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АНОТАЦІЯ
Клос Л. Є. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної
діяльності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі
спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». – Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук
України, Київ, 2018.
У дисертації вперше здійснено цілісний аналіз розвитку системи
підготовки

соціальних

працівників

в

університетах

США

до

здоров’єзбережувальної діяльності як підсистеми професійної освіти фахівців
соціальної роботи, простежено її ґенезу й обґрунтовано періодизацію.
Встановлено, що професійна підготовка майбутніх соціальних працівників
в

університетах

США

до

здоров’єзбережувальної

діяльності

є

міждисциплінарною науковою проблемою, яка інтегрує ідеї різних галузей
наукового знання (педагогіки, психології, соціології, філософії, соціальної
роботи, охорони здоров’я, біоетики, культурології, політології). Її результатом є
сформована цілісна особистість фахівця професійно компетентного у сфері
здоров’єзбережувальної діяльності, готового до ефективного комплексного
вирішення проблем клієнтів на основі цінностей соціальної роботи у контексті
здоров’я й подальшого професійного розвитку, саморозвитку.
Обґрунтовано

принципи

та

ключові

положення,

що

зумовлюють

функціонування і розвиток системи професійної підготовки соціальних
працівників до діяльності зі збереження здоров’я у США.
Визначено дидактичні засади й організаційні умови підготовки соціальних
працівників до діяльності зі збереження здоров’я у досліджуваній країні
(структуру і зміст навчальних програм, особливості практичної підготовки і
професійного зростання та дослідницьку діяльність, як їх вагому складову,
форми, методи, засоби організації навчання, інноваційні технології).
Здійснено обґрунтування структурно-функціональної моделі діяльності
фахівця соціальної роботи у сфері здоров’я в США; синтезовано, узагальнено
та інтерпретовано виявлені й науково обґрунтовані факти, події і явища, що
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уможливило формулювання закономірностей та виявлення тенденцій розвитку
системи професійної підготовки соціальних працівників в університетах США
до здоров’єзбережувальної діяльності.
Виявлено спільні риси і відмінності у професійній підготовці майбутніх
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в університетах
США

та

України

на

державному,

галузевому,

інституціональному,

організаційному рівнях.
Обґрунтовано можливості використання прогресивних ідей досвіду США
для удосконалення системи професійної підготовки соціальних працівників до
здоров’єзбережувальної діяльності в Україні.
Удосконалено концептуальні положення теорії та практики соціальної
роботи у сфері здоров’я в умовах глобалізації й аксіологічно-теоретичні засади
підготовки майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності в системі вищої освіти США.
Подальшого розвитку набули положення теорії і практики професійної
підготовки фахівців соціальної сфери до здоров’єзбережувальної діяльності;
трактування змісту дефініцій «здоров’єзбережувальна діяльність соціального
працівника», «професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до
здоров’єзбережувальної діяльності»; знання про досвід підготовки соціальних
працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної діяльності і вплив
міжнародних та національних професійних організацій на цей процес.
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні і
впровадженні у підготовку майбутніх фахівців соціальної роботи навчальнометодичного комплексу, що охоплює: програми та навчально-методичні
посібники з навчальних дисциплін: «Вступ до спеціальності «Соціальна
робота»; «Медико-соціальні основи здоров’я», «Соціальна геронтологія»,
«Соціологія здоров’я», «Технології збереження здоров’я в соціальній сфері»,
«Здоров’єзбережувальна

діяльність

у

соціальній

роботі»,

«Методика

викладання соціальної роботи», «Педагогічна практика», «Практика за темою
магістерської кваліфікаційної роботи»; навчальний енциклопедичний словникдовідник «Все про соціальну роботу», методичні рекомендації для написання
кваліфікаційних робіт (бакалаврів і магістрів соціальної роботи).
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Матеріали дослідження, висновки, положення мають міждисциплінарний
характер і можуть використовуватися у викладанні курсів «Соціальна робота:
зарубіжний досвід», «Технології соціальної роботи», «Порівняльна педагогіка»,
«Педагогіка вищої школи» та ін., для написання наукових праць, підготовки
підручників, навчальних посібників для закладів вищої освіти, технологій
соціальної

та

соціально-педагогічної

роботи,

професійної

підготовки

соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності за кордоном та
інших.
Результати можуть бути корисними для керівників закладів вищої освіти і
програм підготовки фахівців соціальної роботи у контексті організації
професійної

підготовки

майбутніх

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності; для практикуючих фахівців соціальної
роботи, керівників державних і громадських організацій, що надають соціальні
послуги здоров’єзбережувального змісту.
Встановлено, що професійна підготовка соціальних працівників до
діяльності зі збереження здоров’я відбувається на трьох освітніх рівнях вищої
школи на засадах парадигми неперервної освіти в галузі соціальної роботи,
орієнтована на національні (місцеві) потреби і Світові стандарти освіти і
підготовки в галузі соціальної роботи, в умовах посилення глобалізаційних
впливів у соціальній сфері, освіті та охороні здоров’я. Підготовлений до
здоров’єзбережувальної

діяльності

соціальний

працівник

є

цілісною

особистістю висококваліфікованим компетентним фахівцем, здатним до
комплексного вирішення проблем охорони здоров’я клієнтів і подальшого
професійного розвитку.
Доведено, що здоров’єзбережувальна діяльність у соціальній роботі у
США заснована на професійній філософії – «ідеології соціальної роботи»,
вираженій у цінностях, викристалізованих у процесі еволюції соціальної роботи
як суспільної діяльності і професії. Основу філософії соціальної роботи у сфері
здоров’я становить цінність служіння. Концепція служіння базується на таких
основних 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
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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.
Професійну підготовку соціальних працівників в університетах США до
здоров’єзбережувальної діяльності схарактеризовано в процесі еволюції від
кінця ХVІІІ ст. – дотепер, виявлено шість послідовних періодів, кожен з яких
вирізнявся притаманними закономірностями. Для І періоду – волонтерського
(кінець ХVІІІ ст. – 80-ті рр. ХІХ ст.) – закономірністю було визнано
зумовленість підготовки соціальних працівників до діяльності у сфері здоров’я
суспільними потребами; для ІІ періоду – початкової дисемінації (90-ті рр. ХІХ
ст. – 1920-ті рр.) – закономірним було встановлення зв’язку і залежності
підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності від
умов, в яких вона відбувалася. Період ІІІ – зміцнення інституціалізації
(19301940-ві рр. ХХ ст.) – ознаменований встановленням взаємозалежності
процесів професійної підготовки і розвитку особистості фахівця, що
проілюстрували події часів економічної кризи і Другої світової війни. Для ІV
періоду – завершення професіоналізації (5070-ті рр. ХХ ст.) – закономірністю
вважаємо визначення єдності процесів викладання і навчання у професійній
підготовці майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності. Період V – систематизації та нових стратегій (8090-ті рр. ХХ ст.) –
характеризувався закономірністю встановлення взаємозв’язку підготовки,
реальних пізнавальних можливостей студентів та їх персональних потреб щодо
професійного розвитку. Для VІ періоду – неперервного розвитку (початок
ХХІ ст. – дотепер) – закономірністю розвитку системи вважаємо встановлення
взаємозалежності завдань, змісту, методів і форм навчання у професійній
підготовці соціальних працівників до діяльності у сфері здоров’я в умовах
університету.
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Визначено, що сформована система професійної підготовки соціальних
працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної діяльності –
відкрита, гнучка, багатофункціональна, адаптивна структура, що охоплює
компоненти, які взаємопов’язані й взаємодіють між собою. Це забезпечує її
динамічність і випереджувальний розвиток. Врахування глобалізаційних
впливів та виявлених закономірностей розвитку системи дало змогу визначити
тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в
університетах США до здоров’єзбережувальної діяльності.
Встановлено, що тенденцією сучасного періоду розвитку професійної
підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності є
активізація розвитку програм підготовки соціальних працівників до діяльності
у сфері здоров’я в умовах загострення соціально-економічних проблем і
суспільно-політичних суперечностей, що супроводжуються підвищенням уваги
американської держави до підготовки фахівців соціальної сфери. До важливих
тенденцій також відносимо: диверсифікацію, гнучкість програм відповідно до
запитів здобувачів освіти і зрослих потреб споживачів послуг у зв’язку з
наслідками глобалізаційних процесів; збільшення кількості мультикультурних,
міжнародних, глобальних програм зі збереження здоров’я в соціальній роботі і
досліджень в умовах глобального погіршення здоров’я людей; зростання
суспільного запиту на підготовку соціальних працівників для сфери здоров’я на
всіх рівнях практики у зв’язку із визнанням проблеми глобального погіршення
здоров’я, питанням права людей на рівний і справедливий доступ до ресурсів
здоров’я, базовим питанням практики соціальної роботи в світі.
Важливими тенденціями розвитку системи професійної підготовки
соціальних працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної
діяльності є збільшення чисельності міждисциплінарних програм у відповідь на
зростання активності соціальних працівників у роботі міждисциплінарних
команд здоров’я; впровадження інноваційних підходів і методів підготовки
(трансдисциплінарна підготовка фахівців); зростання «ваги» дослідницької
діяльності студентів у підготовці до здоров’єзбережувальної діяльності;
посиленням ціннісних орієнтацій підготовки фахівців до діяльності у сфері
здоров’я; переорієнтування підготовки соціального працівника для сфери
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здоров’я з адаптивної особистості на формування активного учасника ситуацій
соціальних змін в умовах, що швидко змінюються.
Виявлено спільні риси і відмінності у професійній підготовці майбутніх
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в університетах
США та України. Подібність спостерігається в структурі систем підготовки.
Зокрема, вона стосується типів закладів; вимог до їх ресурсного забезпечення;
рівнів вищої освіти; освітніх та наукових програм, побудованих на основі
компетентнісного підходу; тривалості підготовки на різних освітніх рівнях;
оцінювання якості підготовки за досягнутими компетентностями; практичної
складової підготовки; спрямованості підготовки на формування гармонійної
творчої особистості; стандартів підготовки як критеріїв досягнутого рівня
компетентності;

комплексного

оцінювання

якості

підготовки;

атестації

здобувачів з використанням кількісних показників вимірювання якості;
учасників

освітнього

процесу;

спеціальних

можливостей

професійної

підготовки осіб з інвалідністю.
Визначено відмінності у професійній підготовці майбутніх соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в університетах США та
України на державному, галузевому, інституціональному, організаційному
рівнях

функціонування

системи.

Ключовою

відмінністю

вважаємо

незавершеність формування необхідних взаємозв’язів між компонентами
системи

підготовки

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної

діяльності в Україні. Отримані результати порівняння, а також виявлені
закономірності та встановлені тенденції розвитку дозволили обґрунтувати
можливості використання прогресивних ідей досвіду США для удосконалення
системи

професійної

підготовки

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності в Україні на державному, галузевому,
інституціональном, університетському рівнях; впровадження їх здійснювати за
напрямами: концептуальним, політико-правовим, організаційно-управлінським,
навчально-методичним та інформаційно-здоров’єзбережувальним.
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні соціальні працівники,
здоров’єзбережувальна діяльність, освітні програми, глобалізація, професійні
організації, США, соціальні детермінанти здоров’я.
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ABSTRACT
Klos L. E. The theory and practice of training of future social workers for
health-caring activities at US universities. – Qualifying scientific work published
as a manuscript.
Dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences, specialty
13.00.04 «Theory and Methodology of Professional Education». – Institute of
Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical
Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018.
In the thesis a holistic analysis of the development of social workers’ training
system at US universities for health-caring activities as a subsystem of vocational
education of social work specialists is performed for the first time, its genesis is
traced and periodization is substantiated.
It is substantiated that the professional training of future social workers at US
universities to health-care activities is an interdisciplinary scientific problem that
integrates the ideas of various branches of scientific knowledge (pedagogy,
psychology, sociology, philosophy, social work, health care, bioethics, cultural
studies, political science). It results in a formed integral person of a specialist
professionally competent in the field of health-care activity, ready for an effective
comprehensive solution of clients' problems based on the values of social work in the
context of health and further professional development, self-development.
The principles and fundamental issues that determine functioning and
development of the system of vocational training of social workers for health care
activities in the United States, are grounded.
The didactic principles and organizational conditions for preparation of social
workers for health care activities in the studied country are determined (the structure
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and content of the curricula, features of practical training and professional growth and
research as their important component, forms, methods, means of training
organization, innovative technology).
The structural-functional model of activity of a specialist of social work in the
field of health in the USA is substantiated; the discovered facts and events are
synthesized, summarized and interpreted and scientifically substantiated, that enable
to formulate regularities and to identify trends in the development of the system of
professional training of social workers in US universities for health-care activities.
The common features and differences in the training of future social workers for
health-caring activities at the universities of the United States and Ukraine at a state,
branch, institutional, organizational levels are revealed.
The possibility of using progressive ideas in the US experience to improve the
system of professional training of social workers to health-caring activity in Ukraine
is substantiated.
The conceptual principles of the theory and practice of social work in the field
of health in the conditions of globalization and the axiological and theoretical
principles of future social workers training for health-care activity in the system of
higher education of the USA are improved.
The theory and practice of professional training of specialists in the social
sphere for health-care activities, interpretation of the meaning of definitions “healthcare activity of a social worker", "professional training of future social workers to
health-care activity", knowledge of the experience of social workers training in US
universities to health-care activities and the impact of international and national
professional organizations on this process, have further development.
The practical significance of the results obtained is the development and
implementation in training of future specialists in social work the educationalmethodical complex, which includes: programs and teaching aids on educational
disciplines: “Introduction to the specialty “Social Work”; “Medical-social bases of
health”, “Social gerontology”, “Sociology of health”, “Technologies of saving health
in the social sphere”, “Health-saving activity in social work”, “Method of social work
teaching”, “Pedagogical practice”, “Practice on the theme of master's qualification
work”; educational encyclopedic dictionary-directory “All about social work”,
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methodical recommendations for writing qualification papers (bachelors and masters
of social work).
Materials of research, conclusions, positions have an interdisciplinary character
and can be used in the teaching of courses "Social work: foreign experience",
"Technologies of social work", "Comparative pedagogy", "Pedagogy of high school",
etc., for writing scientific papers, books, textbooks for institutions of higher
education, social and socio-pedagogical work technologies, vocational training of
social workers for health-care activities abroad and others.
The results may be useful for heads of higher education institutions and training
programs for social workers in the context of training of future social workers for
health-care activities; for practicing social work specialists, heads of state and public
organizations that provide social services of health-care.
It is established that vocational training of social workers for health care
activities has three educational levels of higher education on the basis of the
paradigm of continuing education in the field of social work, focused on the national
(local) needs and world standards of education and training in the field of social
work, in conditions of strengthening of globalization influences in social sphere,
education and health care. A social worker, prepared for health-care activity, is a
consistent person, a skilled competent specialist capable of addressing health
problems of clients and further professional development.
It is proved that health-care activity in social work in the United States is based
on professional philosophy  the "ideology of social work", expressed in the values
crystallized in the process of evolution of social work as a social activity and
profession. The basis of the philosophy of social work in the field of health is the
value of ministering. The concept of service is based on the following basic ideas:
help is value and meaningful when its perspective is clearly understood; the basis
of success of social work in health care is a joint solving of problem with client that
requires active participation and promotes a client’s development; a social worker in
the health care is a "creator" of new ways of solving typical problems; in professional
interference in the social work of health care not only the result is of importance, but
also the process of introducing changes in the situation of the client, so the
relationship between a specialist and a client is also valuable; so that the process and
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the result of the health-care activity of the social worker were effective, the specialist
himself should be the embodiment of the values on which he relies on professional
activity and demonstrate this through his professional behavior.
The professional training of social workers in US universities for health-care
activities is described in the process of evolution from the end of the 18th century up
to now, six consecutive periods have been identified, each of which has its own
inherent laws. The first period is a volunteer era (the end of the 18th century till the
80s of the 19th century), when the legality of social workers training for health
activities in social needs was recognized as a regularity; the second period is a
primary disemination (1890s till 1920s)  the establishment of relationship and
dependence of the training of social workers on health-care activities from the
conditions in which it took place was logical. The third period can be characterised
as strengthening of institutionalization (19301940-ies of the 20th century), marked
with establishment of interdependence between the processes of professional training
and the development of the personality of a specialist, illustrating events during the
economic crisis and the Second World War. The fourth period  the completion of
professionalization (5070-ies of the 20th century), we consider the unity of teaching
and learning processes in the training of future social workers for health-care
activities. The fifth Period  systematization and new strategies (80-90s of the 20th
century) is characterized by regularity of establishing the relationship between
training, the real cognitive capabilities of students and their personal needs for
professional development. For the sixth period  continuous development (the
beginning of the 21st century till nowadays)  the regularity of the system
development is considered to be the establishment of interdependence between the
tasks, content, methods and forms of training in the professional training of social
workers for activities in health care at a university.
It is determined that the system of professional training of social workers in US
universities for health-saving activity is formed as an open, flexible, multifunctional,
adaptive structure that covers components that are interrelated and interact with each
other. It ensures its dynamic and forward-looking development. Taking into account
the globalization influences and the revealed patterns of development of the system, it
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is possible to determine the tendencies of development of professional training of
future social workers in US universities to health-care activities.
It is established that the tendency of the modern period of development of
vocational training of social workers to health-care is activation of programs
development for preparation of health care social workers in the context of
exacerbation of socio-economic problems and socio-political contradictions,
accompanied by increased attention of the American state to training of specialists in
the social sphere. Important tendencies also include diversification, flexibility of
programs in accordance with the demands of education providers and the increased
needs of service users in connection with the effects of globalization processes; an
increase in the number of multicultural, international, global health-care programs in
social work and research in the context of the global deterioration of human health;
an increase in public request for training of social workers for health sector at all
levels of practice with recognition of the problem of global health degradation, the
issue of the right to equal and equitable access to health resources, the basic issue of
the social work practice in the world.
The important trends in the development of the system of social workers vocational
training at US universities to health-care activities are increasing the number of
interdisciplinary programs in response to the increased activity of social workers in the
work of interdisciplinary health teams; introduction of innovative approaches and
methods of training (transdisciplinary training of specialists); an increase in the "weight"
of student research in the preparation for health care activity; increasing of the value of
reorientation of training specialists to health activities; reorientation of the preparation of
a social worker for health care from an adaptive person to an active participant in
situations of social change in rapidly changing conditions.
The common features and differences in the training of future social workers in
health care at the universities of the USA and Ukraine are revealed. Similarity is
observed in the structure of training systems. In particular, it concerns types of
institutions, requirements for their resource support, higher education levels,
educational and scientific programs built on the basis of a competent approach,
duration of training at different educational levels, assessment of the quality of
training on the achieved competencies, practical component of training, the direction
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of preparation to form a harmonious creative person, training standards as criteria of
the achieved level of competence, comprehensive assessment of the quality of
training, certification of applicants using quantitative indicators of quality
measurement; participants in the educational process, special opportunities for the
training of persons with disabilities.
The differences in training of future social workers for health-care at the
universities of the United States and Ukraine at a state, branch, institutional,
organizational levels of the system's functioning are determined. The key difference
is the incompleteness of formation of the necessary interconnections between the
components of the preparation system of social workers for health-care activity in
Ukraine. The obtained results of the comparison, as well as the revealed patterns and
established trends of development, allowed us to justify the possibility of using
progressive ideas in the US experience to improve the system of vocational training
of social workers to health-care activities in Ukraine at the state, branch, institutional,
university levels; their implementation should be carried out in the following
directions: conceptual, political-legal, organizational and managerial, educationalmethodical and information-health-caring.
Key words: professional training, future social workers, health-caring activities,
educational programs, curricula, standards for professional training, continuing
education, globalization, professional organizations, USA, social determinants of
health, health care social work.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. Освіта є одним із ефективних засобів
підвищення якості життя і дієвим інструментом боротьби з бідністю та
нетерпимістю, що завдяки миролюбству відкриває шлях для розвитку
особистості й суспільства. Модернізація вищої освіти в Україні спонукає до
пошуку нових шляхів вирішення нагальних потреб і глобальних проблем.
Особливо це стосується збереження здоров’я населення як стратегічного
ресурсу і показника обороноздатності країни, її конкурентоздатності на
міжнародному рівні. За даними Національного інституту стратегічних
досліджень України (2015) і Центрального розвідувального управління США
(2016),

стан

здоров’я

українського

населення

незадовільний:

загальні

коефіцієнти – смертності (14,46 ‰ – 2-ге місце у світі після Лесото),
народжуваності (10,82 ‰ – 182 місце), зростання населення (-0,6 % – 228
місце); за 25 років незалежності чисельність населення скоротилася на 9 млн.
осіб; «надсмертність» чоловіків і архаїчна структура смертності населення –
українські «феномени». У складних умовах зовнішньої військової агресії і
пов’язаних з нею внутрішніх труднощів питання збереження здоров’я
населення і його добробуту особливо загострилося.
Соціальні працівники як агенти змін швидко реагують на суспільні
негаразди, сприяють розвитку індивідів, сімей, громад, досягненню соціальної
справедливості й покращанню здоров’я і добробуту людей. Ефективне
виконання професійних обов’язків фахівцями у зв’язку зі збереженням здоров’я
можливе завдяки підготовці до здоров’єзбережувальної діяльності.
Професійна підготовка соціальних працівників в Україні здійснюється з
урахуванням провідних світових моделей (американської, західноєвропейської,
східноєвропейської); згідно з вітчизняними нормативно-правовими актами:
Закони України «Про освіту» (1991), «Про вищу освіту» (2014), «Про
професійний розвиток працівників» (2012), «Про соціальні послуги» (2003),
Національна стратегія розвитку освіти України на період до 2021 року (2012),
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«Стратегії сталого розвитку Україна – 2020» (2015). Вона зорієнтована на
«Світові стандарти освіти і підготовки в соціальній роботі» (2004) і «Новий
Порядок денний для соціальної роботи в умовах зростання глобальних впливів»
(2011) як нову концепцію діяльності фахівців соціальної сфери в умовах
наростання небезпечних наслідків глобалізації для здоров’я і благополуччя
людей, спричинених нерівністю і нестійкістю середовища у зв’язку з
кліматичними змінами, впливом військових дій, насильства, стихійних лих,
забруднювальних речовин. Важливим напрямом розв’язання цієї глобальної
проблеми представники Міжнародної федерації соціальних працівників
(МФСП) та Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи (МАШСР) вважають
посилення ролі соціальних працівників у сприянні оздоровленню й зміцненню
спільнот завдяки якісній професійній підготовці фахівців соціальної роботи.
Творче використання надбань зарубіжної педагогічної науки і практики
сприяє ефективності професійної підготовки майбутніх соціальних працівників
до

здоров’єзбережувальної

діяльності.

Досвід

США

для

порівняльно-

педагогічного аналізу в цій сфері було обрано з об’єктивних причин:
а) соціальна робота у цій країні – це індустрія, поділена за сферами діяльності
фахівців і проблемами клієнтів; соціальні працівники становлять 0,25 %
населення США, з них понад 40 % зайняті у сфері здоров’я; прогноз
Департаменту праці на 2014–2024 рр. вказує на зростання потреби у фахівцях
на 19 %; б) професійна освіта в галузі соціальної роботи досягла високого рівня
за понад столітній період і визнана в світі як модель підготовки;
в) обґрунтована фахівцями теорія і досвід практики соціальної роботи США
поширюється міжнародними професійними організаціями (МФСП, МАШСР);
г) професійна підготовка соціальних працівників до діяльності у сфері здоров’я
віддзеркалює провідні тенденції розвитку освіти у галузі соціальної роботи,
забезпечена усіма рівнями вищої освіти (бакалавр, магістр, доктор філософії),
післядипломною і постдокторською підготовкою в умовах неперервної освіти,
застосуванням різноманітних інтерактивних форм і методів навчання.
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У контексті наукового пошуку значний інтерес викликають дослідження
за такими напрямами: світоглядно-філософські засади концепції збереження
здоров’я людини у зв’язку із самоактуалізацією особистості в умовах
суспільних трансформацій ХХІ ст. (М. Амосов, К. Ґольштейн, А. Маслоу,
Г. Мюррей, Г. Олпорт, К. Роджерс, О. Хакслі); філософські основи сучасної
освіти у вищій школі (В. Андрущенко, В. Бех, Г. Васянович, І. Зязюн,
В. Кремень, В. Кулініченко, П. Фрейре); проблеми неперервної професійної
підготовки у контексті освіти впродовж життя (С. Батишев, С. Гончаренко,
Т. Десятов,

В. Луговий,

Н. Ничкало,

С. Сисоєва)

та

освіта

дорослих

(С. Змейов, А. Кукуєв, Л. Лук’янова, М. Ноулз (M. Knowles); концептуальні
засади

професійної

(R. Barker),

підготовки

П. Джонсон

фахівців

(Р. Johnson),

соціальної

М. Доел

сфери

(М. Doel),

(Р. Баркер
А. Мінахан

(А. Minahan), А. Пінкус (А. Pincus), С. Шардлоу (S. Shardlow) і підготовки
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності (Дж. Адамс
(J. Adams), К. Бланшард (К. Blanchard), І. Кенон (I.Саnnоn), Р. Кебот (R. Саbot),
Ф. Керлінгер (F. Kerlinger), М. Міллер (М. Miller), М. Річмонд (M. Richmond),
Х. Перлман (С. Perlman); психологічні і соціологічні аспекти формування
поведінки щодо здоров’я (А. Адлер, Г. Вайнер, П. Гудмен, Дж. Дьюї,
Е. Еріксон,

Г. Мід,

Ф. Перлз,

В. Райх,

О. Ранк,

З. Фройд);

проблема

професійної підготовки фахівців у системі вищої освіти за кордоном як
предмет порівняльно-педагогічних досліджень (А. Абашкіна, Н. Авшенюк,
О. Матвієнко,

О. Огієнко,

Л. Пуховська,

А. Сбруєва);

ціннісно-етична

спрямованість професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до
здоров’єзбережувальної діяльності (І. Козубовська, І. Мигович, В. Поліщук,
М. Джозеф (M. Joseph), Р. Долґофф (R. Dolgoff), А. Конрад (A. Conrad),
Ф. Ловенберґ (F. Lowenberg), Б. Малві (В. Mulvey), Ф. Ример (F. Reamer).
Результати проведеного аналізу наукових, документальних, нормативних
та інших джерел дає підстави стверджувати, що проблема професійної
підготовки майбутніх соціальних працівників в університетах США до
здоров’єзбережувальної діяльності не була предметом окремого дослідження.
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Водночас вивчення досвіду цієї країни становить науковий інтерес і є важливим
джерелом осмислення й творчого використання прогресивних ідей у
вітчизняній освітній теорії і практиці.
Вивчення наукових і документальних джерел та досвіду професійної
підготовки фахівців у галузі соціальної роботи в Україні уможливило
виявлення суперечностей, що потребують розв’язання, а саме між:
 глобальними світовими тенденціями нагромадження знань з проблеми
соціальної роботи й здоров’єзбережувальної діяльності соціального працівника,
налагодження соціального партнерства й міжнародного співробітництва у цій
сфері і відсутністю вітчизняної науково обґрунтованої системи підготовки
майбутніх соціальних працівників до такого виду діяльності;
– викликами сучасного глобалізованого суспільства і недостатнім рівнем
готовності соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності як
складової професійної практики в умовах нестабільного середовища;
– доцільністю врахування тенденцій розвитку професійної підготовки
соціальних працівників для сфери здоров’я у зарубіжних країнах та недостатнім
системним вивченням й узагальненням відповідного досвіду у вітчизняній
педагогічній науці;
– об’єктивною потребою підготовки висококваліфікованих професійно
компетентних у сфері здоров’єзбережувальної діяльності майбутніх соціальних
працівників і недосконалістю системи такої професійної підготовки у закладах
вищої освіти, що виявляється у недостатності її нормативно-правового,
організаційного та науково-методичного забезпечення.
Урахування потреби розв’язання окреслених суперечностей і відсутність
наукового осмислення інноваційного теоретичного і практичного досвіду США
з підготовки соціальних працівників до діяльності у сфері збереження здоров’я,
актуальності інтегрування професійної підготовки соціальних працівників
України у світовий освітній простір в галузі соціальної роботи, зростання ролі
здоров’єзбережувальної діяльності соціальних працівників, сприяло вибору
теми дисертаційного дослідження – «Теорія і практика професійної
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підготовки майбутніх соціальних працівників в університетах США до
здоров’єзбережувальної діяльності».
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дослідження є складовою комплексної програми науково-дослідної роботи
кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних і соціальних
наук Національного університету «Львівська політехніка» – «Соціальнопедагогічні аспекти професійної підготовки соціальних працівників: теорія,
історія, практика» (КССР-20184006648).
Тему

дослідження

затверджено

Вченою

радою

Національного

університету «Львівська політехніка» (протокол № 30 від 23.02.2010 р.) та
узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і
психології в Україні (протокол № 6 від 28.09.2010 р.).
Об’єкт дослідження: професійна підготовка соціальних працівників у
Сполучених Штатах Америки.
Предмет дослідження: система професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної
діяльності.
Мета дослідження: на основі цілісного наукового аналізу становлення і
розвитку системи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в
університетах США до здоров’єзбережувальної діяльності схарактеризувати
закономірності розвитку і виявити тенденції її функціонування в умовах
глобалізації та можливості творчого використання ідей кращого зарубіжного
досвіду в Україні.
Відповідно до об’єкта, предмета, мети визначено основні завдання
дослідження:
1. Здійснити бібліографічний аналіз проблеми професійної підготовки
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності у вітчизняній та
зарубіжній літературі.
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2. Проаналізувати документи міжнародних та національних професійних
організацій

з

проблеми

підготовки

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності в США.
3. Вивчити

аксіологічно-теоретичні

засади

здоров’єзбережувальної

діяльності в соціальній роботі США.
4. Дослідити ґенезу та схарактеризувати складові системи професійної
підготовки соціальних працівників у США до здоров’єзбережувальної
діяльності
5. Обґрунтувати структурно-функціональну модель діяльності фахівця
соціальної роботи у сфері здоров’я США.
6. Розкрити дидактичні засади та виявити організаційні умови професійної
підготовки

соціальних

працівників

в

університетах

США

до

здоров’єзбережувальної діяльності.
7. Схарактеризувати
професійної

підготовки

закономірності

та виявити

майбутніх

соціальних

тенденції

розвитку

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності в університетах США і Україні.
8. Здійснити прогностичне обґрунтування розвитку системи професійної
підготовки соціальних працівників в університетах України з урахуванням
прогресивного досвіду досліджуваної країни та підготувати навчальнометодичний комплекс для його ефективного впровадження у вітчизняних
закладах вищої освіти.
Концепція

дослідження.

Поліконцептуальність

виконуваного

дослідження зумовила його здійснення на трьох рівнях – методологічному,
теоретичному і практичному, кожний з яких представлений сукупністю
наукових підходів. Методологічний рівень – це фундаментальні наукові
підходи, що використовувалися під час дослідження цієї проблеми: системний
підхід дав змогу розглядати здоров’я людини як феномен багатофакторної
детермінації і предмет діяльності соціального працівника, ототожнити
належний рівень здоров’я особистості із її розвитком, всебічно проаналізувати
професійну підготовку соціальних працівників в університетах США до
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здоров’єзбережувальної діяльності з позицій цілісності, розкрити складові, їх
взаємозв’язки і взаємовпливи; термінологічний – сприяв формуванню
поняттєво-категоріального апарату дослідження; синергетичний – дозволив
простежити ґенезу системи професійної підготовки соціальних працівників
США до діяльності у сфері здоров’я як складного процесу, реалізованого під
впливом

соціально-економічних,

педагогічних,

технологічних,

суспільно-політичних,

культурних,

глобалізаційних

психологочинників;

аксіологічний підхід спрямовується на підготовку соціальних працівників до
діяльності зі збереження здоров’я на засадах поваги до життя і здоров’я людини
як найвищих цінностей; культурологічний – сприяв дослідженню цієї проблеми
як феномена культури США, з певними етно- і соціокультурними, релігійними,
професійними традиціями здоров’єзбереження; соціологічний – дав змогу
виявити специфіку діяльності соціальних працівників зі збереження здоров’я,
схарактеризувати закономірності та виявити тенденції розвитку їх підготовки у
США у контексті соціальних відносин, процесів, інститутів, обґрунтувати
структурно-функціональну модель діяльності соціального працівника у сфері
здоров’я; андрагогічний – як основа організаційно-дидактичних умов реалізації
освітніх

програм,

використання

інноваційних

технологій

навчання,

розроблення науково-методичного забезпечення; гуманістичний підхід як
педагогічна парадигма в обґрунтуванні особистісно орієнтованих моделей
професійної

підготовки

майбутніх

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності; компетентнісний – дозволив розглядати
їхню компетентність із здоров’єзбережувальної діяльності як результат
інтегрування

знань,

умінь,

набутих

у

процесі

вивчення

дисциплін

загальнокультурного, здоров’єзбережувального, психолого-педагогічного і
соціального змісту із особистісними змінами завдяки участі у дільності зі
збереження здоров’я під час практичної підготовки; міждисциплінарний підхід
забезпечив використання теорій і концепцій філософії, психології, соціології,
соціальної роботи та інших гуманітарних наук з метою ґрунтовного аналізу
теорії та практики професійної підготовки соціальних працівників до
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здоров’єзбережувальної

діяльності

в

США;

прогностичний

–

сприяв

характеристиці закономірностей і виявленню тенденцій професійної підготовки
соціальних працівників в університетах США до здоров’єзбереження і на цій
основі

прогностичному

обґрунтуванню

розвитку

системи

професійної

підготовки соціальних працівників в університетах України.
Теоретичний рівень дослідження представлений науковими підходами:
порівняльної

педагогіки,

патерналізму,

соціального

конструктивізму,

професійної

етики,

утопізму,

холізму,

позитивізму,
еклектизму,

епістемології, педагогіки свободи, що уможливило врахування положень щодо:
системного вивчення процесів у сфері освіти і зіставлення системотвірних
елементів досліджуваної системи; єдності сенсів і цілей педагогічної діяльності
у світовій практиці і доцільності технологічної варіативності; пріоритетної
спрямованості розвитку освітніх систем на забезпечення цінності людини і
людського;

тотожності

часткового

і

загального

у розвитку напрямів

педагогічного досвіду; милосердя; відповідальності держави за здоров’я і
добробут громадян, співпраці, активації потенціалу здоров’я клієнтів,
вирішення соціальних проблем на засадах колективної відповідальності за
благополуччя

суспільства;

визнання

здоров’я

проблемою

соціальної

справедливості і дотримання людських прав; соціальної вразливості суб’єктів,
оцінювання потреб клієнтів, сприяння їх самостійному функціонуванню і
соціальному розвитку.
Практичний рівень дослідження ґрунтувався на принципах: науковості й
цілісності

знання,

ціннісної,

професійної

спрямованості

підготовки,

студентоцентризму, наступності й послідовності, зв’язку теорії з практикою,
рівної значущості практичної і теоретичної складових підготовки; гнучкості,
диференціації та індивідуалізації; мультикультуралізму, поєднання колективної
діяльності із самостійністю студента; партнерських стосунків між студентами і
викладачами,

університетом

і

соціальними

службами;

застосування

інноваційних методів і технологій; інклюзії; неперервності професійного
розвитку. Завдяки їх використанню здійснено аналіз професійної підготовки
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соціальних працівників у вищій школі США до здоров’єзбережувальної
діяльності як відкритої системи, що динамічно реагує на глобалізаційні впливи
у соціальній сфері, охороні здоров’я та освіті, має цілісний характер, охоплює
сукупність взаємопов’язаних компонентів, утворених елементами: мета,
методологічні підходи, цінності, принципи, теоретична і практична складові
підготовки, навчальні плани, освітні програми, зміст, форми, методи,
технології, організація та управління підготовкою, оцінювання і моніторинг
якості підготовки, науково-педагогічних працівників, студентів, мережі баз
практики, результати підготовки. Це дало змогу прогностичного обґрунтування
шляхів творчого застосування в університетах України конструктивних ідей
досвіду США.
Методологічну основу дослідження визначено діалектичною логікою,
заснованою на засадах об’єктивності, відображення, історизму, системності.
Фундаментальні принципи діалектики – всезагального зв’язку та розвитку –
забезпечили дослідження ґенези системи професійної підготовки соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності шляхом відображення її
закономірностей через історичну ретроспективу та встановлення тенденцій у
сучасних умовах. Це логічно вимагало застосування провідних ідей філософії
освіти, що сприяли визначенню методологічних основ розвитку професійної
підготовки як цілісної системи завдяки міждисциплінарності й інтегруванню
знань, акумулюванню здобутків різних наук (психології, педагогіки, етики,
культурології, соціології ін.); основних положень теорії пізнання, діалектичного
принципу взаємозв’язку й взаємозумовленості закономірностей і явищ
соціальної дійсності, загальнофілософських положень – єдності загального і
часткового, теорії і практики; принципів цілісності, логічності, наступності,
соціальної зумовленості явищ; принципів гуманізації освіти; концептуальних
положень педагогіки й психології щодо неперервної професійної підготовки;
сучасних концепції здоров’я і здоров’єзбереження людини в контексті її
саморозвитку і самоактуалізації в умовах суспільних трансформацій; провідних
положень порівняльної педагогіки; концептуальних ідей психології діяльності,
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розвитку, поведінки; принципів андрагогіки у визначенні шляхів і засобів
особистісного і професійного розвитку дорослої людини (фахівця); розуміння
сутності саморозвитку особистості впродовж життя; методології системного
аналізу.
Теоретичну

основу

дослідження

склали

праці

науковців,

які

досліджували питання щодо: трансформації концепції освіти на межі XXI ст.
(О. Аніщенко, С. Гончаренко, С. Гук (S. Hook), Н. Дем’яненко, Т. Десятов,
В. Загвязинський, Л. Лук’янова, Н. Ничкало, Ф. Фукуяма та ін.); професійної
підготовки

фахівців

у

зарубіжних

країнах

(О. Огієнко,

О. Матвієнко,

Л. Пуховська, А. Сбруєва та ін.); професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників у закладах вищої освіти України (А. Капська, О. Карпенко,
І. Ковчина, О. Плахотнік, С. Товщик та ін.); підготовки цих фахівців до роботи
з різними категоріями населення (Т. Голубенко, І. Звєрєва, І. Козубовська,
Р. Куличенко, Г. Лактіонова та ін.).
Результати досліджень зарубіжного досвіду підготовки соціальних
працівників представлені працями Н. Гайдук, Т. Логвиненко, Н. Микитенко,
А. Слозанської,

Н. Собчак;

педагогічний

досвід

вищої

школи

США

відображено у дослідженнях С. Бабушко, В. Безлюдної, Н. Бідюк, Н. Мукан,
О. Стойки. На окрему увагу заслуговують наукові розвідки щодо особливостей
підготовки фахівців до діяльності зі збереження здоров’я, представлені в
дисертаціях В. Бобрицької, Н. Бєлікової, Г. Мешко, Г. Мисіної, І. Патрушевої.
Професійне втручання фахівця соціальної роботи у сфері здоров’я в США
схарактеризували К. Майнінґер (C. Mininger), М. Мак-Клінток (М. McClintock),
Д. Сомер (D.Sohmer), Т. Сакс (T. Sacks); зв’язки практики соціальної роботи у
сфері здоров’я із соціальною політикою відображені в наукових працях
П. Байвотерс (Р. Bywaters), І. Мак-Леод (E. McLeod), Л. Напьєр (L. Napier).
Етичні норми і цінності професії як ключові положення підготовки соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності розкрили К. Брілл (C. Brill),
Дж. Керні (J. Carney), К. Мак-Карен (K. McCarren); зміст і напрями підготовки у
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зв’язку зі стандартами практики вивчали Е. Гіпп (А. Hipp), Дж. Ґолдмеєр
(J. Goldmeier), Т. Еванс (Т. Evans), М. Сейбл (М. Sable), Д. Шілд (D. Schild).
Для розв’язання визначених завдань і досягнення мети використовувалися
такі методи дослідження: загальнонаукові – аналіз, синтез, порівняння,
систематизація, класифікація, узагальнення використовувалися для вивчення
праць зарубіжних та вітчизняних науковців, офіційних і нормативних
документів; конкретизація, абстрагування – для обґрунтування концепції
дослідження; конкретно-наукові – компаративний (аналіз літератури з питань
філософії, методології, педагогіки, соціальної роботи; термінологічний аналіз);
порівняльно-педагогічний діахронічний і структурно-функціональний аналіз
(виокремлення компонентів системи професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності); емпіричні –
безпосереднє спостереження, опитування, бесіди, інтерв’ю, фокус-групи з
метою узагальнення результатів компаративістських пошуків та власного
багаторічного досвіду педагогічної діяльності і практики в охороні здоров’я та
соціальній сфері; прогностичні – теоретичне узагальнення, розроблення
навчально-методичного комплексу для впровадження у вітчизняну професійну
підготовку соціальних працівників сфери здоров’я.
Джерельна база дослідження. На різних етапах наукового пошуку було
використано 967 джерел, у тому числі 702 іноземними мовами (англійська,
німецька, польська), зокрема:
– 47 офіційні документи, статистичні матеріали з питань соціальної
політики, освіти, охорони здоров’я, законодавчі акти, урядові постанови;
аналітичні матеріали й офіційні документи міжнародних і професійних
організацій соціальних працівників (Організації Об’єднаних Націй (ООН),
Міжнародної організації праці (МОП), Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ),

Інституту

освіти

ЮНЕСКО,

МАШСР,

МФСП;

матеріалів

національних професійних організацій, що формують освітню політику в галузі
соціальної роботи – Національної асоціації соціальних працівників (НАСП),
Ради з освіти в галузі соціальної роботи (РОСР), стандарти практики, кодекси

49

етики для соціальної роботи у сфері здоров’я (за напрямами – кардіологія,
ендокринологія, трансплантологія, онкологія, ВІЛ/СНІД, інтегровані послуги,
допомога вдома тощо);
– 285 джерел наукової, науково-методичної, інформаційно-аналітичної
навчальної

літератури

(збірники

наукових

праць,

аналітичні

огляди,

дисертаційні дослідження, освітні програми, навчальні плани, щорічні звіти,
статутні документи, веб-сайти, підручники, посібники, методичні і дидактичні
матеріали, презентації тощо) університетів, університетських коледжів, шкіл
соціальної роботи США: Університет Miчиган-Анн-Арбор, Університет
Дж. Вашингтона (Сент-Луїс), Університет Каліфорнія-Берклі, Університет
Чикаго, Університет штату Вашингтон (Сіетл), Колумбійський університет
(Нью-Йорк), Університет Північної Кароліни (Чапел-Хілл), Університет ТехасОстін, Університет Вест Кейс Резерв (Клівленд), Бостонський коледж,
Університет

Піттсбурга,

Бостонський

університет,

Університет

штату

Каліфорнія, Школа соціальної роботи державного університету Гумбольдт,
Університет штату Пенсільванія, Університет штату Південної Каліфорнії (ЛосАнджелес), Університет Вісконсін-Медісон, Нью-Йоркський університет,
Університет Т. Джефферсона, Університет Центрального Конектікуту, Школа
соціальної роботи Сміт коледжу, Вища школа соціальної роботи та соціальних
досліджень Брин Мор коледжу, Школа соціального забезпечення Державного
університету Нью-Йорка (Елбані);
– 148 монографічних та інших праць американських, канадських,
британських учених з проблеми дослідження;
– 217 джерел матеріалів зарубіжних періодичних видань: «Social Work»,
«Journal of Teaching in Social Work», «Social Work in Health Care», «Health &
Social Work», «Journal of Interprofessional Care», «International Journal of
Educational Research», «Journal of Rehabilitation», «Clinical Social Work Journal»,
«Research on Social Work Practice», «Journal of Gerontological Social Work»,
«Social Work in Mental Health», «Social Work in Public Health», «Chronic Illness»,
«Journal Soc Work End Life Palliat Care», «Soc Work Health Care», «Progress
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Palliat Care»; «British Journal of Social Work» «Health and Social Care in the
community», «International Journal of Lifelong Education» тощо;
– матеріали і тези наукових і науково-практичних конференцій з проблем
вищої освіти, освіти у галузі соціальної роботи, що проводилися вітчизняними і
зарубіжними національними і міжнародними організаціями.
Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався упродовж 2004–
2017 років й охоплював чотири етапи.
На першому етапі (2004–2008 рр.) визначалися тема дослідження, об’єкт,
предмет, мета і завдання, обґрунтовувалась концепція, розроблялися програма і
методика

дослідження;

формувався

поняттєво-термінологічний

апарат;

вивчалась джерельна база, проводились систематизація, первинне узагальнення
матеріалів дослідження.
На

другому

етапі

(2008–2010

рр.)

