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       Актуальність здійсненого Г.І. Слозанською дослідження є безперечною. Це 
зумовлено тим, що в кризові періоди розвитку суспільства (що характерно для 
сучасної України) соціальна робота набуває особливого значення. Крім того, 
реформа децентралізації влади, що відбувається в Україні, передбачає внесення змін 
в адміністративно-територіальний устрій країни (визначення нової територіальної 
основи організації влади – об’єднаної територіальної громади (ТГ)) і передачу 
повноважень, бюджетів, ресурсів, відповідальності з державного рівня на місцевий. 
Вирішення значної частини соціальних питань, зокрема соціального захисту 
населення, згідно з чинним законодавством покладено на ТГ. Передача повноважень 
«з центру на місця» дасть змогу розширити можливості органів місцевого 
самоврядування у сфері соціального захисту, покращити якість життя населення, 
забезпечити доступність соціальних послуг, збільшити їх обсяг для осіб/сімей, які 
перебувають у СЖО. 

 Цей процес вимагає реформування інститутів державного управління 
соціальної сфери, побудови належної ієрархічної системи соціального захисту 
населення через створення відповідних структурних підрозділів у виконавчому 
органі ТГ і впровадження посад фахівців із соціальної роботи та вирішення низки 
пов’язаних з цим проблем. Нагальною проблемою сьогодення є розроблення та 
впровадження дієвих моделей соціальної роботи і механізмів надання соціальних 
послуг на локальному рівні, ефективної системи підготовки майбутніх соціальних 
працівників у закладах вищої освіти (ЗВО) до роботи у ТГ. 

Про актуальність проблеми свідчать нещодавно прийняті Закони України 
«Про соціальні послуги», «Про співробітництво територіальних громад», «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», «Концепція реформування 
системи соціальних послуг», «Стратегія подолання бідності», «Державна стратегія 
регіонального розвитку на період до 2020 р.», «Стратегія сталого розвитку 
«Україна - 2020», «Національна стратегія у сфері прав людини», «Стратегія 
реформування системи надання соціальних послуг до 2022 р.» і плани заходів щодо 
її реалізації, відповідно до яких прийнято 15 державних стандартів соціальних 
послуг і низку документів, що регулюють процес надання соціальних послуг у ТГ.  

Актуальність досліджуваної проблеми значною мірою посилюється 
виявленими дисертанткою суперечностями між:  потребою суспільства в 



розробленні ефективно діючої системи соціального захисту населення та 
відсутністю цілісної концепції, моделей її реалізації, технологічного та 
програмного забезпечення;  декларуванням ролі ТГ у вирішенні соціальних 
проблем, наданні соціальних послуг кваліфікованими соціальними працівниками 
та відсутністю розроблених концептуально-методологічних засад, науково 
обґрунтованих механізмів діяльності відповідних фахівців; світовими 
тенденціями нагромадження знань з організації соціальної роботи та діяльності 
соціальних працівників у громаді й відсутністю вітчизняних моделей соціальної 
роботи у ТГ і механізмів їх реалізації;  викликами сучасного суспільства щодо 
надання соціальних послуг на локальному рівні та недостатнім рівнем готовності 
соціальних працівників до роботи у ТГ;  об’єктивною потребою підготовки 
висококваліфікованих, компетентних фахівців із соціальної роботи у ТГ і 
відсутністю у закладах вищої освіти системи такої підготовки. 

Незважаючи на те, що впродовж останніх років різні аспекти соціальної 
роботи і підготовки фахівців соціальної сфери досить активно досліджуються 
вітчизняними вченими і результати широко представлені в численних монографіях, 
навчальних посібниках, статтях, кандидатських і докторських дисертаціях, питання 
соціальної роботи в територіальній громаді і підготовки фахівців до цього 
важливого виду професійної діяльності поки що не були предметом спеціальних 
педагогічних досліджень.   

