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доктора педагогічних наук, професора 

Коляди Наталії Миколаївни 

про дисертацію Слозанської Ганни Іванівни 

«Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників до роботи у територіальних громадах»,  

поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук  

за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка (231 – соціальна робота) 

 

Актуальність теми наукової роботи та її зв'язок із галузевими 

науковими програмами. 

Актуальність теми дослідження Г. І. Слозанської зумовлена викликами 

сучасного суспільства щодо надання соціальних послуг на локальному рівні та 

недостатнім рівнем готовності соціальних працівників до роботи у 

територіальних громадах.  

Поняття «соціальна держава» передбачає, що держава буде 

здійснювати соціальну політику, спрямовану на забезпечення потреб та 

інтересів усіх соціальних класів, прошарків, окремих груп та членів 

суспільства. Таким чином, оцінку дієвості соціальної політики пов’язують із 

рівнем життя населення та наданням громадянам соціальних прав, що 

гарантуються Конституцією, кількістю та якістю реалізованих соціальних 

програм, їх адресністю та дієвістю. З огляду на явні соціальні виклики та в 

умовах процесів реформування вмотивовано доцільним є наукове 

обґрунтування організаційних та змістових умов удосконалення системи 

соціальної роботи із вразливими категоріями населення в територіальних 

громадах. 

Проведений Г. І. Слозанською аналіз теоретичних концептів наукових 

досліджень з перспективних напрямів соціальної роботи, нормативно-правових 

актів, практичного зарубіжного та вітчизняного досвіду, авторських моделей 

соціальної роботи у ТГ та алгоритмів їх організації, кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, зайнятих у соціальній сфері, та специфіки 

роботи соціальних працівників у громаді дають змогу припустити доцільність 

упровадження двох ланок фахівців – адміністраторів і безпосередніх надавачів 

соціальних послуг – як штатних працівників уповноважених структурних 

підрозділів (відділів/Центрів) ТГ. Констатовано, що фахівці з соціальної роботи-

адміністратори є особами з вищою освітою другого (магістерського) рівня. 

Однак, об’єктивній потребі підготовки висококваліфікованих, 

компетентних фахівців із соціальної роботи у територіальних громадах 

суперечить відсутність у закладах вищої освіти системи такої підготовки.  

Важливо відзначити, що дисертація підготовлена відповідно до 

тематичного плану наукових досліджень кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка за напрямом «Теоретичні і методичні основи 
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професійної підготовки фахівців з соціальної сфери» (державний 

реєстраційний номер 0114U003074). 

Найбільш істотні наукові результати, що містяться в дисертації. 

У результаті проведеного дослідження дисертанткою: 

– здійснено історико-гносеологічний аналіз проблеми організації 

соціальної роботи у територіальних громадах для визначення й уточнення 

основних понять дослідження; 

– проаналізовано теорії, моделі та методи соціальної роботи в громаді та 

схарактеризовано механізми їх застосування у сучасних умовах в Україні; 

– розроблено модель професійної діяльності та модель особистості 

фахівця з соціальної роботи у територіальних громадах (адміністратора та 

практика), обґрунтовано компетентнісну модель їх підготовки у закладах 

вищої освіти; 

– досліджено сучасний стан і зміст підготовки майбутніх соціальних 

працівників до роботи у територіальних громадах; 

– схарактеризовано структуру та визначити організаційно-педагогічні 

умови формування готовності майбутніх соціальних працівників до роботи у 

територіальних громадах; 

– розроблено й апробовано систему підготовки майбутніх соціальних 

працівників до роботи у територіальних громадах і здійснити перевірку її 

ефективності. 

Нові факти, одержані здобувачем. 

Дисертація Г. І. Слозанської є комплексним теоретико-методологічним 

дослідженням, у якому вперше: 

– науково обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено 

систему підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у ТГ, яка 

охоплює три взаємопов’язані блоки: концептуально-цільовий (мета, завдання, 

наукові підходи, принципи, суб’єкти й об’єкти як безпосередні учасники 

процесу професійної підготовки); структурно-змістовий (модель професійної 

діяльності та модель особистості фахівця з соціальної роботи у ТГ, 

компетентнісна модель підготовки, структурні компоненти готовності 

(мотиваційний, компетентнісний та особистісно-рефлексивний); 

процесуальний (логіка процесу підготовки майбутніх фахівців до роботи у ТГ, 

змістово-технологічне та навчально-методичне забезпечення, організаційно-

педагогічні умови); моніторингово-корегувальний (моніторинг процесу 

підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у ТГ); результативно-

оцінювальний (критерії і рівні готовності, результат); спроектовано графічну 

модель цієї системи; 