проводився

ретроспективний

порівняльно-педагогічний аналіз основних ідей, концепцій, досвіду підготовки
майбутніх соціальних працівників у США: обґрунтовувалася періодизація
розвитку соціальної роботи у сфері здоров’я і фахової підготовки до її
здійснення; аналізувалися освітні програми, навчальні плани, науковометодична і навчальна література, вивчалися особливості навчання та
оцінювання якості підготовки фахівців.
На третьому етапі (2011–2013 рр.) виявлялися подібне і відмінне у
системах підготовки фахівців соціальної роботи і підготовки соціальних
працівників

до

здоров’єзбережувальної

діяльності;

аналізувалися

закономірності й визначалися тенденції розвитку; розроблялися структурні
моделі

діяльності

соціального

працівника

у сфері

здоров’я,

системи

професійної підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності в університетах США; здійснювалася систематизація й узагальнення
дослідницьких матеріалів.
На четвертому етапі (2014–2017 рр.) узагальнювалися результати
дослідження і здійснювалося їх цілеспрямоване впровадження; теоретично
обґрунтовувалися концептуальні засади системи підготовки соціальних
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працівників в університетах України до здоров’єзбережувальної діяльності;
формувалися загальні висновки, розроблялися практичні рекомендації щодо
використання прогресивних ідей американського досвіду у вітчизняній системі
підготовки кадрів для соціальної роботи у сфері здоров’я; визначалися
перспективи подальших досліджень.
Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у тому,
що: вперше у вітчизняній педагогічній науці здійснено цілісний аналіз розвитку
системи підготовки соціальних працівників в університетах США до
здоров’єзбережувальної діяльності як підсистеми професійної освіти фахівців
соціальної роботи, простежено її ґенезу й обґрунтовано періодизацію;
обґрунтовано, що професійна підготовка майбутніх соціальних працівників в
університетах

США

до

здоров’єзбережувальної

діяльності

є

міждисциплінарною науковою проблемою, яка інтегрує ідеї різних галузей
наукового знання (педагогіки, психології, соціології, філософії, соціальної
роботи, охорони здоров’я, біоетики, культурології, політології), результатом
якої є сформована цілісна особистість фахівця професійно компетентного у
сфері

здоров’єзбережувальної

діяльності,

готового

до

ефективного

комплексного вирішення проблем клієнтів на основі цінностей соціальної
роботи

у

контексті

здоров’я

й

подальшого

професійного

розвитку,

саморозвитку; обґрунтовано принципи та ключові положення, що зумовлюють
функціонування і розвиток системи професійної підготовки соціальних
працівників до діяльності зі збереження здоров’я у США; визначено дидактичні
засади і організаційні умови підготовки соціальних працівників до діяльності зі
збереження здоров’я у досліджуваній країні (структуру і зміст навчальних
програм, особливості практичної підготовки і професійного зростання та
дослідницьку діяльність, як їх вагому складову, форми, методи, засоби
організації навчання, інноваційні технології); обґрунтовано структурнофункціональну модель діяльності фахівця соціальної роботи у сфері здоров’я в
США; синтезовано, узагальнено та інтерпретовано виявлені й науково
обґрунтовані

факти,

події

і

явища,

що

уможливило

формулювання
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закономірностей та виявлення тенденцій розвитку системи професійної
підготовки

соціальних

працівників

в

університетах

США

до

здоров’єзбережувальної діяльності; виявлено спільні риси і відмінності у
професійній

підготовці

майбутніх

соціальних

працівників

здоров’єзбережувальної діяльності в університетах США і України
державному,

галузевому,

інституціональному,

організаційному

до
на

рівнях;

обґрунтовано можливості використання прогресивних ідей досвіду США для
удосконалення системи професійної підготовки соціальних працівників до
здоров’єзбережувальної діяльності в Україні на чотирьох (державному,
галузевому,

інституціональному,

(концептуальним,

університетському)

нормативно-правовим,

рівнях

за

п’ятьма

організаційно-управлінським,

навчально-методичним та інформаційно-здоров’єзбережувальним) напрямами;
удосконалено концептуальні положення теорії та практики соціальної
роботи у сфері здоров’я в умовах глобалізації й аксіологічно-теоретичні засади
підготовки майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності в системі вищої освіти США;
подальшого розвитку набули положення теорії і практики професійної
підготовки фахівців соціальної сфери до здоров’єзбережувальної діяльності;
трактування змісту дефініцій «здоров’єзбережувальна діяльність соціального
працівника», «професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до
здоров’єзбережувальної діяльності»; знання про досвід підготовки соціальних
працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної діяльності і вплив
міжнародних та національних професійних організацій на цей процес;
до наукового обігу уведено 35 нових документів, зокрема, навчальнометодичні матеріали щодо трирівневої (бакалавр, магістр, доктор філософії)
підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності;
результати досліджень американських науковців, що сприятиме створенню
цілісного уявлення про професійну підготовку конкурентоспроможних фахівці
соціальної

роботи,

компетентних

у

питаннях

здоров’єзбережувальної
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діяльності, а також перспективі розвитку вітчизняної теорії та практики
соціальної роботи.
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні і
впровадженні у підготовку майбутніх фахівців соціальної роботи навчальнометодичного комплексу, що охоплює: програми та навчально-методичні
посібники з навчальних дисциплін: «Вступ до спеціальності «Соціальна
робота»; «Медико-соціальні основи здоров’я», «Соціальна геронтологія»,
«Соціологія здоров’я», «Технології збереження здоров’я в соціальній сфері»,
«Здоров’єзбережувальна

діяльність

у

соціальній

роботі»,

«Методика

викладання соціальної роботи», «Педагогічна практика», «Практика за темою
магістерської кваліфікаційної роботи»; навчальний енциклопедичний словникдовідник «Все про соціальну роботу», методичні рекомендації для написання
кваліфікаційних робіт (бакалаврів і магістрів соціальної роботи).
Матеріали дослідження, висновки, положення мають міждисциплінарний
характер і можуть використовуватися у викладанні курсів «Соціальна робота:
зарубіжний досвід», «Технології соціальної роботи», «Порівняльна педагогіка»,
«Педагогіка вищої школи» та ін., для написання наукових праць, підготовки
підручників, навчальних посібників для закладів вищої освіти, технологій
соціальної

та

соціально-педагогічної

роботи,

професійної

підготовки

соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності за кордоном
та ін. Результати можуть бути корисними для керівників закладів вищої освіти і
програм підготовки фахівців соціальної роботи у контексті організації
професійної

підготовки

майбутніх

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності; для практикуючих фахівців соціальної
роботи, керівників державних і громадських організацій, що надають соціальні
послуги здоров’єзбережувального змісту.
Результати

дослідження

впроваджено

в

навчальний

процес

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
(довідка № 1034 від 26.01.2017 р.), Черкаського національного університету
імені

Богдана

Хмельницького

(довідка

№ 48/03

від

02.03.2017

р.),
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Хмельницького національного університету (довідка № 8 від 10.03.2017 р.),
Київського міжнародного університету (довідка № 076 від 03.03.2017 р.),
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка (довідка № 194-33/03 від 01.03.2017 р.), Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/519 від 21.03.2017 р.),
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
(довідка № 14 від 10.03.2017 р.), Мукачівського державного університету
(довідка № 486 від 14.03.2017 р.), Національного університету «Львівська
політехніка» (довідка № 550 від 22.03.2017 р.).
Особистий внесок здобувача. В опублікованих у співавторстві працях
особистий внесок здобувача полягає: [2] – в обґрунтуванні положень
професійної адаптації студентів спеціальності «Соціальна робота»; [3] – у
розкритті аспектів здоров’єзбережувальної діяльності соціальних працівників в
Україні та Канаді. У методичних працях [4; 32; 33; 37; 38] – у розкритті
аспектів здоров’єзбережувальної діяльності соціального працівника у різних
місцях практики, визначенні дидактичних засад професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників в університеті до здоров’єзбережувальної
діяльності. У [78] автором обґрунтовано концептуальні засади професійної
підготовки соціальних працівників у Національному університеті «Львівська
політехініка» до здоров’єзбережувальної діяльності та здійснено загальне
наукове редагування. У словнику [83] автором підготовлено 12 словникових
статей (обсягом 1,75 друк. арк.) і здійснено загальне наукове редагування; у
статтях [8; 10; 21; 22; 42; 44; 47; 79; 84; 86] особистий внесок автора полягає у
характеристиці теоретичних і практичних засад підготовки соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності, її специфіки за кордоном,
обґрунтуванні можливостей застосування цього досвіду в Україні.
Апробація

результатів

дослідження

здійснювалася

шляхом

їх

оприлюднення у доповідях і виступах на наукових і науково-практичних
конференціях, семінарах різного рівня: міжнародних – «Contemporary issues in
American Studies» (Kyiv, 2004), «Теоретичні та методичні засади підготовки
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фахівців у професійних навчальних закладах технічного і художнього
профілю» (Львів, 2004), «Соціальна робота і сучасність: теорія та практика»
(Київ, 2006, 2008), «Соціальна робота в Україні: вектор розвитку в третьому
тисячолітті» (Київ, 2007), «Соціалізація особистості і суспільні трансформації:
механізми взаємовпливу та вияви» (Чернівці, 2009), «Актуальні питання
організації соціальної роботи з дітьми, що проживають у сім’ях, які опинилися
в складних життєвих обставинах» (Львів, 2008), «Перспективи медіації /
посередництва: від теорії до практики порозуміння у роботі з дітьми та
сім’ями» (Львів, 2009), «Аутизм: окремий шлях» (Львів, 2009), міжнародні
Екуменічні

соціальні

Відповідальність.

тижні

Філантропія»,

«Соціальна
«Реформи

відповідальність»,
через

довіру»,

«Довіра.
«Майбутнє

демократії в Україні», «Відмінності і повага», «Відповідальність християнина у
сучасному суспільстві» (Львів, 2009–2014), «Інформаційно-телекомунікаційні
технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи» (Львів, 2009,
2012), Samobójstwa wśród młodzieźy – wołanie o pomoc (Chełm, 2010),
«Народознавчі технології охорони і збереження здоров’я дітей та молоді»
(Івано-Франківськ, 2010), «Аутизм та громадянське суспільство» (Львів-Berlin,
2010),

«Актуальні

проблеми

підготовки

фахівців

соціальної

сфери»

(Хмельницький, 2011, 2013), «Управління в освіті» (Львів, 2011), «Сучасні
освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців» (Львів, 2011),
Odpowiedzialność wobec dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Chełm,
2012), «Освіта і здоров’я» (Суми, 2012), Diversity and Respect (Erfurt, 2012),
«Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, реалії,
перспективи» (Львів, 2013), Access to Services of Нealth – Нealth Іnequalities in
Аchievement (Erfurt, 2013), науково-методична «Управління якістю підготовки
фахівців» (Одеса, 2015), «Професійне становлення особистості: проблеми і
перспективи» (Хмельницький, 2015), Theoretical and Applied Sciences in the USA
(New York, 2015), «Соціальна політика: концепції, технології, перспективи»
(Київ,

2015),

«Социальная

психология

здоровья

и

современные

информационные технологии» (Брест, 2015), «Освіта і здоров’я підростаючого
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покоління» (Київ, 2016), Inclusion of people with disabilities (Würzburg, 2016),
Experience in evaluation / examination of practical professional activity in the
inclusion of people with disabilities through sport (Würzburg-Львів, 2016),
«Доступність до можливостей навчання у сфері університетської освіти:
Україна

–

Німеччина

–

Канада»

(Würzburg-Winnipeg-Львів,

2016);

всеукраїнських – ІІ і ІІІ Українські педагогічні конгреси (Львів, 2005, 2010),
«Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я: як Україні досягти
європейського рівня якості послуг» (Київ, 2007), «Соціальна робота: державні
стандарти вищої освіти на засадах компетентнісного підходу» (Київ, 2012),
«Професійна підготовка фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах
інтеграції України до європейського освітнього простору» (Ніжин, 2012),
«Стандарти підготовки фахівців соціальної сфери спеціальності «Соціальна
робота» за напрямом підготовки «Соціальне забезпечення» (Київ, 2013),
«Соціальна робота в Україні: становлення, перспективи, розвиток» (Львів, 2013,
2015), «Педагогіка здоров’я» (Харків, 2014, 2015, 2016), «Філософськотеоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого
розвитку» (Дніпропетровськ, 2014), «Соціальна педагогіка і соціальна робота:
виклики сьогодення» (Тернопіль, 2015, 2016); регіональних – «Філософія
гуманітарних наук: актуальність і перспективи розвитку» (Чернівці, 2006),
«Психолого-педагогічні

проблеми

викладання

природничо-математичних

дисциплін у закладах професійно-технічної освіти» (Золочів, 2006), «Проблеми
професійної освіти фахівців соціальної роботи в Україні» (Київ, 2009),
«Психологічна служба в професійно-технічних навчальних закладах: досвід,
проблеми, перспективи» (Львів, 2010), «Педагогіка і психологія професійнотехнічної освіти: науковий пошук, проблеми, перспективи» (Львів, 2011),
«Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури
здоров’язбереження» (Тернопіль, 2014).
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних
наук на тему «Розвиток медичної освіти на західноукраїнських землях (друга
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половина XVIII – 30-ті роки ХХ ст.)» було захищено в 2002 році, її матеріали в
тексті докторської дисертації не використовувалися.
Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено загалом у
86 працях, із них: 2 монографії (1 – у співавторстві); 3 посібники (2 – у
співавторстві); 9 методичних рекомендацій (4 – у співавторстві); 1 конспект
лекцій; 1 словник-довідник (у співавторстві); 19 статей у наукових фахових
виданнях України; 3 статті у зарубіжних періодичних наукових виданнях; 4
статті у виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз; 44
публікації у збірниках наукових праць і матеріалів науково-практичних
конференцій.
Структура і обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі
вступу, шести розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків,
списку використаних джерел, 24 додатки (окремим томом). Загальний обсяг
дисертації – 512 сторінок. Основний текст – 404 сторінок. Дисертація
проілюстрована 23 таблицями, 18 рисунками.
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РОЗДІЛ 1
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ДО ЗДОРОВ’ЄЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК ПРОБЛЕМА ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
У розділі викладено результати бібліографічного аналізу проблеми
професійної підготовки соціальних працівників у психолого-педагогічній,
соціологічній, культурологічній, біомедичній літературі та джерелах із
соціальної роботи; представлено концептуальні засади та основні поняття
дослідження
1.1. Бібліографічний аналіз проблеми професійної підготовки
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності
у вітчизняній та зарубіжній літературі
Проблема професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в
Україні розглядалася у зв’язку з організаційними, психолого-педагогічними,
соціологічними, культурологічними аспектами, проводились компаративні
розвідки,

водночас

порівняльно-педагогічного

дослідження

професійної

підготовки майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності в зарубіжних країнах у вітчизняній педагогічній науці не було.
Бібліографічний аналіз проблеми традиційно проводиться із застосуванням
таких критеріїв, як тип джерела (публікації), автор, хронологічні й географічні
рамки тощо. Найбільш загальний поділ зібраних нами джерел пов’язаний із
вітчизняними і зарубіжними публікаціями.
Професійну підготовку майбутніх соціальних працівників у США до
здоров’єзбережувальної діяльності розглядаємо як складову неперервної
професійної освіти фахівців соціальної роботи, що здійснюється в умовах
вищої школи США у системі професійної підготовки соціальних працівників на
засадах

міждисциплінарності, і

детермінована

суспільним

запитом

на
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висококваліфікованого фахівця, компетентного у діяльності зі збереження
здоров’я в умовах глобалізаційних впливів, готового до ефективного
комплексного вирішення проблем клієнтів на основі цінностей соціальної
роботи у контексті здоров’я. З огляду на це логіка порівняльно-педагогічного
дослідження українських і зарубіжних джерел була окреслена напрямами
наукового пошуку і включала три групи матеріалів, що розкривають сутність:
а) здоров’єзбережувальної діяльності соціального працівника в теорії і практиці
соціальної роботи США та в світі; б) професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників до діяльності зі збереження здоров’я в умовах
глобалізаційних змін у соціальній сфері, освіті, охороні здоров’я; в)
підготовленого до діяльності зі збереження здоров’я соціального працівника як
висококваліфікованого

професійно

компетентного

фахівця

у

системі

неперервної освіти в галузі соціальної роботи.
Зупинимося детальніше на характеристиці кожної групи джерел.
 А. Здоров’єзбережувальну діяльність соціального працівника в теорії і
практиці соціальної роботи представляють публікації переважно зарубіжних
авторів. При чому розглядаються такі аспекти:
 досвід соціальної роботи у сфері здоров’я (М. Сапс (М. Suppes), К. Велс
(С. Wells) (Suppes, Wells, 1991); С. Вулф (S. Woolf), Л. Ерон (L. Aron) (Woolf &
Aron, 2013) відображений через застосування базованої на фактах практики в
клінічній соціальній роботі (Дж. Дріско (J. Drisko), М. Ґрейді (M. Grady)
(Drisko, 2012); у комплексній допомозі (Р. Кертіс (R. Curtis), І. Крістіан
(Е. Christian) (Curtis & Christian, 2012); у навчанні, консультуванні пацієнтів для
поліпшення їх поведінки здоров’я (К. Мак-Брайд (С. McBride), Б. Раймер
(В. Rimer) (McBride & Rimer, 1999); послуги догляду за здоров’ям удома (Lee,
2002). Ф. Нейсон (F.Nason), Т. Дельбанко (T.Delbanco) назвали роботу
соціальних працівників сфери здоров’я «м’якими послугами», які сприяють
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задоволенню психосоціальних потреб клієнтів шляхом втручання на всіх рівнях
практики (Nason & Delbanco, 1976);
 ця діяльність відбувається у співпраці соціальних працівників з
лікарями, медсестрами та іншими фахівцями у складі міждисциплінарних
команд здоров’я у медичних закладах і установах охорони здоров’я як
допомога хронічно хворим у вирішенні проблем клієнтів, наприклад, з
цукровим діабетом (В. ДеКостер (V. DeCoster, 2001). Валконен (Т. Valkonen),
Е. Сігвонен (А. Sihvonen), І. Лагельма (Е. Lahelma) (Valkonen, Sihvonen, &
Lahelma, 1994), людей літнього віку (Л. Соммерс (L. Sommers), К. Мертон
(К. Marton), Дж. Барбачіа (J. Barbaccia), Дж. Рендольф (J. Randolph) (Sommers,
Marton, Barbaccia, & Randolph, 2000); (Л. Бронштейн (L. Bronstein) (Bronstein,
2003);

Р. ДеЛоуч

(R. DeLoach)

(DeLoach,

2003);

Дж. Кріст

(G. Christ),

М. Сорматі (М. Sormanti) ( Christ, Sormanti, 1999); (С. Саксена (S. Saxena),
К. О’Коннел (К. O’Connell), Л. Андервуд (L. Underwood) (Saxena, O’Connell &
Underwood, 2002); у трансплантології С. Дупер (S. Dhooper) (Dhooper, 1994);
надають послуги керованого догляду (Д. Корнеліус (D. Cornelius) (Cornelius,
1994) і соціальні послуги охорони здоров’я вдома (Дж. Лі (J.Lee) (Lee, 2002);
Р. Лавсон (R. Lawson) (Lawson, 2007); працюють із соціальними групами
(Д. Стоколс

(D. Stokols),

Дж. Ґрживач

(J. Grzywacz),

С. МакМаган

(S. McMahan), К. Філліпс (К. Phillips) (Stokols, Grzywacz, McMahan, & Phillips,
2003);
 сучасні ділянки практики соціальних працівників сфери здоров’я це
також соціальні служби в громаді, що надають інтегровані послуги охорони
здоров’я (Дж. ДеБоніс (J. DeBonis) (DeBonis, 2013), спрямовані на подолання
дитячої епідемії ожиріння, здорове харчування (І. Еліадіс (Е. Eliadis) (Eliadis,
2006); М. Сторі (М. Story), К. Кейфінст (К. Kaphingst), Р. Робінсон-О’Браєн
(R. Robinson-O’Brien) (Story, Kaphingst, Robinson-O’Brien, & Glanz, 2008);
догляд наприкінці життя в закладах паліативної допомоги (Дж. Кріст
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(G. Christ), С. Блакер (S. Blacker) (Christ, Blacker, 2005); Д. Олівере (D. Oliviere)
(Oliviere, 2001); Б. Раснак (B. Rusnack), С. Шафер (S. Schaefer), Д. Мокслі
(D. Moxley) (Rusnack, Schaefer, &Moxley, 1988); Н. Смол (N. Small) (Small,
2001); Б. Монро (В. Monroe) (Monroe, 1993); В. Вейнрайт (W. Wainwright),
Л. Маттар (L. Mattar), М. Сканлен (М. Scanlan) (Lawson, 2007); К. Брендсен
(С. Brandsen) (Brandsen, 2005); Д. Мейєр (D. Meier), Л. Бересфорд (L. Beresford)
(Meier, Beresford, 2008); Ф. Шелдон (F. Sheldon) (Sheldon, 2000); Д. Олівер
(D. Oliver),

Е. Віттенберґ-Лайлз

(E. Wittenberg-Lyles),

К. Вашінгтон

(K. Washington), С. Серавот (S. Sehrawat) (Oliver, Wittenberg-Lyles, Washington,
& Sehrawat, 2009);
 особливості практики соціального працівника сфери громадського
здоров’я пов’язані з управлінням змінами (в житті клієнта) і управлінням
лікарняними закладами (менеджер державних і місцевих програм у сфері
збереження здоров’я), сприянням розвитку середовища для впровадження
нових програм (М. Дуріс (Dooris, 2009); І. Грига (Грига, 2001); Дж. Ґлоберман
(J.Globerman), Дж. Вайт (J.White), Ґ. Мак-Дональд (G. McDonald) (Globerman,
White, & McDonald, 2003); B. Jones (Jones, 2005); Д. Малінґс (D. Mullings),
Дж.Дейвіс (J.Davies) (Globerman, White, Mullings, & Davies, 2003); Т. Карлтон
(Carlton, 1984); Е. Розенблатт (А. Rosenblatt), Д. Вальдфоґель (D. Waldfogel)
(Rosenblatt, Waldfogel, 1983). Громадське здоров’я як самостійну професійну
діяльність визначено Ч.-Е. Вінслоу (Ch.-E. A. Winslow, 1920): «… наукою і
мистецтвом запобігання захворювань, що передбачає об’єднання зусиль
спільноти для покращення умов середовища проживання, навчання здоров’я
громадян з метою збільшення тривалості й підвищення рівня їх життя, що
допоможе підтримувати здоров’я кожного… потребує розвивати відповідні
соціальні механізми, …систему медичного обслуговування» (Gehlert, Browne,
2012, с. 64; Institute of Medicine, 1988). Соціальна робота і громадське здоров’я
засновані на спільних цінностях: відданості зростанню соціальної, економічної,
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екологічної справедливості; усуненню нерівностей між і всередині різних груп
населення щодо збереження здоров’я; першочерговій увазі до пригноблених,
вразливих груп населення і груп підвищеного ризику (Д. Уілкінсон, К. Раундз,
В. Коупленд (Gehlert, Browne, 2012, с. 65; Wilkinson, Rounds, & Copeland, 2002).
Водночас їх відрізняють підходи до практики: ГЗ наголошує на зміцненні
здоров’я громад шляхом захисту від несприятливих впливів навколишнього
середовища і профілактики захворювань; метою діяльності вбачає досягнення
здоров’я популяції (M. Sable, D. Schild, A. Hipp) (Gehlert, Browne, 2012, с. 67);
соціальна робота у сфері здоров’я зосереджена на окремих особах і групах,
застосовує можливості розвитку їхнього потенціалу для збереження здоров’я;
 соціальна робота у сфері здоров’я сприяє позитивним змінам у практиці
охорони здоров’я (Дж. ДеБоніс, Е. Мола, Р. Джайнакейн (DeBonis, 2013, с. 9),
зокрема це полягає у: розширенні спектру закладів, організацій, громад, у яких
практикують соціальні працівники; переорієнтуванні фахівців на широкий
спектр проблем здоров’я, психічного здоров’я у зв’язку із соціальними та
економічними аспектами життя окремих осіб, груп і громад (Hoge, Paris, Adger,
Collins, Finn, Fricks, &Young, 2005); переході до парадигми здоров’я, заснованої
на визнанні й усвідомленні впливу психосоціальних чинників на етіологію,
перебіг, наслідки хвороб; усвідомленні фахівцями важливості терапевтичних
відносин; наголосі на співпраці під час надання соціальних послуг зі
збереження і зміцнення здоров’я клієнтів (Vourlekis, Ell, & Padgett, 2001);
 у складі міждисциплінарної команди здоров’я соціальні працівники
відіграють різні ролі, виконують функції (В. Мак-Вільям (McWilliam, 2009);
Г. Кляйборн

(Н. Claiborne),

Г. Ванденберг

(Н. Vandenburgh)

(Claiborne,

Vandenburgh, 2001); С. Берлін (S. Berlin), Дж. Марш (J. Marsh), М. Спенсер
(М. Spencer) (Spencer, 2008): члена команди; оцінювача ситуації пацієнта;
захисника (адвоката) прав та інтересів пацієнта і його сім’ї; скринінг і участь в
терапії алкоголізму, депресії, тривоги; управління справами (ведення випадку);
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когнітивно-поведінкова терапія самокерування пацієнта; консультування при
важкій втраті; допомога команді здоров’я

(групі фахівців у складі лікаря,

медсестри, психолога, реабілітолога, інших професіоналів, участь яких
потрібна для допомоги у вирішенні проблем клієнта з порушеннями здоров’я) в
цілісному оцінюванні проблем пацієнта (С. Крайґ (S. Craig), Р. Франкфорд
(R. Frankford),

К. Ален

(К. Allan),

К. Вільямс

(С. Williams),

С. Шварц

(С. Schwartz), Е. Яворскі (А. Yaworski), Ґ. Джанц (G. Janz), С. Малік-Сані
(S. Malek-Saniee) (Craig, Frankford, Allan, Williams, Schwartz, Yaworski, Janz, &
Malek-Saniee, 2016); Д. Різ (D. Reese), М. Сонтаґ (М. Sontag) (Reese, & Sontag,
2004); С. Наґі (Nagi, 1975); Р. Левін (R.Levin) (М. Herbert) (Levin, Herbert, 2001);
І. Сальваторе (Salvatore, 1988); З. Мулалі (Mullaly, 1988); Дж. Абрамсон,
(J.Abramson), Т. Мізрахі (T. Mizrahi) (Abramson, & Mizrahi, 1986); М. Шеппард
(Sheppard, 1992); Дж. Лессер (Lesser, 2000). Найкращим коментарем діяльності
соціальних працівників у сфері здоров’я є документи «Здоров’я і хвороба»
(Consultation Paper: Health and Illness Health) та «Соціальна робота і нерівності у
сфері здоров’я», прийняті МФСП і МАШСР (Fish, & Karban, 2014), у яких
здоров’я визнано питанням основних прав людини і соціальної справедливості,
що зобов’язує соціальну роботу застосовувати ці принципи у політиці, освіті,
наукових дослідженнях, практиці (The Social Work, 2010; International
Federation, 2010);
 сучасна модель професійного втручання фахівця соціальної роботи у
сфері здоров’я розрахована на подолання нерівностей щодо здоров’я (Д. Сомер
(D.Sohmer), Т. Сакс (T. Sacks), К. Майнінґер (C. Mininger), М. Мак-Клінток
(М. McClintock), О. Олопейд (О. Olopade) (Gehlert, Sohmer, Sacks, Mininger,
McClintock, & Olopade, 2008); усунення нерівності в галузі охорони здоров’я за
ознакою раси, національності, мови (К. Фіскелла (К. Fiscella), П. Френкс
(Р. Franks), М. Дешер (М. Doescher), Б. Сейвер (B. Saver) (Fiscella, Franks,
Doescher, & Saver, 2002); зменшення впливу соціальних детермінант здоров’я
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та їх нерівномірного розподілу (Г. Ґрехем (Graham, 2004); Дж. Боннефой
(Bonnefoy, Morgan, Kelly, Butt, &Bergman, 2007); Р. Бовен (R. Bowen), Б. Волтон
(В. Walton) (Bowen, & Walton, 2015); Е. Кунст (А. Kunst), К. Джіскес
(К. Giskes), Дж. Макенбах (J. Mackenbach) (Mackenbach, 2002); Р. Вілкінсон
(Wilkinson, 2005), у тому числі за віком, соціальним статусом (Н. Андерсон
(N. Аnderson), Е. Андерсон (E. Anderson) (Anderson, Anderson, 2003), (Б. МакІвен (В. McEwen), П. Джіанорос (Р. Gianaros) (McEwen, & Gianaros, 2010);
Д. Блейн (D. Blane), Ґ Сміт (G. Smith), М. Бертлі (М. Bartley) (Blane, Davey,
Smith, &Bartley, 1993); Н. Деніелс (N. Daniels), Б. Кеннеді (В. Kennedy),
А. Кавачі (І. Kawachi) (Daniels, Kennedy, & Kawachi, 2000); М. Мармот (Marmot,
2004); Дж. Коста (G. Costa), Т. Спейдіа (Т. Spadea), Н. Діріндін (N. Dirindin)
(Costa, Spadea, &Dirindin, 2002); Дж. Макенбах (Mackenbach, 1994); І. Зіґліо
(Е. Ziglio) (Ziglio, & Barbosa, & Charpak, & Turner, 2003). Tрансдисциплінарний
підхід у роботі соціального працівника сфери здоров’я є найбільш сучасним,
оскільки сприяє інтеграції громадського здоров’я і соціальних служб для
усунення нерівності в галузі здоров’я (М. Кретер (М. Kreuter), Д. Пфайфер
(D. Pfeiffer) (Kreuter, Pfeiffer, 2013).
 така модель втручання заснована на цілісному розумінні здоров’я та
здорової особистості як біопсихосоціодуховного феномену (Т.Андрющенко
(Андрющенко, 2007); М. Амосов (Амосов, 1987); Е. Вейл (Weil, 2004);
М. Вороненко, З. Гладун (Гладун, 2005); І.Коцан, Г.Ложкін, М. Мушкевич
(Коцан, Ложкін, &Мушкевич, 2011); С. Горбушина (Горбушина, 2005);
О. Дмітрієва (Дмітрієва, 2011); Н. Зимівець (Зимівець, 2010); О. Васильєва,
Ф. Філатов (Васильева, Филатов, 2005); Л. Кавлз (Cowles, 2003); Ю. Лісіцин
(Лисицын, Сахно, 1989); Т. Лукіна, Н. Рингач (Рингач, Лукіна, 2016);
М. Нєдєляєва (Неделяева, 2012); В. Нілов (Нилов, 2002); О. Марків (Марків,
(2009);

Дж. МакКензі

(J.McKenzie),

Р. Пінджер

(R. Pinger),

Дж. Котецкі

(J.Kotecki) (McKenzie, Pinger,& Kotecki, 2008); Р. Лазаурус (R. Lazarus),
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С. Фолкман (S. Folkman) (Lazarus, Folkman, 1984); Г. Мисіна (Мысина, 2011);
Е. Паттерсон

(Patterson,

1998);

Ч. Шерідан

(Ch.Sheridan),

С. Радмахер

(S.Radmacher) (Sheridan, Radmacher, 1998);
 ключовим аспектом практики соціального працівника сфери здоров’я в
США та інших зарубіжних країнах є формування здорової поведінки клієнтів
шляхом навчання їх здоров’я (К. Вішванат (K. Viswanath) (Glanz, &Rimer,
Viswanath,

2008);

Р. Брайтвейт

(R. Braithwaite),

С. Ділоріо

(С. Dilorio),

К. Реснікав (К. Resnicow) (Resnicow, Braithwaite, Dilorio, &Glanz, 2002);
Н. Зимівець, О. Закусило, В. Петрович (Зимівець, Петрович, & Закусило, 2010);
М. Кейнц (М. Keintz), П. Енгстром (Р. Engstrom), Л. Флейшер (L. Fleisher)
(Keintz, Rimer, Fleisher, & Engstrom, 1988); Б. Ольденберг (В. Oldenburg) (Glanz,
Oldenburg, 2001); (М. Дерриберрі (Derryberry, 1960); В. Ґріффітс (W. Griffiths)
(Griffiths, 1972); Л. Ґрін (L. Green), М. Кретер (М. Kreuter) (Green, Kreuter,
2005); С. Сімондс (S. Simonds) (Simonds, 1976); Дж. Гочбаум (Hochbaum, 1958);
К. МакЛерой (K. McLeroy), Д. Бібеу (D. Bibeau) Е. Стеклер (А. Steckler)
(McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 1988); Б. Смедлі (В. Smedley), С. Сайм
(S. Syme) (Smedley, & Syme, 2000); М. Кемпбел (М. Campbell) (Campbell, 1993);
К. МакБрідж (С. McBride), Б. Раймер (В. Rimer) (McBride, Rimer, 1999);
К. Емонс (К. Emmons), С. Роллнік (S. Rollnick) (Emmons, Rollnick, 2001);
Дж. Радд (J. Rudd) (Rudd, Glanz, 1990); Д. Ґочман (D. Gochman) (Gochman,
(1997); Л. Кольб (L. Kolbe) (Kolbe, 1988); І. Кріммінс (E. Crimmins), Й. Сейто
(Y.Saito) (Crimmins, Saito, 2001);
 основними формами і методами соціальної роботи у сфері здоров’я в
США є: поінформована згода, психосоціальна адаптація (Г. Лівни (Н. Livneh)
(Livneh, 2000);

М. Роуз (М. Rose), Г. Фліґ (Н. Fliege), М. Гільдебрандт

(М. Hildebrandt), Т. Скіроп (Т. Schirop), Б. Клапп (В. Klapp) (Rose, Fliege,
Hildebrandt, Schirop, & Klapp, 2002); робота з випадком – психосоціальна
терапія (Ф. Голліс (F. Hollis) (Hollis, Woods, 1981); Ф.Хайдер (F. Heider) (Heider,
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1958); Л. Абрамсон (L. Abramson), М. Селігман (М. Seligman), Дж. Тісдейл
(J.Teasdale) (Abramson, Seligman, & Teasdale, 1978); психо-едукація з питань
фізичного стану, консультативна підтримка для підвищення рівня управління й
подолання стресу, інтенсивне психосоціальне втручання (в комплексі з
психотерапією і фармакотерапією) (Bartlett, 1934, c.167; U.S. DHHS, 1999);
психосоціальна адаптація з допомогою стратегій виживання, що покращує
якість життя людей, сприяє їх самоефективності, оптимізму, ефективному
доланню труднощів завдяки підтримці соціального працівника (М. Роуз,
Г. Флійдж, Т. Скіроп, Б. Клапп, М. Хільдебрандт) (Rose, Fliege, Hildebrandt,
Schirop, & Klapp, 2002);
 основним напрямом діяльності соціального працівника зі збереження
здоров’я клієнтів в Україні є формування, переважно у молоді, здорового
способу