Результати проведеної дисертанткою значної пошукової роботи засвідчили, 
що станом на грудень 2017 р. в Україні у двох ЗВО (Київському національному 
університеті імені Б. Грінченка та Чернівецькому національному університеті 
функціонували освітньо-професійні програми підготовки магістрів із соціальної 
роботи з додатковими спеціалізаціями «Соціальне адміністрування в громаді» та 
«Управління соціальними процесами в громаді» відповідно. На базі 
Чернівецького національного університету  також діяла освітня програма 
підготовки бакалаврів із соціальної роботи в громаді. З 2017 р. у Тернопільському 
національному педагогічному університету імені Володимира Гнатюка почала 
функціонувати освітньо-професійна програма на рівні магістратури «Соціальне 
адміністрування в громаді». У всіх інших ЗВО функціонували освітні і/або 
наукові програми підготовки бакалаврів із соціальної роботи загального профілю, 
тоді як здобувачам вищої освіти освітнього рівня магістр спеціальності 
«Соціальна робота», згідно чинного законодавства, пропонували отримати більш 
ґрунтовну або вузьку кваліфікацію завдяки опануванню освітньо-професійної 
програми зі спеціалізації, запропонованої і затвердженої відповідним ЗВО у 
межах ліцензованої спеціальності.  

 Таким чином, правомірність вибору теми дисертаційного дослідження Г. І. 
Слозанської є цілком очевидною. 

Слід відзначити, що дисертаційне дослідження виконано 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 
професійної підготовки фахівців з соціальної сфери», затверджено вченою радою 



Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у 
галузі освіти, педагогіки і психології НАПН України. 

Вважаємо, що в роботі правильно визначено об’єкт і предмет дослідження, 
сформульовано мету і завдання, серед яких, на думку дисертантки, основними є: 
1. Здійснити історико-гносеологічний аналіз проблеми організації соціальної 
роботи у територіальних громадах для визначення й уточнення основних понять 
дослідження. 2. Проаналізувати теорії, моделі та методи соціальної роботи в 
громаді та схарактеризувати механізми їх застосування у сучасних умовах в 
Україні. 3. Розробити модель професійної діяльності та модель особистості фахівця 
з соціальної роботи у територіальних громадах (адміністратора та практика), 
обґрунтувати компетентнісну модель їх підготовки у закладах вищої освіти. 
4. Дослідити сучасний стан і зміст підготовки майбутніх соціальних працівників до 
роботи у територіальних громадах. 5. Схарактеризувати структуру та визначити 
організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних 
працівників до роботи у територіальних громадах. 6. Розробити й апробувати 
систему підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у територіальних 
громадах і здійснити перевірку її ефективності. 

Дослідницею обґрунтовано провідну ідею дослідження, в основі якої  
розуміння того, що професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до 
роботи у територіальних громадах має цілеспрямований, системний, ступеневий 
характер, реалізується як компонент системи підготовки відповідних фахівців у 
ЗВО, базується на моделі професійної діяльності фахівця з соціальної роботи в 
громаді та моделі його особистості, змістово-методологічних засадах (теоріях, 
моделях, методах) соціальної роботи у ТГ і передбачає формування середнього та 
високого рівня готовності до означеного виду діяльності. 

Концепція дослідження передбачає, що інституалізація соціальної роботи на 
локальному рівні як практичної сфери діяльності з надання різних соціальних 
послуг населенню зумовлює потребу в підготовці конкурентоздатних соціальних 
працівників, готових до роботи у нових умовах. Упровадження системи підготовки 
відповідних фахівців, спроектованої на основі моделі професійної діяльності 
фахівця з соціальної роботи в громаді та моделі його особистості, у зміст вищої 
соціальної освіти сприяє формуванню у майбутніх соціальних працівників 
готовності до роботи у ТГ в умовах організації, адміністрування та надання 
соціальних послуг на локальному рівні. 

Концепція містить три взаємопов’язаних концепти, що сприяють реалізації 
провідної ідеї дослідження, зокрема: теоретичний, методологічний, технологічний. 

