейсів, статистичний аналіз даних опитувальників у програмному 

забезпеченні SPSS 7/0 (статистичний пакет для суспільних наук) та їх якісних 

характеристик у програмі MAXQDA); достатністю вибірки учасників 

експерименту (553 здобувачі першого та другого рівнів вищої освіти зі 

спеціальності «Соціальна робота», 57 працівників соціальних служб, установ 

та організацій); достатнім числом експериментальних майданчиків (9), 

географія яких охоплює 7 областей України і м.Київ.  

Ефективність дослідно-експериментальної роботи забезпечено 

застосуванням принципу Action Research тобто «дослідження в дії», який є 

ключовим принципом дослідження за участі громади; первинної діагностики 

сформованості окремих компонентів випускників за ОПП з соціальної роботи 

першого та другого рівнів вищої освіти, аналізу ринку провайдерів соціальних 

послуг в Україні та готовності діючих соціальних агенств державної форми 

власності, створенням осередків імплементації нових моделей соціальної 

роботи  надання соціальних послуг у ТГ, розробкою системи підготовки 

команди фахівців, здатних працювати у громаді. 



Вагомим доповненням до основного тексту дисертації є Додатки – вони 

інформативні, містять як систематизовані матеріали з різних джерел, так і 

авторські розробки, використані на етапах констатувального та формувального 

експерименту.  Схвально сприймається також представлення у Додатках 

навчальних планів бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти за 

спеціальністю «Соціальна робота» та освітньо-професійної програм 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю «Соціальна робота» за спеціалізацією «Соціальне 

адміністрування у громаді», програми спецкурсу «Соціальна робота в 

громаді», Робоча програма переддипломної практики для студентів освітнього 

рівня магістр зі спеціальності 231 «Соціальна робота» та інших – вони 

об’єктивують процес професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників до роботи у територіальних громадах у ЗВО. 

В цілому зміст дисертаційної роботи та її Додатки засвідчують високий 

рівень компетентності Г.І.Слозанської у досліджуваній проблемі, знання 

предмета дослідження і глибоку зануреність  у розкриття його специфіки в 

різних вимірах. 

Основні положення дисертації розкриваються в: аналізуванні наукового 

базису з філософії, педагогіки, соціальної педагогіки, соціальної роботи, 

психології, соціології, юриспруденції (доцільно дібраному та відображеному у 

1165 найменуваннях літературних джерел, з яких 387 є іншомовними), досвіду 

соціальної роботи у громаді кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. як сфери 

професійної діяльності в Україні та за кордоном (на прикладі Великої 

Британії, Канади, Індії, Німеччини, США) і відносно різних видів послуг; у  

понятійному апараті, зокрема  у  виважених  його формулюваннях та 

уточненнях; у рекомендаціях щодо імплементації положень новітніх теорій та 

інноваційних технологій у вітчизняну практику соціальної роботи з дітьми і 

сім’ями у складних життєвих обставинах за місцем їх проживання; у 73 

наукових і науково-методичних працях з проблеми дослідження (із них 63 

одноосібних). Результати дослідження достатньо апробовані.  



Отже, на основі цілісного аналізу даної дисертаційної роботи є всі 

підстави вважати, що завдяки науковому доробку Г.І.Слозанської 

запропоновано методологію дослідження соціальної роботи у громаді та 

шляхи її оптимізації у змодельованому процесі; подальшого розвитку набули 

наукові положення теорії та методики професійної підготовки фахівців 

соціальної сфери; наукові уявлення про сутність, структуру, критеріальні 

характеристики готовності випускників ОПП з соціальної роботи першого та 

другого рівнів вищої освіти до роботи у ТГ.  

Зміст автореферату ідентичний основним положенням, які подані в 

тексті дисертації. 

Таким чином, на підставі вивчення дисертації, а також праць здобувача 

можна стверджувати про успішність виконаного дослідження, 

обґрунтованість його теоретичних положень і висновків. 

Разом з тим, вважаємо за необхідне вказати на деякі дискусійні 

положення та висловити окремі побажання: 

1. Зважаючи на те, що у змісті дисертаційного дослідження та його 

авторефераті автор спирається на синергію і розкриває її як у зв'язках між 

елементами структури розробленої системи професійної підготовки фахівців 

соціальної сфери, так і в прикладах співпраці викладачів ЗВО та студентів, 

командної співпраці соціальних працівників у територіальних громадах, у 

методології було б доречно визначити також синергетичний підхід. 

2. Позитивно оцінюючи матеріал Р.2 «Теоретико-методичні засади 

соціальної роботи у територіальній громаді», в якому розкрито її теорії, 

моделі і методи, вважаємо, що доцільним було б здійснити порівняння 

виявлених закономірностей і тенденцій у розвитку соціальної роботи в 

територіальних громадах України та провідних європейських країнах. Це б 

дозволило прогнозувати подальші шляхи її оптимізації. 

3. Потребує більшої чіткості позиція дослідника у Р. 2.3. стосовно 

трактування суті і розмежування понять: «форми», «методи» і «технології» 



роботи соціальних працівників у територіальних громадах.  

4. В аналізуванні системи підготовки соціальних працівників у закладах 

вищої освіти України до роботи у територіальних громадах як підсистеми 

професійної освіти фахівців із соціальної роботи бажано було б відобразити 

стан відповідної підготовки і у системі післядипломної освіти.  

5. У розкритті практичної складової підготовки майбутніх соціальних 

працівників до роботи у територіальних громадах, поряд з виокремленням та 

характеристикою спеціально розроблених завдань конструктивного характеру, 

зорієнтованих на підготовку майбутніх соціальних працівників у 

територіальній громаді і запланованих для виконання під час проходження 

студентами усіх видів практик, передбачених навчальним планом бакалаврату 

(ознайомлювальної (1 курс), благодійної (2 курс), організаційно-відпочинкової 

(2 курс), навчальної (3 курс), виробничої та професійно-орієнтованої (4 курс) 

та впровадженням ідеї Evidence-based practice у практичну підготовку 

майбутніх фахівців із соціальної роботи освітнього рівня магістр, вважаємо за 

необхідне більше уваги приділити особливостям її реалізації на базах 

практики у соціальних агенціях у територіальних громадах. 

6. У тексті автореферату вартувало б більш детально охарактеризувати 

діагностичний інструментарій оцінки рівнів готовності майбутніх соціальних 

працівників до роботи у територіальних громадах. 

Загальний висновок. Висловлені зауваження і побажання є 

дискусійними і не знижують загальної позитивної оцінки дисертаційної 

роботи  «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників до роботи у територіальних громадах», яка містить інноваційний 

зміст, теоретичні і методичні положення, значущі для теорії і практики 

соціальної педагогіки і соціальної роботи, професійної підготовки  соціальних 

працівників в умовах університетської освіти, зокрема для вдосконалення 

освітнього процесу з підготовки студентів спеціальності «Соціальна робота» 



 