життя,

ціннісного

ставлення

до

здоров’я,

мотивації

здоров’єзбереження (О. Балакірєва, О. Вакуленко, О. Яременко (Яременко,
Балакірєва, &Вакуленко, 2000); В. Бобрицька (Бобрицька, 2010); Ю. Вороненко
(Вороненко, 2002); В. Биков (Быков, 2010); Т. Бондар, О. Карпенко, Д. ДиковаФаворська (Бондар, Карпенко, Дикова-Фаворська, 2005); Н. Зимівець (Зимівець,
2008); Н. Кріґер (N. Krieger) (Krieger, 2001); О. Соколенко (Соколенко, 2008).
Така робота проводиться в умовах основної школи, професійно-технічної та
вищої освіти (В. Красилов (Красилов, 2009); Т. Семенкова (Семенкова, 2013);
 практика соціальної роботи у сфері здоров’я тісно пов’язана із
соціальною політикою, що формується в контексті глобальних нерівностей
стосовно здоров’я (П. Байвотерс (Р. Bywaters), І. Мак-Леод (E. McLeod),
Л. Напьєр (L. Napier) (Bywaters, & McLeod, & Napier, 2009); ця політика у
Європейському Союзі та в США спрямована на скорочення соціальноекономічної нерівності в галузі охорони здоров’я (Е. Кунст (А. Kunst), К. Ґіскес
(К. Giskes), Дж. Макенбах (J. Mackenbach) (Kunst, Giskes, & Mackenbach, 2004);
(Ф. Лоук (F.Louckx) (Louckx, 2002); в Україні та зарубіжних країнах державна
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соціальна політика і політика охорони здоров’я формуються на перетині
глобального і локального контекстів (Т. Семигіна (Семигіна, 2009; Семигіна,
2012; Семигіна, 2013; Семигіна, 2014); Н. Рингач (Рингач, 2010); М. Вайтхед
(М. Whitehead), Ґ. Далґрен (G. Dahlgren) (Whitehead, Dahlgren, 2006; Whitehead,
Dahlgren, 2007); С. Aсквіт, С. Кларк, Л. Ватерхауз (Asquith, Clark & Waterhouse,
2005);
 соціальна робота сфери здоров’я у різних країнах має свої особливості: в
Австралії вона пов’язана із заняттєвою терапією (П. Хов (Р. Hawe), Д. Деджелін
(D. Degeling), Дж. Холл (J. Hall) (Hawe, Degeling, & Hall, 1990); в Болгарії
сформувалася на засадах роботи патронажних медсестер (К. Попова (К. Popova)
(Popova, 2011); у Великій Британії (М. Мермот (Marmot, 2004), Голландії
(Дж. Макенбах (Mackenbach, 1994) і Гонконгу має багато спільного із
американською моделлю, оскільки частково запозичено цей досвід, і включає
діяльність як у закладх охорони здоров’я, так і роботу в громаді (С. Чан
(С. Chan), Н. Ринд (N. Rhind) (Chan, Rhind, 1997); у європейському регіоні
(М. Вайтхед, Дж. Далґрен), зокрема, Італії (Дж. Коста, Т. Спейдіа, Н. Діріндін
(Costa, Spadea, &Dirindin, 2002) і Німеччині (Г. Гомфельд (Homfeld, 2005),
К. Ортман (К. Ortmann) (Ortmann, Waller, 2005) зосереджена на налагодженні
взаємодії між соціальними працівниками і медиками для спільного вирішення
проблем здоров’я пацієнтів під час стаціонарного лікування; у Канаді основний
акцент – на роботі у сфері хоспісно-паліативної допомоги і профілактиці
залежностей (Дж. Шмідт (G. Schmidt), Е. Вестуес (А. Westhues), Дж. Лафренс
(J. Lafrance), Е. Новлс (А. Knowles) (Schmidt, Westhues, Lafrance, & Knowles,
2000); Р. Романов (R. Romanow) (Romanow, 2002); у США соціальна робота
сфери здоров’я – це друга за чисельністю група фахівців соціальної сфери після
соціальних працівників, залучених до роботи з дітьми і сім’ями (Дж. МакКейб
(J. McCabe)

(McCabe,

1984);

М. Лимбері

(М. Lymbery),

Е. Міллворд

(А. Millward) (Lymbery, & Millward, 2001); С. Наґі (Nagi, 1975); І. Кріммінс,
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Й. Сейто (Crimmins, Saito, 2001); І. Сальваторе (Salvatore, 1998); у Швеції
соціальна робота сфери здоров’я найчастіше асоціюється з допомогою людям з
інвалідністю й особам похилого віку (Б. Берстрьом (В. Burström), І. Зіґліо
(Ziglio, &Barbosa, & Charpak, &Turner, 2003);
 історичні аспекти становлення і розвитку соціальної роботи у сфері
здоров’я за кордоном, переважно в США, представлені у працях Г. Бартлетт
(Клос, 2015; Bartlett, 1934), Т. Бравн (T. Browne), Р. Ґрінкер (R. Grinker),
Т. Доддс (T.Dodds), А.Евісон (Evison, I.), К.Дженсеньюс (K. Jensenius),
С. Камарота (S. Camarota), Р. Кебот (R. Cabot) (Cabot, 1911; Cabot, R. C. (1915),
І. Кеннон (Cannon, 1923), А. Клейн (A. Klein), Дж. Корман (J. Kohrman),
Г. МакҐреґор (H. MacGregor), М. Некман (M. Nacman), Л. О’Браєн (L. O’Brien),
К. Розенберг (C. Rosenberg), К. Сілан (K.Selan), М. Стайтс (M.Stites) (Gehlert,
Browne, 2012, с. 39). Частина з цих авторів визнана фундаторами соціальної
роботи сфери здоров’я США, оскільки їх практичний досвід у цій царині
послужив підґрунтям для теорії здоров’єзбережувальної діяльності в соціальній
сфері. На основі аналізу джерельної бази було виділено сім етапів розвитку
професійної підготовки до соціальної роботи у сфері здоров’я США.
Детальніше обґрунтування періодизації подано в підрозділі 4.1.
 Б. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до
діяльності зі збереження здоров’я в умовах глобалізації зазнала трансформацій
під впливом чинників, які торкнулися вищої освіти, соціальної сфери, охорони
здоров’я:
 вплив глобалізації на підготовку фахівців різних галузей народного
господарства у Великій Британії, Австрії, Німеччині, Канаді, Скандинавських
країнах, США, Японії, Південній Кореї та ін. розглядали вітчизняні дослідники
педагогіки (Н. Абашкіна (Абашкіна, 2003); Н. Авшенюк (Авшенюк, 2016, с.93);
Н. Бідюк (Бідюк, 2009); О. Загайко (Загайко, 2008); В. Кудін (Ничколо, & Кудін,
2000), Н. Лавриченко (Лавриченко, 2000), О. Локшина (Локшина, 2007),
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О.Огієнко (Огієнко, 2009), Н. Пазюра (Пазюра, 2014), О. Павлішак (Павлішак,
2008), О. Стойка (Стойка, 2015); М. Яковлєв (Яковлєв, Кабаченко, 2011); це
дало можливість встановити прояви глобалізаційних впливів у: переважанні
англо-американських цінностей в освіті, освітній політиці, інтернаціоналізації
та інтенсифікації міжнародних обмінів і взаємовідносин; проникненні їх у
більшість країн та сприянні динамічному зближенню локальних, національних і
глобальних запитів у цій сфері (Greenwood, 1957);
 підготовка соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності
розглядається у контексті глобалізації крізь призму наслідків (перш за все,
негативних) для здоров’я населення й системи його охорони на глобальному,
національному, місцевому рівнях. Вони пов’язані з поширенням неоліберальної
моделі економічного зростання, зумовленими нею знищенням навколишнього
середовища та кліматичними змінами, масовою міграцією, комерціалізацією
охорони здоров’я, посиленням нерівності в доступі до його збереження і
несправедливості в розподілі ресурсів для здоров’я усередині країн і між ними;
зростанням чисельності осередків бойових дій, політичних конфліктів і проявів
насильства в різних формах, що виходять за межі національних кордонів,
спричинюють антропологічну кризу (Д. Джонс (D.Jones), Р. Труел (R.Truell)
[988]);

К. Лабонте-Росет

(Е. Marynowicz-Hetka),

(С. Labonté-Roset),

Дж. Шмагальський

І. Маринович-Гетка

(J. Szmagalski)

(Seibel,

2002);

Е. Лаван (А. Lavan) (Lavan, 1989); соціальні працівники сфери здоров’я
відіграють важливу роль у її розв’язанні (The Social Work, 2010);
 глобалізація спричинила трансформації освітньої парадигми, зміну
концепції освіти на початку XXI ст. (С. Архипова (Архипова, 2011),
Л. Лук’янова, О. Аніщенко (Лук’янова, Аніщенко, 2014); С. Гончаренко
(Гончаренко, 1997); С. Гук (S. Hook) (Hook, 1947); Н. Дем’яненко (Дем’яненко,
2011); В. Загвязинський (Загвязинский, 1982); С. Змейов (Змеёв, 1999);
В. Кулініченко (Кулініченко, 2002); Ф. Фукуяма (Фукуяма, Курбатов, 2015);
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Е. Остін

(A. Astin)

Т. Кристопчук,

(Astin,

С. Сисоєва

1998),

В. Краєвський

(Сисоєва,

Кристопчук,

(Краевский,
2013);

2001);

О. Романенко

(Романенко, 2003), зумовила перехід до неперервної освіти як концепції
професійної підготовки і професійного розвитку фахівця впродовж життя в
сучасному світі (С. Батишев (Батышева, 1998); Т. Десятов (Десятов, 2014),
М. Дмитриченко (Дмитриченко, Хорошун, &Язвінська, 2006); І. Зязюн (Зязюн,
2000); В. Кремень (Кремень, 2003); Н. Мукан (Мукан, 2011); Н. Ничкало
(Ничкало, 1999; Ничколо, & Кудін, 2000); В. Поліщук (Поліщук, 2006);
Дж. Боткін (J. Botkin), М. Елмандра (М. Elmandra), М. Маліца (М. Malitza)
(Botkin, Elmandra, Malitza, 1979); Е. Корнвел (А. Carnevale), Н. Сміт (N.Smith),
Дж. Строл (J. Strohl) (Carnevale, Smith, Strohl, 2010);
 міжнародна і регіональна соціальна політика пов’язані з глобальним
управлінням і міжнародною співпрацею в професійній освіті у галузі соціальної
роботи (Н. Гайдук (Гайдук, Герасим, & Корж, 2016); Б. Дікон (В. Deacon),
М. Маковей (M. Macovei), Л. ВанЛангенхове (L. Van Langenhove), Н. Йетс
(N. Yeates) (Deacon, &Macovei, &Langenhove, & Yeates, 2009); Дж. Крістенсен
(J. Christensen) (Christensen, 2016); С. Трайджед (S. Trygged) (Trygged, 2010);
М. Лівермор, Дж. Мідглі, М. Трейсі (Midgley, Tracy, &Livermore, 1999);
Е. Найфоф-Небел, Ф. Сібел (Kniephoff–Knebel, Seibel, 2008);
 у цих умовах завершено процес інституціалізації освіти в соціальній
роботі для сфери здоров’я (Д. Гайдн (D.Haydn) (Haydn, 1994), В. Шмідт
(Шмидт, 2007), і професіоналізації соціальної роботи сфери здоров’я
(Р. Фельдман (R. Feldman) (Feldman, 2001); А. Флекснер (A. Flexner) (Flexner,
1915); Е. Грінвуд (Greenwood, 1957); А. Вайс-Ґел (І. Weiss-Gal), П. Велбурн
(Р. Welbourne) (Weiss-Gal, Welbourne, 2008); І. Фрейдсон (Е. Freidson) (Freidson,
1970); С. Венокьюр (S. Wenocur), М. Рейх (М. Reisch) (Wenocur, Reisch, 1983);
Е. Еббот (А. Abbott) (Abbott, 1995); Р. Хаґман (R. Hugman) (Hugman, 1996);;
(Б. Беркман (В. Berkman) (Berkman, 1996);
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 глобалізаційні процеси сприяли посиленню «релятивістського» статусу
вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку соціальних працівників
різних освітніх рівнів, у зв’язку з поширенням неформальних вимог Світових
стандартів освіти і підготовки в галузі соціальної роботи у різних країнах
(С. Вебб (S. Webb), М. Ґрей (М. Gray) (Gray, Webb, 2008); В. Лоренц (W.Lorenz)
(Lorenz, 2001); В. Севпол (V. Sewpaul) (Sewpaul, 2005); Е. Фістел (А. Feustel)
(Feustel, 2006); Л. Хілі (L. Healy) (Healy, 2008); Н. Холл (N. Hall) (Healy, Hall,
2007); світові стандарти формуються на засадах конвергенції та гармонізації
структур

академічних

ступенів

ЗВО,

процедур

визнання

дипломів

і

гарантування якості освіти; запроваджують глобальні рейтинги порівняння
систем освіти й навчальних закладів, навчальних дисциплін тощо (Авшенюк,
2016, с.89; Гуло, &Левківський, & Котоловець, 2013); професійна підготовка
соціальних працівників у США здійснюється за національними стандартами,
що зорієнтовані на Світові стандарти освіти і підготовки у галузі соціальної
роботи (Global Standards, 2005; International Federation, 2008; Jones, Yuen
&Rollet, 2008);
 підготовка майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності здійснюється в умовах університетів (А. Хан (Kahn, 2000),
розглядали її окремі особливості у США (Чорна, 2009), Канаді (Микитенко,
2006), країнах Скандинавії (Логвиненко, 2015); із застосуванням інноваційних
технологій

навчання

(Д. Лоріланд

(Laurillard,

2002);

у

Національному

університеті «Львівська політехніка» (Гайдук, 2003; Курляк, 2003);
 представлені теоретичні й організаційно-методичні аспекти підготовки
соціальних працівників (Мигович, 2002), у системі неперервної освіти США
(Н. Собчак (Собчак, 2004); до здійснення посередницької діяльності (у США і
Канаді) (Гайдук, 2004), до формування здорового стилю життя клієнтів
(С. Авчіннікова

(Авчинникова,

2010);

найбільш

важливими

засадами

підготовки майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
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діяльності є етичні норми і цінності професії (Дж. Керні (J. Carney), К.МакКарен (K. McCarren) (Carney, McCarren, 2012); на зміст і характер підготовки
впливають стандарти практики (М. Сейбл, Д. Шілд, Е. Гіпп (Sable, Schild,
&Hipp, 2005) і сфери практики такі, як: догляд наприкінці життя (К. Волш-Берк
(К. Walsh-Burke), І. Сісікай (Е. Csikai) (Walsh-Burke, Csikai, 2005); онкологія
(П. Ковач (Р. Kovacs), Л. Бронштейн (L. Bronstein) (Kovacs, Bronstein, 1999);
заклади охорони здоров’я (Б. Верлекіс, К. Елл, Д. Пейджетт (Vourlekis, Ell, &
Padgett, 2001); має значення вибір моделі професійної освіти (Н. Гайдук
(Гайдук, 2003), особливо інтерактивної біопсихосоціальної моделі (С. Ліндау
(S. Lindau), І. Ломанн (Е. Laumann), В. Левінсон (W.Levinson), Л. Вайт (L.Waite)
(Lindau, Laumann, Levinson, & Waite, 2003);
 вивчалися особливості: державної освітньої політики України у сфері
освіти осіб з особливими потребами (В.Бобрицька, (Бобрицька, 2016),
підготовки

до

здоров’єзбережувальної

діяльності

фахівців

з

фізичної

реабілітації (Бєлікова, 2012) і фізичного виховання (Гаркуша, 2015); майбутніх
учителів – до збереження професійного здоров’я (Мешко, 2012); формування
готовності

майбутніх

соціальних

працівників

до

діяльності

у

сфері

громадського здоров’я – роботи в умовах надзвичайних ситуацій (К. Раундз
(К. Rounds),

Дж. Кей

(J. Caye),

Т. Росс-Шеріф

(Т. Ross-Sheriff),

Д. Бейлі

(D. Bailey), Дж. Андерсон (J. Anderson) (Rounds, Caye, Ross-Sheriff, Bailey, &
Anderson, 2005);
 дієвими методами професійної підготовки соціальних працівників для
сфери здоров’я вважаються: навчання на основі фактичних даних (П. Дейвіс
(Davies, 2000); Р. Горнер (R. Horner), І. Карр (Е. Carr), Дж. Халлі (J. Halle),
Дж. МакҐі (G.McGee), С. Олдом (S.Odom), М. Волері (М. Wolery) (Horner, Carr,
Halle, McGee, Odom, & Wolery, 2005); Дж. МакФаден (J. McFadden), Л. Тіман
(L. Thiemann) (McFadden, Thiemann, 2009); освітні технології в умовах
мінливого середовища (Дж. Галлас (J. Hallas) (Hallas, 2008); Н. Бар (N.Bahr)
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(Bahr, 2010); спільне (коопероване) навчання як інтеграція теорії та практики
(Р. Джілліс

(R. Gillies)

(Gillies,

2007);

клінічне

навчання

(Ґ. Сімпсон

(G. Simpson), Дж. Вільямс (J. Williams), Е. Сігал (А. Segall) (Simpson, Williams,
& Segall, 2007); І. Ґольдштейн (Goldstein, 2007); особливої уваги заслуговують
підходи у навчанні й підготовці студентів до роботи з особами, хворими на
аутизм (Р. Сімпсон (R. Simpson) (Simpson, 2005); М. Мейтон (M. Mayton),
Дж. Вілер (J. Wheeler), Е. Менендез (А. Menendez), Дж. Джанг (J.Zhang)
(Mayton, Wheeler, Menendez,& Zhang, 2010); Л. Коллет-Клінґенберг (L. ColletKlingenberg), С. Роджерс (S.Rogers), Д. Гаттон (D.Hatton) (Odom, ColletKlingenberg, Rogers, & Hatton, 2010);
 інноваційні методи професійної підготовки соціальних працівників до
діяльності зі збереження здоров’я: трансдисциплінарне навчання (Л. Арнольд
(L. Arnold), Дж. Гіпп (J. Hipp), Е. Кульманн (А. Kuhlmann), І. Бадд (Е. Budd)
(Arnold, Hipp, Kuhlmann, Budd, 2013); активні методи (Архипова, 2003) на
основі вирішення проблем (Е. Лавлор (E. Lawlor), М. Кретер (M. Kreuter),
Е. Сіберт-Кульманн (A. Sebert-Kuhlmann), Т. Мак-Бридж (T. McBride) (Lawlor,
Kreuter, Sebert-Kuhlmann, & McBride, 2015), інтернет навчання (Дж. Торрісі
(G. Torrisi), Дж. Дейвіс (G.Davis) (Torrisi, Davis, 2000); метод вивчення випадку
(Дж. Томас (G. Thomas) (Thomas, 2011); К. Ардалан (К. Ardalan) (Ardalan, 2008);
навчання, орієнтоване на проблему (С. Мейджор (М. Major) (Major, 2000);
П. Міллер (P. Miller), Дж. Снелбекер (G.Snelbecker) (Miller, Snelbecker, 2000);
метод інтеграції змісту і мови (Д. Койл (D.Coyle) (Coyle, 2008); Д. Марш
(D. Marsh), Дж. Ланг (G. Lange) (Marsh, Lange, 2000); критичного мислення
(С. Джонс (S.Jones) (Jones, 2009); М. Герц (М. Herz) (Herz, Johansson, 2011);
С. Тілбурі (С. Tilbury), Дж. Осмонд (J. Osmond), Т. Скотт (Т. Scott) (Tilbury,
Osmond, & Scott, 2010); (І. Баранаускєне (І. Baranauskienė) (Baranauskienė,
2013); спільне навчання фахівців для роботи з поліпшення здоров’я і медичного
обслуговування Л. Хедрік (L. Headrick), Н. Халіль (N. Khaleel) (Headrick, &
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Khaleel, 2008); міжпрофесійна освіта на основі спільної практики фахівців у
місцях первинної медичної допомоги (М. Кемерон (S. Cameron), А. Ратерфорд
(І. Rutherford), К. Маунтін (К. Mountain) (Cameron, Rutherford, Mountain, 2012);
 змістовий компонент навчальних планів і програм підготовки фахівців
соціальної роботи до діяльності у сфері здоров’я включає: соціальну
епідеміологію,

правові

аспекти

соціальної

роботи

(С. Брей

(S.Braye),

М. Престон-Шут (М. Preston-Shoot) (Braye, Preston-Shoot, 2005), комунікацію в
охороні здоров’я (Знаменська, 2016); нерівності щодо здоров’я (Дж. Фіш,
Е. Карбан (Fish, & Karban, 2014); М. Сіпорін (М. Siporin) (Siporin, 1975),
практику соціального добробуту дитини (К. Коен (C. Cohen), Т. Джімейн
(T. Gimein), Т. Балін (T. Bulin), Ш. Коллар (S. Kollar) (Cohen, & Gimein, & Bulin,
& Kollar, 2010); профілактику СНІДу в школах (навчання здоров’я)
(Т. Паульсен (Т. Paulussen), Дж. Кок (G.Kok), Г. Шалма (Н. Schaalma), Ґ. Парсел
(G.Parcel) (Paulussen, Kok, Schaalma, &Parcel, 1995); І. Ейзнер (Е. Eisner) (Eisner,
2002); питання зв’язку здоров’я і соціальних систем, індивідуальної і сімейної
динаміки, культурного розмаїття, розуміння горя і втрати, захисту інтересів
клієнтів, етики і міждисциплінарної практики (Б. Монро, С. Брендсен,
Д. Мейєр, Л. Бересфорд, Ф. Шелдон) тощо (Monroe, 1993; Brandsen, 2005;
Meier, Beresford, 2008; Sheldon, 2000).
 В. У групі джерел, що характеризують підготовленого до діяльності зі
збереження

здоров’я

соціального

працівника

як

висококваліфікованого

професійно компетентного фахівця у системі неперервної освіти в галузі
соціальної роботи розглядалися:
 професійний розвиток особистості (Чарнецкі, 1999), фахівця (Бабушко,
2014; Борисюк, 2010; Мукан, 2011), професійної ідентичності соціального
працівника в контексті ідентичності соціальної роботи (М. Пейн (M. Payne)
(Payne, 2013) і становлення професійної ідентичності фахівця як розвиток
здорової особистості (А. Маслоу, Е. Еріксон, Дж. Джерард, В.Франкл). Аналіз
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теорій людського капіталу дає підстави вважати здоров’я людини його
складовою і чинником людського потенціалу, сталого розвитку суспільства,
національного багатства (Лукіна, Рингач, 2016). Людський капітал формують
індивідуальні здібності, знання, навички і компетенції, потяг до знань і
навчання, підприємницьке чуття і стресостійкість, задоволеність працею і
моральні якості; ключовим чинником розвитку людського капіталу і добробуту
є здоров’я. Соціальний капітал визначають соціальна підтримка, мережі,
соціальна інтеграція членів спільноти й осмислення ними цієї інтеграції
(Дж. МакДжінніс, П. Вільямс-Руссо, Дж. Кікман, Дж. Хауз, Р. Кан (McGinnis,
Williams-Russo, & Knickman, 2002; House, & Kahn, 1985), таким чином,
соціальний капітал впливає на здоров’я, оскільки підвищує якість життя, сприяє
зниженню смертності, кількості самогубств, рівня злочинності в громаді
(McEwen, & Gianaros, 2010);
 компетенції як характеристики відчуженої діяльності і компетентність
як набута особистісна якість (М. Сміт (М. Smith) (Smith, 2005) характеризують
рівень підготовленості соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності (Рашкевич, 2014). Формування компетентності здоров’єзбереження
фахівців соціальної роботи відбувається у процесі підготовки в університеті
(Патрушева, 2010), з допомогою практики (М. Боґо (М. Bogo) (Bogo, 2010),
зокрема «анти-гноблення» як засобу подолання нерівності (L. Dоminelli
(Dоminelli, 1996). При цьому здобуваються знання і навички здійснення
професійного

втручання

(Д. Шульман

(D. Schulman)

(Schulman,

1982);

формуються особисті якості фахівця: критичнe мислення, здатність до
оцінювання

психологічного

статусу

клієнтів

(П. Трзепач

(Р. Trzepacz),

Р. Бейкер (R.Baker) (Trzepacz, Baker, 1993; Васильева, Филатов, 2005),
клінічного оцінювання здоров’я клієнта за допомогою кількісних і якісних
методів К. Джордан (С. Jordan), К. Франклін (С. Franklin) (Jordan, Franklin,
1995); С. Лукас (Lukas, 1993); реалізації практики в умовах поінформованої
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згоди, застосування терапії асертивності в громаді (С. Філіпс (S.Philips),
Б. Бернс (В. Burns), І. Едґар (Е. Edgar), К. Месер (К. Mueser), К. Лінкінз
(К. Linkins), Р. Розенек (R. Rosenheck), Г. МакДонел (Н. McDonel) (Philips,
Burns, Edgar, Mueser, Linkins, Rosenheck, McDonel, 2001); поліпшення
обслуговування у сфері здоров’я (Б. Янссон (B. Jansson) (Jansson, 2011);
соціальної підтримки хронічно хворих та дітей з інвалідністю (Дж. Волландер
(J. Wallander), Дж Варні

(J. Varni)

(Wallander, Varni, 1989);

здійснення

персоналізованої соціальної підтримки (Е. Реландо (А. Relandeau), Н. Черубіні
(N. Cherubini), К. Дідьє (С. Didier), Е. Лафреньє (A. Lafreniere) (Relandea,
Cherubini, Sevet, & Lafreniere, 2010); (С. Берман (Berman, 2006); компетентність
у

хоспісній

паліативній

допомозі

(Г. Босма

(H. Bosma),

М. Джонстон

(M. Johnston), С. Кейдел (S. Cadell), В. Вейнрайт (W. Wainwright), Н. Ебернеті
(N. Abernethy), Е. Ферон (A. Feron), М. Келлі (M. Kelley), Ф. Нельсон (F. Nelson)
(Bosma, Johnston, Cadell, Wainwright, Abernethy, Feron, Lou, & Nelson, 2010), у
сфері поведінкового здоров’я (М. Гоґ , М. Періз, Г. Еджер, Ф. Коллінз, К. Фінн,
Л. Фрікс, Е. Янґ (Hoge, Paris, Adger, Collins, Finn, Fricks,&Young, 2005);
 важливою частиною компетентності здоров’єзбережувальної діяльності
соціального працівника є знання психології особистості різного віку й статі у
контексті: психологічних проблем осіб, які зазнали порушень здоров’я
(Дж. Кіфлер (J. Keefler), С. Дудер (S.Duder), К. Лекман (С. Lechman) (Keefler,
Duder, & Lechman, 2001); Г. Перлман (Н. Perlman) (Perlman, 1957); Дж. Хаус,
Р. Хан (House, & Kahn, 1985), впливу хронічних захворювань дітей на
психологічний клімат сім’ї (Д. Фімен (D.Feeman), Дж. Гаґен (J. Hagen) (Feeman,
Hagen, 1990), соціальне функціонування і моделі подолання стресу (Р. Лазарус,
С. Фолкман (Lazarus, Folkman, 1984); копінг-стратегії для пацієнтів з різними
проблемами здоров’я (Г. Бен-Цур (Н. Ben-Zur), Б. Раппапорт (В. Rappaport),
Р. Аммар (R. Ammar), Дж. Урецкі (G.Uretzky) (Ben-Zur, Rappaport, Ammar, &
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Uretzky, 2000); Б. Ізраель (В. Israel), С. Шерман (S. Schurman) (Israel, &
Schurman, 1990);
 філософські, психологічні, інші теоретичні підходи, що мають значення
для практики соціальної роботи в сфері здоров’я: філософія людиноцентризму і
системний підхід (Коцан, Ложкін, &Мушкевич, 2011; Кремень, 2003; Кремень,
2009; Patterson, 1984; Rengasamy, 2015; Weil, 2004); холістичний підхід як
базовий у соціальній роботі сфери здоров’я передбачає цілісне сприйняття
клієнта в єдності фізичної, психічної, соціальної та духовної складових
особистості й здоров’я; особливо у визначенні психосоціальних потреб людини
в кінці життя, у разі переживання втрати (Р. Лавсон, М. Томсон, С. Роуз,
У. Уайнрайт,

Л. Матта)

(Lawson,

2007);

підхід

«людина-в-середовищі»

(С. Берлин, Дж. Maрш (Berlin, Marsh, 1993); теорія екологічної системи
(У. Бронфенбреннер (U.Bronfenbrenner) (Bronfenbrenner, 1989), C.Джермейн,
А. Гіттерман (Germain, Gitterman, 1980); С. Джордан і К. Франклін (Jordan,
Franklin, 1995); М. Кондрат (M. Kondrat) (Kondrat, 2002); X. Перлман (Perlman,
1957) дозволяє розглядати ситуацію клієнта крізь призму взаємодії екологічних
факторів, фізичного і психічного здоров’я; це допомагає зрозуміти контекст
впливу чинників мікросистеми (індивідуальна діяльність, ролі, стан фізичного і
психічного здоров’я), мезосистеми (відносини в сім’ї, зі значущими іншими,
однолітками), екзосистеми (сфера професійної діяльності, робота, сусіди,
громада), макросистеми (культура, домінувальні зразки процесів, характерні в
політиці, освіті, праві), і визначити характер проблем і масштаби втручання;
теорія «сильних сторін» (розкриття внутрішнього потенціалу) (Kondrat, 2002);
«екологічна справедливість» в соціальній роботі сфери здоров’я від локального
до глобального (Д. Філіп (D. Philip), М. Рейх (М. Reisch); біопсихосоціальна
модель Дж. Енджел та ін. (G.Engel) (Engel, 1977; Lindau, Laumann, Levinson, &
Waite, 2003); модель запланованої поведінки (А. Ейзен (І. Ajzen) (Ajzen, 1991);
модель переконань щодо здоров’я (А. Розенсток (І. Rosenstock) (Rosenstock,
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1966); Н. Дженз (N. Janz), М. Векер (М. Becker) (Janz, Becker, 1984); зміцнення
здоров’я

протягом

усього

життя

(К. Едельман

(С. Edelman),

С. Мендл

(С. Mandle) (Edelman, Mandle, 2006); розширення традиційного визначення
травми (М. Енґстром (М. Engstrom), Е. Ґанн (А. Gunn), С. Петерсен (S. Petersen)
(Engstrom, Gunn, & Petersen, 2011); трансакційна модель на основі інтеграції
теорії стресу, оцінки і подолання труднощів (Lazarus, Folkman, 1984);
 підготовлений

до

здоров’єзбережувальної

діяльності

соціальний

працівник ефективно застосовує етичні стандарти у прийнятті рішень як у
медичних установах, так й інших місцях практики, оскільки соціальна робота
сфери здоров’я – це найбільш етично чутлива і спрямована сфера діяльності
соціальних працівників (Дж. Ґолдмеєр (Goldmeier, 1984); Д. Гардініа (Hardinia,
2004); (І.Сісікай (Csikai, 2004); Т. Еванс (Т. Evans), Ф. Петерс (F. Peters) (Evans,
Peters, 2001); С. Додд (Dodd, 2000); С. Ренгасамі (S. Rengasamy) (Rengasamy,
2010); К. Джермейн, Е. Ґіттерман (Germain, Gitterman, 1980). Конфлікт
професійних цінностей соціальної роботи і медицини не рідкість до сьогодні;
лікарі та медичні сестри визнають соціальних працівників «еталоном етичних
рішень» (К. Робертс (С. Roberts) (Roberts, 1989). Етично виважені рішення
приймаються спільно всіма членами міждисциплінарної команди, в якій
вирішальний голос – за соціальним працівником (Д.Голліман (D. Holliman),
С. Дзєґєлевський (S. Dziegielewski), Р. Тіері (R. Teare) (Holliman, Dziegielewski,
& Teare, 2003).
Розуміння стану дослідженості проблеми професійної підготовки фахівців
соціальної роботи до діяльності у сфері здоров’я у вітчизняних і зарубіжних
джерелах сприяє встановленню її теоретико-методологічних засад і окресленню
понятійно-категоріального апарату дослідження.
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1.2. Філософські й методологічні основи дослідження проблеми
професійної підготовки соціальних працівників у вищій школі
до здоров’єзбережувальної діяльності
Представлені у вітчизняній науковій літературі публікації здебільшого є
матеріалами дисертаційних досліджень підготовки фахівців соціальної сфери
зарубіжних країн – США, Канади, Великобританії, Австрії, Німеччинт.
Зокрема, Н. Собчак аналізує діяльність соціальних працівників за сферами
практики і вказує на заклади охорони здоров’я; серед варіантів спеціалізації
соціальних працівників є «сфера охорони здоров’я», «соціальна геронтологія»,
«сфера психічного здоров’я» (Собчак, 2004, с.7–10). Н. Микитенко серед
соціальних послуг удома виділяє послуги «з догляду за вмираючими» і «з
охорони здоров’я», а в переліку інституційних соціальних послуг такі, як
«…лікування

алкогольного

та

наркотичного

узалежнень,

реабілітацію,

психіатричну опіку, кваліфікований медсестринський догляд»; дослідниця
зауважує, що у сфері охорони здоров’я, ментального здоров’я, послуг
неповносправним і людям похилого віку, узалежненим соціальні працівники
виконують свої професійні функції у співпраці з іншими фахівцями
(психологами, медиками, вчителями) (Микитенко, 2006, с. 43–44).
У дисертації О. Загайко розглянуто підготовку працівників соціальних
служб для середніх загальноосвітніх навчальних закладів Великої Британії, де
перші школи підготовки соціальних працівників були при медичних закладах.
Перший етап процесу підготовки (90-х рр. ХІХ ст. – 1902 р.) окреслений
дослідницею як орієнтований на медичну модель організації соціальної роботи;
метою такої підготовки було навчання соціальної діяльності у сфері медичного
догляду (Загайко, 2008, с. 14).
Вивчалися також окремі аспекти підготовки соціальних працівників у
коледжах Канади (Видишко, 2004), в університетах Скандинавських країн
(Данії, Норвегії, Швейцарії) (Логвиненко, 2015); у системі вищих навчальних
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закладів (Віннікова, 2003), до здійснення посередництва (Гайдук, 2004) і роботи
з біженцями у США і Канаді (Ольхович, 2006), для роботи в середніх
загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії (Загайко, 2008). Проте
професійна підготовка майбутніх соціальних працівників в університетах США
до здоров’єзбережувальної діяльності дотепер в Україні не вивчалася.
Важливою вимогою до порівняльних педагогічних досліджень є їх
проведення на засадах «методологічної точності, коректності наукових даних і
висновків на чотирьох рівнях дослідження – філософському, загально- і
конкретно-науковому та технологічному (П. Образцов, Е. Юдін, С. Цюра)
(Цюра, 2013, с. 23). Методологія порівняльного аналізу як конкретно-наукова
потребує використання теоретичних концептів – принципів порівняльної
педагогічної розвідки: а) системного підходу до вивчення явищ, процесів у
сфері освіти (забезпечує розгляд їх як результат саморозвитку цих систем;
виділення напрямів, тенденцій їх розвитку і зіставлення системотвірних
елементів як властивостей чи результатів дії цих властивостей досліджуваної
системи); б) єдності сенсів і цілей педагогічної діяльності у світовій практиці і
доцільності технологічної варіативності; в) пріоритету спрямованості розвитку
освітніх систем на забезпечення цінності людини і людського (сприяє пошуку
ефективних технологій освіти і виховання); г) тотожності часткового і
загального у розвитку напрямів педагогічного досвіду (навчальний заклад,
система освіти країни – регіональний, світовий освітній простір) (Цюра, 2013,
с. 24).
Філософський рівень дослідження вимагає глибокого і системного аналізу
філософських витоків соціальної роботи у сфері здоров’я і відповідної
професійної підготовки соціальних працівників у США. Філософія надає
методологію – систему принципів побудови теоретичної діяльності для всіх
наук, незалежно від соціокультурного контексту, ідейних засад, об’єднує
теоретиків спільною задачею пошуку принципу конституювання життєвого
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простору особистості. Для нашого дослідження було важливо віднайти ключові
принципи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до
здоров’єзбережувальної діяльності. Філософію професійної соціальної роботи
або її «ідеологію» складають цінності, що сформувались під час еволюційного
розвитку соціальної роботи як суспільної професії. На переконання Г. Попович,
соціальна робота – один з найдавніших інститутів суспільства – існувала у
різних формах соціальної допомоги в усіх відомих історичних цивілізаціях та
культурах (понад 3,5 тис. років), проявляла високу здатність адаптуватися в
різних умовах і демонструвала функціональні можливості соціальної системи
(Попович, 2000, с. 5). Виділення «допомоги» як суспільного явища пов’язано з
поняттям «філантропії» (з грец. «любов до людей»), «милосердя», що у давній
Греції (V ст. до н. е.) мало стосунок до прояву дружніх почуттів, афектів,
моральних зв’язків і відносин (Фірсов, 1997, с. 29). Платон і Аристотель
розглядали благодійність у контексті суспільної користі, вважали таку
діяльність прерогативою держави, а не приватною справою (Новак, 2001, с. 5).
Визначальним в ідеї милосердя було сприяння суспільному вихованню
гуманності, взаємодопомоги, солідарності, особливо в піклуванні про хворих
(Гура, 2001, с.7). В античному Римі концептуальні підходи милосердя
обґрунтували

стоїки,

пояснюючи

його

природним

прагненням

до

самозбереження як притаманне людству. Заснований у 370 р. в Цезарії
притулок для дітей, вдів, людей похилого віку, подорожніх, хворих і калік
можна вважати однією з перших форм закладу соціальної допомоги і
прототипом соціально-медичних закладів на зразок хоспісу, що ілюструє
здоров’єзбережувальну діяльність соціального працівника (Cowles, 2003, с. 281;
Гура, 2001, с. 9).
Виникнення

класового

суспільства,

давніх

цивілізацій

сприяли

наповненню понять людяності, милосердя, гуманності новим змістом,
введенню їх у моральні кодекси національних, а згодом світових релігій. Таким
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чином, турбота про вбогих, немічних, сиріт, хворих та інші прояви гуманності
стали обов’язком релігійної людини. Кожна справді релігійна особа своєю
поведінкою демонструвала зразки діяльності, спрямованої на збереження
здоров’я. Проте вже у ХVІІ ст. у країнах західно-європейської культури, а
також у США вплив Церкви суттєво зменшився, ініціативу турботи про
знедолених

переймає громадянське суспільство, на зміну релігійному

милосердю приходить «соціальна інженерія». Базована на ліберальних
поглядах,

представлена

філософського

різними

спрямування

концепціями,

стосувалася

основна

відповідальності

ідея
і

цього

морального

обов’язку держави перед особистістю за неспроможність забезпечити належні
умови існування (Гура, 2001, с. 1822).
Наприкінці XVII  початку XVIII ст. в епоху Просвітництва соціальна
робота і медицина перебували під впливом філософських ідей позитивізму,
базованого на понятті буття як реальності, заснованої на незмінному законі,
тому й зрозумілої (E. Guba) (Guba, 1990). У зв’язку з цим частина дослідників
соціальної роботи в сфері здоров’я розглядають її як професію, що наслідує
позитивістські погляди, які досьогодні зумовлюють патерналістську позицію
медицини

в

суспільстві.