– визначено організаційно-педагогічні умови та висвітлено їх роль у 

забезпеченні ефективності процесу 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 і саморегульованого) підходів у 
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навчальний процес; моделювання професійної діяльності для спрямування 

процесу підготовки на майбутню професію; комплексне використання різних 

(самостійної, культурно-дозвіллєвої і волонтерської) видів позааудиторної 

роботи; 

– теоретично обґрунтовано модель професійної діяльності фахівця з 

соціальної роботи у територіальній громаді (відображає зміст і характер 

професійної діяльності) і модель його особистості (сукупність професійно-

зумовлених знань, умінь і навичок, особистісно-професійних якостей, 

професійно-необхідних цінностей), які є основою побудови компетентнісної 

моделі (охоплює набір професійних компетенцій (загальні, професійно-

базові, професійно-спеціальні), якими мають володіти випускники освітньо-

професійних програм бакалаврату та магістратури з соціальної роботи 

відповідно до змісту діяльності у ТГ) і розробки системи підготовки 

майбутніх соціальних працівників у ЗВО до 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, висвітлено мету, завдання їх діяльності, схарактеризовано їх 

функції, ролі, категорії клієнтів та етичні аспекти роботи; 

– здійснено історико-гносеологічний аналіз вітчизняного та зарубіжного 

досвіду соціальної роботи у ТГ для визначення й уточнення основних понять 

дослідження; обґрунтовано особливості соціальної роботи у громаді як 

соціальної системи мікрорівня; запропоновано авторське тлумачення поняття 

«теорія соціальної роботи», власний підхід до класифікації теорій соціальної 

роботи та схарактеризовано специфіку їх застосування у ТГ; проаналізовано 

наявні парадигми і моделі соціальної роботи в громаді за кордоном; 

розроблено авторські моделі соціальної роботи, висвітлено базові та 

допоміжні методи соціальної роботи у ТГ й обґрунтовано механізми їх 

застосування. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Аналіз тексту дисертації Г. І. Слозанської, автореферату та змісту 

публікацій дисертантки дають змогу дійти висновку про наукову 

достовірність викладених автором результатів. 

Дисертанткою опрацьовано значний масив літератури  

(1165 найменувань, з них – 387 іноземними мовами), на підставі розгляду якої 

сформульовано власне бачення досліджуваної проблеми. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, забезпечується належною методологічною 

базою, ґрунтовним вивченням і критичним аналізом наукових праць, і 

загалом не викликає сумніву. 
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Значення для науки і практики отриманих автором результатів. 

Дисертаційна робота Г. І. Слозанської містить нові, раніше не захищені 

наукові положення, а обґрунтовані результати у сукупності розв’язують 

актуальну наукову проблему. 

Обґрунтовані в дисертації результати впроваджено в освітній процес 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (довідка № 57-33/03 від 16. 01. 2019 р.), Київського 

університету імені Бориса Грінченка (довідка № 120 від 22. 03. 2018 р.), 

Школи соціальної роботи імені професора Володимира Полтавця 

університету «Києво-Могилянська академія» (протокол № 08 від 

23. 05. 2018 р.), Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т. Г. Шевченка (довідка № 41 від 27. 06. 2018 р.), Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки (довідка № 03-28/02/2856 від 

08. 10. 2018 р.), ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

(довідка № 68-18-896/1 від 16. 11. 2018 р.); у діяльність ТОЦСССДМ (довідка 

№ 19 від 19. 01. 2018 р.). 

Рекомендації щодо використання результатів і висновків 

дисертації. 

Не викликає сумнівів і практичне значення одержаних результатів. 

Автором апробовано розроблену систему підготовки майбутніх соціальних 

працівників до роботи у ТГ на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти в рамках підготовки студентів зі 

спеціальності «Соціальна робота», здійснено підбір ефективних традиційних 

та інноваційних форм, методів і засобів підготовки, визначено механізми 

впровадження організаційно-педагогічних умов формування готовності до 

означеного виду діяльності.  

Основні положення та висновки дослідження доцільно 

використовувати в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців 

соціальної сфери щодо ролі та місця неформальних освітніх технологій у 

роботі з різними категоріями клієнтів; у практичній роботі провайдерів 

неформальної освіти. 

Матеріали дослідження можуть бути використані під час проектування 

підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи у ТГ у ЗВО; викладання 

професійно-орієнтованих навчальних дисциплін; підвищення кваліфікації і 

перекваліфікації працівників соціальних служб, установ та організацій 

державної та недержавної форм власності; розробки спецкурсів, 

спецсемінарів, навчальних посібників і у позааудиторній роботі студентів. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність загалом. 