Окреслені концепти стали підґрунтям для формування гіпотези про те, що 
професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи у ТГ: буде 
ефективною за умови впровадження в освітній процес ЗВО теоретично 
обґрунтованої, розробленої й експериментально перевіреної системи підготовки, 
спроектованої на основі моделі професійної діяльності фахівця з соціальної роботи 
у ТГ і моделі його особистості; інтегрує наукові підходи, принципи, організаційно-



педагогічні умови та передбачає ступеневе підвищення рівня готовності майбутніх 
соціальних працівників до роботи у ТГ через реалізацію студентоцентрованого 
підходу.   

Загальна гіпотеза конкретизована у часткових припущеннях.  
Для вирішення поставлених у дослідженні завдань і перевірки гіпотези 

дисертанткою використано адекватні методи: теоретичні (системний, 
проблемно-цільовий, нормативно-порівняльний аналіз джерел; контент-аналіз 
документації, освітніх програм, навчальних планів, змісту програм навчальних 
дисциплін; скринінг Інтернет-сайтів ЗВО, що здійснюють підготовку майбутніх 
соціальних працівників; систематизація, узагальнення, порівняння і зіставлення 
різних поглядів на аспекти досліджуваної проблеми; аналіз теорії і практики, 
досвіду діяльності ЗВО, моделювання для розробки та теоретичного 
обґрунтування системи підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у 
ТГ, її змістово-технологічного і навчально-методичного забезпечення); емпіричні: 
кількісні (анкетування, опитування, тестування), якісні (бесіда, структуроване 
інтерв’ю, експертна оцінка, фокус-група, щоденники й чеклісти), обсерваційні 
(стандартизоване спостереження, самооцінка, моніторинг) для визначення рівня 
готовності майбутніх соціальних працівників у ЗВО до роботи у ТГ; перевірки 
ефективності змістово-технологічного та навчально-методичного забезпечення 
теоретично обґрунтованої системи підготовки майбутніх соціальних працівників 
до роботи у ТГ); статистичні (статистична обробка кількісних (SPSS 7.0) й 
якісних (MaxQDA) даних, графічне відображення результатів дослідно-
експериментального дослідження, критерій Пірсона – для підтвердження нульової 
гіпотези). 

В процесі дослідження Г. І. Слозанською здійснено значний обсяг роботи. 
Зокрема, проаналізовано величезну кількість науково-методичної літератури 
(1165 найменувань, з них 387 – іноземною мовою), що дало змогу забезпечити 
глибокий теоретичний аналіз досліджуваної проблеми. 
          Надзвичайно ретельно вивчена нормативно-правова база забезпечення 
соціальної роботи в територіальних громадах. Насамперед, це стосується низки 
документів, що регулюють процес надання соціальних послуг у ТГ: Порядок 
виявлення осіб/сімей, які перебувають в СЖО, надання їм соціальних послуг та 
здійснення соціального супроводу таких осіб/сімей (№ 896) (Постанова, КМУ., 
2013); Порядок взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування установ, закладів, організацій, що залучаються 
до виявлення та здійснення соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у 
СЖО (№ 895) (Постанова, КМУ., 2013); Порядок та методичні рекомендації з 
проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» для посилення 
контролю за наданням та підвищення якості надання соціальних послуг (Наказ, 
МСП., 2013); Порядок визначення потреб населення адміністративно-
територіальної одиниці у соціальних послугах (№ 28) для забезпечення їх 
подальшого надання (Наказ, МСП., 2014); Форми обліку соціальних послуг сім’ям 
у СЖО (№ 450) (Наказ, МСП., 2014); Перелік соціальних послуг, що надаються 
особам / сім’ям, які перебувають у СЖО і не можуть самостійно їх подолати у 



розрізі адміністративно-територіальних одиниць (Наказ, МСП., 2012); Методичні 
рекомендацій щодо інформування населення про соціальні послуги (№ 828) 
(Наказ, МСП., 2012); Методичні рекомендації з розрахунку вартості соціальних 
послуг (№1186) (2014); Методичні рекомендації щодо виконання власних 
(самоврядних) повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері 
соціального захисту населення (№826) (2016); Методичні рекомендації щодо 
організації соціального замовлення соціальних послуг (2016) з метою надання 
практичної допомоги в організації соціального замовлення соціальних послуг 
органами державної влади і місцевого самоврядування та виконавчими органами 
ОТГ; Методичні рекомендації щодо діяльності об’єднаної територіальної громади 
у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей (Наказ, МСП., 2017) 
та ін. 