На

противагу

позитивізму

конструктивізм

запропонував розуміння суспільства не як «системи, механізму чи організму»
(N. Parton), а як символічної конструкції, опертої на співпрацю спостерігача і
того, за ким спостерігають. Це дає змогу «разом творити нові, незвичні й
мінливі смисли» (Parton, 2003, c. 5), що в контексті соціальної роботи у сфері
здоров’я дозволяє проектувати дії практичного соціального працівника в
умовах невизначеності ситуації, залучати клієнта до активної персональної
участі у вирішенні проблем здоров’я з метою глибшого розуміння його
почуттів, переживань, потреб (Parton, 2003, c. 7).
Поступово ліберальна доктрина кін. ХVІІІ – ХІХ ст. переросла у формат
так званої «наукової благодійності», що активно поширилася серед заможних
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прошарків населення Західної Європи, Британського королівства, США.
Прихильники ідеї вважали, що радше персонально надавати допомогу тим, хто
потребує, пристосовуючи свої дії до умов складної ситуації знедоленого, при
чому допомагати варто раціонально, маючи чіткі цілі, й прогнозувати
результати

діяльності.

Так

рух

«дружніх

візитерів»,

«сетльментів»*

(поселенців), долаючи океан, набув міжконтинентального масштабу, сприяв
приверненню уваги до гострих соціальних проблем, пов’язаних саме зі
здоров’ям – поширенням епідемії туберкульозу, високим рівнем смертності
дітей і породіль, поганими санітарними умовами житла, смертністю та
інвалідністю у зв’язку із незадовільними умовами праці тощо (Abbot, Meerabeu,
2003, с. 117; Gehlert, Browne, 2012, с. 66; Vicinus, 1985, с. 211).
У другій половині ХІХ ст. філософські цінності стали невіддільною
частиною

соціальної

роботи,

а

філософія

–

невід’ємною

частиною

професіоналізму. Ідеї індивідуальної підтримки, добровільних помічників і
філантропічної діяльності замінила концепція вирішення соціальних проблем
на засадах колективної відповідальності за соціальне благополуччя всього
суспільства (Все про соціальну роботу, 2014, с. 529). На межі ХІХ–ХХ ст.
патерналістський моралізм, що трактував бідність як «індивідуальний дефект
особистості», був витіснений концепцією громадянських і політичних прав
людини. Згідно з нею, кожна людина наділена природними правами і
свободами, які не можна обмежувати. Це означало неприпустимість зазіхань
державних чи громадських організацій, службових осіб на життя, здоров’я,
честь, гідність людини, чи свавільного позбавлення її життя; ці права і свободи
закріплені відповідними законодавчими нормами держави (Піча В. (Укл.), 2014,
с. 70).
Зміну концепції соціальної роботи спонукало прогресивне зростання
проблем та негараздів, пов’язаних із наслідками промислової революції –
урбанізацією, посиленням

експлуатації

праці, наростанням злиденності
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робітничого класу, а в США це все супроводжувалося ще й демографічним
вибухом (імміграційного ґенезу), активізацією жінок у суспільному житті й на
ринку праці, науковими відкриттями (неінфекційне походження хвороб),
розвиток психологічної науки і соціальної роботи (Піча, &Гайдук,.& Клос,
(Укл.), В М. Піча (Ред.), 2012, с. 529).
Таким чином, початок ХХ ст. у соціальній роботі пов’язують із
поширенням філософії гуманізму, що відображала традиції благодійності. Її
основу склали екзистенціальні цінності людини, уявлення про задоволення
життєвих потреб в умовах намагання суспільства забезпечити лише мінімальні
прожиткові стандарти для індивіда. Вважалося, що завдяки організаційним
заходам можна досягти регулювання соціальних відносин, забезпечити
суспільний добробут. У такий спосіб гуманізм протиставлявся етиці
пуританства, заснованій на концепції соціал-дарвінізму, що заперечує надання
допомоги соціально вразливим прошаркам населення (хворим, особам з
інвалідністю, людям похилого віку, дітям та ін.) як таким, що «послаблюють і
руйнують суспільство» (Поліщук, 2006, с. 10). Натомість проголошено
доцільність реабілітації тих, хто потребує, всебічне сприяння їх самостійному
існуванню впровадженням системи заходів фізичної, економічної підтримки та
покарання. Гуманізм ґрунтується на уявленнях про сильну особистість, здатну
вижити в умовах складної конкуренції (Піча, &Гайдук,.& Клос, (Укл.), В
М. Піча (Ред.), 2012, с. 530).
Наступний етап розвитку концепції соціальної роботи загалом і соціальної
роботи у сфері здоров’я зокрема пов’язаний з оновленням філософської
парадигми в 20-х роках ХХ ст. – переходом у практичній площині від моделі
гуманізму до ідей позитивізму, заснованого на біхевіоризмі, фрейдизмі та
радикальній соціології. Завдяки трансформації ціннісних орієнтацій основна
увага була звернена до знань – соціальних і загалом будь-яких, оскільки лише
знання забезпечують надійний шлях до змін у ситуації людини і слугують
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об’єктивним критерієм цих змін. Засобами оцінювання реальних змін на мікро-,
мезо- і макрорівнях практики соціальної роботи виступають наукові методи
(Піча, &Гайдук,.& Клос, (Укл.), В М. Піча (Ред.), 2012, с. 531; Поліщук, 2006, с.
12; Фирсов, 1997, с. 75). Поступово парадигму позитивізму в соціальній роботі
витіснили ідеї утопізму, засновані на філософських поглядах лібералізму і
соціал-реформізму. Основу нової парадигми склала «філософія буденного
життя», що вбачає в людині соціально вразливого суб’єкта у зв’язку з
об’єктивними труднощами, такими, як відсутність необхідної освіти, низький
економічний статус, негативні впливи соціального середовища тощо.
Отже, підводячи підсумок, відзначимо, що філософію соціальної роботи у
сфері здоров’я представлено ідеями гуманізму, позитивізму, утопізму і
професійної філософії (Піча, &Гайдук,.& Клос, (Укл.), В М. Піча (Ред.), 2012, с.
532). Фундаментом цього, на наш погляд, є концепція людиноцентризму, що
спонукає до збагачення філософії соціальної роботи у сфері здоров’я такими
категоріями, як «здоров’я», «здоров’єзбереження», «здоров’єзбережувальна
діяльність в соціальній роботі», «нерівність щодо здоров’я», «детермінанти
здоров’я», окрім звичних універсальних категорій «людина», «соціум»,
«свобода», «культура», «гуманізм», «соціальне середовище», «суспільна
діяльність», «життя», «смерть», «спосіб життя», «соціальна політика»
(Поліщук, 2006, с. 18).
Професійну філософію, притаманну кожній професії, формує сукупність
переконань, що є «осердям» професійної субкультури і тих, хто вже працює, і
тих, хто тільки опановує професію (М. Сіпорін (M. Siporin), (Siporin, 1975,
с. 74). Основні акценти філософії соціальної діяльності пов’язані зі створенням
сприятливих умов для саморозвитку, самореалізації, задоволення потреб
кожної людини, підвищенням рівня її добробуту, розвитком власного
потенціалу, здібностей, а також розвитком ресурсів для задоволення
індивідуальних, колективних, національних, міжнародних потреб, досягненням
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соціальної справедливості; сприяння соціальним змінам (Поліщук, 2006, с. 18;
(Піча, &Гайдук,.& Клос, (Укл.), В М. Піча (Ред.), 2012, с. 531). На переконання
американських дослідників К. Бланшард (К. Blanchard) і М. Міллер (М. Miller),
основу філософії соціальної роботи у сфері здоров’я становить цінність
служіння (SERVE) (DeBonis, 2013, c.17; Shortell, 2000; Blanchard & Miller, 2009,
с. 102) (схематично представлена нами на рис. 1.2.1.)

S – See the future – дивіться у
майбутнє
E – Engage and develop others –
залучайте і розвивайте
інших
R – Reinvent continuously –
безперервно винаходьте
V – Value results and relationships –
цінуйте результати і
відносини
E – Embody the values –
втілюйте цінності

Рис. 1.2.1. Концептуальна модель діяльності соціального працівника у
сфері здоров’я – служіння (SERVE) (за Blanchard, K., & Miller, M. (2009) в
опрацюванні автора) (DeBonis, 2012, c.17; Shortell, 2000; Blanchard &
Miller, 2009, с. 101)
Концепція служіння (одночасно може виконувати роль моделі втручання)
базується на таких основних 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
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– 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 (Blanchard & Miller, 2009).
Для глибшого розуміння цінності «служіння» як базової у соціальній
роботі сфери здоров’я, вважаємо за доцільне звернутися до філософських
витоків категорії «здоров’я» і похідних понять «здоров’єзбереження»,
«здоров’єзбережувальна діяльність».
Аналіз

зарубіжних

(переважно

англомовних)

джерел

показав,

що

найчастіше поняття здоров’я описують з допомогою терміну «wellness». Це
поняття сутнісно близьке до понять «благо», «добробут» і передбачає
реалізацію потенціалу людини як особистості, члена сім’ї, представника
певного соціуму, світу (за Н. І. Чабаненком) (Дмітрієва, 2011). Тлумачення й
застосування поняття «здоров’я» в публікаціях американських дослідників
Д. Марс, М. Мюррей, Дж. Макензі, Е. Вейл розкриває ґенезу цього слова. –
«Health» відповідає англо-саксонському «hælþ», що імовірно бере його початок
від «цілісний» («whole»), «міцний» («hale»), «святий», «благочестивий» («holy»)
(Дмітрієва, 2011, с. 117; Weil, 2004).
Н. Андерсон і Е. Андерсон дають визначення поняттю «здоров’я» на основі
фундаментальних параметрів благополуччя: біологічного, психологічного (у
тому числі поведінки), духовного, емоційного, соціального, екологічного,
економічного (Anderson & Anderson, 2003; Weil, 2004, с.118). Це визначення
підкріплює позиція американського фізика Ф. Капри, який вважає здоров’я
неперервним процесом прийняття рішень і відповідальності особистістю за
власний добробут для підтримання і збереження рівноваги в основних сферах
життя людини – фізичній, емоційній, духовній, соціальній, інтелектуальній,
професійній (Вороненко, 2002, с. 71). Особливо значущим, на наш погляд, є
визнання відповідальності як важливого атрибуту соціального функціонування
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особистості, що відображає зв’язок здоров’я окремої людини із середовищем,
іншими людьми та структурами, ставлення самої людини до себе, до здоров’я
власного та інших, розуміння місця в житті людей, громади, світу. Науковець
слушно називає найважливішими аспектами добробуту – формування і
підтримання взаємовідносин з людьми; участь у здійсненні значущих для
людини проектів з погляду її особистісних цінностей; підтримання здоров’я
засобами правильного харчування і регулярних фізичних навантажень;
оцінювання власної думки і розуміння точки зору інших; отримання насолоди
від роботи і гри (як виду діяльності), встановлення рівноваги між ними тощо.
У міжнародному співтоваристві поширене визначення терміну, викладене
у Преамбулі Статуту ВООЗ (1948), ґрунтоване на понятті «блага»: «Здоров’я –
це стан повного фізичного, ментального і соціального блага, а не лише
відсутність хвороб чи фізичних вад» (Глоссарий терминов, 1984), при чому
«ментальне» поєднує психічне з інтелектуальним і духовним компонентами. У
1984 р. робоча група ВООЗ запропонувала оновлену дефініцію здоров’я як міри
здатності індивіда чи групи реалізовувати свої прагнення і задовольняти
потреби, а також змінюватися чи кооперуватися із середовищем (Зимівець,
2010, с.108).
Таким чином, можемо зробити висновок, що здоров’я – не лише медична
проблема, а складний, комплексний феномен, біологічна, медична, соціальна,
економічна, філософська категорія, об’єкт споживання і вкладення капіталу,
цінність індивідуальна і суспільна, системне, динамічне явище, що постійнійно
взаємодіє із зовнішнім середовищем (Романова, Н. (Ред.), 2010, с. 8; Марків,
2009). Вважаємо здоров’я індивіда динамічною рівновагою взаємопов’язаних
складових – фізичної, психічної, соціальної і духовної, з яких остання є
стрижневою, оскільки визначає здатність взаємодіяти зі світом, творчо його
розбудовувати завдяки саморозвитку і самоактуалізації. Тому досягнення
повного здоров’я – це досягнення цілісності особистості. Тобто ключовий
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принцип здоров’єзбережувальної діяльності – цілісності як основи здоров’я і
особистості.
Водночас складність і комплексність поняття «здоров’я» спонукає до його
дослідження і похідних «здоров’єзбережувальної діяльності» та «професійної
підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності» на
міждисциплінарному рівні. Концепція міждисциплінарності у дослідженні
проблем здоров’я була сформована М. Майлік і І. Джордон на основі вивчення
діяльності команди фахівців як форми погодженої співпраці. Автори виділили
три моделі співпраці: авторитарну або «операційної команди»; матриці
(випадкової, неформальної, з низьким рівнем взаємодії між членами команди);
консенсусу, порозуміння (інтердисциплінарної команди, що спирається на
спільне прийняття рішень) (McCabe, 1984). Як форма групової роботи
діяльність міждисциплінарної команди фахівців пов’язана з обслуговуванням
окремих пацієнтів чи клієнтів, не включає звичних зустрічей персоналу. Це
альтернатива до зусиль одного фахівця чи професійної групи зробити все
необхідне для пацієнта, а також альтернатива роботі із залученням декількох
людей, що працюють без відповідного планування і погодження.
Використання міждисциплінарного підходу пов’язано із розширенням
самої концепції здоров’я (Nagi, 1975) – від розуміння тільки як відсутності
хвороб до усвідомлення необхідності врахування впливу середовища, стилю
життя,

маси

тіла,

фізичної

активності,

задоволеності

соціальним

функціонуванням, позитивного світогляду, задоволення від особистісного
розвитку, наявності (усвідомлення) сенсу існування; зростання розуміння, що
людські проблеми мають тенденцію до більш комплексного, а не ізольованого
характеру.
Концептуальні ідеї гуманістичної психології так представляють здорову
особистість: 1) відкрита для внутрішнього і зовнішнього світу, товариська,
позбавлена лицемірства, обману, лукавства, емпатійна, прагне до цілісного

90

життя, постійно самовдосконалюється, байдужа до матеріальних стимулів і
винагород (К. Роджерса) (Коцан, Ложкін, &Мушкевич, 2011, с. 55); 2) здатна до
здійснення свого вищого призначення – творчої «добудови» світу в ім’я Істини,
Добра і Краси, завдяки цьому здатна відчувати повноту життя і задоволення від
цього (К. Юнг) (Малярчук, 2009, с.19); 3) адекватна, діє відповідно до ситуації;
поєднує здібності зі здатністю творчо й конструктивно застосовувати досвід;
використовує копінг стратегії*, механізми психологічного захисту; наділена
оптимізмом, почуттям гумору, креативністю, антиципацією, інтелектом,
гнучкістю реагування (Коцан, Ложкін, &Мушкевич, 2011, с.60); 4) ідентична і
духовна,

здатна

до

феноменологічний

саморегуляції
напрям

поведінки

теорій

людини

особистості,

(екзистенційно-

М. Боришевський,

Т. Титаренко); детермінована суб’єктивними механізмами психічної активності
–

самоприйняттям,

самовизначенням,

саморефлексією,

самореалізацією

(Т. Говорун, О. Ічанська, Г. Ложкін, В. Татенко); спирається на систему
цінностей і переконань, прийняття себе, інших і відповідальності за своє життя;
5) розвивається

і

рухається

в

напрямку

самоактуалізації,

позитивно

використовує свої можливості; мотивована цінностями, до яких прагне,
задоволена від
експлуатації,

досягнення

творення

справедливості, запобігання

добра,

заохочення

таланту,

жорстокості

достоїнств,

й

чеснот

(А. Маслоу) (Коцан, Ложкін, &Мушкевич, 2011, с. 65); 6) вбачає сенс життя на
різних етапах особистого розвитку відповідно до здатності й можливості
самоактуалізації; розуміє його як сприяння іншим людям, визнання людини
найбільшою цінністю, вибір власних дій як відповідальності за своє життя і
здоров’я; наявність сенсу життя є стрижнем спроможності свідомо його
контролювати і незалежно визначати власні цінності (В. Франкл) (Галецька,
2014, с. 130). Отже, гуманістичний підхід дає основу розумінню сутності й
умов розвитку здорової цілісної особистості, якою вважаємо підготовленого до
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здоров’єзбережувальної діяльності соціального працівника; є підґрунтям
відповідної професійної підготовки.
У рамках гуманістичного напрямку вітчизняної філософської думки вже
сформувалося

змістовно-суттєве

ядро

філософської

методології

освіти,

орієнтованої на самоактуалізацію індивіда і гуманістично-розвивальний, а не
пізнавально-сцієнтистський вимір освітньої практики. Значний вклад в аналіз
філософських аспектів людиноцентричної переорієнтації освіти внесли Г. Балл,
М. Берулава,

Б. Бім-Бад,

Є. Бондаревська,

Г. Корнетов,

С. Романенко,

С. Смірнов та ін.; у зв’язку із дослідженням професійної підготовки майбутніх
фахівців соціальної сфери – В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, Н. Ничкало,
В. Рибалка (Зязюн, 2000; Кремень, 2009, c. 310; Романенко, 2003, c.3-4).
Основні

ідеї

філософії

людиноцентризму,

на

яких

наголошують

дослідники в освіті й педагогіці: розвиток особистісних якостей людини, що
сприяють ефективнішій праці в умовах сучасного виробництва; сприяння
колективу в розвитку людини і зміна акценту з пріоритетності колективних
інтересів до особистих; увага до сильних сторін особистості, спрямованість
навчального процесу на формування вміння використовувати здобуті знання
(переорієнтація зі засвоєння готових знань на вирішення проблем). У стосунках
людини зі світом – спрямованість на індивідуалізацію в цілісному,
взаємопов’язаному світі; органічну взаємодію з людством, комунікацію на
основі принципів моральної відповідальності, ненасильства, морально-духовне
оздоровлення суспільства; «екологія людини»; у питаннях патріотизму і
державності – підтримання культурного діалогу і згоди зі світом, узгодження
інтересів, терпимості до плюралізму і цінностей, підготовка до подолання
цивілізаційних

викликів,

забезпечення

молодого

покоління

стратегією

виживання, що дозволить передбачати майбутнє. У ставленні до природи –
зміна установки «людина – володар природи» на дбайливе, бережливе
відношення (Кремень, 2009, c. 308, с. 336-338).
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У зв’язку з цим В. Андрущенко обґрунтовує основні принципи освіти в
умовах зміни парадигми і переходу до філософії освіти: розвиток науки як
частини духовної культури людства, її моральне «одухотворення» у напрямі
культуро- і людинотворення; єдність природничого й гуманітарного циклу
навчальних дисциплін (з урахуванням специфіки майбутньої професії);
практично-прагматична

спрямованість

науково-дослідницької

діяльності;

активне впровадження високих педагогічних технологій (Андрущенко, 2005,
с. 10).
Загальнонауковий рівень дослідження пов’язуємо із застосуванням
системно-діяльнісного, синергетичного, аксіологічного, культурологічного,
термінологічного

і

прогностичного

підходів,

а

також

порівняльно-

педагогічного, компетентнісного, соціологічного. Методологія порівняльного
аналізу дає змогу використовувати такі теоретичні концепти в якості принципів
порівняльної педагогічної розвідки: а) системний підхід до вивчення явищ,
процесів у сфері освіти (забезпечує розгляд їх як результату саморозвитку
систем; виділення напрямів, тенденцій їх розвитку і зіставлення системотвірних
елементів як властивостей чи результатів дії цих властивостей досліджуваної
системи); б) єдність сенсів і цілей педагогічної діяльності у світовій практиці і
доцільність технологічної варіативності; в) пріоритет спрямованості розвитку
освітніх систем на забезпечення цінності людини і людського (сприяє пошуку
ефективних технологій освіти і виховання); г) тотожність часткового і
загального у розвитку напрямів педагогічного досвіду (навчальний заклад,
система освіти країни – регіональний, світовий освітній простір) (Цюра, 2013,
с. 24).
На засадах системного підходу предмет дослідження розглядався як
система з виділеними компонентами та механізмами впровадження в освітній
процес. Системний підхід орієнтує дослідження на визначення певної
цілісності – сукупності компонентів, взаємодія яких породжує нові інтеграційні
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якості. Системний підхід дає змогу вважати професійну підготовку соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності системою, що вміщує
сукупність цілей, змісту, форм, методів і засобів, зумовлених суспільними і
особистісними потребами суб’єктів педагогічної взаємодії (Базарова, 2013,
с.152). Вона є підсистемою в системі професійної освіти у галузі соціальної
роботи в умовах неперервної підготовки фахівців і схематично представлена на
рис. 1.2.2.
Зміст, форми, методи, технології
підготовки

Цілі підготовки-

Результат
підготовки

Дидактичні засади і організаційні умови

Цінності
і
принципи
Студент
спеціальності
«соціальна
Підготовк
робота»

Особисті
потреби
студента

Стандарти
підготовки

Підготовка майбутнього соціального працівника до
здоров’єзбережувальної діяльності

Суспільні потреби

Випускник – соціальний працівник, підготовлений до здоров’єзбережувальної
діяльності

Здоров’єзбережувальна діяльність в
соціальній роботі: цінності, мета, завдання

Рис. 1.2.2. Професійна підготовка майбутнього соціального працівника
до здоров’єзбережувальної діяльності як система

На основі загальної теорії систем (Л. фон Берталанфі, О. Богданов,
К. Боулдінг, О. Рапопорт, Р. Жерар, Р. Акоф), з урахуванням принципів і
методів системного підходу, було обґрунтовано узагальнену модель системи
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у США до
здоров’єзбережувальної діяльності (ППМСПЗД). Керівні принципи такої
системи включають: системність (об’єднує принципи ізоморфізму і цілісності
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об’єкта пізнання); елементність, структурність, взаємозв’язок й відношення між
елементами; ієрархія та взаємозв’язок з іншими системами; ідеалізація та
абстрагування (Глузман, 1998, c. 104; Прошкін, 2015, c. 9).
Завдяки системному підходу була змога виділити складові – компоненти і
елементи системи ППМСПЗД у США; встановлено й проаналізовано їх
взаємозв’язки і характер взаємодії, виділено системотвірні та змінні елементи
(Глузман, 1998, с.102; Кузьмина, 1980, c.115). Системотвірними елементами є
цінності, мета, завдання здоров’єзбережувальної діяльності в соціальній роботі;
мета, закономірності і принципи професійної підготовки, процес професійного
формування особистості фахівця й результати цього процесу (Поліщук, 2006,
с.145146).
На рисунку 1.2.2. вектором зображено спрямованість процесу підготовки –
від «студента спеціальності «соціальна робота» до «соціального працівника,
підготовленого

до

здоров’єзбережувальної

діяльності»;

контури

системотвірних елементів і стійких зв’язків зображені суцільною лінією,
змінних елементів і нестійких зв’язків – перерваною.
Детальну модель системи ППМСПЗД у США й характеристику її
копонентів та елементів, взаємозв’язків між ними представлено на рисунку
4.2.1. у п. 4.2.
Наше дослідження потребує застосування синергетичного підходу,
оскільки теоретичні основи соціальної роботи передбачають поєднання
об’єктивних даних з пізнанням нелінійних систем, що сприяє цілісному
уявленню про світ і взаємозв’язки його частин, про самоорганізацію соціальних
систем, в яких суспільство і природа нероздільні (Кузьмина, 1980, с. 114).
Синергетична парадигма в освіті як принципово новий шлях сприяє
розв’язанню суперечностей між стабільністю, загальною необхідністю і
змінністю та хаотичною випадковістю, особливо по відношенню до складних
відкритих систем, якою, на наш погляд, є професійна підготовка майбутніх
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соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності. Синергетика
долає міждисциплінарність й претендує стати новою парадигмою стилю
мислення і свідомості (Кремень, 2009, c. 291), що спонукає викладачів до зміни
ролі «рупора головних істин» на «творця наукової думки» у взаємодії з
активною аудиторією (Кремень, 2009, c. 292). Використання в підготовці до
здоров’єзбереджувальної діяльності синергетичного підходу, базованого на
нелінійності, когерентності, відкритості у самоорганізації різних систем, сприяє
збагаченню навчально-виховного процесу діалоговими засобами і методами
освітньо-педагогічної взаємодії. Це спонукає до інтенсивного розвитку
студентів і викладачів (Кремень, 2003). Вираженим синергетичним ефектом
характеризується також взаємодія членів міждисциплінарної команди здоров’я
у практиці соціальної роботи сфери здоров’я, оскільки результат співпраці
різних фахівців значно перевищує сумарний внесок представників кожної
професії (Cowles, 2003, c. 29).
Синергетичний підхід у контексті самоорганізації майбутніх соціальних
працівників, які проходять підготовку до здоров’єзбережувальної діяльності,
сприяє активації їхніх сил і здібностей, ініціюванню нових шляхів та
індивідуальних стратегій збереження здоров’я. Це дає змогу визначати
особистісно-професійний розвиток майбутніх соціальних працівників у
професійній підготовці до здоров’єзбережувальної діяльності складним,
суперечливим процесом, що спонукає до трансформацій ціннісно-смислової,
когнітивної, емоційно-вольової сфер особистості (Бажук, 2012, c.178)
Виходячи із трактування соціальної роботи як професії, що має на меті
забезпечення або відновлення повноцінної взаємодії між окремими людьми
(сім’ями, групами, громадами) і суспільством задля покращення якості життя
кожного, а також розуміння здоров’єзбережувальної діяльності в соціальній
роботі як засобу запобігання соціальним дисфункціям і виключенню та,
водночас, інструменту збереження здоров’я людей, сімей, груп і громад,
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можемо виокремити її характерні ознаки. А саме: цілеспрямованість, творчий,
перетворювальний

характер,

детермінованість

суспільними

умовами,

поліфункціональність і широкий рольовий репертуар фахівця, багаторівневість,
комплексність і культуровідповідність наданих послуг, міждисциплінарна
взаємодія, етична виваженість, контекстність, двофокусність у прийнятті
рішень щодо здоров’я, керування процесом реалізації плану професійного
втручання, практика на засадах еко-системного підходу (Dhooper, 1994).
Професія соціального працівника за об’єктом відноситься до типу
професій «людина-людина», за класом – до перетворювальних професій, а за
умовами праці – до групи професій із підвищеною моральною відповідальністю
(Базарова, 2013, c. 152). Термін «мораль» латинського походження – від
«мораліс» – «звичай, характер». Мораллю називають те, що складається з
«принципів або правил поведінки, які визначають стандарти формування
правильної (належної) поведінка» (за Ф. Ловенберґ, Р. Доґофф) (Lowenberg &
Dolgoff, 1996, с. 22). Мораль охоплює широке визнання понять добра і зла;
питання моралі сприяють впорядкуванню розвитку професійних і особистісних
цінностей

соціальних

працівників

(Gehlert,

Browne,

2012,

с.43).

На

філософських ідеях про моральні, етичні, культурні цінності як основу
творення сенсу людського буття, що формує напрями і мотивацію життя,
діяльності й вчинків людини, ґрунтується застосування аксіологічного підходу
в нашому дослідженні (Мешко, 2012, с. 174). Він наголошує на необхідності
дотримання цінностей у професійній підготовці соціального працівника, серед
яких

найважливіші,

зумовлені

особливостями

здоров’єзбережувальної

діяльності: повага невід’ємної цінності та гідності усіх людей, що включає
ставлення до кожної людини як цілісної особистості; повагу до права на
самовизначення; сприяння реалізації права на участь (у прийнятті рішень
стосовно здоров’я)*; виявлення та розвиток сильних сторін.
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Парадигму етичної спрямованості діяльності сучасної людини розробляє
біоетика – новий міждисциплінарний науковий напрямок, що ґрунтується на
біоетичному

світогляді,

закладеному

загальнолюдськими

моральними

принципами і традиціями, християнською і науковою етикою. Як метанаукова
концепція біоетика не зводиться лише до світоглядного аспекту, а виступає
також як етика медико-біологічного пізнання й практичної діяльності
(Кулініченко, 2002 c. 18). Професійна підготовка студентів до діяльності
здоров’єзбереження спрямовується на формування у майбутніх соціальних
працівників ціннісного ставлення до здоров’я власного і клієнтів. Ставлення до
здоров’я

визначається

системою

індивідуальних,

вибіркових

зв’язків

особистості з різними явищами навколишньої дійсності, які сприяють чи
загрожують здоров’ю людей (Мешко, 2012, c. 177; Татарчук, 2004, с. 126).
Російська дослідниця H. Нєдєляєва виокремила типи ставлення людей до
здоров’я:

діяльнісний

позитивний

(профілактичний),

індиферентний,

діяльнісний негативний. Представники діяльнісного позитивного типу будують
картину здоров’я на цінностях свободи творення («стратегія одужання»). Для
індиферентного типу характерна преморбідно-реконвалесцентна стратегія
(«передхвороба-одужання»), без чітких ціннісних орієнтацій на покращення,
прихильність патерналістській концепції охорони здоров’я, що пов’язує його
лише з компетентністю медиків. Діяльнісно-негативному типу властива
соціально-деструктивна

установка,

виражена

преморбідною

стратегією

здоров’я* (період перед початком хвороби) у формі саморуйнівної поведінки.
Ці люди вважають здоров’я «безмежним ресурсом» і постійно випробовують
його міцність для задоволення примітивних потреб, бажань, амбіцій
(зловживають алкоголем, наркотиками, нераціонально харчуються, мають
шкідливі звички, демонструють ризиковану поведінку) (Неделяева, 2012, c. 12,
1516). Таким чином, ставлення до здоров’я значною мірою визначається
культурою здоров’я особиситості.
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Вивчення питань культури здоров’я у професійній підготовці майбутніх
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності забезпечує
методологія культурологічного підходу. Культура здоров’я як життєво
необхідна риса кожної особистості включає валеологічну грамотність,
готовність

моделювати

і

вести

здоровий

спосіб

життя

(ЗСЖ),

самовдосконалюватися (самомотивація, самопізнання, самокорекція фізичного,
психічного, соціального, духовно-морального розвитку) (Оглоблин, 2008, с. 19).
Культура здоров’я впливає на якість здоров’я людини і визначається
соціальною політикою в країні. Основні проблеми якості здоров’я пов’язані з
адаптацією людини до мінливих умов життя. Ціннісні аспекти якості здоров’я
розглядаємо у фізичному (мобільність, фізичне здоров’я, функціональні
параметри, комфорт); психічному (психічне здоров’я, задоволеність, спокій,
радість); соціальному (сімейні, культурні, робочі, економічні відносини) і
духовному (моральність, сенс життя, цілі, цінності, відмінності) вимірах
(Оглоблин, 2008, с. 24).
Підтримуємо думку науковців про необхідність закладення основ культури
здоров’я особистості в сім’ї та подальшого її коректування й розвитку в
освітніх установах, у професійній діяльності. Формування культури здоров’я з
допомогою навчання здоров’я є аспектом здоров’єзбережувальної діяльності
соціального працівника. Результат підготовки до здоров’єзбережувальної
діяльності визначаємо за компетентністю соціального працівника в культурі
здоров’я. Науковці С. Лебедченко, А. Мітяєва трактують культуру здоров’я
через індивідуальні й соціальні якості людини, що відображають особисту
зацікавленість у ЗСЖ, збереженні навколишнього середовища, виявляються у
процесі індивідуальної участі в духовно-практичній діяльності – пізнанні,
засвоєнні, перетворенні й збереженні власного здоров’я як особистого капіталу
успішної

життєдіяльності

Підсумовуючи,

відзначимо,

(Лебедченко,
що

культура

2002,

с. 21;

здоров’я

Митяева,

сприяє

1999).

збагаченню
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людського капіталу, її важливим аспектом є відповідальне ставлення до
здоров’я власного та інших людей.
Підхід «культурної компетентності» належить до однієї з трьох найбільш
значущих теоретичних концепцій в соціальній роботі, що ґрунтується на
розумінні й схваленні культурних відмінностей, таких, як переконання,
цінності, традиції, звичаї основних груп населення. У багатьох культурах чітко
визначені можливості втручання в організм людини у зв’язку зі здоров’ям і ці
фактори впливають на реакцію людини у прийнятті рішень щодо здоров’я і
відповідних послуг здоров’я. Такі погляди узгоджуються із зосередженим на
сім’ї та орієнтованим на клієнта підході, що вважається «головним стандартом
найкращої практики» з особами із обмеженими можливостями та в соціальній
роботі у сфері здоров’я загалом (DeBonis, 2013, c. 17).
Культурологічний підхід актуальний також у контексті викладання
окремих навчальних дисциплін у підготовці майбутніх соціальних працівників
до здоров’єзбережувальної діяльності, оскільки, на наш погляд, сприятиме
актуалізації відповідальності особистості за здоров’я, підготовці майбутнього
фахівця як суб’єкта загальнолюдської культури. Завдяки культурологічному
підходу стало можливим дослідження системи вищої освіти США як феномена
культури цієї країни, етно-національних, соціальних, релігійних, гендерних,
вікових, професійно-трудових традицій здоров’єзбереження в американському
суспільстві. Резюмуючи, зазначимо, що культурологічний і аксіологічний
підходи як важливі методологічні засади нашого дослідження, взаємопов’язані
та безпосередньо залежать від гуманістичного підходу.
Гуманістичний підхід як глобальна педагогічна парадигма і основа
розроблення особистісно орієнтованих моделей навчання й виховання має
важливе значення у методології дослідження проблеми професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності. На
засадах гуманістичного підходу (О. Асмолов, Ш. Амонашвілі, Г. Балл, І. Бех,
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І. Зязюн, С. Кульневич, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Слободчиков, І. Якиманська)
є змога представити розвиток цілісної особистості соціального працівника,
підготовленого до здоров’єзбережувальної діяльності як процес формування
компетентності здоров’єзбереження. Тому цілком логічним є застосування
компетентнісного підходу. Аналіз понять «компетенція» i «компетентність» за
публікаціями Дж. Равена, І. Зимньої, О. Овчарук, І. Родигіної, Ю. Татур,
С. Трубачової, А. Хуторського та ін., дає підстави до висновку, що компетенція
є «відчуженою … наперед заданою вимогою до підготовки особи, її певних
властивостей, якостей, потенційних здатностей, … знань та досвіду діяльності у
певній сфері» (Головань, 2008, c.27). Тоді як компетентність інтегрує знання,
уміння, навички, досвід і особистісні якості, що зумовлюють прагнення,
здатність, готовність розв’язувати проблеми і завдання в реальному житті
завдяки усвідомленню значущості предмету і результату діяльності, тобто є
притаманною людині як особистісна властивість. Зважаємо на ці визначення та,
з огляду на ст.1 Закону України «Про вищу освіту» (2014) (Закон № 1556-VII,
2014)

підсумовуємо,

що

професійна

підготовка

майбутніх

соціальних

працівників до здоров’єзбережувальної діяльності є процесом формування
компетентності здоров’єзбереження як складової професійної компетентності
фахівця соціальної роботи на всіх освітніх рівнях; вона представлена
інтеграцією знань, вмінь, практичних навичок, професійних цінностей,
світогляду і якостей цілісної особистості, виражених відповідною професійною
поведінкою, що засвідчує здатність до успішної здоров’єзбережувальної
діяльності й продовження професійного розвитку відповідно до особистих
запитів і суспільних потреб. Схематично компетентність здоров’єзбереження
представлена нами на рис. 1.2.3.
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Вимоги до професійної підготовки студента – майбутнього соціального працівника
Державні
вимоги до
професійної
підготовки

Вимоги
вищого
навчального
закладу
компетенція

компетенція
Межі

Професійна компетентність

Вимоги до
професійної
діяльності

Суспільні
виклики

компетенція

компетенція

професійно ї д і я л ь н о с т і

Процес
П професійної
підготовки

Професійна
компетентність

Професійна
компетентність

функціо- специфічні
нальні особисті Компетентність
якості риси

соціального
працівника

кз

Межі

компетенція

Міжнародні
вимоги

професійної

компетенція

здоров’єзбереж.