Дисертаційна робота Г. І. Слозанської має чітку структуру, 

відзначається цілісністю та логічністю викладу наукового матеріалу. 

Дисертація складається з анотацій українською та англійською мовами, 

вступу, переліку умовних скорочень, висновків, додатків і списку 

використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

687 сторінок (основного тексту – 396 сторінок). Розділи дисертації логічно 
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завершені, містять висновки, які відповідають змісту та поставленим 

завданням дослідження.  

Дисертантка на достатньому науковому рівні обґрунтувала вибір теми, 

її актуальність, визначила мету, завдання, об’єкт, предмет, концепцію, 

методологічні й теоретичні основи, аргументувала використання обраних 

методів дослідження.  

У першому розділі – «Історико-гносеологічний аналіз проблеми 

соціальної роботи у територіальній громаді у вітчизняній і зарубіжній 

теорії та практиці» – проаналізовано основні підходи до визначення 

базових понять дослідження; здійснено історичну ретроспективу становлення 

соціальної роботи в громаді за кордоном і в Україні; висвітлено концептуальні 

засади її організації; схарактеризовано стратегію розвитку та нормативно-

правове забезпечення цього процесу в умовах децентралізації. 

У дослідженні на основі систематизації наявних у науковій літературі 

численних підходів до визначення означеної дефініції запропоновано 

авторське тлумачення поняття «соціальна робота в громаді» як базового рівня 

соціальної роботи, на якому соціальний працівник планує і здійснює 

інтервенційну діяльність, ініціює і реалізує зміни, дії з активізації громади та її 

членів, проводить оцінку потреб задля вирішення соціальних проблем, 

задоволення потреб, інтересів, розвитку ТГ та її жителів. З’ясовано, що 

базовими характеристиками соціальної роботи у громаді є локальність, 

спільність інтересів, наявність взаємозв’язків, солідарності та співтовариств.  

Автором здійснено ретроспективний аналіз процесу становлення 

соціальної роботи в громаді за кордоном і в Україні. 

У другому розділі – «Теоретико-методичні засади соціальної 

роботи у територіальній громаді» – висвітлено та класифіковано теорії, 

сучасні перспективи, моделі й методи соціальної роботи в громаді; 

виокремлено та схарактеризовано авторські моделі соціальної роботи й 

особливості їх застосування у ТГ. 

Під час визначення змісту теорій соціальної роботи та основних підходів 

до їх класифікації автором виявлено термінологічну неузгодженість. Часто 

концепції, практичні моделі, перспективи, методи йменують поняттям 

«теорія». Для уникнення непорозумінь схарактеризовано кожне з 

виокремлених вище понять. Запропоновано авторське тлумачення ТСР як 

сукупності сформованих під час пізнавальної, практичної діяльності ідей, 

уявлень, концепцій щодо осмислення мети, завдань і ролі соціальної роботи, 

тенденцій її розвитку, моделей практики та технік інтервенції; висвітлено 

основні етапи її становлення. На основі аналізу основних підходів до 

класифікацій ТСР (С. Олтедала, М. Пейна, К. Хеалі й ін.) виділено сім груп 

(психодинамічні, інтеракціоністські, когнітивні, біхевіористські/поведінкові, 

конфліктів, систем і орієнтовані на розвиток громади) теорій соціальної 

роботи у ТГ; схарактеризовано їх сутність і специфіку застосування.  

Незаперечну цінність становлять авторські моделі соціальної роботи у 
ТГ (адміністративна модель надання соціальних послуг, модель 
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організаційного розвитку, модель надання інтегрованих соціальних послуг), 
розроблені на основі аналізу наявних парадигм у побудові моделей 
соціальної роботи в громаді, їх великого різноманіття у зарубіжній теорії і 
практиці, вітчизняного законодавства та стратегії розвитку соціальних послуг 
в Україні. 

У третьому розділі ‒ «Моделювання професійної діяльності фахівця з 

соціальної роботи у територіальній громаді» – автором на підставі аналізу 

тенденцій вищої освіти, кваліфікаційних вимог до відповідних фахівців, 

основних підходів до класифікації програмних компетентностей випускників 

ОПП з соціальної роботи освітніх рівнів бакалавр і магістр встановлено, що 

здобувачі першого та другого рівнів вищої освіти мають оволодіти загальними, 

професійно-базовими і професійно-спеціальними компетентностями, належний 

рівень сформованості яких засвідчує їх готовність до надання інтегрованих 

соціальних послуг у ТГ; здійснення організації, адміністрування цього процесу.  