Дисертанткою виявлено, що на етапі реалізації Плану затверджено зміни до 
Випуску 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик 
професій працівників, який містить кваліфікаційні характеристики керівників, 
професіоналів, фахівців, технічних службовців і робітників установ і закладів 
сфери соціальних послуг (Наказ, МСП., 2014). Затверджено нормативні акти, що 
регулюють процес: взаємодії фахівців із соціальної роботи в громаді з 
особами/сім’ями, які перебувають у СЖО, та їх залучення до співпраці 
(Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які 
перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та 
здійснення соціального супроводу таких сімей» (№ 896) (2013); оцінки потреб, 
ситуації, спроможності/мотивації отримувачів послуг до співпраці (Накази МСП 
України «Методичні рекомендації визначення потреб населення адміністративно-
територіальної одиниці у соціальних послугах» (№ 648) (Наказ, МСП., 2012) та 
«Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-
територіальної одиниці у соціальних послугах» (№ 28) (Наказ, МСП., 2014); 
розробки та впровадження індивідуального плану роботи (соціального супроводу) 
(Наказ МСП України «Про затвердження форм обліку соціальних послуг сім’ям 
(особам), які перебувають у складних життєвих обставинах» (№ 450) (Наказ, 
МСП., 2014); моніторингу надання послуг та оцінювання результатів (Наказ МСП 
України «Про затвердження порядку та методичних рекомендацій з проведення 
моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» (№ 904) (Наказ, МСП., 2013); 
ведення документації (Наказ МСП України «Про затвердження форм обліку 
соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих 
обставинах» (№ 1005) (Наказ, МСП., 2018). 

У процесі дослідження здійснено історико-гносеологічний аналіз проблеми 
організації соціальної роботи у територіальних громадах, визначено й уточнене 
основні поняття дослідження: «громада», «територіальна громада», «об’єднана 
територіальна громада», «соціальна робота в громаді», «соціальна робота у 
територіальній громаді», «фахівець із соціальної роботи в громаді». Встановлено, що 
«територіальна громада» є простором для творення якісно нового гармонійного й 
ефективного соціуму як рушійної сили, ядра активності держави і суспільства, 
самореалізації усіх її членів, збереження здоров’я, психологічного комфорту, 
покращення життєдіяльності та життєвої реалізації. З’ясовано, що поняття 



«територіальна громада» в Україні закріплене законодавчо як добровільне 
об’єднання жителів села, кількох сіл, селищ, міст навколо єдиного 
адміністративного центру, самостійна адміністративно-територіальна одиниця. 
Встановлено, що «об’єднана територіальна громада» є уточненою дефініцією 
«територіальної громади» як базового рівня адміністративно-територіального 
устрою країни, наділеного додатковими повноваженнями, владою у різних сферах 
життєдіяльності, в тому числі і соціального захисту.  

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 громади та її жителів. З’ясовано базові 
характеристики соціальної роботи у громаді.  

Здійснено ретроспективний аналіз процесу становлення соціальної роботи в 
громаді за кордоном і в Україні. Виокремлено та схарактеризовано основні етапи її 
розвитку на основі диференціації ключових подій.  