діяльності

компетенція

компетенція

Індивідуальні вимоги і прагнення студента щодо професійної підготовки
і діяльності

Рис. 1.2.3. Компетентність здоров’єзбереження як складова професійної
компетентності соціального працівника у процесі підготовки до
здоров’єзбережувально діяльності
Російська дослідниця І. Патрушева звертає увагу на те, що проблема
здоров’єзбереження у соціальній сфері здебільшого розглядалася в контексті
освітнього

середовища

як

аспект

валеологічного

навчання

школярів

(Н. Амосов, І. Брехман, М. Віленський, Л. Лубишева), організації збереження
здоров’я в закладах освіти (Н. Смірнов, Н. Абаскалова, Є. Вайнер, Є. Казін,
Л. Татарнікова ін.), здорового способу життя студентської молоді (О. Грініна,
О. Добромислова, Г. Кураєва, Л. Петровська, Д. Рижакова ін.) (Патрушева,
2010, с.4,6). Водночас це затребувана в соціальній роботі складова професійної
компетентності соціального працівника, яка інтегрує знання, вміння, набуті в
межах дисциплін загальнокультурного, здоров’збережувального, психологопедагогічного і соціального змісту із закономірними особистісними змінами
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шляхом включення в практично-орієнтовану здоров’єзбережувальну дільність у
ході практичної підготовки (Авчинникова, 2010, с. 17).
Важливим методологічним інструментом дослідження вважаємо також
соціологічний підхід, що сприяє визначенню соціальних аспектів діяльності
здоров’єзбереження в соціальній роботі та професійної підготовки соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності. Завдяки його застосуванню
вдалося виявити мережі горизонтальних і вертикальних зв’язків і соціальної
комунікації системи професійної підготовки соціальних працівників до
здоров’єзбережувальої діяльності й соціальними службами, охороною здоров’я,
іншими соціальними інститутами в регіоні, країні, на міжнародному рівні
(Осипов, 2006, с.234235). Соціологічний підхід дав змогу встановити
залежності й зв’язки підготовки і політики, економіки, релігії як соціальних
інститутів, що характеризуються автономністю в американському суспільстві;
побачити їхні впливи на соціальну сферу і охорону здоров’я, щоб зрозуміти
значення для здоров’єзбереження і життєдіяльності громадян. З огляду на
здоров’єзбережувальні аспекти професійної підготовки соціальних працівників
було актуально виявити, як реалізується політика інклюзії-ексклюзії, інтеграціїдиференціації, одержавлення-приватизації підготовки соціальних працівників
для сфери здоров’я, її соціальну ефективність у США, включно із соціальноекономічною, культурно-моральною сторонами.
Соціологічний підхід сприяв вивченню професійної підготовки соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності з погляду значущих
елементів способу життя людини, у зв’язку з іншими елементами повсякденної
життєдіяльності: організація праці, побуту, дозвілля, умов життя, ціннісних
орієнтацій, різних форм і видів діяльності. Завдяки вивченню зворотнього
впливу було визначено вплив освіти на різні складові способу життя людини,
різних соціальних груп, на їх здоров’я. Це дало змогу встановити вплив
підготовки на здоров’я і життя клієнтів соціальних служб, їхніх сімей, самих
фахівців. Завдяки виявленню особистісних аспектів підготовки, пов’язаних із
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соціалізацією, підхід дає важливі результати дослідження когнітивного й
етичного її вимірів, дозволяє розглядати опанування знань, умінь і навичок як
зміст освіти.
Реалізація андрагогічного підходу пов’язана з тим, що студенти соціальної
роботи, яких готують до здоров’єзбережувальної діяльності, є дорослими
людьми з певним життєвим і професійним досвідом, чітким розумінням
значення компетентності здоров’єзбереження у власному професійному
розвитку. Андрагогічний підхід заснований на принципах особистісно
орієнтованої освіти дорослих: природовідповідності, культуровідповідності,
індивідуально-особистісного підходу, ціннісно-смислової спрямованості освіти
(Змеёв, 1999; Кукуев, 2009, с.55-58). Основний метод андрагогічного підходу –
аналіз досвіду – полягає у створенні сприятливих умов для опановування
дорослими новими знаннями як новим освітнім досвідом шляхом ефективного
залучення їх особистого досвіду через активізацію викладачем з допомогою
системи спеціальних способів і прийомів організації навчальної роботи.
Специфічні методи навчання дорослих включають організаційно-діяльні
методи, орієнтовані на рішення проблем; інтерактивні та діалогові методи
(Лук’янова, (Укл.), 2011). Андрагогічний підхід дав змогу обґрунтувати
дидактичні умови реалізації освітніх програм, використання інноваційних
методів і технологій навчання, розробити науково-методичне забезпечення
професійної

підготовки

здоров’єзбережувальної

майбутніх

діяльності

в

соціальних
умовах

працівників

навчання

в

до

університеті

(Архипова, 2003).
У методології дослідження прогностичний підхід необхідний для
виявлення особливостей, тенденцій, закономірностей професійної підготовки
соціальних працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної
діяльності, а також як засіб цілеспрямованого управління розвитком
педагогічної теорії та практики – в обґрунтуванні шляхів розвитку професійної

104

підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в
університетах України з урахуванням прогресивного американського досвіду.
Завдяки прогностичному підходу було виявлено динаміку розвитку
системи

професійної

підготовки

соціальних

працівників

США

до

здоров’єзбережувальної діяльності з урахуванням економічних, суспільнополітичних, етнонаціональних, соціокультурних, особливостей США і в
зіставленні

з

відповідними

умовами

в

Україні

сприяло

формуванню

прогностичної моделі системи професійної підготовки соціальних працівників
до здоров’єзбережувальної діяльності у вітчизняному освітньому просторі
вищої школи (Топузов, 2014, c. 3237).
Застосування означених філософських і теоретичних підходів сприяло
визначенню концептуальних ідей дослідження, а термінологічний підхід дав
змогу на основі аналізу понятійно-категоріального апарату обґрунтувати
головні напрями дослідження.
На думку Н. Зимівець, поняття «відповідального ставлення» характеризує
позицію особистості, в якій відображено стан регулювання реакцій і вольової
діяльності відносно до чинників здоров’я, спрямованої на оптимізацію
поєднання особистих можливостей і ресурсів середовища у досягненні
благополуччя (Зимівець, 2008, с.12). Формування відповідального ставлення до
здоров’я спрямоване на вироблення й виявлення ставлення особистості до
здоров’я в спеціально створених умовах і характеризується послідовністю дій:
оцінювання рівня ставлення до здоров’я; аналіз факторів здоров’я, що
вдосконалюються; розроблення плану дій з покращення ситуації; реалізація
плану дій; оцінювання результатів. «Відповідальне ставлення до здоров’я» як
комплексна

категорія

охоплює:

політику

заради

здоров’я;

створення

сприятливого для здоров’я середовища; навчання для здоров’я; розвиток
особистості задля здоров’я; розвиток громади задля здоров’я. Опорні принципи
при

цьому:

самовизначення,

активізація

потенціалу,

участь,

соціальне

підкріплення, партнерство (Зимівець, 2008, с. 9–10). Розуміння формування
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відповідального ставлення особистості до здоров’я важливе у нашому
дослідженні як інструмент впливу соціального працівника на клієнта у
професійній здоров’єзбережувальній діяльності.
Колектив авторів Т. Бондар, О. Карпенко, Д. Дикова-Фаворська (2005)
вважає, що відповідальність за здоров’я однаково несуть як суспільні інститути
(держава, громада, організації), так і самі люди. Ця теза офіційно визнана
однією з теоретичних засад, частиною ідеології формування здорового способу
життя. Аналіз процесу ФЗСЖ показав, що він ґрунтується на усвідомленні
«комплексності, цінності здоров’я і персональної відповідальності за його стан»
(Формування

здорового

способу

життя,

2003,

с.13).

У

контексті

здоров’єзбережувальної діяльності соціального працівника має значення
усвідомлення відповідальності людиною за здоров’я власне та інших. Цього, на
наш погляд, можна досягти завдяки збагаченню власного досвіду здоров’я
новими знаннями, уміннями, навичками у питаннях збереження здоров’я з
допомогою навчання здоров’я, і підсилення духовної складової здоров’я.
Проведений аналіз публікацій американських авторів показав, що зміст
поняття «навчання здоров’я» вони пов’язують зі стратегіями впливу на певних
осіб і їхнє соціальне середовище задля зміни поведінки щодо здоров’я і
покращення здоров’я та якості життя загалом (К. Реснікав, Р. Брейтвейт,
К. Ґлянц, С. Ділоріо (Resnicow, Braithwaite, Dilorio, &Glanz, 2002), Р. Ліпкер та
ін. (Luepker, Perry, McKinlay, Parcel, Stone, Webber, Wu, 1996), К. МакБрайд,
Б. Ример (McBride, Rimer, 1999), Дж. Парсел, Т. Поулюссен, К. Ресникав,
Г. Шалма (Paulussen, Kok, Schaalma, &Parcel, 1995). У вітчизняних джерелах
«навчання здоров’я» визначають більш конкретно – як спеціально підготовлені
фахівцями навчальні програми, спрямовані на розвиток знань про здоров’я,
формування здорового способу життя, позитивного ставлення до здоров’я,
набуття відповідної компетентності. При цьому компетентність у питанні
здоров’я слушно пов’язують з набором пізнавальних і соціальних умінь та
навичок досягнення добробуту, мотивацією і здатністю людей здобувати
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доступ до інформації, її розуміння, використання для підтримки й зміцнення
власного та громадського здоров’я (Навички заради здоров’я, 2004, с. 11). Ці
два підходи у визначенні навчання здоров’я вважаємо взаємодоповнюючими.
Зарубіжні джерела з питань соціальної роботи сфери здоров’я частіше
наголошують на необхідності збагачення індивідуального досвіду здоров’я як
досвіду життя і боротьби людини з хворобою, запобігання чи полегшення її
перебігу, лікування, одужання, зміцнення здоров’я (Nason, & Delbanco, 1976;
Lee, 2002; McBride, 1999). Представники Міжнародної асоціації соціальних
працівників (МАСП) вважають, що такий досвід можна збагатити завдяки
залученню відповідних ресурсів – внутрішніх і зовнішніх Б. Верлекіс, К. Елл,
Д. Паджет (Vourlekis, Ell, & Padgett, 2001). Перші клієнт має можливість
отримати шляхом розвитку власного потенціалу здоров’я (активізація сильних
сторін завдяки наснаженню), другі – через створення доступу до можливостей
профілактики, терапії, полегшення захворювання. Це охоплює інформаційні
(навчання здоров’я), фінансові (оплата медичних послуг, медикаментів),
людські (залучення фахівців інших спеціальностей до процесу лікування чи
реабілітації), технологічні (вибір соціальним працівником технології соціальної
роботи) та інші ресурси.
Питання ФЗСЖ і пов’язаного з цим навчання здоров’я в Україні
розглядають переважно в контексті соціальної чи соціально-педагогічної
роботи з дітьми та молоддю, тоді як доросле населення опиняється поза увагою
таких

впливів.

Проблема

збереження

здоров’я

населення

країни

як

стратегічного ресурсу і чинника зростання людського капіталу залишена на
відповідальність системи охорони здоров’я і медичних працівників, які за
функціональними обов’язками, незалежно від місця праці та посади, повинні
виділяти не менше 10 % свого робочого часу профілактиці. Проте реальність
різниться від бажаного і, як показали результати опитування пацієнтів
лікувально-профілактичних

закладів

різного

типу

(2014),

інформації

профілактичного змісту від медичних працівників – недостатньо, 10 %
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опитаних вона взагалі не цікавить (Знаменська, 2016, с. 14). Ситуація потребує
комплексної інформаційної роботи та формування у населення відповідального
ставлення до здоров’я, – вважає М. Знаменська, – і ми погоджуємося з нею у
цьому. Водночас результати опитування лікарів загальної практики (сімейних
лікарів) свідчать, що під час отримання базової освіти майбутніх ескулапів не
готують до проведення профілактичної роботи, комунікаційної діяльності та
ФЗСЖ населення. Жодний респондент під час базової підготовки не отримав
інформації з таких питань, як розробка індивідуальних, на рівні сім’ї і громади
програм з усунення факторів ризику розвитку найпоширеніших неінфекційних
захворювань (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет
тощо), розладів психіки і поведінки, їх профілактики; комунікації з різними
цільовими групами населення та пацієнтів (Знаменська, 2016, с. 16).
У складних умовах зовнішньої військової агресії актуальним, на наш
погляд, постало навчання здоров’я з питань, пов’язаних із наданням
невідкладної допомоги і самодопомоги при травмах, гострих (шокових) станах,
загрозливих для життя, у зв’язку із посттравматичним стресовим розладом
військовослужбовців та членів їх сімей, соціальною реабілітацією осіб після
поранень чи інших бойових травм, соціальною адаптацією і реабілітацією
внутрішньо переміщених осіб тощо.
Отже, навчанням здоров’я в соціальній роботі вважаємо систему
інформаційних, консультаційних, навчально-виховних заходів, які реалізує
соціальний працівник у здоров’єзбережувальній діяльності щодо клієнта, його
сім’ї чи оточення задля збагачення їхнього індивідуального досвіду здоров’я і
підсилення потенціалу здоров’я, для формування відповідального ставлення до
здоров’я власного і оточуючих як важливого чинника розвитку людського
капіталу. Таким чином, застосування методології культурологічного підходу в
нашому дослідженні сприяє розкриттю можливостей здоров’єзбережувальної
діяльності соціальних працівників як інструменту формування культури
здоров’я населення і ресурсу індивідуального потенціалу здоров’я, а також
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виявленню шляхів перетворенню необхідних особистісних якостей студентів
соціальної

роботи

підготовленого

до

у

професійні

цінності

здоров’єзбережувальної

соціального

діяльності,

працівника,

що

забезпечить

формування його культурної і здоров’єзбережувальної компетентності.

1.3. Аналіз понятійно-категоріального апарату дослідження
Вивчення проблеми підготовки майбутніх соціальних працівників до
здоров’єзбережувальної

діяльності

в

університетах

США

на

засадах

порівняльно-педагогічної методології вимагає уваги до термінологічного
апарату дослідження, оскільки понятійна складова забезпечує досягнення
порозуміння в міждисциплінарних розвідках. Застосування термінологічного
підходу дало змогу проаналізувати й уточнити використані в дослідженні
поняття, вивчити їх у процесі становлення, проаналізувати й уточнити
понятійний апарат, встановити підпорядкованості й взаємозв’язки понять, що
лежать в основі наукового дослідження. Термінологічний аналіз здійснювався у
смисловому ряду «здоров’я → здоров’єзбереження → здоров’єзбережувальна
діяльність → здоров’єзбережувальна діяльність соціального працівника».
Поняття «здоров’я» добре відоме і ми пов’язуємо його в нашому дослідженні з
холістичним (системним) розумінням особистості як цілості. Не нове і похідне
поняття «здоров’єзбереження»: Г. Сковорода скеровував до народної мудрості
як засобу збереження здоров’я і вважав його основою самовладання,
поміркованість,

працьовитість,

бадьорість духу

(Любар,

Стельмахович,

&Федоренко, 1998). Популяризаторами ідеї здоров’єзбереження в українській
освіті були видатні педагоги – прихильники етнопедагогічних традицій –
О. Духнович, І. Ставровський, К. Ушинський, С. Русова (Гаркуша, 2015, с.7).
Здоров’єзбереження у ХІХ – поч. ХХ ст. частіше розглядали стосовно дітей і
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молоді, зараз проблему висвітлюють у контексті здоров’я людей різного віку,
статі, етнічних, культурних, професійних, соціальних та інших груп.
Здоров’єзбереження у вищому навчальному закладі В. Биков називає
підґрунтям підготовки фахівця, що сприяє формуванню знань для усвідомлення
здорового способу життя і наступного впровадження у повсякденну практику
(Быков, 2010). В. Бобрицька (2006) вважає здоров’єзбереження однією з
характеристик життєдіяльності людини, виражену знаннями, уміннями,
навичками, потрібними для реалізації здоров’єзбережувальної діяльності.
О. Васильєва, Ф. Філатов розглядають здоров’єзбереження у системі цілісного
навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, що реалізується на
основі принципів міждисциплінарності, цілісності, значущості, фокусуванні на
соціокультурному аспекті (Васильева, Филатов, 2005, с. 67). Дослідниця
Н. Башавець наголошує на культурі здоров’єзбереження як світоглядній
орієнтації

майбутніх

фахівців,

формування

її

характеризує

певними

закономірностями, на основі відповідних принципів, що відображають
цілісність (Башавець, 2008, с. 8). Ю. Палічук здоров’єзбереження визначає як
процес збереження і зміцнення здоров’я, спрямований на перетворення
інтелектуальної та емоційної сфер особистості студента, підвищення ціннісного
ставлення до власного здоров’я і здоров’я інших на основі усвідомлення
особистої

відповідальності.

Дослідник

вважає

здоров’єзбереження

педагогічним феноменом, поліфункціональною соціально-освітньою системою
просвітницьких,
об’єднаних

спонукальних,

гуманістичними

здоров’єзбереження

в

ціннісних,
засадами.

освітньому

просторі

інструментальних
Основними
вишу

чинників,
складовими

науковець

називає

аксіологічну, гносеологічну, діяльнісну і вольову (Палічук, 2011, с. 9-12).
На думку О. Бажук, здоров’єзбереження є важливим аспектом професійної
діяльності фахівця соціальної сфери і виступає як цінність, система, власне
діяльність і результат водночас. Засобом здоров’єзбереження майбутніх
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соціальних педагогів, спрямованим на подолання професійного вигорання, є
педагогічна профілактика професійного здоров’я (Бажук, 2012, с. 18, 20).
Дослідник

В. Красилов

називає

здоров’єзбережувальний

підхід

методологічним принципом організації навчально-виховного процесу, що
визначає зміст, організаційні

форми

і

методи, прийоми

та способи

здоров’єзбереження. Сутність підходу в тому, що в центрі педагогічного
процесу – учень, міжособистісна взаємодія «учень – учитель» відбувається на
засадах

суб’єкт-суб’єктних

стосунків,

пов’язаних

спільним

пошуком

«здорового вирішення різних проблем» (Красилов, 2009, с. 24).
Підсумовуючи,

відзначимо

багатоаспектність

трактування

поняття

«здоров’єзбереження» (ідея, цінність, проблема, процес, діяльність, результат,
засіб,

комплекс,

система,

сукупність,

аспект

професійної

діяльності,

особистісна якість, підґрунтя професійної підготовки); у нашому дослідженні
здоров’єзбереження розуміємо саме як ціннісну ідею, що відображає потребу
вирішення актуальної соціальної і глобальної проблеми – збереження здоров’я
населення. Водночас це і спосіб вирішення означеної проблеми в соціальній
сфері, у соціумі на основі здоров’єзбережувального підходу і загальнолюдських
цінностей у цілеспрямованому, науково обґрунтованому і добровільному
процесі збереження, зміцнення, покращення здоров’я людей при активній
відповідальній

участі

«здоров’єзбереження

кожного
у

соціальній

учасника
роботі»

процесу.

Похідне

відображає

поняття

необхідність

й

невіддільністі діяльності зі збереження, зміцнення здоров’я клієнтів соціальної
роботи під час виконання соціальним працівником професійних обов’язків для
досягнення повного здоров’я кожною людиною як засобу покращення її
добробуту.
У

педагогічній

використовують

та

терміни

психологічній

вітчизняній

«здоров’язбереження»

і

науковій

літературі

«здоров’єзбереження».

Вважаємо доречним застосування останнього для позначення діяльності
(заходів, процесу, дій, змін, активності), пов’язаної зі збереженням, зміцненням
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здоров’я. «Здоров’єзбереження» – слово-новотвір, утворене поєднанням
іменника «здоров’я» і віддієслівного іменника «збереження». Словотворчим
способом було складання основ слів з допомогою сполучного голосного звуку
[е], на письмі «є» (за М. Вакуленком) (Вакуленко, 2009, с.10). Похідні –
«здоров’єзбережувальна діяльність», «здоров’єзбережувальне середовище»
тощо. Для утворення віддієслівних іменників, вважають сучасні мовознавці,
вживання суфіксів –ув і –аль позначає дію чи акт, що повторюється; той, хто
виконує, робить це тривало, періодично, нескінченно (не з огляду завершеності
дії, а часу) (Вакуленко, 2009, с. 57). У такий спосіб ми наголосили на діяльності
соціального працівника, пов’язаній зі збереженням здоров’я, не обов’язково
безперервній,

але

часто

повторюваній

(тобто

процесі).

Тому

здоров’єзбережувальна діяльність соціального працівника невіддільна від
професійної

діяльності,

присутня

постійно

як

складова

професійної

компетентності у різних проявах і формах.
У здоров’єзбережувальній діяльності соціального працівника оптимальним
результатом можна вважати зміну ставлення клієнта до здоров’я. Ось чому слід
приділяти увагу психологічним установкам людини і сприяти позитивному
вибору на користь здоров’я. Для цього важливо працювати в таких аспектах: «я
можу» (фізичне здоров’я); «я хочу» (психічне здоров’я); «я повинен, -а»
(духовне, моральне здоров’я) (Семенкова, 2013, с. 12). Повністю погоджуємося
з думкою М. Амосова, який власним досвідом довів, що здоров’я потребує
постійних та значних особистих зусиль, які нічим не можна замінити (Амосов,
1987, с. 27).
Для визначення ставлення до здоров’я окремої людини Т. Семенкова
пропонує комплекс показників: оцінка (самооцінка) здоров’я, володіння
інформацією про сферу здоров’я, ціннісні установки стосовно здоров’я,
діяльність зі збереження власного здоров’я (зокрема фізична активність)
(Семенкова, 2013, с. 22). Вважаємо, що їх має враховувати соціальний
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працівник у реалізації здоров’єзбережувальної діяльності на етапі оцінювання
ресурсів і прийняття рішення – спільного з клієнтом плану змін.
О. Соколенко обґрунтувала поняття «ціннісне ставлення до здоров’я» як
складне особистісне новоутворення, що виражене знаннями, уявленнями,
усвідомленням цінності здоров’я, позитивною активністю у веденні здорового
способу життя, сформованими вміннями і навичками зміцнення, збереження
здоров’я, що сприяють тривалим позитивним змінам у поведінці (Соколенко,
2008, с. 12). Першочергове значення в збереженні здоров’я, з погляду медичної
психології, належить формуванню конструктивної активності людини щодо
власного здоров’я, її компетентності в питаннях власного способу життя, що в
широкому значенні трактується як «життєва компетентність», засіб досягнення
цілей власного буття (Васильев, 2007, с. 12).
Проблему здоров’єзбереження у соціальній сфері розглядала Н. Бєлікова у
підготовці до здоров’єзбережувальної діяльності майбутніх фахівців з фізичної
реабілітації. Дослідниця вважає таку діяльність специфічною формою людської
активності, пов’язує із формуванням здорового способу життя і забезпеченням
повного біосоціального функціонування індивіда, фізичної, інтелектуальної
працездатності, адаптації до природних впливів мінливого зовнішнього
середовища.

Здоров’єзбережувальну

діяльність

автор

розглядає

поліфункціонально як складову професійної діяльності фахівців у вирішенні
державних завдань щодо відновлення, зміцнення і збереження здоров’я, з
врахуванням економічних, соціальних, медичних, педагогічних, психологічних
аспектів проблеми (Бєлікова, 2012, с. 12, 22).
А. Леонтьєв наголошував, що розвиток людини в середовищі відбувається
саме як «діяча» (Леонтьев, 2001, с.133). Діяльність людини структурована і
впорядкована цілісними динамічними тенденціями, прагненнями, об’єктивними
інтересами; прояви діяльності стосовно якоїсь речі свідчать не лише про
зацікавленість нею, але й спонукані нею; всі потреби мають спонукальний
характер. Кожна людська особистість має свою ієрархію діяльностей»
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(Леонтьев, 2001, с. 137). На думку Л. Виготського, ставлення людини до
середовища визначає не середовище і абстрактні властивості особистості, але
саме зміст діяльності; він же визначає її структуру, може мати форму окремої
дії чи ланцюжка дій (Леонтьев, 2001, с. 146; Вороненко, (Ред.), 2002, с.78).
Тому можна стверджувати, що зміст і структуру здоров’єзбережувальної
діяльності соціального працівника у професійному втручанні визначає фахівець
як цілісна особистість, спонукана потребою реалізації цінності професії –
сприяння розвитку клієнта для досягнення ним повного здоров’я, у взаємодії з
клієнтом. У цьому зв’язку нам імпонує думка проф. В. Поліщук щодо
обов’язкового зв’язку соціальної діяльності з цінностями, сутністю, діями іншої
людини, орієнтованості на індивіда та оптимізації умов його виживання,
самореалізації,

саморозвитку,

сприяння

подоланню

кризових

ситуацій,

залучення внутрішніх резервів індивідів (Поліщук, 2006, с.18).
Отже, здоров’єзбережувальну діяльність у соціальній роботі розуміємо як
специфічну активність учасників соціальної взаємодії (фахівців і клієнтів) у
процесі надання/отримання соціальних послуг, спрямовану на забезпечення
сприятливого середовища і розвитку повного здоров’я індивідів, сімей, груп і
громад як способу запобігання їх соціальним дисфункціям і виключенню,
сприяння індивідуальному і суспільному розвитку. Здоров’єзбережувальну
діяльність соціального працівника трактуємо як цілеспрямовану науково
обґрунтовану і взаємопогоджену систему дій суб’єктів – соціального
працівника спільно з клієнтом – у сприянні розвитку (відновленню) цілісної
особистості як досягнення повного здоров’я клієнтом для покращення його
добробуту і якості життя, профілактики порушень соціального функціонування.
Ефективне виконання цієї діяльності вимагає відповідної професійної
підготовки.
Другий змістовно-смисловий ряд дослідження, пов’язаний з попереднім і
включає поняття «освіта і підготовка в галузі соціальної роботи», «професійна
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підготовка майбутніх

соціальних працівників», «професійна підготовка

соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності».
Включення соціальної роботи до переліку галузей знань, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у вітчизняному освітньому
просторі (Постанова Кабінет Міністрів № 266, 2015) підтверджує визнання
теоретичної і практичної зрілості та самостійності професії. Враховуючи
визначення С. Гончаренка, освіту в галузі соціальної роботи відносимо до
професійної, оскільки вона забезпечує підготовку фахівців різних рівнів
кваліфікації для трудової діяльності в галузі народного господарства і науки
«Соціальна робота» (Гончаренко, 1997, с. 274). Тому професійна підготовка
майбутніх фахівців соціальної роботи – це невіддільна складова (підсистема)
єдиної системи народної освіти у складі підсистеми професійної освіти. Як
стверджують С. Батишев, В. Поляков, професійною підготовкою є сукупність
спеціальних знань, навичок і умінь, якостей, трудового досвіду і норм
поведінки, які забезпечують можливість успішної роботи в певній професії, а
також процес повідомлення учням відповідних знань і вмінь (Батышев, (Ред.),
1998, с. 1169). В історичній ретроспективі професійна підготовка пов’язана з
професійним розподілом праці; її початкові форми реалізувалися безпосередньо
у трудовій діяльності, а з виділенням розумової праці із фізичної професійну
підготовку

працівників

інтелектуальної

сфери

почали

здійснювати

у

професійних (технічних) школах; підготовка ж працівників фізичної праці
відбувалася в процесі виробництва, шляхом ремісничого учнівства (соціальнопедагогічна модель раціональної організації праці) (Пальчук, 2016, c. 31).
Професійна підготовка соціальних працівників в Україні відбувається в
системі вищої освіти; її здійснюють вищі навчальні заклади – університети,
інститути, академії (Гончаренко, 1997, с. 274), що дозволяє випускникам
кваліфіковано виконувати професійні обов’язки у сфері соціальної роботи.
Удосконалення в професії як частина професійної підготовки здійснюється
шляхом навчання в інститутах підвищення кваліфікації, на різного роду курсах,
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тренінгах, шляхом самоосвіти, обміну професійним досвідом в процесі трудової
діяльності (Батышев, (Ред.) 1998, с.1170). Останнє особливо актуально стосовно
майбутніх фахівців соціальної роботи, які планують реалізувати свою
професійну діяльність у контексті здоров’єзбереження. На рис. 1.3.1. нами
схематично

представлено

професійну підготовку майбутніх

соціальних

працівників до здоров’єзбережувальної діяльності.
Дослідниця Р. Аслаєва вважає, що професійна підготовка фахівців у
сучасних умовах спрямована на формування професійної компетентності. При
цьому вона слушно спирається на ідею О. Новікова, згідно з якою,
професіоналізм є похідним від технологічної підготовки, і «компетентність»
означає широкі знання не лише у вузько професійному сенсі, а передбачає їх
певний «надпрофесійний характер» (Аслаева, 2011, c. 18).

Система
проф.підготовки в
галузі СР

Система
освіти
в Україні

Система професійної
освіти

Система проф.
підготовки майбутніх
соціальних працівників
до зорв’єзбережувальної діяльності

Система
вищої
освіти

Рис. 1.3.1. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників
в університетах України до здоров’єзбережувальної діяльності
в системі освіти
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Таким чином, на порядок денний виходить розуміння професійної освіти
як соціального інституту, що сприяє розвитку особистості відповідно до
індивідуальних потреб і прагнень, у тому числі в професійній діяльності. Тому,
долаючи традиційні погляди на професійну освіту як систему, орієнтовану
лише на розвиток у студентів здатностей у певній конкретної галузі праці,
сьогодні для професійного соціального працівника недостатньо доброзичливого
ставлення до людей, а потрібне володіння професійною компетентністю
(«допомагати вміючи», «виявляти милосердя ефективно») (Аслаева, 2011, c.15).
Професійна підготовка фахівця соціальної роботи вимагає специфічних
особистісних і функціональних характеристик, особливо, коли йдеться про
здоров’єзбережувальну діяльність. У компетентнісному підході закладені ці
пріоритети, що дозволяє виявляти основні напрями подальшого її розвитку,
стратегії педагогічного процесу щодо забезпечення особистісного розвитку
студента, вдосконалення професійної діяльності. Тому у нашому дослідженні
ми виходимо з визначення професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників

до здоров’єзбережувальної діяльності як процесу розвитку

особистості студента спеціальності «соціальна робота», відповідно до
індивідуальних потреб і прагнень у професійній сфері, з урахуванням
особистісних якостей, засвоєного комплексу спеціальних знань, умінь і навичок
та певного трудового досвіду, що забезпечують формування професійної
компетентності соціального працівника, складовою якої є компетентність
здоров’єзбереження, виражена у відповідних нормах поведінки.
Проведений аналіз вітчизняної та зарубіжної джерельної бази дає підстави
говорити про активну участь соціальних працівників різних країн у діяльності
щодо збереження здоров’я клієнтів, яка здійснюється не лише в закладах
охорони здоров’я, а й за їх межами; супроводжується виконанням специфічних
ролей, тісно пов’язана із роботою з представниками інших професій. Водночас
було

виявлено

низку розбіжностей між українськими

і зарубіжними

трактуваннями основних понять, використаних у нашому дослідженні. Зокрема,
це

стосується

поняття

«здоров’єзбережувальна

діяльність

соціального
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працівника» як суто вітчизняного способу ідентифікувати участь фахівців
соціальної роботи у збереженні здоров’я населення. Для цього в українському
контексті частіше використовують поняття «соціально-медичні послуги»
(Закон України «Про соціальні послуги» (ст. 5), але його зміст, по-перше, не
охоплює всього розмаїття видів діяльності соціального працівника у зв’язку зі
збереженням здоров’я клієнтів, по-друге, характеризує здебільшого одноразові
процедури впливу на особу клієнта і полягає в «консультуванні задля
запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи,
збереження, підтримки та охорони її здоров’я, здійснення профілактичних,
лікувально-оздоровчих заходів, працетерапії») (Perlman, 1957). При цьому не
береться до уваги клієнт як особистість з її потребами і власними активами,
відкидається необхідність і можливість впливу на середовище як джерело
детермінант здоров’я. Тому вважаємо, що соціально-медичні послуги сьогодні
– це частина масштабнішої здоров’єзбережувальної діяльності соціального
працівника з перетворення середовища існування людини і впровадження змін
у поведінку клієнта. Цю діяльність соціальні працівники реалізують разом із
представниками інших суміжних професій сфери здоров’я, використовуючи
інноваційні технології, методики, методи, форми, прийоми соціальної роботи,
залучають відповідні ресурси на всіх рівнях соціальної практики. Поняття
«новотвір» було запропоновано нами для виокремлення цієї життєво важливої
складової професійного арсеналу українських фахівців соціальної роботи в
умовах майже повного «законодавчого вакууму» в даній царині.
Базові засади підготовки фахівців соціальної роботи спільні для багатьох
країн і зумовлені особливостями соціальної освіти та вимогами до професійної
компетентності соціальних працівників (Собчак дис, 2004, с. 7).
1.4. Концепція дослідження
Поліконцептуальність

виконуваного

дослідження

зумовила

його

здійснення на трьох рівнях – методологічному, теоретичному і практичному,
кожний з яких представлений сукупністю наукових підходів. У попередньому
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підрозділі

ми

схарактеризували

методологічний

рівень,

представлений

фундаментальними науковим підходами, що використовувалися під час
дослідження

проблеми

професійної

підготовки

майбутніх

соціальних

працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної діяльності.
Теоретичний рівень дослідження представлений науковими підходами:
порівняльної

педагогіки,

соціального

конструктивізму,

позитивізму,

патерналізму, утопізму, професійної етики, холізму, еклектизму, епістемології,
педагогіки свободи, що уможливило врахування положень щодо: системного
вивчення процесів у сфері освіти і зіставлення системотвірних елементів
досліджуваної системи; єдності сенсів і цілей педагогічної діяльності у світовій
практиці і доцільності технологічної варіативності; пріоритетної спрямованості
розвитку освітніх систем на забезпечення цінності людини і людського;
тотожності часткового і загального у розвитку напрямів педагогічного досвіду;
милосердя; відповідальності держави за здоров’я і добробут громадян, співпраці,
активації потенціалу здоров’я клієнтів, вирішення соціальних проблем на засадах
колективної відповідальності за благополуччя суспільства; визнання здоров’я
проблемою соціальної справедливості і дотримання людських прав; соціальної
вразливості суб’єктів, оцінювання потреб клієнтів, сприяння їх самостійному
функціонуванню і соціальному розвитку.
Практичний рівень дослідження ґрунтувався на принципах: науковості й
цілісності

знання,

ціннісної,

професійної

спрямованості

підготовки,

студентоцентризму, наступності й послідовності, зв’язку теорії з практикою, рівної
значущості

практичної

і

теоретичної

складових

підготовки;

гнучкості,

диференціації та індивідуалізації; мультикультуралізму, поєднання колективної
діяльності із самостійністю студента; партнерських стосунків між студентами і
викладачами,

між

університетом

і

соціальними

службами;

застосування

інноваційних методів і технологій; інклюзії; неперервності професійного розвитку.
Завдяки їх використанню здійснено аналіз професійної підготовки соціальних
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працівників у вищій школі США до здоров’єзбережувальної діяльності як відкритої
системи, що динамічно реагує на глобалізаційні впливи у соціальній сфері, охороні
здоров’я та освіті, має цілісний характер, охоплює сукупність взаємопов’язаних
компонентів, утворених елементами: мета, методологічні підходи, цінності,
принципи, теоретична і практична складові підготовки, навчальні плани, освітні
програми, зміст, форми, методи, технології, організацію та управління підготовкою,
оцінювання і моніторинг якості підготовки, науково-педагогічних працівників,
студентів, мережі баз практики, результати підготовки. Це дало змогу
прогностичного обґрунтування шляхів творчого застосування в університетах
України конструктивних ідей досвіду США.
Перехід від старої інформаційної моделі в освіті до нової, заснованої на
концепції людиноцентризму, зумовлює застосування в професійній підготовці
майбутніх соціальних працівників принципів проблематичності, діалогічності,
дискусійності, гуманізму, вітчизняного кордоцентризму (Киселиця, 2015, с. 21;
Кремень, 2009, c. 310; Кримський, 1998, с. 76). Концепція людиноцентризму
впливає також на підходи до формування змісту професійної підготовки
соціальних працівників, що відобразилося на її теоретичних і практичних
засадах.
Концептуальні ідеї дослідження професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної
діяльності представлені за такими напрямами. Професійна підготовка
соціальних працівників у США здійснюється в умовах університетської освіти,
що охоплює освітні рівні бакалавра, магістра, освітньо-науковий рівень доктора
філософії, продовжується у постдокторській підготовці, за програмами
спеціалізації,

сертифікації,

підвищення

кваліфікації,

тематичного

вдосконалення тощо впродовж усієї професійної кар’єри як неперервна
підготовка. Оскільки здоров’єзбережувальна діяльність соціального працівника
є складовою професійної діяльності фахівця соціальнї роботи, який працює в
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закладах охорони здоров’я чи за їх межами – у соціальних службах чи надає
соціальні послуги в громаді, вдома, то й підготовка соціальних працівників до
діяльності у сфері здоров’я невіддільна від загальнопрофесійної підготовки.
Результатом такої підготовки є цілісна особистість фахівця соціальної роботи
високої кваліфікації, компетентного в здоров’єзбережувальній діяльноті,
здатного до комплексного і творчого розв’язання соціальних проблем,
покращення добробуту, якості життя населення і до подальшого саморозвитку.
Професійна

підготовка

майбутнього

соціального

працівника

до

здоров’єзбережувальної діяльності аксіологічно спрямована – спирається на
гуманістичні ідеї професійних цінностей соціальної роботи (служіння,
соціальна справедливість, гідність і цінність людини, важливість людських
відносин, цілісність, компетентність) (NASW Code of ethics, 2000, с. 3) і
цінності, зумовлені особливостями здоров’єзбережувальної діяльності в
соціальній роботі (цінність життя і здоров’я людини, спільна відповідальність
людини і держави за здоров’я особистості, ненанесення шкоди, повага до
різноманіття здоров’я, виключне право особистості на здоров’я як засіб
розвитку та цілісності, соціальної інклюзії, способу покращення якості життя і
добробуту, соціальної справедливості у доступі до ресурсів здоров’я). Така
підготовка здійснюється відповідно до стандартів підготовки, побудованих на
ключових засадах освітньої політики і стандартів акредитації, визначених
Радою з освіти в соціальній роботі, орієнтована на Світові стандарти
професійної освіти і підготовки в галузі соціальної роботи, етичні стандарти
професії «Соціальна робота». Важливим зовнішнім орієнтиром підготовки є
стандарти професійної діяльності соціальних працівників за напрямами і
сферами

діяльності,

затверджені

НАСП

із

врахуванням

рекомендацій

міжнародних професійних організацій (МАСП, МФШСР), та директивних
документів у галузі освіти, соціальної політики, затверджених Конгресом
США.
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Професійна підготовка соціальних працівників в університетах США до
здоров’єзбережувальної діяльності має цілісний, системний, неперервний
характер, охоплює сукупність елементів: соціальну і освітню політику,
законодавчу базу; освітні рівні і кваліфікації, стандарти акредитації і
підготовки; освітні програми; теоретичну і практичну складові підготовки;
принципи і цінності, зміст і форми організації дидактичного процесу,
інноваційні технології навчання; науково-педагогічних працівників, обізнаних
у здоров’єзбережувальній діяльності; студентів, зацікавлених і вмотивованих
до здобуття відповідної кваліфікації та спеціалізації; мережі баз практики;
навчально- і науково-методичного забезпечення; зв’язки з громадою, для якої
здійснюється підготовка кадрів; взаємодію з професійними організаціями
соціальних працівників, науковими центрами тощо. Вплив кожного з елементів
на розвиток і функціонування системи визначається приналежністю до
системотвірних чи змінних компонентів системи, залежить від стійкості
взаємозв’язків і взаємовпливів між елементами і компонентами, в кінцевому
підсумку впливає на результативність і ефективність функціонування системи.
Професійна підготовка соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності здійснюється на основі освітніх програм рівнів бакалавра і магістра, а
також доктора філософії, та програм постдокторської підготовки, спеціалізації,
сертифікатними

програмами

із

підвищення

кваліфікації,

тематичного

вдосконалення. Програми характеризуються чотирикомпонентною інтегрованою
структурою (місія і цілі програми; очевидна складова програми; неочевидна
компонента; результати і оцінювання), засновані на професійних цінностях,
створені на засадах міждисциплінарного, холістичного, компетентнісного,
модульно-кредитного підходів, спрямовані на підготовку майбутніх фахівців,
враховують їх індивідуальні можливості і запити щодо особистісного і
професійного розвитку, зосереджені на результатах, що вбачає формування
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професійної компетентності в здоров’єзбережувальній діяльності, здатних
зміцнювати людське і соціальне благополуччя завдяки збереженню здоров’я.
Компетентний у здоров’єзбережувальній діяльності соціальний працівник
характеризується відповідними особистісними і професійними якостями. На
рисунку 1.4.1 схематично представлено професійну компетентність соціального
працівника, підготовленого до здоров’єзбережувальної діяльності.