У четвертому розділі – «Професійна підготовка майбутніх соціальних 

працівників до роботи у територіальній громаді» – схарактеризовано 

концепцію дослідно-експериментальної роботи, виділено основні етапи її 

реалізації; розкрито сутність підготовки майбутніх соціальних працівників у 

ЗВО до роботи у ТГ і діагностовано рівень їх готовності до означеного виду 

діяльності. 

На особливу увагу заслуговують авторське тлумачення «готовності 

соціальних працівників до роботи у ТГ» (як інтегративної здатності 

особистості до організації, адміністрування та надання соціальних послуг у ТГ 

у конкретних умовах, що характеризується сформованістю професійних 

компетенцій, особистісно-професійних якостей, професійно-необхідних 

цінностей і спрямованістю на професійну діяльність) та сформульовані вимоги 

до випускника спеціальності «Соціальна робота», готового працювати у ТГ. 

У п’ятому розділі – «Теоретичне обґрунтування системи підготовки 

майбутніх фахівців із соціальної роботи до професійної діяльності у 

територіальній громаді» – схарактеризовано систему підготовки майбутніх 

соціальних працівників до роботи у ТГ і визначено організаційно-педагогічні 

умови формування готовності.  

Автором обґрунтовано та експериментально доведено, що оптимальна 

організація і взаємодія учасників освітнього процесу під час впровадження 

означеної системи підготовки можлива завдяки реалізації визначених 

організаційно-педагогічних умов, необхідних для здійснення організованого, 

цілеспрямованого впливу на особистість з метою формування готовності до 

роботи у ТГ, а саме: формування позитивної навчально-професійної мотивації 

через залучення до професійно-орієнтованої діяльності; імплементація 

інноваційних підходів в освітній процес ЗВО; моделювання професійної 

діяльності для спрямування процесу підготовки на майбутню професію; 

комплексне використання різних видів позааудиторної роботи. 
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У шостому розділі – «Імплементація системи підготовки майбутніх 

соціальних працівників у закладах вищої освіти до роботи у територіальній 

громаді та перевірка її ефективності» – автором розроблено і апробовано 

систему підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у ТГ 

(спроектовану на основі моделей професійної діяльності фахівця з соціальної 

роботи у ТГ та його особистості), що реалізується в усіх видах діяльності у 

ЗВО, охоплює сукупність взаємозв'язаних між собою блоків (концептуально-

цільового, структурно-змістового, процесуального та моніторингово-

коригувального) та передбачає застосування різноманітних форм, методів, 

засобів, підходів, необхідних для здійснення цілеспрямованого впливу на 

особистість для формування її готовності до майбутньої діяльності. Поетапно 

апробовано розроблену систему підготовки майбутніх соціальних працівників 

до роботи у ТГ на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти в рамках 

підготовки майбутніх соціальних працівників загального профілю через 

імплементацію авторського змістово-технологічного та навчально-методичного 

забезпечення і другому (магістерському) рівні вищої освіти – пілотування ОПП 

«Соціальне адміністрування в громаді».  

В цілому дисертаційна робота Г. І. Слозанської за своїм змістом і 
формою є завершеним самостійним дослідженням. 

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. 
1. В обґрунтуванні актуальності наукової проблеми потребує 

підсилення значущості заявленої тематики в контексті змісту стандартів 
вищої освіти зі спеціальності 231 «Соціальна робота» для першого 
бакалаврського рівня (наказ МОН України № 557 від 24.04.2019 р.) та 
другого магістерського рівня (наказ МОН України № 556 від 24.04.2019 р.). 

2. У загальних висновках потребують конкретизації результати 
історико-гносеологічного аналізу проблеми організації соціальної роботи у 
територіальних громадах. 

3. На нашу думку, автором достатньо категорично зроблено висновок, 
що жодна з проаналізованих освітніх (ОП), освітньо-професійних (ОПП) й 
освітньо-наукових (ОНП) програм підготовки майбутніх соціальних 
працівників в українських ЗВО не була орієнтована на підготовку майбутніх 
соціальних працівників до роботи у територіальних громадах (с. 19 
автореферату). 

4. У змісті дисертації, автореферату зустрічаються змістові 
неузгодженості. Зокрема, щодо кількості взаємопов’язаних блоків 
обґрунтованої, розробленої й експериментально перевіреної автором системи 
підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у територіальних 
громадах, а саме: концептуально-цільовий, структурно-змістовий, 

процесуальний, моніторингово-корегувальний, результативно-оцінювальний 
(с. 7 автореферату, с. 35 дисертації). 

5. На особливу увагу заслуговують додатки до дисертації, викладені на 
160 сторінках. Як побажання для подальшої науково-методичної роботи в 
означеному напрямі рекомендуємо підготувати та видати методичні 
рекомендації з теорії і практики соціальної роботи у територіальних громадах.  
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