Проаналізовано теорії соціальної роботи, охарактеризовано їх зміст, 
висвітлено основні підходи до класифікації. Констатовано, що oсновні підходи до 
розуміння практики соціальної роботи відтворені у базових перспективах, які 
відображають оцінку взаємовідносин людей і навколишнього середовища та є 
первинними щодо теорій соціальної роботи. Матрицею вирішення соціальних 
проблем слугують моделі як практичне продовження теорій і схематичне 
зображення, орієнтир дій соціального працівника у територіальній громаді. 
Охарактеризовано основні підходи до розуміння та класифікації моделей 
соціальної роботи у громаді. Запропоновано авторські моделі соціальної роботи у 
територіальній громаді: адміністративну модель надання соціальних послуг, 
модель організаційного розвитку й модель надання інтегрованих соціальних 
послуг. Висвітлено їх суть, основні характеристики й особливості застосування, 
базові принципи, структурні елементи, форми та методи, техніки й етапи їх 
реалізації. 

Визначено мету, завдання соціальної роботи у територіальній громаді. 
З’ясовано, що їх реалізація неможлива без застосування дієвих методів соціальної 
роботи, які розуміють як свідомий спосіб досягнення запланованого результату, що 
передбачає чітку послідовність дій на основі зрозумілого, контрольованого плану в 
різних видах діяльності. Диференційовано основні і допоміжні групи методів 
соціальної роботи; розкрито їх зміст, особливості застосування, основні принципи, 
етапи реалізації у територіальній громаді; ролі та функції соціальних працівників як 
суб’єктів і клієнтів як об’єктів взаємодії під час їх імплементації.   

Розроблено модель професійної діяльності та модель особистості фахівця з 
соціальної роботи у територіальній громаді, які є вихідними документами й 
орієнтиром для побудови системи підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої 
освіти; основою для розробки освітньо-професійних програм, навчальних планів і 
програм дисциплін. Визначено доцільність упровадження двох ланок фахівців – 
адміністраторів і безпосередніх надавачів соціальних послуг – як штатних 
працівників уповноважених структурних підрозділів (відділів/Центрів) 



територіальних громад. Висвітлено вимоги до означених фахівців, 
схарактеризовано мету, завдання їх діяльності, функціональний та рольовий 
репертуар, професійні обов’язки та категорії клієнтів. 

Проаналізовано зміст підготовки майбутніх соціальних працівників у закладах 
вищої освіти до роботи у територіальній громаді. Констатовано, що професійна 
підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи у територіальній громаді є 
складовою підготовки відповідних фахівців у закладах вищої освіти; її змістово-
технологічне і навчально-методичне забезпечення визначається специфікою 
соціальної роботи у територіальній громаді, моделлю її організації, особливостями 
майбутньої професійної діяльності. Висвітлено зміст підготовки майбутніх 
соціальних працівників до роботи у територіальній громаді та запропоновано 
авторське тлумачення «готовності соціальних працівників до роботи у 
територіальній громаді» як інтегративної здатності особистості до організації, 
адміністрування та надання соціальних послуг у територіальній громаді у 
конкретних умовах, що характеризується сформованістю професійних компетенцій, 
особистісно-професійних якостей, професійно-необхідних цінностей і 
спрямованістю на професійну діяльність. Сформульовано вимоги до випускника 
спеціальності «Соціальна робота», готового працювати у територіальній громаді; 
виокремлено компоненти, критерії оцінки та рівні означеної готовності. 
         Здійснено структурно-компонентний аналіз готовності майбутніх соціальних 
працівників до роботи у ТГ; визначено структурні компоненти (мотиваційний, 
компетентнісний, особистісно-рефлексивний) готовності фахівців 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. Уточнено критерії оцінки структурних 
компонентів (мотиваційний: професійна спрямованість, ціннісне ставлення до 
професійної підготовки; професійно-необхідні цінності; компетентнісний: 
сформованість теоретичних, методологічних, технологічних і методичних знань, 
професійних і специфічних умінь, необхідних для роботи у ТГ; професійної 
креативності та творчості, професійного самовираження; особистісно-рефлексивний 
– сформованість особистісно-професійних якостей, здатності до рефлексії і 
професійно-особистісного вдосконалення) та рівні (високий (творчий), середній 
(реконструктивний) і низький (базовий)) сформованості означеної готовності. 
Виокремлено організаційно-педагогічні умови її ефективного формування: 
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. 