Ключові компетенції, передбачені стандартами
професійної підготовки, затверджені РОСР
Інші компетенції (у тому числі здоров’єзбережувальна)
передбачені конкретною програмою професійної
підготовки, зумовлені особливостями вищого
навчального закладу, потребами регіону

Особисті якості
майбутнього фахівця соціальної роботи

Рис. 1.4.1. Професійна компетентність майбутнього соціального працівника,
підготовленого до здоров’єзбережувальної діяльності

Структуру

професійної

компетентності

майбутнього

соціального

працівника, підготовленого до здоров’єзбережувальної діяльності, можна
представити складовими:
а) ключові компетенції, передбачені стандартами професійної підготовки
(згідно з рекомендаціями і вимогами РОСР) – самоідентифікація як
професійного соціального працівника і демонстрування відповідної поведінки;
застосування етичних принципів соціальної роботи у професійній практиці;
застосування

критичного

мислення

та

інформуванні

й

професійному

спілкуванні; урахування різноманітності й відмінностей на практиці; сприяння
розширенню прав людей та соціальної й економічної справедливості; участь у
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поінформованій у наукових дослідженнях практиці і в дослідженнях на основі
практики; застосування знань про людську поведінку і соціальне середовище;
участь у практиці просування політики покращення соціально-економічного
добробуту і надання ефективних послуг соціальної роботи; відповідне
реагування на контексти практики; здійснення залучення, оцінювання,
професійного втручання і оцінки в роботі з окремими особами, сім’ями,
групами, організаціями і громадами;
б) спеціальні

компетенції

(передбачені

освітньою

програмою)

–

використання широкого спектру методів профілактики і втручання у практиці
роботи з окремими особами, сім’ями, групами, організаціями, громадами;
визнання, підтримка і опора на сильні сторони клієнтів; науково-дослідницької
діяльності у професійній практиці; активне реагування на вплив контексту;
використання знань і навичок для усунення нерівностей щодо здоров’я шляхом
оцінки культурних впливів на здоров’я; визначення взаємозв’язку між
фізичним і психологічним здоров’ям; впровадження організаційних змін у
багатопрофільні налаштування практики (шпиталі, клініки, амбулаторії),
застосовуючи лідерські якості та інші (залежно від специфіки сфери практики);
в) особистісні якості (складові професійної компетентності, оцінюються
інструктором з практики як необхідні характеристики ефективної професійної
підготовки): в.1) риси особистості – мотивація, навички управління часом,
незалежність, енергійність, обов’язковість, відповідальність, адаптивність,
гнучкість; в.2) поведінка в організації – визнання важливості контексту; робота
в організації за правилами, процедурами і з урахуванням ієрархії; виконання
ролі відповідно до методичних рекомендацій; вміле використання добре
розвинутих комунікативних навичок (усних, письмових); виважене сприйняття
інших, виражене в шанобливій манері ставлення; в.3) ставлення до навчання –
включення у процес навчання; ініціативність, здатність до наукового пошуку і
начання; здатність поширювати знання; здатність до створення підходів для
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використання знань і навичок; намагання отримати відповідну консультацію;
самостійність; в.4) осмислення практики – визначення цінностей, принципів,
ідей, що лежать в основі суджень і дій; використання аналітичних навичок і
критичного мислення; використання теорій і наукових підходів, відповідно до
бази знань у соціальній роботі; прийняття етично обґрунтованих рішень і чітке
розуміння ціннісних основ соціальної роботи; в.5) здібності до формування
відносин

–

виявлення

відповідної

емпатії;

здатність

встановлювати,

підтримувати зв’язки, співпрацювати, а також належним чином протистояти;
керування професійними межами; в.6) якість відносин – залучення і
формування відносин з представниками персоналу; формування об’єднань;
здатність працювати з представниками населення різних громад; сприйняття і
спроможності застосувати зворотний зв’язок; демонстрування на практиці
відображення самоусвідомлення.
Дидактично-організаційні

умови

реалізації

професійної

підготовки

майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності
включають 1-ий і 4-ий компоненти освітньої програми підготовки майбутніх
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності – явну складову
(зміст, форми, методи, засоби, технології організації навчально-виховного
процесу, науково-методичне забезпечення) і частково складову результативнооцінну (методики оцінювання); організаційно-управлінські умови – це неявна
складова освітньої програми (освітня політика, стандарти акредитації,
структура, тривалість навчання, освітні рівні, кадрове, фінансово-матеріальне
забезпечення), умови, результати процесу професійної підготовки.

Висновки до першого розділу
Результати

бібліографічного

аналізу

проблеми

дають

підстави

стверджувати, що у вітчизняному науковому середовищі вивчалися окремі
аспекти підготовки соціальних працівників у США: в умовах вищої школи,
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неперервної освіти, для роботи з певними категоріями клієнтів, до професійної
діяльності за певними напрямами та рівнями практики, у контексті соціальної
політики та волонтерської активності. Проте професійна підготовка майбутніх
соціальних працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної
діяльності як самостійне фундаментальне дослідження не розглядалася.
Здійснена систематизація вітчизняних і зарубіжних джерел виявила
доцільність розгляду означеної проблеми як міждисциплінарної та потребу
проведення

дослідження

за

такими

напрямами:

здоров’єзбережувальна

діяльність соціального працівника в теорії і практиці соціальної роботи США та
у світі; професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до діяльності
зі збереження здоров’я в умовах глобалізаційних змін у соціальній сфері, освіті,
охороні

здоров’я;

підготовлений

до

здоров’єзбережувальної

діяльності

соціальний працівник як цілісна особистість компетентного в діяльності у сфері
здоров’я фахівця соціальної роботи, здатного до комплексного вирішення
проблем клієнтів і подальшого професійного розвитку.
Результатом
майбутніх

бібліографічного

соціальних

опрацювання

працівників

в

професійної

університетах

підготовки
США

до

здоров’єзбережувальної діяльності стало визначення поняттєво-категоріального
апарату дослідження у межах двох змістовно-логічних рядів наукового пошуку:
1) освіта і підготовка в галузі соціальної роботи → професійна підготовка
майбутніх соціальних працівників → професійна підготовка соціальних
працівників

до

здоров’єзбережувальної

здоров’єзбереження

→

діяльності;

здоров’єзбережувальна

2) здоров’я
діяльність

→
→

здоров’єзбережувальна діяльність соціального працівника.
Виявлено,

що

філософські

ідеї

соціальної

роботи

у

сфері

здоров’єзбереження трансформувалися від «філантропії» в етиці й логіці стоїків
до

середньовічного

релігійного

«милосердя»;

«соціальної

інженерії»

лібералізму; патерналістської стратегії позитивізму; «наукової благодійності»
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прагматизму на засадах біхевіоризму, фрейдизму і радикальної соціології; ідей
«громадянських

і

політичних

реформістських

поглядах;

прав

людини»,

«філософії

базованих

буденного

на

життя»

соціалутопізму;

гуманістичної професійної філософії, вираженої в професійних цінностях
соціальної роботи у сфері здоров’я. Застосування принципів-цінностей
соціальної роботи у сфері здоров’я (служіння, соціальна справедливість,
гідність, цінність і цілісність людини, важливість людських відносин,
компетентність, повага до різноманіття, права кожного на самовизначення та
участь у прийнятті рішень щодо здоров’я, розвиток внутрішнього потенціалу
кожного клієнта, непричинення шкоди) в єдності з філософськими витоками
категорії «здоров’я» дало підстави тлумачення сутності поняття як складного
комплексного феномену, динамічної рівноваги фізичної, психічної, соціальної і
духовної складових, що забезпечує добробут. Завдяки цьому було виявлено
взаємозв’язки між поняттями «здоров’єзбереження», «здоров’єзбережувальна
діяльність

соціального

працівника»

і

людським

розвитком,

цілісною

особистістю здатною до самоактуалізації, тому захищеною від ризиків
соціального виключення.
В

основу

концепції

дослідження

покладено

положення

щодо

методологічного, теоретичного і практичного рівнів наукових підходів, які
інтегрували ідеї філософії освіти, зокрема людиноцентризму, й принципи
розвитку

наукового

знання

як

морального

одухотворення,

єдності

природничого і гуманітарного циклів навчальних дисциплін, практичнопрагматичного спрямування науково-дослідницької діяльності й активного
впровадження високих педагогічних технологій; цілісності, вивчення і творчого
конструювання досвіду, гнучкості, суб’єктивної детермінованості, ціннісної
мотивованості, особистісного розвитку, добродійності і застосуванні комплексу
наукових

підходів

синергетичного,

(міждисциплінарного,
аксіологічного,

системного,

термінологічного,

культурологічного,

андрагогічного,
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гуманістичного, компетентнісного, соціологічного, прогностичного). Концепція
дослідження спрямована на виявлення прогресивних ідей американського
досвіду задля їх творчого викорисання в університетах України.
Доведено, що професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до
діяльності зі збереження здоров’я є процесом формуванням компетентності
здоров’єзбереження як невіддільної складової професійної компетентності
студентів спеціальності «Соціальна робота». У цьому процесі формується
здатність фахівця до цілеспрямованої, творчої, перетворювальної діяльності,
детермінованої

суспільними

умовами

і

його

особистими

запитами;

поліфункціональної, багаторівневої, комплексної, із відповідними ролями і
функціями;

міждисциплінарною

взаємодією,

етичною

виваженістю,

культуровідповідністю і контекстністю наданих послуг, двофокусністю в
прийнятті рішень щодо здоров’я. Така підготовка здійснюється на всіх освітніх
рівнях вищої школи, в умовах неперервної освіти.
Дослідженню впливу глобалізаційних процесів на професійну підготовку
до соціальної роботи у сфері здоров’я США присвячено наступний розділ.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено публікаціях
автора (Клос, Микитенко, 2005; Клос, Козак, 2006; Клос, 2008b; Клос, Миць,
2008; Клос, 2010c; Клос, 2011a; Клос, 2012a; Клос, (Укл.), 2012e; Клос, 2013e;
Клос, Фаласеніді, 2014a; Клос, Фаласеніді, 2014b; Клос, 2015g; Клос, 2015h;
Клос, 2015f; Клос, 2016b; Клос, 2016e; Клос, Назар, 2016; Клос, 2017).
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РОЗДІЛ 2
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ДО СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
У СФЕРІ ЗДОРОВ’Я США В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Розглянуто вплив глобалізаційних процесів на контекст професійної
діяльності соціального працівника у сфері здоров’я; значення документів і
функціонування міжнародних та професійних організацій, професіоналізації в
соціальній роботі як чинників розвитку фахової підготовки соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності.
2.1. Концептуальні засади здоров’єзбережувальної діяльності
соціального працівника в контексті глобалізаційних процесів
Всесвітня конференція представників МФСП, МАШСР і МРСД, присвячена
обговоренню глобальних змін у соціальній сфері (Мельбурн, Австралія, 2014 р.),
ухвалила підсумкове міжнародне визначення соціальної роботи як практичної
професії й академічної дисципліни. Зазначено, що соціальна робота сприяє
суспільним змінам, розвитку, соціальній згуртованості, зміцненню здатності
людей до самостійного функціонування в суспільстві та їхньому звільненню. При
цьому «звільнення» означає не лише фізичну свободу, а досягнення незалежності
у прийнятті самостійних, позбавлених чужих впливів рішень і взяття на себе
відповідальності за все, що відбувається у власному житті та в житті й здоров’ї
інших людей. Таке тлумачення спирається на головні принципи соціальної
роботи: соціальну справедливість, дотримання прав людини, повагу до
різноманіття (Global definition, 2014, с. 1).
Процес формування нової стратегії соціальної роботи розпочався 2004 р.,
коли керівництво МФСП, МАШСР і МРСД дійшло висновку про необхідність
внесення змін у повсякденну практику соціальної роботи у відповідь на
глобалізаційні виклики. Спільні дослідження в цьому напрямі, представлені у
фахових виданнях (DePanfilis, Zlotnik, 2008; Jones, Yuen, &Rollet, 2008) і на вебсайтах міжнародних професійних організацій соціальних працівників упродовж
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20082012 рр. дали змогу в час великої фінансової та соціальної кризи розробити
спільну платформу для дій світової спільноти в галузі соціальної роботи разом із
ООН, ВООЗ, іншими зацікавленими структурами. Цьому сприяла низка
міжнародних заходів, що визначили ключові положення Глобальної стратегії
соціальної роботи в нових умовах: загальні збори МФСП (Бразилія, 2008 р.)
прийняли підсумковий документ «Здоров’я і хвороба»; Всесвітня конференція
МФСП, МАШСР, МРСД в Гонконгу (2010 р.) на підтримку ініціатив щодо
глобальних змін затвердила першу доповідь «Сприяння соціально-економічній
рівності» (DePanfilis, Zlotnik, 2008, с.12); тристороння зустріч у Гані (2011 р.)
затвердила «Новий порядок денний для соціальної роботи».
Передувала цим рішенням доповідь Всесвітньої комісії з вивчення
соціальних наслідків глобалізації, створеної в 2002 р. за ініціативи Міжнародної
організації праці. Головний висновок доповіді «Справедлива глобалізація –
створення можливостей для всіх» (2004 р.) полягав у визнанні величезного
потенціалу глобалізації, що потребує негайного спрямування в справедливе
русло. Це означає, що глибока і стійка нерівність між країнами та всередині
країн між групами людей у досягненні добробуту, наростає. На думку членів
Комісії, «справедлива» глобалізація означає створення реальних можливостей
для більшості людей та країн. Для цього глобалізаційні процеси мають стати
більш збалансованими, сприяти включенню, спиратися на демократичне
регулювання, базуватися на міцних соціальних вимірах, опертих на прийнятих
міжнародною спільнотою принципах і цінностях. Без такого соціального виміру
глобалізацію надалі будуть розглядати в якості «нової версії попередніх форм
світового панування і експлуатації» (World Commission, 2004). У звіті
Департаменту з економічних та соціальних питань ООН (2011 р.) «Глобальна
соціальна криза» всі виявлені 2004 р. проблеми були знову означені. Це
підтвердило наростання негативних наслідків глобалізації для соціальної сфери
і здоров’я населення, посилило переконання щодо необхідності нової
Глобальної стратегії соціальної роботи.
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Важливий крок на цьому шляху було задекларовано заявою «Здоров’я і
хвороба» у питанні здоров’єзбереження в соціальній роботі (The Social Work,
2010). Представники МФСП наголошують на рівному праві всіх людей на
користування основними соціальними умовами досягнення здоров’я, включно з
мінімальним рівнем життя для підтримки здоров’я і стійким, сприятливим для
зміцнення здоров’я навколишнім середовищем. Оскільки всі люди мають рівне
право на доступ до ресурсів і послуг охорони здоров’я та соціальних послуг,
спрямованих на попередження хвороб, травм і порушень, то МФСП вважає
необхідною роботу для реалізації цих універсальних прав і відстоювання
соціальної справедливості щодо здоров’я в соціальній політиці.
Фахівців соціальної роботи у визначенні здоров’я дотримуються позиції
ВООЗ (ВООЗ, 1948 р.) і вважають здоров’я життєвим ресурсом. Тому співпраця
з людьми задля максимізації можливостей у досягненні ними і членами їхніх
сімей, громад здоров’я, визнана «критично важливою» частиною повсякденної
практики соціальних працівників. Фахівці МФСП обґрунтовують три основні
причини, що дають змогу визнати всю соціальну роботу діяльністю у сфері
здоров’я. По-перше, майже всі люди, з якими взаємодіють соціальні працівники
в усіх місцях роботи, у різних країнах вже зазнали порушень здоров’я або така
загроза існує у зв’язку із умовами соціального середовища. По-друге, щодня і
будь-де соціальні працівники розпочинають роботу із задоволення базових
потреб здоров’я – соціальних детермінант: забезпечення адекватного доходу,
добробуту, належної якості житла, безпечних умов праці, безпечного і стійкого
середовища життя (у широкому значенні), підтримуючих особистих і
суспільних відносин. По-третє, соціальні працівники постійно докладають
зусиль, щоб уможливити доступ людям до максимального використання
переваг ефективної охорони здоров’я, виконуючи відповідні ролі у медичних
закладах, працюють під керівництвом професіоналів сфери охорони здоров’я у
складі між- і трансдисциплінарних команд здоров’я.
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На підставі цього МФСП визнає проблему здоров’я питанням дотримання
основних прав людини й соціальної справедливості, що зобов’язує соціальних
працівників

застосовувати

ці

принципи

у

політиці,

освіті,

наукових

дослідженнях, практиці. Соціальні працівники усвідомлюють ці дві основні
цінності соціальної роботи як дотримання рівних прав усіх людей на:
1) користування соціальними умовами для забезпечення здоров’я людини,
тобто соціальними детермінантами здоров’я; 2) доступ до послуг та інших
ресурсів для зміцнення здоров’я, профілактики, лікування або управління
хворобою (Генеральна Асамблея ООН, 1948).
Комісія із вивчення соціальних детермінант здоров’я (КСДЗ) при
Європейському бюро ВООЗ, до створення якої спонукали «Концепція та
принципи справедливості щодо здоров’я» (М. Уайтхед) (Whitehead, 1990) і
«Європейські стратегії подолання соціальних несправедливостей стосовно
здоров’я» (М. Уайтхед, Ґ.Далгрен) (Whitehead, Dahlgren, 2007), вважає
досягнення рівності в питаннях здоров’я населення найважливішими і
основоположними

у

здоров’єзбережувальній

діяльності

як

соціальних

працівників, так і фахівців інших спеціальностей і галузей. Питання збереження
здоров’я населення офіційно визнано ООН і ВООЗ проблемою, що потребує
міждисциплінарного
рекомендації

КСДЗ

і

міжгалузевого
з

цього

підходу

приводу

до

розв’язання.

стосуються:

Основні

поліпшення

умов

повсякденного життя; вирішення проблеми несправедливого розподілу влади,
грошей і ресурсів; виявлення і розуміння проблеми та оцінювання її впливу на
людину (Spain. Ministry of Health, 2010).
Нерівності щодо здоров’я є наслідком впливу соціальних детермінант
здоров’я: соціальних умов, у яких люди народжуються, ростуть, живуть,
працюють і старіють; досвіду здоров’я у ранньому віці; освіти; економічного
становища; професійної зайнятості, відповідної роботи; житла; навколишнього
середовища; ефективних систем профілактики й лікування поганого стану
здоров’я. Ці детермінанти мають вирішальне значення для формування
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інклюзивних, справедливих, економічно продуктивних і здорових громад як з
представників уразливих груп, так і всього населення. Позиціонування здоров’я
людини і добробуту в якості ключових особливостей успішного, інклюзивного,
справедливого суспільства ХХІ ст. відповідає високим стандартам прав людини
на національному та міжнародному рівнях (Spain. Ministry of Health, 2010, с.
5455; Яременко, Балакірєва, &Вакуленко, 2000, с.43).
На рис. 2.1.1 схематично представлено, як виникають, підтримуються і
зростають у суспільстві нерівності щодо здоров’я, а також проілюстровано
можливі шляхи подолання, зменшення або усунення шкідливого впливу
детермінант здоров’я на функціонування особистості в суспільстві (за
матеріалами Комісії соціальних детермінант здоров’я ВООЗ в опрацюванні
А. Ріко, Р. Петрова-Бенедікт, А. Бастен (A. Rico, R. Petrova-Benedict, A. Basten)
2008) (Spain. Ministry of Health, 2010, с. 5456).
D. INSTITUTIONAL &
SOCIOPOLITICAL CONTEXT
Організаційний та соціальнополітичний контекст

INSTITUTIONAL
State institutions
Державні установи

Social, economic and political
rights
Соціальні, економічні,
політичні права

Policy (economic, social,
health, education & culture)
Політика (економічна,
соціальна, в охороні здоров’я,
освіті, культурі)

SOCIO/POLITICAL
Government leadership

A.-C. SOCIAL STRUCTURE
Соціальна структура

A. Economic
recources (work,
income, ownership)
Економічні ресурси (робота,
дохід, власність)

B. Education &
knowledge
Освіта і знання

C. Social status &
social support
Соціальний статус і
соціальна підтримка

Biological factors & disability
Біологічні фактори, інвалідність

Physical & work environment
Фізичне середовище, умови праці

Housing and recreation
Житло і відпочинок

H. HEALTH
Здоров’я
Health Inequality
Нерівності здоров’я

F. PSYCHOSOCIAL CONTEXT
Психосоціальний контекст

Subcultures (attitudes, values, identities)
Субкультури (ставлення, цінності, ідентичність)

Information (health, social, political)

Керівництво уряду

Інформація (про здоров’я, суспільство, політику)

Political participation

Behaviour (health, social, political)

Політична участь

Поведінка (щодо здоров’я, суспільства, політики)

Cooperation& responsiveness
Співпраця і відповідальність

E. MATERIAL LIFE CONDITIONS
Стан матеріального забезпечення

National culture

SOCIAL COHESION / EXCLUSION

Національна культура

СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ / ВИКЛЮЧЕННЯ

G. HEALTH SYSTEM
Система охорони здоров’я

Effective access and quality of health care, prevention and social protection
Ефективний доступ і якість охорони здоров’я, профілактики та соціального захисту

Рис. 2.1.1 Взаємозв’язок між соціальними детермінантами здоров’я
і соціальним виключенням (Spain. Ministry of Health, 2010)
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На наше переконання, ця схема є інструкцією до дій і моделлю
професійного втручання соціального працівника на макрорівні практики у
сфері здоров’я.
В умовах наростання глобалізаційних впливів нерівності доступу до
ресурсів особливо гостро виражені у сфері здоров’я і відображають
нерівномірності розподілу ресурсів, яких люди потребують для сталого,
безперервного розвитку і зростання. Таким чином, проблема здоров’я
трансформується у проблему глобальної соціальної нерівності. У цьому
контексті соціальні працівники зосереджують увагу на двох ключових аспектах
нерівності щодо здоров’я – шансах і досвіді здоров’я. Шанси здоров’я – це
можливості людини бути хворою або залишитися при доброму здоров’ї, жити
довго чи раптово померти (загинути). Усі шанси є наслідками впливу
економічних, соціальних, політичних, екологічних чинників, які створюють
перешкоди на шляху досягнення людиною здоров’я. В усуненні таких бар’єрів
полягає основна роль соціальної роботи у сфері здоров’я.
Досвід здоров’я – це досвід людини жити і боротися з хворобою; він
вважається результатом використання ресурсів, до яких людина може отримати
доступ для запобігання, лікування чи полегшення захворювання і зміцнення
здоров’я. Допомога в забезпеченні та збагаченні цих ресурсів є суттю
вторинних ролей соціальної роботи у сфері здоров’я. Названі проблеми
присутні у всіх місцях практики соціальних працівників.
Завдяки розумінню соціальними працівниками здоров’я як динамічного
процесу, основного права, цілісного феномену в єдності з соціальним і
фізичним середовищем (ВООЗ, 1948), були виділені концептуальні засади
соціальної роботи у питаннях збереження здоров’я населення в контексті
глобалізаційних трансформацій соціальної сфери. Ці засади передбачають:
подолання разючої нерівності щодо здоров’я між розвиненими країнами та
країнами, що розвиваються; сприяння економічному і соціальному розвитку
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задля досягнення вищого рівня здоров’я для всіх; заохочення населення до
захисту індивідуального здоров’я як засобу сприяння сталому економічному і
соціальному розвитку, шляху до підвищення якості життя і досягнення миру та
благополуччя в усьому світі; визнання збереження здоров’я населення
обов’язком урядів, а

не виключною сферою ринкових

відносин

чи

індивідуальної відповідальності громадян; участь у прийнятті індивідуальних і
колективних рішень щодо здоров’я як право і обов’язок кожного (The Social
Work, 2010).
Остання засада означає не лише можливість самостійного вирішення
людиною «долі» власного здоров’я, але також відповідальність за покращення
доступу до послуг чи поліпшення своїх життєвих умов. Суттєвих змін в
усуненні причин нерівності щодо здоров’я можна досягти шляхом участі та
розширення прав і можливостей як способу реалізації прав людини на
глобальному, національному та місцевому рівнях (International Federation,
2010; The Social Work, 2010).
Представники МФСП переконані, що для подолання нерівності щодо
здоров’я соціальна робота має посилити свою ефективність на політичному
рівні у взаємодії з міжнародними, державними і неурядовими організаціями, які
зобов’язані або працюють для розвитку здоров’я. Для цього варто взаємодіяти з
громадськими рухами, які виступають за реформування і поліпшення сфери
охорони здоров’я та індивідуального здоров’я. Прикладами є Рух за здоров’я
населення, Глобальний форум з досліджень у галузі охорони і збереження
здоров’я та Всесвітній соціальний форум. Співпраця з ними потребує зміни
підходів у діяльності МФСП в контексті глобалізації. Поширеною проблемою є
очевидий дефіцит соціальних послуг, які сприяють здоров’ю індивідів, сімей,
громад, у клініках і лікарнях. Це призводить до незадоволення попиту людей на
доступ до послуг соціальної роботи «в точці необхідності». Обмежені ресурси
соціальної

роботи

призводять

до

нормування

і,

таким

чином,

до
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несправедливого розподілу дефіцитних ресурсів. Метою МФСП у зв’язку з цим
є розширення доступності до послуг соціальної роботи у сфері здоров’я в усіх
місцях практики. Шлях вирішення цієї проблеми МФСП вбачає у розширенні
професійної підготовки соціальних працівників на всіх освітніх рівнях і її
відповідності потребам ринку соціальних послуг сфери здоров’я.
Міжнародна федерація соціальних працівників визначила найважливіші
кроки реалізації стратегії соціальної роботи щодо збереження та зміцнення
здоров’я населення в умовах глобалізації (на всіх рівнях практики):
1) на місцевому, державному, міжнародному рівнях необхідно виявляти і
оскаржувати будь-які шкідливі наслідки соціальної політики для здоров’я, її
вплив на життєві шанси й індивідуальний досвід здоров’я людей, виступати за
політику зміцнення, захисту, збереження здоров’я; у зв’язку з цим залучати
соціальних працівників на основне місце роботи у медичні заклади;
2) спиратися на цілісне розуміння здоров’я і здорової особистості у
прийнятті рішень на практиці і в політиці;
3) здоров’я – ключовий аспект життя, що змушує людей, їхні сім’ї, друзів
докладати багато зусиль для збереження, тому соціальні працівники мають
відстоювати політику підтримки і допомагати в цих зусиллях;
4) здоров’я – фундаментальне право людини, тому соціальні працівники
мають сприяти досягненню його усіма людьми протягом всього їхнього життя;
основними інструментами соціального працівника є забезпечення загального
доступу до основних ресурсів охорони здоров’я і викорінення злиднів;
5) здоров’я залежить від соціальних, економічних, екологічних, політичних
умов; це спонукає соціальних працівників долати нерівності і несправедливості,
пов’язані з ними;
6) здоров’я залежить від місцевої, національної та глобальної соціальної
політики і практики охорони здоров’я, що зумовлює потребу універсалізації
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працівників дбати про рівний доступу до послуг охорони здоров’я;
7) збереження здоров’я залежить від узгоджених дій держав, міжнародних
організацій, громадянського суспільства, самих людей і спонукає соціальних
працівників до співпраці з міжнародними, державними, неурядовими,
громадськими структурами, зацікавленими у справедливій політиці і практиці
соціальних та медичних послуг, залучати людей до участі у плануванні та
оцінці послуг у галузі збереження здоров’я (International Federation, 2010).
Ілюстрацією зростання ролі соціальних працівників у сфері здоров’я в
умовах глобалізації вважаємо відповідну статистичну інформацію щодо
ситуації в США. Опитування, проведене у 1982 р. серед членів НАСП,
показало, що практика у сфері ментального здоров’я належить до найбільших і
налічує майже 90 тис. працівників (26,6 %), друге місце за масштабами
залучення соціальних працівників є сфера соматичного здоров’я (фізичного або
«непсихічного») – 18,1 %, на що вказує майже 45 % членів НАСП як
соціальних працівників сфери здоров’я (National Task Force, 1985).
За матеріалами НАСП, у 1983 р. понад 75 % медичних соціальних
працівників були зайняті на роботі в лікарняних закладах; Департамент праці
США у 1992 р. звітував про 474 176 працевлаштованих соціальних працівників,
з яких 26,02 % (123 372 ос.) зайняті в послугах здоров’я (Cowles, 2003, c.10;
Ginsberg, 1995). У цьому ж році лише 54,3 % соціальних працівників охорони
здоров’я були залучені до роботи в шпиталях, що відображає скорочення
стаціонарної допомоги при гострих станах як частини загальнодержавної
програми економії коштів у поєднанні зі зміщенням центру допомоги в охороні
здоров’я із закладів невідкладної медичної допомоги у розташовані в громаді
осередки, такі як, амбулаторні клініки, хірургічні і реабілітаційні центри,
послуги допомоги вдома, денні програми допомоги для дорослих, будинки з
догляду, хоспісні програми. Дані НАСП за 1995 р. свідчать, що чисельність
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соціальних працівників у сфері ментального здоров’я зросла до 39 % членів
асоціації, і ще для 12,9 % членів організації медичні установи були місцем
основної практики, що дало підстави вважати сферу здоров’я третьою за
величиною сферою діяльності (після сфери послуг сім’ям і дітям), 24,9 %
опитаних членів НАСП). На початок 2000 р. кількість соціальних працівників –
членів НАСП, які визнали місцем основної практики сферу здоров’я, становила
вже 47 % від загалу (Cowles, 2003, с. 6, 12). За даними Американської
лікарняної асоціації (2002), у 2000 р. 76 % психіатричних лікарень і 86 %
лікарень невідкладної допомоги загального профілю звітували про наявність у
своєму складі соціальних служб. На кінець січня 2005 р. майже 40 % членів
асоціації ідентифікували себе як соціальні працівники сфери психічного
здоров’я; 8 % вважали себе працівниками сфери охорони здоров’я (NASW Fact
Sheet, 2006).
На сьогодні у США сферу здоров’я визнано критично важливою областю
практики для всіх соціальних працівників – як на клінічному рівні (в
індивідуальній роботі), так і на макро-рівні. За матеріалами американського
видання «Новини США і повідомлення зі світу» (U.S. News, 2011), соціальна
робота у сфері громадського здоров’я увійшла до списку 50 найпопулярніших
професій за 2010 р. Бюро статистики Департаменту праці США зазначає, що
22 % усіх соціальних працівників (не тільки членів НАСП) були професійно
зайняті саме як соціальні працівники сфери здоров’я, і прогнозує збільшення їх
кількості у цій сфері ще на 22 % у 2008–2018 рр. (Gehlert, Browne, 2012, с. 23;
United States, 2016). Згідно з прогнозом цієї ж служби, у США на 2014–2024 рр.
передбачається зростання зайнятості соціальних працівників загалом на 12 %
(перевищує середні темпи росту для всіх професій (7 %); зростання зайнятості
на 19 % для соціальних працівників сфери здоров’я і ментального здоров’я
зокрема, особливо збільшення кількості соціальних працівників зайнятих
роботою з людьми із залежностями, що набагато швидше, ніж у середньому за
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всіма напрямами професії «Соціальна робота») (U. S. Bureau of Labor, 2016).
Це має логічне пояснення, що спирається на дослідженнях в популяціях
населення різних країн світу, і вказує на значні відмінності в здоров’ї людей з
різною расовою чи етнічною приналежністю, рівнем доходів. Про значення
останнього для стану здоров’я говорили фахівці протягом декількох століть,
посилання на зв’язок між здоров’ям і багатством можна знайти в стародавніх
китайських і грецьких текстах (Krieger, 2001; Porter, 1997). Свідчення впливу
рівня доходу на стан здоров’я за останнє десятиліття зареєстровані в США,
Сполученому Королівстві та й інших країнах світу. За даними опитування,
проведеного 2007 р. в США, з 23 393 дорослих поганий стан здоров’я
реєструвався частіше серед осіб з низьким рівнем доходів, ніж з більш
високими доходами (Дж. Плейс, Дж. Лукас (Pleis & Lucas, 2009). Так, серед
представників домогосподарств, доходи яких нижчі за федеральну межу
бідності про наявність гіпертонії повідомили 29,5 % і 4,2 % зазначили, що у них
був інсульт. На противагу цьому тільки 21,9 % і 1,9 % з тих, чиї доходи вищі
або рівні 200 % від порогу бідності повідомили про артеріальну гіпертензія та
інсульт, відповідно. Поширеність діабету і хвороб нирок склали 12,2 % і 2,6 %
серед бідних та 6,6 % і 1,1 % в числі не бідних, відповідно. Огрядність серед
осіб з доходом меншим за $ 35 000 була виявлена у 28,9 %, тоді, як серед осіб з
доходом від 100 000 $ або більше вона не досягла і 20 % (Pleis & Lucas, 2009).
Окрім проблеми здоров’я, негативні наслідки глобалізаційних процесів
зумовлюють інші соціальні проблеми, вирішення яких потребує професійного
втручання соціальних працівників на макро-, мезо- і мікрорівнях практики.
Підсумковий документ Всесвітньої конференції в Гонконгу (2010 р.) – новий
порядок денний соціальної роботи в умовах глобальних викликів – представив
перспективу розвитку галузі завдяки діалогу між організаціями глобального,
регіонального та місцевого рівнів, що допоміг визначити пріоритети і плани дій
у нових умовах. Документом визначено необхідність застосування нових
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методів діяльності, що не означає відмови від традиційних принципів
соціальної роботи, навпаки вимагає їх активного застосування на всіх рівнях
(International Federation, 2010). Незмінним було визнано взаємозв’язок і
взаємозалежніть питань професійної підготовки в галузі соціальної роботи,
практичної діяльності і сталого соціального розвитку.
У зв’язку з глобальними трансформаціями соціальні працівники на
міжнародному рівні спрямовують діяльність на забезпечення справедливих
стандартів гідного добробуту для всього населення світу. Водночас вони
визнають, що для багатьох людей можливості соціальної мобільності і повної
реалізації потенціалу знаходяться за межами їх власних зусиль, і пов’язані з
такими чинниками, як спадковість, місце народження (громада, населений
пункт, країна), доступ до ресурсів. Фахівці соціальної роботи реалістично
оцінюють соціальні обмеження і з оптимізмом ставляться до людського
потенціалу (DePanfilis, Zlotnik, 2008, с.12).
Стрижнем роботи соціальних працівників залишається повага до людської
гідності і прав, не зважаючи на реальність, що часто демонструє соціальну
несправедливість. Практичний досвід і дослідження як невід’ємна складова
практики соціальної роботи вказують на те, що люди, їхні системи та спосіб
життя можна змінити на краще. «Разом ми можемо створити кращий світ», –
вважають фахівці соціальної роботи (Jones, 2012, с. 3). Це переконання стало
рушійною силою їхніх зусиль у формуванні Глобальної програми соціальних
дій і соціального розвитку. Ілюстрацією дієвості таких переконань стало
включення фахівці усіх рівнів – місцевого, національного, регіонального і
міжнародного до процесу реформування професійної діяльності в соціальній
сфері в контексті глобальних змін. Завдяки ініціативі «знизу вгору» було
прийнято рішення протягом 2,5-річних періодів найближчих десяти років
зосереджувати особливу увагу на становищі в світі з таких питань: сприяння
соціально-економічній рівності, сприяння підтримці гідності і цінності народів,
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забезпечення стійкості навколишнього середовища і громади, посилення
визнання важливості людських відносин. Це сприятиме вирішенню проблем,
зумовлених глобальними змінами, що закріплюють бідність, гноблення,
нерівність можливостей і доступу до ресурсів (Jones, Truell, 2012, с. 4).
Підсумкові консультації з питання глобальних трансформацій соціальних
дій і соціального розвитку відбулися у форматі тристоронньої зустрічі
представників МФСП, МАШСР, МРСД у Гані 2011 р. Тоді було прийнято Нову
платформу соціальної роботи, що визначила загальні зобов’язання і рішучість у
сприянні досягненню соціальної справедливості у зв’язку з глобалізаційними
впливами засобами соціальної роботи. Представники трьох міжнародних
організацій соціальних працівників прийшли до спільного висновку щодо стану
справ у соціальній сфері й відзначили таке:
 повний спектр прав людини доступний лише меншості населення світу;
 несправедливі і погано регульовані економічні системи, керовані
непідзвітними ринковими силами, недотримання міжнародних стандартів щодо
умов праці і відсутність корпоративної соціальної відповідальності завдали
шкоди здоров’ю і добробуту народів і громад, в результаті чого зростають
бідність і нерівність;
 реалізація прав на культурне розмаїття та самовираження, що сприяють
повноцінному інтелектуальному, емоційному, моральному і духовному життю
людей знаходяться під загрозою внаслідок глобалізації; це призводить до
«стандартизації» і марґіналізації цілих народів, особливо руйнівні наслідки цих
впливів для корінних і «перших національностей» (first nation);
– життя і процвітання людей можливе у спільнотах завдяки підтриманню
відносин, які в умовах глобалізації ламаються під впливом домінувальних
економічних, політичних та соціальних сил;
– здоров’я людей і їх благополуччя зазнають збитків у результаті
нерівності і нестійких середовищ, пов’язаних з кліматичними змінами,
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(International Federation, 2010, с. 4–6).
Визнаючи ці реалії, представники міжнародних організацій соціальної
роботи сформулювали основні завдання порядку денного, серед першочергових
– питання соціального розвитку, вирішення якого безпосередньо пов’язано із
сильними і стійкими громадами. Досягненню цього сприятимуть стабільний
добробут та підсилення ролі практиків соціальної роботи в питаннях
оздоровлення і зміцнення спільнот. Не залишено поза увагою діяльність,
спрямовану на усунення корінних причин злиднів і гноблення, зміну
соціальних умов на такі, що дійсно забезпечать повагу до прав і гідності
людини. На переконання міжнародної спільноти соціальних працівників, шлях
до таких змін пролягає через підсилення ролі освіти і підготовки кадрів
соціальних працівників, створення відповідного сприятливого робочого
середовища

для

ефективної

та

етичної

практики

соціальної

роботи,

координацію наукових досліджень і діяльності щодо їх удосконалення
(DePanfilis, Zlotnik, 2008, с. 999; International Federation, 2010).
Офіційна презентація «Глобального порядку денного для соціальної
роботи та соціального розвитку: зобов’язання до дії» відбулася під час
чергового засідання Генеральної асамблеї ООН (03.2012 р.). Цим документом
МАШСР, МФСП і МРСД закріпили стратегію реалізації нового Порядку
денного, в тому числі зобов’язання щодо створення глобальної мережі
регіональних центрів підтримки Порядку денного і проведення досліджень
умов, що сприяють позитивним результатам у галузі соціальної роботи та
соціального розвитку.
Стокгольмська Всесвітня конференція соціальної роботи (07.2012 р.)
заакцентувала на питаннях реалізації Порядку денного і виборі конкретних
стратегій дій (Stockholm World Conference, 2012). У документі наголошено на
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неоднозначності розуміння концепції та поняття соціальної роботи, що нерідко
зумовлюють непорозуміння з приводу того, чим займаються соціальні
працівники. Така ситуація, на думку С. Асквіт, Л. Вотерхауз, К. Кларк,
М. Пейн, С. Фарґіон, означає, що не існує загальновизнаної ідеї щодо знання,
навичок і досвіду соціальних працівників. Проте визнано існування достатньо
широкої згоди в тому, що соціальна робота прагне дотримання прав і
справедливості, існує для допомоги, підтримки і надання можливостей тим, хто
страждає від негативних наслідків соціальної нерівності. Соціальна робота
характеризується вираженими функціями – соціальної інтеграції та боротьби з
невдачами в інших ділянках соціальної політики, таких як злочинність, охорона
здоров’я чи освіта (Asquith, Clark, & Waterhouse, 2005, с. 55; Fargion, 2008,
с. 210; Payne, 2006, с. 35).
У контексті глобалізаційних процесів не менш важливим для соціальної
роботи є наявність представників в усіх значущих регіональних структурах,
таких

як

ЄС,

Асоціація

держав

Південно-Східної

Азії,

Організація

африканської єдності. На підтвердження цього варто згадати про участь
соціальних працівників у регіональних заходах і конференціях з питань
подолання стихійних лих і катастроф в Азійсько-Тихоокеанському регіоні
(участь в подіях у м. Куала-Лумпурі, 2007 р.), регіональних навчаннях
соціальних працівників у допомозі громадам в подоланні руйнівних наслідків
землетрусів і цунамі в регіоні (м. Токіо, 2011 р.), зміцнення регіональних
позицій соціальної роботи в контексті боротьби з бідністю, розширення прав і
можливостей громадян Латинської Америки і Карибського басейну (Кариби,
2011 р.), підвищення згуртованості в європейському регіоні («Хартія прав
соціальних працівників», прийнята МФСП Європейського регіону (IASSW,
ICSW, IFSW, 2016) тощо. У способах вирішення цих і подібних проблем
глобального характеру соціальні працівники дотримуються етичних принципів
всеосяжної поваги до різноманіття.
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В умовах глобалізації фахівці соціальної роботи змушені докладати
чимало зусиль для підтримки власних професійних позицій значущих агентів
соціальних змін і соціального розвитку. Відомо, що з етичних міркувань,
відповідно до вимог підготовки соціальних працівників, фахівці залишаються
«в тіні» здобутків, і спільна робота з клієнтом для досягнення позитивних змін
не «афішується». Навпаки, наголошується на заохочуванні й підсиленні
значущості участі користувачів послуг, що водночас применшує власний
внесок соціального працівника. Така поведінка формує уявлення про нього як
менш важливого учасника соціальних змін, применшує його заслуги і приписує
іншим. Адже неетично оголошувати: «Я зробив це!». Проте, «пастка» для
соціального працівника полягає в тому, що завдяки такій стратегії робота є
ефективною, – вважає Р. Кіддер (Kidder, 2005, с.11).
У цьому зв’язку варто пам’ятати, що етичний і моральний обов’язок
кожного соціального працівника

– усвідомлення

значущості

власного

практичного досвіду, інформування про розвиток політики, встановлення
пріоритетів шляхом взаємодії з глобальними та регіональними політичними
інститутами; переконливе наголошування на внеску соціальної роботи у
соціальний розвиток. Наприклад, під час дискусій з приводу Цілей розвитку
тисячоліття (Б. Дікон, М. Маковей, Л. Ван Лангенхоф, Н.Йєтіс) (Deacon,
&Macovei, &Langenhove, & Yeates, (Eds.), 2009), нерівностей стосовно здоров’я
(П. Бавотерйс, Е. МакЛеод, Л. Нейпіє) (Bywaters, &McLeod, & Napier, (Eds.),
2009), соціального захисту (Д. Корелл) (Correll, 2010) чи збереження фізичного
середовища (Jones, Yuen, &Rollet, 2008, с. 847) як глобальних проблем.
Представлення професійної соціальної роботи на високому міжнародному рівні
сприяє закріпленню конкретного внеску знань і навичок соціальної роботи в
розв’язання глобальної соціальної кризи, а також заохочування впевненості в
собі серед практиків соціальної роботи, педагогів і політиків соціальної сфери.
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Таким чином, глобалізаційні процеси посилюють відмінності і нерівність
між людьми, країнами у можливостях досягнення здоров’я як добробуту. Це
пов’язано із несправедливим розподілом ресурсів або неспроможністю
використання власного потенціалу для здоров’я. Міжнародний досвід
підтверджує, що вирішувати ці проблеми до снаги соціальним працівникам, які
мають відповідну кваліфікацію і належну підготовку. Саме цим питанням
присвячений наступний підрозділ.
2.2. Проблема підготовки соціальних працівників
до здоров’єзбережувальної діяльності у документах міжнародних
та національних професійних організацій
Проведений аналіз документів і наукових джерел дозволяє стверджувати,
що становлення і розвиток соціальної освіти за рубежем було тривалим
процесом. Перші спроби цілеспрямованого вивчення пов’язують із заснуванням
Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи (МАШСР) (1928 р.). Результати
першого порівняльного дослідження у галузі соціальної освіти, проведеного
американським соціальним працівником К. Кендал на замовлення ООН
(1948 р.), вказують на функціонування 373 навчальних закладів з підготовки
соціальних працівників; піонерами освіти в галузі соціальної роботи були
визнані країни, які прагнули розвивати соціальну сферу – США, Канада,
Велика Британія. Свідченням цього були стипендії, стажування, навчальні
семінари для спеціалістів з-за кордону, що проводилися як за підтримки
урядових структур, перш за все США, так і приватних осіб цих країн, а також
міжнародними агентствами. Загалом така ситуація сприяла інтернаціоналізації
професії та зростанню впливу західних країн на підготовку фахівців соціальної
роботи в країнах, що розпочинали діяльність у сфері соціальної освіти (Собчак,
2004, с.17).
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У сучасній соціально-гуманітарній теорії та практиці немає однозначності
в трактуванні соціальної освіти, вважає В. Курбатов. На думку науковця,
соціальну освіту можна вважати відображенням соціальної функції освіти, що
сприяє передачі й поширенню культури в суспільстві, соціальній диференціації
організації

освітніх

послуг,

має

певні

професійно-економічні

ознаки,

особливості процесів виховання, соціалізації тощо. Дослідник називає
соціальну освіту різновидом освітньої діяльності з підготовки професійних
кадрів соціальних працівників, яка характеризує здатність її суб’єкта
реалізувати важливу соціальну функцію – ведення соціального діалогу
(Курбатов, (Ред.), 2000, с. 522).
Напрями участі суб’єкта соціальної освіти в соціальному діалозі
визначають її «архітектоніку» за такими напрямами: соціальний менеджер,
архітектор, терапевт, спеціаліст у сфері Public Relations, посередник,
консультант, медіатор, радник, аналітик, соціальний проектант, соціальний
технолог. Кожен з них у професійній сфері забезпечує перетворення соціальних
кордонів з директивних у ментальні завдяки застосуванню конкретних форм
конструювання, аналізу, проектування, адаптації, представлених людськими
запитами. Ключовим завданням професії соціального працівника В. Курбатов
вважає адаптацію людини до соціальних законів і пристосування соціальних
утворень до людських потреб (Курбатов, В. (Ред.), 2000, с.529).
Н. Бичкова пояснює соціальну освіту як спеціально організований процес,
спрямований на оволодіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними
кожній людині для виконання основних соціальних функцій, результатом якого
є готовність до активної діяльності в складних життєвих ситуаціях (Бычкова,
2004, с. 213). Основними чинниками результативності соціальної освіти, на
думку С. Архипової, є соціальне виховання; соціальне середовище постійного
перебування людини, в якому вона виховується і формується; активність
особистості, самостійність у виборі й засвоєнні знань, їх усвідомлення;
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здатність до навчання, самоосвіти, саморозвитку, самооцінки і самоаналізу;
активна участь у практичній перетворювальній діяльності (Архипова, 2011).
Науковець В. Поліщук зазначає, що широке розуміння поняття соціальної
освіти відображає її спрямування на оволодіння професійно необхідними
знаннями, вміннями, навичками і формування у молодих спеціалістів якостей,
що допоможуть зберегти і підвищити ступінь соціального захисту громадян.
Дослідниця вважає сучасну соціальну освіту в нашій країні тотожною з теорією
і практикою соціальної роботи і процесом підготовки фахівців цієї сфери
(Поліщук, 2006, с. 266). Ми будемо спиратися на це визначення терміну
«соціальна освіта», враховуючи активну позицію суб’єкта підготовки і його
запити щодо цього, а також потреби гуманізації, неперервності, інноваційності
такої підготовки, із можливостями навчання на робочому місці, неодмінного
врахування суспільних викликів у соціальній сфері.
Значний вплив на розвиток освіти і підготовки в галузі соціальної роботи
мають міжнародні структури, конгреси, симпозіуми, наради, конференції,
зустрічі, що відбуваються під патронатом ООН, її дочірніх і партнерських
організацій, міжнародних професійних і освітніх структур. Завдяки ініціативі
ООН у середині ХХ ст. було відкрито низку шкіл соціальної роботи, а політика
ООН

із

соціальних

питань

впроваджується

у

повсякденну

практику

регіональних комісій (Європейська економічна комісія, Економічна і соціальна
комісія країн Азії і Тихого океану, Економічна комісія для Латинської Америки
і Карибського басейну тощо), які представляють соціальну сферу регіонів
(Ничколо, & Кудін, (Ред.), 2000, с.268).
Перше офіційне визначення соціальної роботи було обґрунтоване
фахівцями ООН в 1950 р.: «… вид діяльності, спрямованої на сприяння
спільній адаптації індивідів і соціального середовища… досягає результату
шляхом застосування прийомів і методик, що дозволяють окремим індивідам,
групам людей та їхнім спільнотам задовольняти свої потреби й знаходити
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вирішення проблем, які виникають у процесі їхньої адаптації до мінливого
світу, … завдяки спільним діям покращувати своє економічне та соціальне
становище» (Новак, & Лозовская, & Кузнецова, (Сост.), 2001, c. 9). За сприяння
ООН 1974 p. створено Європейський Центр з політики та досліджень у галузі
соціального добробуту, що вивчає питання: підготовки фахівців соціальної
роботи; дитинства як соціального феномену; допомоги літнім людям; наслідків
для майбутньої соціальної політики; трансформацій соціального сектора й
інновацій у соціальному розвитку (Поліщук, 2006, с. 265; Андрущенко, &
Астахова, & Бех, (Ред.), 2002, с. 434).
Спеціалізовані установи ООН – Міжнародна комісія з розвитку, освіти,
науки і культури – ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, UNESCO), Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ завдяки тісній співпраці
із соціальною сферою мають вплив на підготовку до здоров’єзбережувальної
діяльності соціальних працівників (Піча (Укл.); Климанська, &Турчин, & Хоми,
(Ред.), 2014, с.268). Напрями діяльності ЮНІСЕФ пов’язані із задоволенням
потреб дитячого населення у контексті особливостей умов окремої країни.
Найчастіше вони стосуються питань здоров’я й розвитку дитини, ліквідації
захворювань, спричинених йодним дефіцитом, грудного вигодовування,
захисту дітей від ВІЛ/СНІДу тощо. Як відомо, допомога дітям і сім’ям, дітям,
позбавленим батьківської опіки, дітям-сиротам належить до ключових напрямів
професійній діяльності соціальних працівників (Піча, &Гайдук, & Клос, (Укл.),
В М. Піча (Ред.), 2012, с. 563). У практиці соціальних працівників США 30 %
фахівців залучені саме до роботи з дітьми і сім’ями, більше половини проблем
цієї категорії клієнтів мають стосунок до здоров’я. Таким чином, взаємодія
соціальних працівників із структурами ЮНІСЕФ має значення для формування
змісту професійної підготовки до здоров’єзбережувальної діяльності.
Основні зусилля ЮНЕСКО в галузі освіти спрямовані на сприяння
розширенню доступу до базової освіти та ліквідації неписьменності; розвиток
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екологічної та превентивної, безперервної, професійно-технічної та вищої
освіти; сприяння проведенню аналізу та оцінки національних освітніх систем,
розробці політики та здійсненню реформ у галузі освіти з метою покращання
якості, адаптації до потреб суспільства; підготовку освітянських кадрів;
сприяння визнанню еквівалентності навчальних курсів, свідоцтв і дипломів у
сфері освіти тощо (Піча, &Гайдук, & Клос, (Укл.), В М. Піча (Ред.), 2012,
с.563). На конференції ЮНЕСКО 1965 р. вперше на міжнародному рівні було
презентовано гуманістичну концепцію неперервної освіти, засновану на
глобальній ідеї єдності світу, «… взаємозв’язку й взаємозумовленості
структурних частин людської цивілізації, визнанні людини найбільшою
цінністю та умовою, найпотужнішим «виробником» усього, що потрібно для
життя на планеті Земля» (Ничколо, & Кудін, (Ред.), 2000, с. 46). Було
обґрунтовано процес формування професійної підготовленості як такий, що
триває протягом усього життя людини; кожному життєвому етапу притаманні
нове змістове наповнення, організаційно-педагогічні форми і методи, потреби й
відповідні підходи до інтегрування індивідуальних професійних, соціальних
аспектів життєдіяльності. Завдяки обґрунтованим у 70-х роках ХХ ст. Р. Даве
принципам неперервної освіти, стало можливим реформування національних
освітніх систем США, Великої Британії, Німеччини, Японії, низки країн
Центральної і Східної Європи (Ничколо, & Кудін, (Ред.), 2000, с. 45-47).
Завдячуючи цьому, освіта в галузі соціальної роботи і підготовка соціальних
працівників у США до здоров’єзбережувальної діяльності сьогодні базується на
принципі неперервності професійної підготовки і розвитку.
Найважливішими заходами ЮНЕСКО в галузі освіти, що мали вплив на
професійну підготовку соціальних працівників у США до здров’єзбережувальнї
діяльності, вважаємо такі:
– створення Міжнародної комісії з розвитку освіти (1971 р.), у першій
доповіді якої ідеї «освіти протягом життя» і «суспільства, що навчається» були
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визнані питаннями офіційного рівня; «навчання впродовж життя» і «освіта
впродовж життя» набули значення концепцій, що взаємодоповнюють одна
другу (Дем’яненко, 2011, с. 61; Фор, 1972, сс.181–182). Концепція навчання
впродовж життя стала одним з базових принципів професійного розвитку
соціальних працівників США у 1970-х рр. Саме тоді завершилося формування
вертикалі професійного зростання у галузі соціальної роботи, підготовку
бакалаврів соціальної роботи включено до системи університетської освіти;
– конференція ООН з питань освіти, науки і культури (1976 р., 19-а сесія)
продовжила тенденцію на розвиток неперервної професійної освіти й ухвалила
«Рекомендацію про розвиток освіти дорослих», в якій дано визначення поняттю
«освіта дорослих» як комплексу організованих процесів освіти, незалежних від
змісту, рівня, методу навчання (19-ая сессия, 1976; Дем’яненко, 2011, с. 63).
Наукове обґрунтування неперервної освіти і навчання підсилило її гнучкість в
аспекті розподілу часу між освітою і роботою (чергування періодів навчання й
роботи протягом усього життя, сприяння поєднанню неперервної освіти з
трудовою діяльністю) (Ничколо, & Кудін, (Ред.), 2000, с. 57). Положення цього
документу знайшли відображення у неперервній підготовці соціальних
працівників США до здоров’єзбережувальної діяльності завдяки впровадженню
гнучкого підходу до формування індивідуальних навчальних планів для
студентів спеціальності «Соціальна робота». Це дало змогу створити, з одного
боку,

сприятливі

можливостей

умови

теоретичної

професійної
і

практичної

підготовки
складових,

шляхом

поєднання

перезарахування

і

накопичення навчальних кредитів з попередніх освітніх рівнів, зменшення
фінансового навантаження на студента за рахунок оптимізування часових
рамок підготовки тощо. З іншого боку, завдяки заохоченню здобуття
студентами

«подвійної»,

«одночасної»,

«паралельної»,

«конкурентної»

спеціалізації в соціальній роботі чи «комбінованої» з іншою спеціальністю
підготовки. Це пов’язано з тим, що переважна більшість студентів соціальної
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роботи продовжують працювати за спеціальністю під час університетської
підготовки.
Вплив на характер підготовки соціальних працівників до діяльності зі
збереження здоров’я в США мали також документи ЮНЕСКО:
– «Реформи і розвиток вищої освіти» (1995 р.) – визначив шляхи
підвищення якості освіти і вдосконалення шляхом розбудови інформаційного
суспільства, інтернаціоналізації, науково-технічного розвитку. Чинниками
якості освіти визнано якість професорсько-викладацького складу, навчальних
програм, середовища вищого навчального закладу (Дмитриченко, Хорошун,
&Язвінська,

2006,

с. 93).

У

підготовці

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності ці аспекти включені у перелік головних
критеріїв акредитації освітніх програм, відображені у ССОПСР;
– «Освіта: прихований скарб» (1996 р.) – присвячено реформуванню й
розвитку вищої освіти в умовах глобалізації. В документі основними
тенденціями розвитку освіти ХХІ ст. визначені: гуманізація, гуманітаризація,
фундаменталізація, безперевність, масовість, технологізація, інформатизація,
ефективність (Делор, 1998, с. 15). Дуже близькими «по духу» до цього
документу є затверджені МФСП і МАШСР у 2003 р. Світові стандарти освіти і
підготовки в галузі соціальної роботи, на які зорієнтована професійна
підготовка соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності;
– «Гамбурзька декларація» (1997 р.) наголошує на освіті дорослих як
«ключі до дверей ХХІ ст.», що є результатом активної громадянської позиції та
передумовою всебічної участі дорослих у житті соціуму (Гамбургская
декларация, 1997). Основні аспекти концепції освіти дорослих: грамотність,
право на освіту і право навчатись упродовж життя, право жінок на освіту,
культура світу, різноманітність і рівність, доступ до інформації (Лук’янова,
Аніщенко, (Авт.-упор.), 2014, с.19).
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Важливість цієї декларації для професійної підготовки соціальних
працівників США до здоров’єзбережувальної діяльності підтверджують факти.
По-перше, контингент студентів соціальної роботи – це дорослі люди з чітким
розумінням можливостей застосування компетентності здоров’єзбереження та з
усвідомленою потребою її формування, розвитку і вдосконалення у міру
включення в безпосередню практику здоров’єзбережувальної діяльності. Подруге, у професійній діяльності соціальних працівників зі збереження здоров’я
важливе місце відведено навчанню клієнтів здоров’я, що вимагає розуміння
соціальним працівником особливостей процесу навчання дорослих і оволодіння
навичками такої діяльності.
– Програма «Освіта для всіх протягом усього життя» (1998 р.) розглядає
освічених, культурно розвинених спеціалістів як основу для стійкого соціальноекономічного розвитку будь-якої країни, а систему професійної освіти в якості
не лише «інструменту» підготовки кадрів до діяльності в інформаційному
суспільстві, але також «вихователів відповідальних громадян», які дбають про
збереження

навколишнього

середовища,

покращення

добробуту

своїх

співвітчизників. У цьому зв’язку важливим, на наш погляд, є розуміння й
усвідомлення добробуту як складової повного здоров’я цілісної особистості й
детермінанти здоров’я, а збереження і створення сприятливого для розвитку
особистості середовища – обов’язковим елементом професійної діяльності
соціального працівника в контексті здоров’єзбереження. Особливої ваги за таких
умов набуває застосування ціннісного підходу в освіті, що дозволяє охопити «…
дихотомію академічної і професійної освіти, знань і практичних умінь,
теоретичних і прикладних аспектів» (Ничколо, & Кудін, (Ред.), 2000, с. 62).
Знаковість документу для професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників США до здоров’єзбережувальної діяльності очевидна, оскільки
професійна діяльність соціального працівника сфери здоров’я передбачає
первинні і вторинні ролі, спрямовані на зміни середовища й особистості;
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– у «Всесвітній декларації вищої освіти для ХХІ століття: підходи та
практичні заходи» (1998 р.) визначено зміст оцінювання якості вищої освіти як
«багатомірної концепції», що охоплює всі аспекти функціонування (освітні й
академічні програми, наукові дослідження, стипендії, кадровий потенціал,
студентів, матеріально-технічне забезпечення, суспільно-корисну працю,
академічне середовище); вказані шляхи покращення якості освіти (внутрішня
самооцінка, зовнішня оцінка незалежних міжнародних експертів, прозорість
оцінювання, інституціалізація оцінювання) (Мещанінов, 2007, с. 253). Усі
перелічені

аспекти

оцінювання якості вищої освіти

є обов’язковими

компонентами розвитку освітніх програм у галузі соціальної роботи в США, що
закріплено в ОПСА 2005 р. і оновлених у 2013 р.
Програма «Освіта і навчання 2010» (Лісабонська стратегія), прийнята РЄ
(2001 р.), визначила стратегічні цілі у здійсненні освітніх реформ. Визнано, що
реалізація стратегії потребує економічного зростання, конкурентоздатності та
соціальної інтеграції (Бідюк, 2009, с.41). Хоча документ має регіональне
значення для Європи, проте його ідеї відображені в політиці США у галузі
освіти, яка неухильно спрямована на підвищення конкурентоздатності
працівників різних професій і спеціальностей. Тому логічно, що питання
покращення добробуту населення завдяки економічному прогресу є ключовим
у соціальній політиці США, а розвиток здоров’я розглядається соціальними
працівниками як шлях поліпшення добробуту клієнтів.
Міжнародна організація праці (МОП) – одна з найстаріших міжнародних
структур, заснована у 1919 р. урядами різних країн для підтримки
міжнародного співробітництва у справі забезпечення миру в світі й зменшення
соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці, була
спеціалізованою установою Ліги Націй, а після Другої світової війни – ООН.
Першочерговими завданнями діяльності МОП є підтримка демократії і
соціального діалогу, боротьба з бідністю і безробіттям, заборона дитячої праці.

153

Тісна співпраця професійних організацій соціальних працівників з МОП
розпочалася

від

моменту заснування

останніми

власних

міжнародних

об’єднань. Представники МОП були учасниками одного з перших установчих
з’їздів Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи (МАШСР), що відбувся у
1929 р. у Берліні (The International Association, 2016). Відтоді співпраця МОП і
МАШСР стала невіддільною частиною функціонування обох структур.
Під час 46-ої сесії Генеральної конференції МОП 06.06.1962 р. було
ухвалено

доленосний

документ

для

розвитку

професійної

освіти

–

«Рекомендація щодо професійного навчання», яким визначено неперервність
професійної освіти в якості світової тенденції. Основні принципи неперервної
професійної освіти: навчання не самоціль, а засіб професійного розвитку і
розвитку особистості; навчання є цілістю взаємозалежних елементів; навчання
є процесом, що триває все трудове життя людини, відповідає потребам людини
і суспільства; звільнення навчання від будь-якої дискримінації за ознаками
раси, кольору шкіри, статі, віросповідання, політичних поглядів, соціального
статусу, стану здоров’я; навчання побудоване на співпраці зацікавлених органів
і осіб (Ничколо, & Кудін, (Ред.), 2000, с.48). Ці засади, безумовно, важливі для
професійної

підготовки

соціальних

працівників

у

США

до

здров’єзбережувальної діяльності і всі без винятку представлені у ключових
засадах Етичного кодексу фахівців соціальної роботи.
У «Рекомендації щодо професійної орієнтації і професійної підготовки в
галузі розвитку людських ресурсів», підготовленій МОП (1975 р.), актуальним з
огляду на підготовку соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності є розділ, присвячений програмі професійної підготовки. Наголошено
на необхідності спільної дослідницької та експериментальної діяльності з
метою підвищення рівня ефективності професійного навчання (Ничколо, &
Кудін, (Ред.), 2000, с. 55). Сьогодні обов’язкова складова усіх програм
підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності у
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США – дослідження, які традиційно проводяться в партнерстві студентів з
викладачами, а також із залученням відомих наукових і бізнес-структур країни.
Вагомий вплив мають Рекомендації МОП № 195 «Про розвиток людських
ресурсів: освіта, підготовка кадрів і безперервне навчання» (2004 р.), оскільки
наголошують на формуванні національної політики у галузі розвитку людських
ресурсів, освіти, підготовки кадрів та безперервного навчання, сумісної з
політикою в економічній, фінансовій і соціальній сферах держав-членів МОП
(Міжнародна організація праці, 2004). Державна політика США у сфері освіти
чітко слідує цим рекомендаціям, зокрема в питаннях справедливого навантаження
і оплати праці (детальніше про це в п. 4.2.) (Human Resources Law, 2016).
На розвиток освіти соціальних працівників для сфери здоров’я впливає
діяльність інших міжнародних неурядових і добровільних організацій, таких як
Християнський дитячий фонд (ХДФ), що багато уваги приділяє навчанню
фахівців і волонтерів соціальної роботи, сприяє розвиткові міжнародної
співпраці в партнерстві з державними і громадськими структурами. Програми
Фонду передбачають тренінги професійного росту, заходи спеціальної
технологічної допомоги працівникам недержавних соціальних організацій, що
працюють з дітьми, які живуть із різними набутими захворюваннями та
вродженими порушеннями здоров’я, одинокими (у тому числі неповнолітніми)
матерями, молодими людьми із наркотичною залежністю, а також навчання
усвідомленого батьківства тощо (Безпалько, Лях, Молочний, & Цюман, (Авт.упор.); Лактіонова Г. (Ред.), 2003, с. 4; Романова, Н. (Ред.), 2010).
Ключове значення для підготовки соціальних працівників США до
здоров’єзбережувальної

діяльності

мають

напрацьовані

професійною

міжнародною спільнотою документи. Вони визначають особливості підготовки,
етичні засади і зміст професійної діяльності фахівців, стандарти надання
послуг, критерії якості, особливості взаємодії з громадськими структурами,
стосунок до політики, держави тощо. Усі ці питання є предметом уваги і
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діяльності трьох найбільш впливових міжнародних структур соціальних
працівників – МАШСР, МФСП, МРСД. Про їх значення для формування нової
стратегії соціальної роботи і підготовки фахівців у світлі глобальних викликів
йшлося в попередньому підрозділі.
МАШСР як всесвітня організація шкіл соціальної роботи та педагогів
галузі соціальної роботи, представляє інтереси освіти у цій царині й цінності
професії на глобальному рівні протягом майже 90 років. Місія організації
полягає у сприянні розвиткові освіти у галузі соціальної роботи, участі у
розробленні стандартів підготовки соціальних працівників, готових обстоювати
ідеї соціальної справедливості. До початку Другої світової війни в складі
МАШСР була 51 школа соціальної роботи, здебільшого – це представники
Європи, а також США. На кінець 2015 р. до організації входили понад 450 шкіл
соціальної роботи із 70 країн світу, 297 індивідуальних членів, 5 афілійованих
організацій, з яких 3 – резиденти США (РОСР, НАШСР, громадська школа
Джоліет № 86). МАШСР реалізує різні напрями роботи через діяльність низки
комітетів: із розвитку потенціалу, з питань досліджень, міжнародних проектів, з
проблем зміни клімату і катастроф, комунікації та публікацій, бюджету та
фінансування, мовної політики та інші (The International Association, 2016).
МРСД об’єднує на правах членів 85 національних комітетів і понад 25
міжнародних організацій. Структурні підрозділи Ради займаються збором і
поширенням інформації з питань соціального забезпечення, проведенням
досліджень соціальних проблем та їх аналізом, підготовкою, проведенням
семінарів і конференцій, вживають заходів для зміцнення неурядових
організацій. Разом із МАШСР і МФСП, МРСД планують і проводять науковопрактичні конференції, фінансують офіційний журнал «Міжнародна соціальна
робота» (Поліщук, 2006, с. 264).
Активність МФСП спрямована на досягнення соціальної справедливості,
відстоювання прав людей і соціальний розвиток шляхом зміцнення соціальної
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роботи, поширення моделей передової практики і сприяння міжнародному
співробітництву. МФСП підтримує всіх своїх 116 членів, забезпечує їхню дієву
участь в глобальній професійній спільноті. МФСП надано спеціальний
консультативний статус у Раді з економічного і соціального розвитку (ЕКОСОР
при ООН і ЮНІСЕФ). Крім того, МФСП співпрацює з ВООЗ, Управлінням
верховного комісара ООН у справах біженців, Управлінням верховного
комісара ООН з прав людини, Міжнародною правозахисною організацією
«Міжнародна амністія»; організація акредитована при МОП і РЄ. Зазвичай усі
найважливіші директивні документи у галузі соціальної роботи приймають
спільним рішенням МАШСР і МФСП (International Federation, 2015; Піча,
&Гайдук, & Клос, (Укл.), В М. Піча (Ред.), 2012, с. 251–252).
До таких значущих для професійної підготовки соціальних працівників до
здоров’єзбережувальної діяльності належить «Етика соціальної роботи, основні
принципи» (Ethics in Social Work, Statement of Principles), ухвалена спільно
МАШСР і МФСП 2004 р. Цей документ регламентує етичні знання в якості
фундаментальної частини професійної практики соціальних працівників, є
етичним

кодексом

професійної

діяльності

фахівців

соціальної

роботи

(International Federation, 2004). Документ спрямований на забезпечення
здатності й готовності соціальних працівників діяти з етичної точки зору як
важливого аспекту якості обслуговування тих, хто користується послугами
соціальної роботи. Мета кодексу – сприяти дискусії з етичних питань і
відображати їх в роботі членів організацій, серед постачальників послуг
соціальної роботи країн-членів МАШСР і МФСП, а також у документах шкіл
соціальної роботи, серед студентів. Дотримання загальних етичних принципів
має на меті заохочення соціальних працівників у різних країнах світу реагувати
на виклики і проблеми, з якими вони стикаються, етично обґрунтованими
рішеннями щодо дій у кожному окремому випадку (International Federation,
2004).
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Цей документ засновується на визначенні професії «Соціальна робота»,
прийнятому спільно МАШСР і МФСП 2001 р., що наголошує на пріоритеті
принципів захисту прав людини і соціальної справедливості. Етичний кодекс
укладено з урахуванням декларацій та конвенцій, що визначають етичні принципи
практики і підготовки до соціальної роботи: Загальної декларації прав людини
(1948 р.); Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (1966 р.);
Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.);
Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1969 р.);
конвенцій: про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок (1979 р.), про
права дитини (1989 р.), про права корінних і племінних народів (1969), про права
інвалідів (2006) (International Federation, 2004).
Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників у США до
здоров’єзбережувальної діяльності заснована на ціннісних орієнтирах –
Етичних нормах професійної діяльності соціальних працівників, зорієнтованих
на Етичний кодекс соціальної роботи, і зорієнтована на «Cвітові стандарти
освіти і підготовки з соціальної роботи» (ССОПСР). Стандарти ухвалені
Генеральною асамблеєю МАШСР та МФСП у 2004 р. (International Association,
2005), визнані в професійних колах найбільш значущим документом у питанні
професійної підготовки соціальних працівників у США, на основі якого
сформовані стандарти підготовки РОСР.
Розробку

ССОПСР

пов’язують

з

необхідністю

розв’язання

певних

суперечностей між теорією і практикою соціальної роботи. Результати дискусії
сприяли визначенню концептуальних засад освіти в галузі соціальної роботи.
Зокрема, йшлося про таке: яким терміном користуватися соціальному працівнику
стосовно людини, яка звернулася в соціальну службу по допомогу – «клієнт»,
«споживач послуг», «користувач»? Було прийнято рішення перейти від
біомедичної моделі здоров’я (заснованої на патерналістському підході) до
біопсихосоціодуховної моделі (опертої на холістичному підході), таким чином,
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застосовувати термін «клієнт» для позначення особи активного учасника змін,
замість «користувач» («пацієнт) – пасивного отримувача послуг соціальної
роботи.
Інші результати дискусій стосувалися: врахування впливу глобалізації на
програми підготовки у галузі соціальної роботи і практику соціальної роботи;
сприяння взаємодії між університетами на глобальному рівні; підтримки
міжнародної професійної мобільності соціальних працівників; відмежуванню
професійних соціальних працівників і непрофесіоналів соціальної сфери;
приведення національних стандартів підготовки у відповідність до Світових;
партнерство і міжнародні обміни студентів, персоналу програм; створення
можливостей сприяння факультетам, центрам, відділам і школам соціальної
роботи, які не мають ресурсів для виконання керівних принципів підготовки в
галузі соціальної роботи; формулювання міжнародних принципів практики
соціальної роботи і професійної підготовки під керівництвом МАШСР
(International Association, 2005).
Світові стандарти не «остаточний продукт», а динамічний процес
розбудови базису, досягнення якого потрібно прагнути всім школам соціальної
роботи. Автори-укладачі визнають, що це була спроба показати глобальнорегіонально-національно-місцеву діалектичну взаємодію і крос-національний,
міжрегіональний діалог у соціальній роботі та підготовці до професійної
діяльності. У розробленні стандартів до уваги було взято необхідність
застосування компетентнісного підходу в освіті й практиці соціальної роботи
(Dоminelli, 1996, с. 170; Lorenz, 2001, с. 19). Визначені в стандартах критерії на
засадах компетентнісного підходу, побудовані на фрагментуванні навичок і
ролей на дуже дрібні складові (буквально «похвилинні»), дають змогу чітко
виявляти їх приріст, моніторити професійний розвиток у соціальній роботі. Це
сприяє високому ступеню диференціації в оцінюванні досягнутих результатів і
спрощує сам процес оцінювання.
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Документ відображає не мінімальні стандарти, а навпаки – ідеал, якого
школи соціальної роботи мають послідовно прагнути досягти. Для запобігання
домінуванню західних впливів під час розроблення стандартів відбувалися
попередні розгляди й обговорення, в яких брали участь представники
міжнародної спільноти соціальної роботи з різних регіонів світу. Це сприяло
включенню в процес і врахуванню унікальних історичних, політичних,
культурних, соціальних та економічних контекстів країн, а також унікальних
потреб країн у розвитку, статусу професії в них; відбувалося заохочення шкіл
до забезпечення достатніми ресурсами і сприяло відкритому діалогу в
національних і регіональних межах. Там, де національні або регіональні
стандарти ще не створені, МАШСР і МФСП співпрацюють із національними
організаціями з метою сприяння їх розвитку.
У ССОПСР представлені дев’ять груп стандартів щодо таких аспектів
підготовки: 1) основна мета і місія школи соціальної роботи; 2) завдання і
результати

програми;

3) навчальні

програми,

включно

з

навчальною

практикою; 4) базовий навчальний план; 5) викладацький склад; 6) студенти
соціальної

роботи;

7) структура,

адміністрація,

управління,

ресурси;

8) культурне й етнічне розмаїття та ґендерна рівність; 9) цінності та етичні
кодекси, поведінка соціальних працівників. Було запропоновано національні
стандарти в межах 5-річних планів дій орієнтувати на Світові стандарти
(International Association, 2005).
Питання

підготовки

присутні

в

передмові

документу в

частині,

присвяченій політичним і філософським аспектам (М. Альфонс, П. Джордж,
К. Моффан (Alphonse, George, & Moffat, 2008, с.153); В. Севпоул (Sewpaul,
2005, с. 211); С. Трайед (Trygged, 2010, с.651). На переконання М. Грей і С.
Вебб, ССОПСР дещо обмежували навички фахівців соціальної роботи,
пов’язані з цінностями корінних народів, і це могло вплинути на професійні
судження (Gray, Webb, 2008, с. 63). Через вісім років після ухвалення Світових
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стандартів у філософських основах Нового порядку денного враховано цей
дискурс і зроблено спробу синтезувати різні точки зору, що ілюструє
інклюзивність і зрілість соціальної роботи в питаннях соціального розвитку.
На сьогодні основним регулюючим органом в питаннях підготовки
соціальних працівників у США є Рада з освіти в соціальній роботі (РОСР) –
некомерційна національна організація, що представляє освіту в галузі
соціальної роботи в Сполучених Штатах Америки. Вона включає понад 2500
індивідуальних членів (соціальних працівників, педагогів-практиків) і установ
та програм професійної підготовки в галузі соціальної роботи, відданих
розвитку якісної освіти соціальних працівників. Заснована в 1952 р., Рада
сьогодні охоплює понад 730 акредитованих програм підготовки ступеня
бакалавра і магістра соціальної роботи. РОСР визнана Радою з акредитації
вищої освіти (РАВО) єдиним акредитаційним агентством з освіти у галузі
соціальної роботи в цій країні, відстоює якісну соціальну роботу шляхом
пропагування освіти в галузі соціальної роботи, наукових досліджень і
практики. Під кінець 2016 р. у Раді було 514 акредитованих програм з
підготовки бакалаврів соціальної роботи, 251 акредитована програма з
підготовки магістра соціальної роботи, а також 15 бакалаврських і 23
магістерські програми – кандидатів на акредитацію (The Councilon Social Work,
2016).
Місія РОСР полягає в забезпеченні та підвищенні якості освіти у галузі
соціальної роботи задля покращення рівня професійної практики, що сприяє
добробуту окремих людей, сімей та громад, а також соціальній та економічній
справедливості. РОСР реалізує цю місію шляхом встановлення і підтримки
національних стандартів акредитації програм ступеня магістра та бакалавра в
галузі соціальної роботи, сприяє розвитку факультетів (відділів, шкіл), бере
участь у міжнародному співробітництві, а також пропагує освіту і дослідження
у галузі соціальної роботи (CSWE, 2015). За пів-століття існування РОСР в її
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діяльності й структурі відбулися зміни, пов’язані з динамічним розвитком
соціальної роботи, глобальними трансформаціями соціальної сфери, освіти, що
спонукало до розширення функціонального спектру організації, змін у політиці
діяльності. Схематично структура РОСР представлена нами на рисунку 2.2.