 Теоретично обґрунтовано і розроблено 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». 

Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи в ТГ здійснювалася 
під час навчальної діяльності, практики, позааудиторної роботи, в тому числі 
науково-дослідницької , самостійної, виховної. 

Слід підкреслити факт використання найрізноманітніших форм і методів 
роботи, що, безперечно сприяло формуванню готовності студентів до роботи в ТГ. 
Це, зокрема, застосування індивідуальних (тьюторство, супервізія, самонавчання), 
колективно-групових (лекції (лекції-дискусії, проблемні лекції, лекції-презентації), 
семінарські й практичні заняття, тренінги, консультації) й індивідуально-
колективних (занурення, творчі й наукові дні, проекти) форм; традиційних (словесні 
(сторітелінг, диспут, дискусія), наочні (показ, презентація), практичні (вправи, 
вікторини, скраббукінг), контрольні (тести, тематичні диктанти, опитування), 
самостійні (робота з літературою, реферування, ведення щоденника) й ін.) та 
інтерактивних (кооперативні (ротаційні трійки, акваріум, нетворкінг, Синдикат, 
спільний проект, «Групи, що дзижчать», метод проектів, моделювання професійних 
ситуацій, портфоліо, пост на форумі/в соціальних мережах), фронтальні (мікрофон, 
мозковий штурм, навчаючи-вчуся, ажурна пилка, аналіз ситуацій, живої бібліотеки, 
чек-листи), методи навчання у грі (імітації, судове засідання, громадські слухання, 
рольова гра, «Ток шоу», використання мобільних додатків, розміщених Play Market) 
і навчання у дискусії (метод прес, обери/зміни позицію, неперервна шкала думок, 
дебати) методів у навчальний процес. 

Перевірка дієвості розробленої системи підготовки й оцінка рівнів 
сформованості виокремлених структурних компонентів (мотиваційний, 
компетентнісний та особистісно-рефлексивний) готовності здійснювалася на основі 
застосування авторського діагностичного інструментарію паралельно на двох 
освітніх рівнях після кожного циклу імплементації розробленої системи і 
підтвердила ефективність розробленої системи підготовки майбутніх соціальних 
працівників до роботи у ТГ та доцільність її впровадження в процес підготовки 
майбутніх фахівців із соціальної роботи у закладах вищої освіти. 

Ретельний аналіз наукового доробку Г. І. Слозанської засвідчує високий рівень 
її наукової підготовки, вміння аналізувати, порівнювати, критично осмислювати 
інформацію, робити узагальнення і самостійні висновки. 
         Заслуговує схвалення творчий підхід дисертантки до  апробації і 
впровадження результатів дослідження, які представлені в 73 публікаціях, зокрема: 



3 монографії (2 у співавторстві), 1 стаття у журналі, що індексується у 
наукометричній базі Scopus, 20 статей у наукових фахових виданнях України, 5 
статей у зарубіжних і міжнародних наукових виданнях, 1 електронний навчальний 
посібник, 1 навчально-методичний посібник, 27 публікацій апробаційного 
характеру та 4 праці, які додатково відображають наукові результати дисертації. 
        Крім публікацій, викладачі та студенти спеціальності «Соціальна робота» 
Київського університету імені Бориса Грінченка мали можливість ознайомитися з 
результатами дисертаційного дослідження автора під час проведення відео-лекцій 
«Патронат та наставництво – нові форми виховання в сім’ї в умовах 
деінституалізації соціальних послуг» та «Надання соціальних послуг в об’єднаний 
територіальних громадах: наскільки це реально у сучасних умовах?» в рамках 
вивчення курсів «Соціальний супровід сім’ї» та «Соціальна політика» відповідно. 

Окремі елементи курсу «Соціальна робота в громаді: нові підходи до 
організації» були апробовані впродовж 2016-2018 рр. у процесі підготовки 
майбутніх соціальних працівників освітнього рівня бакалавр у ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет», Національному університеті «Києво-
Могилянська академія», Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені 
Т.Г. Шевченка. Автором дослідження проведено серію відео лекції для студентів 
цих ЗВО на теми: «Надання соціальних послуг у ТГ: наскільки це реально у 
сучасних умовах?» в рамках вивчення навчальної дисципліни «Соціальна політика»; 
«Сучасні стратегії надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів на 
локальному рівні» і «Теорії соціальної роботи в громаді» під час викладання таких 
курсів як «Організація роботи з різними групами клієнтів» та «Теорія соціальної 
роботи» відповідно. 

Мета дослідження, яка полягає в науковому обґрунтуванні, розробці й 
експериментальній перевірці дієвості системи підготовки майбутніх соціальних 
працівників у закладах вищої освіти до роботи у територіальних громадах, 
безперечно, досягнута. 

Дисертаційне дослідження містить наукову новизну, яка полягає в тому, 
що науково обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено систему 
підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у ТГ; визначено 
організаційно-педагогічні умови та висвітлено їх роль у забезпеченні ефективності 
процесу формування готовності майбутніх соціальних працівників у ЗВО до роботи 
у ТГ; обґрунтовано модель професійної діяльності фахівця з соціальної роботи у 
територіальній громаді і модель його особистості; 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» і 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. 

Не можна не відзначити позитивно ґрунтовні додатки до дисертації, які 
конкретизують окремі теоретичні положення і сприяють кращому розумінню змісту 
роботи. 

Результати дослідження адекватно відображені в авторефераті. 
Дисертаційне дослідження Г. І. Слозанської суттєво збагачує загальну і 

соціальну педагогіку, історію педагогіки, соціальну роботу, теорію і методику 
професійної освіти.   

Незважаючи на загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження 
Ганни Іванівни Слозанської, вважаємо за доцільне висловити окремі зауваження і 
побажання:   

1. Тема дисертаційного дослідження «Теорія і практика підготовки 
майбутніх соціальних працівників до роботи в громаді», проте, на нашу думку, в 
дослідженні занадто широко представлені теоретичні аспекти і значно менше 
практичні.  
         2. Вважаємо, що деякі завдання сформульовані не зовсім вдало. Наприклад, 
у третьому завданні, по-перше, поєднано три окремі завдання, по-друге, на нашу 
думку, передбачено розробити занадто багато моделей : модель фахівця 
соціальної роботи, модель діяльності фахівця, модель підготовки.  
         3. В дослідженні аналізується зарубіжний досвід соціальної роботи в 
громаді. Проте тема дослідження -  «Теорія і практика підготовки майбутніх 
соціальних працівників до роботи в територіальних громадах», тому бажано було 
б хоча б дуже коротко розглянути особливості підготовки фахівців до роботи в 
громаді в зарубіжних країнах з метою використання найбільш прогресивних ідей 
у вітчизняному освітньому просторі. Фактично, в роботі згадується тільки 
приклад «практики, що ґрунтується на доказах». 
         4. Дискусійним є твердження дисертантки про те, що «початок ХХ ст. є 
новим етапом у становленні соціальної роботи в громаді. Децентралізація, 
створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) покладають вирішення 
значної часки питань, в тому числі і у сфері соціального захисту населення, на 
ОТГ. У зв’язку із цим змінюється базові підходи розуміння сутності самого 
поняття «соціальна робота в громаді», розширюється функціональне поле та 
рольовий репертуар фахівця, що працює у сфері надання соціальних послуг «на 
місцях» (с.66). У зазначений період питання соціальної роботи в громаді не 
розглядалися. 
         5. З тексту дисертаційного дослідження не зрозуміло, як відбувалася 
професійна підготовка до роботи в ОТГ магістрів, які мають диплом бакалавра 
соціальної роботи і тих студентів, які  прийшли в магістратуру з інших 
спеціальностей і, відповідно, мають дуже низький рівень професійних знань і 
вмінь із соціальної роботи і вимагають диференційованого підходу в подальшій 
підготовці.    



 