Рада з освіти в галузі соціальної роботи (РОСР)

Комісія з питань різноманітності, соціальної і економічної справедливості
(КРСЕС)
Рада з питань інвалідності та людей з
інвалідністю
Рада з питань расового, етнічного і
культурного
розмаїття
Рада з питань ролі і
статусу жінок в
соціальній роботі
Рада з питань сексуальної орієнтації
та гендерних проявів

Комісія з
акредитації
(КзА)

Комісія з
освітньої
політики
(КОП)

Комісія з
освіти в глобальній соціальній роботі
(КОГСР)

Рада з
практичної
підготовки

Рада з глобальних соціальних проблем

Рада з питань методів
практики та
спеціалізацій

Рада з глобального навчання і практики
Інститут
освіти з міжнародної
соціальної
роботи ім.
К. Кендалл

Комісія з питань членства і професійного розвитку (КЧПР)

Комісія з
наукових
досліджень
(КНД)

Рада з конференцій і
розвитку
викладачів
Рада з
розвитку
лідерства
Рада з
публікацій

Комітет з питань
екологічної
справедливості

Рис. 2.2. Структура Ради з освіти в галузі соціальної роботи (в опрацюванні
автора) (CSWE Accreditation, 2016; CSWE Governance, 2015)
РОСР здійснює акредитацію програм підготовки в галузі соціальної роботи
на рівні бакалавра і магістра на основі освітньої політики і стандартів
акредитації (ОПСА) (2015 р.). За розробку стандартів акредитації відповідає
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структурний підрозділ РОСР – Комісія з акредитації (КзА). ОПСА характеризує
сутність професійної підготовки майбутніх соціальних працівників за чотирма
складовими: місія і цілі програми, явний компонент програм, неявні аспекти
навчального плану, оцінювання. Це дозволяє гнучко використовувати
традиційні і нові моделі розробки програм, порівнювати їх результати за
визначеними критеріями і, таким чином, вдосконалювати програми та
підсилювати їх особливості, сприяти розвитку (EPAS, 2011).
Акредитація – феномен з американським корінням, що представляє
соціальний

інститут,

діяльність

якого

спрямована

на

забезпечення

впорядкованості в стихійній освіті та сприяння формуванню освітньої системи,
що залежить від єдиних суспільних вимог. Вона визнана важливою складовою
регулювання рівня освіти в умовах децентралізації управління вищою школою
США. За визначенням КзА та з освітньої політики РОСР, акредитація є «…
системою визнання навчальних закладів і професійних програм, пов’язаних з
ними установ, рівень продуктивності, цілісності і якості яких дає їм право на
довіру освітнього співтовариства і громадськості, яким вони служать»
(Developed by the Council, 2015).
Освітня політика і стандарти акредитації концептуально пов’язані між
собою: освітня політика описує кожну особливість навчального плану;
стандарти акредитації похідні від освітньої політики і визначають вимоги
(критерії), що застосовують під час розробки і для підтримки функціонування
акредитованої програми соціальної роботи рівня бакалавра або магістра
(Educational Policy, 2010).
Стандарти акредитації окреслюють рамки компетентності у підготовці
фахівців за програмою та забезпечують відповідність програми соціальної
роботи до цих рамок. Згідно з вимогами РОСР до встановлення відповідності,
РАВО, Бюро з акредитації в галузі соціальної роботи (БАСР) здійснюють
управління

багатоступінчастим

процесом

акредитації,

що

передбачає
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самоаналіз програми, відвідування КзА та перевірки програм (About CSWE.
Governance, 2015). Для розуміння суті акредитації програм підготовки
бакалаврів і магістрів із соціальної роботи зупинимося на характеристиці її
складових.
КзА надає статус акредитованих школам соціальної роботи, бакалаврським
та магістерським програмам підготовки фахівців у галузі соціальної роботи.
Комісія визначає критерії і процес оцінювання за стандартами акредитації. Всі
рішення КзА обов’язково супроводжуються письмовим обґрунтуванням. У
складі РОСР функціонує низка рад і комісій, які працюють для сприяння якості
освіти у соціальній роботі; їх склад призначається на 3-річний термін за
погодженням з головою Ради директорів РОСР. На сьогодні активно діють
шість комісій. Окрім згаданої КзА, це комісії з питань різноманітності та
соціальної й економічної справедливості, освітньої політики, питань глобальної
освіти, питань членства і професійного розвитку, наукових досліджень. Зміст їх
діяльності відповідає назві, детально представлений у додатку Ж (About CSWE.
Governance, 2015).
Нові «Європейські стратегії» – документ, визнаний ВООЗ директивним
для країн Євроспільноти (і тих, які орієнтуються на євроінтеграцію). Тому ці
стратегії, на перший погляд, більшою мірою актуальні для України в питанні
усунення соціальних нерівностей стосовно здоров’я і розбудови політики дій
для збереження і покращення здоров’я населення (Whitehead, Dahlgren, 2007, с.
27). Цей документ є результатом обговорення Рекомендацій II Міжнародної
конференції з питань сприяння здоров’ю (м. Аделаїда, Австралія, 1988 р.),
проведеної під егідою ВООЗ, присвяченої проблемам здорової соціальної
політики (World health organization, 2010; Sundsvall. Statement, 1991), тому його
впливу зазнала також соціальна політика й у сфері охорони здоров’я США.
Основні засади політики сприяння здоров’ю передбачають: 1) спрямування
на підвищення рівня здоров’я, а не зниження; 2) зменшення соціальної
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нерівності

щодо

здоров’я

застосуванням

трьох

підходів:

а) виключне

фокусування на людях у злиденному становищі; б) зменшення різниці між
показниками здоров’я різних груп населення; в) скорочення соціальної
нерівності щодо здоров’я для всього населення (Graham, 2004, с.111; Lundberg,
1991, с. 390); 3) подвійне призначення – сприяти вигоді для здоров’я всієї
популяції і зменшувати нерівності щодо здоров’я окремих її груп; 4) діяльність
у професійній сфері має бути зацікавленою у подоланні несправедливості
соціальних детермінант здоров’я (Lundberg, 1991; Whitehead, Dahlgren, 2007,
с.21); 5) контроль за практичними результатами політичних рішень для
запобігання їх негативного впливу на зростання нерівності щодо здоров’я
(Evans, Peters, 2001, с.12; International Federation, 2010; Whitehead, Dahlgren,
2007, с. 16); 6) вимірювання ступеня нерівності для визначення рівня прогресу в
досягненні цілей з подолання соціальних детермінант за допомогою
відповідного інструментарію; 7) узгоджені зусилля сприяють тому, щоб голос
найменш захищених був почутим (вивчення думки марґінальних груп і
підвищення їх справжньої участі); 8) опис і аналіз соціальних нерівностей щодо
здоров’я окремо для чоловіків і жінок; 9) зіставлення відмінностей у стані
здоров’я за етнічним чи географічним походженням із соціально-економічним
становищем; 10) розбудова системи охорони здоров’я на принципах рівності й
справедливості (Whitehead, Dahlgren, 2007, с.22).
Зіставлення цього документа із політичною заявою МФСП щодо здоров’я
дає підстави стверджувати, що основні принципи роботи соціальних
працівників у сфері здоров’я повністю відповідають Європейській стратегії. Це
засвідчує взаємозв’язок, по-перше, політики регіональних (РЄ) і глобальних
структур (ВООЗ), по-друге, політики міжнародних професійних організацій
соціальних працівників (МАСП) і глобальних міжнародних організацій (ВООЗ),
по-третє,

політики

міжнародних

професійних

організацій

соціальних
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працівників (МАСП) і національних професійних організацій (НАШСП, РОСР),
які визначають освітню політику в галузі соціальної роботи.
На підготовку до професійної діяльності соціальних працівників у сфері
здоров’я США мають вплив також рішення ВООЗ щодо стратегії подолання
проблеми глобального погіршення здоров’я населення та вироблення спільних
дієвих механізмів збереження здоров’я людей різних країн, залучаючи ресурси
міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії, зокрема фахівців соціальної роботи.
Соціальні працівники як активатори соціального розвитку беруть участь у
розробленні соціальної політики, лобіюють інтереси найменш захищених
прошарків населення, перш за все, у сфері здоров’я.
На думку української дослідниці Т. Семигіної, про ефективну політику
охорони здоров’я можна говорити, якщо вона сприяє зростанню тривалості
життя, рівня фізичного і психічного здоров’я населення, зниженню показників
хронічних захворювань, зменшенню малюкової смертності, забезпечує якісною
медичною допомогою (Семигіна, 2014). За такої політики посилюється
суспільна стабільність, відбувається сталий розвиток соціально-політичної
системи, свідченням цього є турбота влади про забезпечення належних умов
життя населення, і, як наслідок, – зростання рівня довіри громадян до влади і
держави. Розуміння того, що не тільки система охорони здоров’я визначає стан
здоров’я населення в країні, вимагає взаємодії між різними галузями і
міністерствами для забезпечення умов збереження здоров’я, виражених у
різних соціальних детермінантах (The Ottawa Charter, 1986).
Уперше на глобальному рівні про важливість активної участі кожної
людини в охороні та збереженні здоров’я було заявлено у межах стратегічної
концепції «Здоров’я для всіх», визначеної на Всесвітній асамблеї охорони
здоров’я 1977 р. і проголошеної в Алма-Атинській декларації (1978 р.). Цей
документ став першим кроком на шляху до формування нової політики
охорони здоров’я на глобальному, регіональному та національному рівнях
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держав-членів ВООЗ, підкреслив, що охорона здоров’я кожної людини є
стрижнем стратегії досягнення здоров’я для всіх і вона залежить від рівня
санітарної освіти та інформованості людини з питань охорони здоров’я. Відтоді
залучення пропаганди ЗСЖ, мобілізація громадської думки та засобів масової
інформації, заохочення навчання з питань здоров’я та заходів щодо охорони
здоров`я стали одним з головних завдань політики ВООЗ (240 Алма-Атинская
декларація, 1978). Сьогодні ці аспекти інформування населення про здоров’я
включені в арсенал професійної діяльності соціальних працівників США у
сфері збереження здоров’я.
Серед інших важливих міжнародних документів ВООЗ, що впливають на
зміст здоров’єзбережувальної діяльності та характер професійної підготовки до
неї такі:
– Оттавська хартія «Процес, що дозволяє людям стежити за своїм
здоров’ям і поліпшити його» (1986 р.) – програмний документ, у якому
передбачено п’ять стратегій: 1) орієнтація соціальної політики на зміцнення
здоров’я населення; 2) створення сприятливішого довкілля; 3) посилення
впливу громадськості; 4) розвиток особистих навичок; 5) переорієнтація служб
охорони здоров’я на профілактичні засади (658 Глоссарий терминов по
вопросам укрепления здоровья, 1998). Чотири з п’яти окреслених стратегій
стали невід’ємною частиною професійної здоров’єзбережувальної діяльності
соціальних працівників США;
– Сундсвальдська заява «Про здорові середовища» (1991 р.) (Dooris, 2009)
обґрунтовує термін «навколишнє середовище» в контексті здорового способу
життя і визначає, що він містить як фізичні, так і соціальні аспекти оточення
людини – середовище життя, праці, відпочинку, а також можливості доступу до
життєвих ресурсів, підвищення свого професійного рівня. У зв’язку з цим
діяльність, спрямована на створення сприятливого для здоров’я навколишнього
середовища, має багато взаємопов’язаних вимірів (фізичний, суспільний,
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духовний, економічний, політичний) і має координуватися на локальному,
регіональному, національному й глобальному рівнях. Фахівці соціальної роботи
у сфері здоров’я в професійній діяльності орієнтуються на таке саме визначення
середовища, що відповідає еко-системному підходові у практиці професійного
втручання;
– Джакартська декларація «Про сприяння здоров’ю у XXI столітті»
(1997 р.) (The Jakarta Declaration, 1997) визначила пріоритети у сфері сприяння
здоров’ю на XXI ст.: сприяння суспільній відповідальності за здоров’я;
збільшення інвестицій у розвиток здоров’я; зміцнення і розширення
партнерства в охороні здоров’я; збільшення можливостей громади та
індивідуальних можливостей; забезпечення надійної інфраструктури сприяння
здоров’ю, що передбачає нові механізми діяльності урядових, неурядових
організацій, освітніх інституцій та приватного сектора з метою максимальної
мобілізації їх ресурсів на місцевому, державному та світовому рівнях. Цей
документ розширює можливості участі соціальних працівників у сфері
громадського здоров’я, що в практиці соціальної роботи США має відповідну
спеціалізацію;
– Бангкокська

хартія

(2005

р.)

щодо

забезпечення

здоров’я

в

глобалізованому світі (World health organization, 2010; Reducing health inequities,
2009) наголошує на основному етичному принципі стратегії ВООЗ –
справедливості щодо здоров’я і солідарності дій (Whitehead, 1990, с. 14).
Невелика кількість країн дотепер розробили спеціальні стратегії з врахуванням
політики охорони здоров’я у подоланні нерівності в економічній та соціальній
політиці. США належать до піонерів у цьому питанні: реалізована президентом
Б. Обамою реформа охорони здоров’я («Акт про доступну охорону здоров’я»
або так звана «Обамакер», 2008–2012 рр.) дала змогу суттєво збільшити (на 20
млн. осіб!) кількість тих, хто має ґарантований доступ до медичного
обслуговування. Водночас було підсилено позиції соціальної роботи в цій сфері
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завдяки переорієнтуванню заходів первинної медико-санітарної допомоги на
діяльність фахівців і закладів громадського здоров’я, в яких ключові ролі
виконують соціальні працівники. Це сприяло зростанню запиту на фахівців
відповідної кваліфікації, а отже, на підготовку соціальних працівників до
роботи у сфері здоров’я.
Діяльність системи охорони здоров’я і відповідна політика становлять
лише невелику частину тієї масштабної міжгалузевої співпраці та політики
держав, що спрямована на збереження і покращення здоров’я населення.
Участь соціальної роботи у цих питаннях вельми значуща (World health
organization, 2010).
– Політична декларація із соціальних детермінант здоров’я (м. Ріо-деЖанейро, Бразилія, 2011 р.) (Rio Political Declaration, 2011) зафіксувала
рішення щодо можливостей досягнення соціальної справедливості щодо
здоров’я: застосовуючи міжсекторальний підхід; спільною відповідальністю і
участю всіх секторів державного управління, верств суспільства і членів
міжнародного співтовариства; дотриманням принципів і положень АлмаАтинської декларації, Оттавської хартії та ін. підсумкових документів
міжнародних конференцій по зміцненню здоров’я; нерівності щодо здоров’я
всередині і між країнами є політично, соціально, економічно неприйнятними і
несправедливими, переважно їх можна уникнути; сприяння справедливості
щодо здоров’я має важливе значення для сталого розвитку, поліпшення якості
життя й добробуту для всіх, що своєю чергою, може сприяти миру і безпеці.
Реалізація положень цієї декларації в практиці соціальної роботи США
очевидна задяки акцентові соціальних працівників сфери здоров’я на роботі
міждисциплінарних команд і наголосі на формуванні навичок командної роботи
медичних соціальних працівників. Це сприяло зростанню кількості освітніх
програм міжнародної соціальної роботи, в яких питання участі студентів і
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випускників в місіях Корпусу Миру задля вирішення проблем нерівності щодо
послуг здоров’я займають ключове місце.
Вплив

на

формування

змісту

здоров’єзбережувальної

діяльності

соціальних працівників і відповідної професійної підготовки мають також
міжнародні документи загальноправового характеру, такі, як «Загальна
декларація про права людини» (1948 р.), що містить «Міжнародний пакт про
економічні, соціальні і культурні права», «Міжнародний пакт про громадянські
та політичні права» (19.12.1966 р.) (237 Загальна декларація прав людини,
1948). Ці три міжнародні правові акти традиційно називають «Хартією прав
людини»; серед іншого, у ній передбачено: право на здоров’я – «Кожна людина
має право на такий життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло,
медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, які необхідні для
підтримання здоров’я та благополуччя її самої, її сім’ї і право на забезпечення у
випадку безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, прийдешньої старості чи
іншому випадку, втрати джерел існування через незалежні від неї обставини»;
турбота про дитинство – «Материнство і дитинство дають право на особливу
опіку і допомогу. Всі діти, народжені в шлюбі чи поза шлюбом, повинні
користуватися однаковим соціальним захистом». Актуальні положення щодо
здоров’єзбережувальної діяльності соціальних працівників закріплені також у
Конвенції Всесвітньої Асоціації психіатрів «Положення про права та
юридичний захист психічнохворих» (1989 р.).
Важливим аспектом регулювання діяльності фахівців соціальних служб у
практиці соціальної роботи сфери здоров’я у США, на нашу думку, є
Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності і
здоров’я (МКФ, 2008), що, на відміну від Міжнародної класифікації хвороб
(МКХ-10), за основний критерій оцінювання здоров’я бере функціональні
здатності, а не порушення чи недостатності (Макарова, 2014, с.47; Americans
with Disabilities Act, 1990). Це дозволяє зосередитися на здатностях людини і,
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використовуючи її сильні сторони, сприяти покращенню здоров’я і соціального
функціонування. У МКФ вказано, що пов’язаними із здоров’ям складовими
добробуту є освіта і праця. Тому підвищення освіченості населення (навчання
здоров’я) розглядається як спосіб включення, участі в певній діяльності, прояв
активності особистості, що сприяє покращенню здоров’я. Безпосередня участь
клієнтів у вирішенні власних соціальних проблем, пов’язаних з особливостями
здоров’я,

є

ілюстрацією

практики

здоров’єзбережувальної

діяльності

соціальних працівників на засадах теорії активіації потенціалу клієнта.
Разом з іншими міжнародними документами ця класифікація має значення
важливого чиннника розвитку професійної діяльності соціальних працівників
сфери здоров’я США, використовується в оцінюванні здоров’я клієнта і
визначенні плану професійного втручання; впливає на зміст відповідної
підготовки фахівців соціальної роботи.
Підсумовуючи,

можна

стверджувати,

що

діяльність

соціальних

працівників сфери здоров’я у США і відповідна підготовка майбутніх
соціальних працівників зазнають впливу міжнародних та національних
професійних організацій через нормативні, директивні, рекомендувальні та інші
документи. Професійна підготовка соціальних працівників до діяльності зі
збереження здоров’я є важливим чинником професіоналізації соціальної роботи
сфери здоров’я у США і про це піде мова в наступному підрозділі.

2.3. Професіоналізація підготовки фахівців соціальної роботи
сфери здоров’я у США
Оскільки здоров’єзбережувальну діяльність соціального працівника часто
пов’язуємо саме із зайнятістю у сфері здоров’я, то визначимо відмінності між
поняттями «зайнятість» і «професія». У вітчизняному науковому обігу поняття
зайнятості тісно пов’язане із ринком праці, безробіттям. Згідно із Законом
України «Про зайнятість населення», зайнятістю є «…не заборонена
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законодавством діяльність осіб, пов’язана із задоволенням їх особистих та
суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або
іншій формі». У статті 3 цього закону вказано, що зайнятість населення
забезпечується шляхом встановлення правових відносин, регламентованих
трудовими договорами, провадження підприємницької чи інших видів
діяльності, не заборонених законом (Закон № 5067-VI, 2013).
Зайнятість розкриває аспект соціально-економічного життя людини,
пов’язаний із задоволенням як індивідуальних, так і суспільних потреб у сфері
праці. Соціальний характер зайнятості відображає потреби людей не тільки в
заробітках, але й у самореалізації в суспільно корисній діяльності. Як важлива
соціально-економічна складова життя суспільства зайнятість передбачає:
раціональне використання праці, забезпечення гідного рівня життя працівника,
кількісний і якісний розподіл робочої сили в економіці, задоволення потреб
працівників у професійній освіті, підтриманні кваліфікації, соціальну підтримку
у разі втрати роботи тощо. Таким чином, зайнятість соціальних працівників у
сфері здоров’я залежить від професійної освіти і підготовки соціальних
працівників, які вже практикують і майбутніх, а також від можливостей тих, які
практикують, підвищувати свою кваліфікацію, здобувати спеціалізацію у
здоров’єзбережувальній діяльності.
На думку американського дослідника соціальної роботи в охороні здоров’я
Л. Кавлса, основна характеристика, що виділяє професію із зайнятості є
наявність бази знань, яку «сповідує» професія і на основі якої члени
професійної спільноти будують свою практику чи послуги для інших (Cowles,
2003, с.41). Е. Грінвуд описав це так: «Всі професії … мають: 1) базу
систематичних знань / теорії, 2) професійний авторитет на основі визнання
клієнтів, 3) визнання в громаді (у формі різного роду ліцензування діяльності),
4)

регуляторні

етичні

кодекси,

5)

професійну

культуру,

формальними професійними асоціаціями» (Greenwood, 1957, с. 47).

підтриману
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Згідно з класифікатором професій ДК 003:2010, підготовленим Державним
комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики,
професія визначається як «… здатність виконувати подібні роботи, що
вимагають від особи певної кваліфікації. Робота є статистичною одиницею,
класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання.
Кваліфікацію визначає рівень освіти і спеціалізація. Необхідного рівня освіти
можна досягти завдяки виконанню освітніх, освітньо-професійних та освітньонаукових програм підготовки, що загалом відповідає обсягу й складності
професійних завдань та обов’язків» (Державний комітет України, 2010).
Професією, з позицій освіти дорослих, вважається різновид трудової діяльності,
що зазвичай є джерелом для підтримки існування, вимагає від людини певних
знань, умінь і навичок, які забезпечуються навчанням у відповідних до профілю
навчальних закладах (Змеёв, 1999, с.127). За визначенням австралійського
дослідника проблем професійної підготовки в галузі соціальної роботи,
професіоналізація є процесом, у якому певний рід занять висуває вимоги щодо
конкретної практики і теорій, і використовує їх задля отримання соціального
статусу та авторитету (Hugman, 1996, с.134).
Американські дослідниці становлення і розвитку професійної соціальної
роботи І. Вайс-Ґал і П. Велбурн звернули увагу на те, що в сучасних умовах
глобалізації атрибутивного підходу, застосованого Е. Грінвудом до пояснення
професіоналізації на початку 60-их років ХХ ст., недостатньо для об’єктивної
оцінки (Weiss-Gal, Welbourne, 2008, с. 288). Тому вони взяли до уваги також
ідеї нового підходу «влади / контролю» у тлумаченні професіоналізації
соціальної роботи з позицій: а) домінування у поділі праці в своїй області
практики і контролю над змістом своєї роботи (Freidson, 1970, с. 23);
б) досягнення

контролю

над

різними

аспектами

діяльності

(ключові

компоненти роботи, вибір і розробка методів роботи, вибір навчання та
ліцензування членів професії, автономія у визначенні характеру послуг і
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категорій отримувачів тощо); в) контролю над виробництвом, розподілом і
споживанням послуг (С. Венокьюр, М. Рейс (Wenocur, Reisch, 1983, c.689),
Е.Еббот (Abbott, 1995, с. 547), Р.Холл, К. Макдональд (Hall, 1994, с. 22).
Для оцінки стану соціальної роботи як професії у різних контекстах,
умовах, країнах (сьогодні професія практикується в 144 країнах) І. Вайс-Ґал і
П. Велбурн запропонували вісім ключових показників-ознак самостійної
професії: 1) суспільне визнання професійного статусу; 2) професійна монополія
на

конкретні

види

робіт;

3) професійна

автономія

дій;

4) володіння

самобутньою базою знань; 5) професійна освіта, регульована членами
професійної спільноти; 6) ефективна професійна організація; 7) етичні норми,
представлені кодексами; 8) престиж і оплата праці, що відображають
професійне становище (Weiss-Gal, Welbourne, 2008, с. 282).
Зважаючи на те, що порівняльно-педагогічні аспекти становлення,
розвитку, функціонування соціальної роботи у сфері здоров’я як окремого
напряму професійної діяльності, специфічної професійної підготовки до цієї
діяльності за кордоном цікавлять нас з позицій професійної педагогіки. Тому й
критеріями порівняння були визнані критерії професіоналізації. Зупинимося
детальніше на їх характеристиці та зіставленні щодо здоров’єзбережувальної
діяльності соціального працівника.
Критерій 1 «Суспільне визнання» встановлюємо за наявністю нормативних
актів (законів), що визначають функціонування професії «Соціальна робота в
охороні здоров’я», та процедури ліцензування, у ході якої встановлюється
відповідність професії (за показниками). Суспільне визнання соціальної роботи
як професії відрізняється в межах різних країн: наприклад, в Індії немає
процедури ліцензування, закон не обмежує використання назви «соціальний
працівник», тому часті випадки, коли люди без відповідної освіти, надаючи
допомогу іншим, називають себе соціальними працівниками. У Німеччині
професія визнана на державному рівні, це переважно не вимагає підтвердження
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в регіонах; у США і Великобританії ліцензування або реєстрація права праці й
використання звання соціального працівника – обов’язкові.
Проте офіційне визнання не завжди відображає статус соціальної роботи в
громаді. Суспільне визнання поєднує різні елементи: адміністративне визнання
вагомості тих, хто компетентний здійснювати професійну соціальну роботу;
оцінка громадськістю ролі соціальної роботи в суспільстві. У США соціальна
робота має тривалу історію, але в інших країнах професія не має такого
послідовного громадського іміджу і громадськість не має чіткого розуміння
того, що роблять соціальні працівники. У США чимало зусиль докладає
професійна спільнота для розширення і захисту прав представників професії у
всіх штатах – для підвищення статусу й суспільного визнання проводяться
інформаційні кампанії, у тому числі із залучення нових соціальних працівників
до вирішення проблем, пов’язаних з економічною кризою. Посади (вакансії)
«медичний соціальний працівник», «лікарняний соціальний працівник»,
«психіатричний

соціальний

працівник»,

«геронтологічний

соціальний

працівник», «соціальний працівник ментального здоров’я» та подібні набули
поширення у різних країнах (США, Канада, Німеччина, Великобританція,
Скандинавські країни, Індія, Гонконг, Нова Зеландія, Ізраїль, Болгарія, Польща,
Угорщина ін.) (див. додаток З) (Weiss, Spiro, Sherer, &Korin-Langer, 2004,
с. 291).
Критерій 2 «Монополія на види робіт» як виключне право соціальної
роботи в певній сфері практики чи функції – ще рідкість. Наприклад, після
введення обов’язкової реєстрації соціальних працівників і захисту права
власності у Великобританії в 2005 р. законодавчо було встановлено певні
завдання, що можуть виконувати тільки соціальні працівники. Таким чином,
було визнано ділянки обов’язкової ексклюзивності практики (соціальна робота
із захисту дітей, робота у сфері ментального здоров’я), де тільки найближчий
родич пацієнта або «визнаний соціальний працівник» може подати заявку на
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обов’язкову госпіталізацію («визнаний професіонал сфери ментального
здоров’я») (Weiss-Gal, Welbourne, 2008, с. 285). Разом з цим, відсутність
монополії соціальної роботи загалом і соціальної роботи у сфері здоров’я
зокрема можна вважати спільною ознакою переважної більшості країн,
вважають A. Вайс, С. Спайро, М. Шерер, Н. Корін-Лангер (Weiss, Spiro, Sherer,
&Korin-Langer, 2004, с. 289). У США соціальні працівники сфери здоров’я
частіше є посередниками між користувачами послуг і низкою закладів, таких,
як державні установи, лікарні, промислові чи інші підприємства.
Згідно з критерієм 3, основу «Професійної автономії» складає право
працівників приймати пов’язані з роботою рішення на основі їх професійних
знань і цінностей, не залежати від обмежень директивами тих, хто не є
професіоналом або не володіє професійними знаннями, цінностями соціального
працівника. Із досліджених нами джерел зрозуміло, що професійна автономія
соціальних працівників сфери здоров’я окреслюється умовами професійної
зайнятості – в лікарнях, медичних центрах, у громаді, хоспісах тощо, де їм
доводиться працювати на засадах міждисциплінарного підходу у складі команд
здоров’я, зазвичай очолюваних лікарем. При цьому фахівець соціальної роботи
переважно має вирішальний вплив на формування етично виваженого рішення
команди й укладання індивідуального плану професійного втручання.
Звичайно, ступінь професійної автономії залежить від області практики,
безпосереднього місця роботи фахівця, рівня його кваліфікації, навичок і
компетенцій (Weiss, Spiro, Sherer, &Korin-Langer, 2004, с. 285). У зв’язку з цим
більшість соціальних працівників Індії мало наділені професійною автономією;
у Великобританії соціальні працівники громадських організацій користуються
більшою професійною автономією, ніж працівники державного сектора. У
США більшу автономію мають клінічні соціальні працівники, які найменше
залучені до роботи міждисциплінарних команд і найчастіше ведуть незалежну
приватну практику.
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Критерій 4 «База знань» охоплює чотири основні напрями: а) знання про
соціальні проблеми, особливо пов’язані з бідністю і жорстоким поводженням з
дітьми та бездоглядністю; б) знання про вразливі групи населення такі, як літні
люди, представники етнічних меншин і особи з обмеженими можливостями,
особливо ті, хто страждає від гноблення, дискримінації та соціальної ізоляції
(ексклюзії); в) досвід стратегій втручання на рівні індивіда, сім’ї, групи,
спільноти і країни; г) дослідження взаємодії між окремими особистісними
факторами і соціальними, економічними, політичними та культурними
чинниками, що лежать в основі соціальних проблем і соціальних детермінант
здоров’я. У більшості країн база знань соціальної роботи сфери здоров’я
складена комбінацією т. зв. «імпортованих» (переважно розроблених в США) і
«корінних» знань, розроблених в окремій країні. Значна частина запозичених
знань стосуються методів втручання, особливо психосоціальної роботи
(«робота з випадком» або «case study»). Корінні знання здебільшого стосуються
впливу умов життя конкретної країни на вразливі групи, а також методів
втручання у зв’язку із особливостями розвитку, і розроблені для вирішення
складних соціальних і економічних проблем, що впливають на детермінанти
здоров’я, культурних умов як визначальних у можливості професійного
втручання у сфері збереження здоров’я населення. Ці два типи знань
співіснують у різних співвідношеннях, що змінюються в міру посилення
відмінностей між економікою і культурою окремої країни в порівнянні з США.
За рівнем опублікованих досліджень соціальних працівників сфери
здоров’я США й Великобританія значно випереджують інші країни: там і
практичні соціальні працівники, і члени академічної спільноти виконують
значний обсяг досліджень, розробляють теорію соціальної роботи у сфері
здоров’я. Так, напрацювання у соціальній роботі громадського здоров’я – це
добре сплановані й проведені дослідження, представлені результатами заходів,
заснованих на фактичних даних, відображають результати впровадження
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політики громадського здоров’я; це сприяє пропаганді важливості соціальних,
поведінкових, екологічних факторів як детермінант здоров’я. Соціальні
працівники громадського здоров’я все частіше беруть участь у спільних
дослідженнях на рівні громад (далі СДРГ) (community-based participatory
research, CBPR). СДРГ визначені Агентством з досліджень і якості охорони
здоров’я (далі АДЯЗ) (Agency for Healthcare Research and Quality, (AHRQ) як
«спільний процес за участю дослідників і представників громадськості, членів
спільноти, … що використовує місцеві знання в розумінні проблем здоров’я і
тому розробляє заходи, сприяє інвестиціям членів громади в процеси і
продукти досліджень» (Gehlert, Browne, 2012, с. 89; Agency for Healthcare, 2010,
с. 1). СДРГ особливо корисні в популяціях, які часто не бажають брати участь у
дослідженнях (меншини, люди з низьким рівнем доходів, сільське населення)
через їх використання в попередніх, неетичних дослідженнях (наприклад,
Таскіджійскі дослідження*див. додаток К).
У

деяких

країнах

(наприклад, Індія, Аргентина) розвиток

знань

відбувається достатньо активно, але швидкість публікацій низька і практичні
дослідження все ще перебувають на ранньому етапі. Більшість країн має
спеціалізовані канали поширення знань соціальної роботи: професійні журнали,
інформаційні бюлетені, підручники, книги конкретного змісту з питань
соціальної роботи; конференції, формальні групи обговорення для обміну
знаннями у сфері здоров’я. Переважно журнали соціальної роботи є
загальнонаціональними виданнями, рідше їх видають конкретні академічні
інститути. У США основні періодичні видання, що публікують матеріали
досліджень з різних питань соціальної роботи сфери здоров’я, наступні:
«Соціальна робота» (Social Work), «Соціальна робота в охороні здоров’я»
(Social Work in Health Care), «Здоров’я і соціальна робота» (Health & Social
Work),

«Журнал

міжпрофесійної

медичної

допомоги»

(Journal

of

Interprofessional Care), «Журнал з реабілітації» (Journal of Rehabilitation),
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«Журнал клінічної соціальної роботи» (Clinical Social Work Journal),
«Дослідження в практиці соціальної роботи» (Research on Social Work Practice),
«Журнал геронтологічної соціальної роботи» (Journal of Gerontological Social
Work), «Соціальна робота у сфері ментального здоров’я» (Social Work in Mental
Health), «Соціальна робота у сфері громадського здоров’я» (Social Work in
Public Health) тощо. Американські соціальні працівники сфери здоров’я часто
публікують свої матеріали в провідних виданнях Канади («Соціальна робота і
паліативна допомога наприкінці життя» (Journal of Soc Work End Life Palliat
Care), «Журнал паліативної медицини» (Journal of Palliat Med), «Журнал
паліативної допомоги» (Journal of Palliat Care), «Журнал соціальної роботи»
(Journal of Soc Work), «Соціальна робота і послуги охорони здоров’я» (Soc
Work Health Care), «Прогрес паліативної допомоги» (Progress Palliat Care),
Великобританії («Британський журнал соціальної роботи» (British Journal of
Social Work), «Здоров’я і соціальна допомога в громаді» (Health and Social Care
in the community), «Соціальна робота і огляд соціальних наук» (Social work &
social sciences review) тощо.
Інший аспект знань стосується ступеня фактичного читання і використання
поширених знань фахівцями-практиками. У багатьох країнах соціальні
працівники не мають регулярного доступу до наявних знань, що пов’язано із
браком часу, складністю доступу до інформації, мотивацією, відповідними
професійними здібностями. Тому важливе значення в поширенні знань
належить продовженню професійного розвитку шляхом постійного навчання
(самоосвіти) фахівців соціальної роботи сфери здоров’я у контексті сучасної
парадигми – навчання впродовж життя.
Згідно з критерієм 5, професійна освіта є ознакою самостійної професії
«Соціальна роботи сфери здоров’я» – спеціалізованого, тривалого процесу
професійної підготовки у системі закладів вищої освіти як найважливішої
особливості професії. Це пояснюється тим, що виконання професійних завдань
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вимагає відмінних знань, навичок та досвіду, які можуть бути отримані тільки з
допомогою професійної освіти (за Р. Хагман) (Hugman, 1996, с.137). Переважно
в країнах з тривалою історією соціальної роботи і підготовки соціальних
працівників сформувалися системи підготовки соціальних працівників для
роботи у сфері здоров’я (США, Канада, Німеччина, Великобританія, Індія,
Болгарія, Гонконг), при чому вони переважно є підсистемами в системі
підготовки соціальних працівників.
Основою для виконання професійної здоров’єзбережувальної діяльності
соціального працівника є підготовка на рівні магістра і диплом про повну вищу
освіту (магістр соціальної роботи, МСР). У багатьох місцях практики
соціального працівника сфери здоров’я бажаним (але не обов’язковим) є
ступінь доктора філософії або доктора наук у соціальній роботі чи суміжних зі
здоров’ям спеціальностях – громадське здоров’я, охорона ментального здоров’я
(див. додатки К1–К5). Така підготовка здійснюється у всіх штатах США.
Ступінь бакалавра соціальної роботи (БСР) як базовий рівень підготовки
соціальних працівників до професійної діяльності достатній для роботи в таких
ділянках сфери здоров’я, як хоспісна паліативна допомога, стаціонарні заклади
охорони здоров’я, але при цьому потрібно проходити спеціалізацію на
робочому місці. Обов’язкова вимога до рівня кваліфікації соціального
працівника сфери здоров’я – підготовка за акредитованою програмою з
тривалістю 3–4,5 роки (Weiss, Spiro, Sherer, &Korin-Langer, 2004, c. 287).
Контроль за якістю професійної освіти соціальних працівників варіюється
між країнами. У США акредитацію навчальних програм із соціальної роботи
надає професійний орган – Рада з питань освіти в соціальній роботі (the Council
on Social Work Education). У Великобританії цей контроль здійснює державний
орган, зокрема базові вимоги до освіти соціальних працівників встановлює
Департамент охорони здоров’я, що забезпечує акредитацію програм підготовки
фахівців соціальної роботи в університетах, тоді як Агентство із забезпечення
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якості вищої освіти (the Higher Education Quality Assurance Agency) є
державним регулятором формування стандарту освіти ступеня бакалавра. На
думку І. Вайс-Ґал, рівень збереження контролю і впливу професійних органів
соціальної роботи за тим, що викладається і як оцінюється, є найбільш
мінливим елементом професіоналізації. Виявляється, що в країнах, де соціальна
робота має державну підтримку, соціальні працівники домоглися значного
прогресу в освіті випускників на рівні системи університетів і коледжів. Саме
так виглядає ситуація в США.
Критерій 6 «Організації соціальної роботи», на наш погляд, є не менш
важливим чинником професіоналізації соціальної роботи сфери здоров’я, ніж
попередні. У всіх країнах, де соціальна робота функціонує як самостійна
професія,

створено

низку

загальнодержавних

і

місцевих

професійних

організацій, ключове місце в них належить національним асоціаціям, доступ до
яких відкритий для всіх соціальних працівників. Національні асоціації були
створені в США, Індії та Швеції в 1950-х роках; у Великобританії, Канаді в
1970-х роках; у Німеччині в 1990-х роках. Національні асоціації соціальних
працівників США і Великобританії – НАСП і БАСП – сформувалися шляхом
об’єднання окремих (місцевих) організацій, створених у першій пол. ХХ ст. У
США також функціонують асоціації соціальних працівників сфери здоров’я,
сфери ментального здоров’я, клінічних соціальних працівників, соціальних
працівників сфери трансплантології, нефрології тощо.
Професійні організації (особливо зі статусом «національних») виконують
низку ролей, включно із розвитком професії шляхом поширення знань за
допомогою журналів і конференцій, розробкою етичних кодексів, сприянням
соціальній роботі. Деякі з них також намагаються поліпшити компенсацію та
умови праці соціальних працівників (у Німеччині та Швеції національні
асоціації функціонують як комерційні спілки); професійні асоціації беруть
участь у розробленні політики, виконують значний діапазон функцій.
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Найчастіше ролі і функції включають: а) роль захисника інтересів членів
професії (комерційні функції профспілок, що стосуються зарплат й умов праці);
б) роль політичних активістів – захист інтересів споживачів послуг соціальної
роботи. Рівень членства у професійних організаціях багатьох країн низький і
ставить під сумнів їхню репрезентативність як «голосу професії на
національному рівні». Так, лише чверть ліцензованих соціальних працівників у
США є членами НАСП; у Великобританії ця цифра між 1/5 і ¼ від загалу; у
Німеччині це тільки 6 %, а в Швеції, де асоціація виконує роль профспілки,
членство сягнуло 80 % (Weiss-Gal, Welbourne, 2008, с. 288).
Професійні організації нерідко є частиною структури, що регламентує
діяльність соціальних працівників. Ці організації відіграють позитивну роль у
розвитку освіти і професійної підготовки; професійні організації спільно
розвивають і зміцнюють позиції професії в суспільстві, реагують на громадські
обговорення і впливають на соціальну політику. У Німеччині Національний
конгрес соціальної роботи (Bundeskongress Soziale Arbeit) координує діяльність
фахівців і представників громадських організацій, представляє «національний
голос» соціальної роботи. У США понад 40 організацій репрезентують
конкретні області, методи, сектори практики, а також етнічну і релігійну
приналежність. Серед спеціалізованих асоціацій такі, як Рада соціальної роботи
в сфері нефрології, Асоціація соціальної роботи в онкології, Національна
організація

хоспісного

та

паліативного

догляду,

Національна

мережа

соціальних працівників менеджерів, Спільнота керівництва соціальної роботи в
охороні здоров’я, а також національні спілки соціальних працівників у
перинатології, трансплантології, ендокринології тощо (Weiss-Gal, Welbourne,
2008, c. 287).
Американські дослідники вважають, що різні ролі і цілі професійних
організацій можна порівняти з «парасолькою» для різних типів організацій, які
мають спільні основні риси, але можуть абсолютно по-різному проявлятися в
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інших відносинах: одні більше орієнтовані на професійний розвиток, інші – на
професійне регулювання, а треті – на просування інтересів користувачів послуг
(Weiss, Spiro, Sherer, & Korin-Langer, 2004, с. 292).
За критерієм 7 «Етичні стандарти діяльності соціальних працівників» як
частина процесу професіоналізації соціальної роботи, розроблені і затверджені
в усіх країнах, окрім Індії. У США незалежний етичний кодекс був
розроблений, щоб відобразити цінності і пріоритети соціальної роботи в країні,
є предметом постійного перегляду. Етичні кодекси в Німеччині, Швеції
прийняті на основі документу «Етика соціальної роботи – принципи та
стандарти Міжнародної федерації соціальних працівників» (IFSW, 2004).
Національні кодекси етики соціальної роботи вступили в дію в 1960-х роках у
США, 1970-х – у Великій Британії, а в Німеччині – наприкінці 1990-х років.
Можливості дієвості етичних кодексів змінюються між країнами. У США деякі
штати на основі кодексів мають визначені санкції, що дозволяють скасувати
або призупинити дію ліцензій працівників, які порушують кодекс, а в окремих
країнах

кодекси

мають

переважно

декларативний

характер,

значення

морального регулятора. У США, Швеції, Великобританії національні асоціації
соціальних працівників встановили механізми правозастосування, в результаті
чого працівники-порушники кодексу можуть бути виключені з організації.
Проте в більшості країн це виключення не заважає соціальним працівникам
продовжувати роботу в професійній сфері; у країнах з обов’язковою
реєстрацією цей результат досягається за рахунок держєстрації (Weiss-Gal,
Welbourne, 2008, с. 288). У США з ініціативи НАСП створений Інститут з
питань етики і права у соціальній роботі (the Institute on Social Work Ethics and
Law); його місія – «мозкового центру» з розроблення і поширення матеріалів
про етику соціальної роботи й підтримуючу етичну практику.
Останній 8-ий критерій професіоналізації – «Престиж і винагорода за
професійну діяльність», як зазначають Д. Гайдн, В. Шмідт, вказує на не надто
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високий статус і престиж соціальної роботи у порівнянні з іншими
допомагаючими* професіями (*допомагаючі діяльності – це соціальна робота,
практична психологія, психотерапія, соціальна педагогіка, а робота вчителя,
лікаря, сестринська – парадопомагаючі) (Шмидт, 2007, с. 32; Haydn, 1994,
с. 11). На переконання І. Вайс-Ґал і П. Велбурн, у США, Великобританії це
пов’язано з браком знань у громаді про функції соціальних працівників сфери
здоров’я, низьким соціальним статусом користувачів послуг соціальної роботи
(Великобританія). У США, Німеччині зарплати соціальних працівників нижчі,
ніж зарплати в інших допомагаючих професій. Проте результати нашого
вивчення зарубіжних джерел показують, що не цей фактор вирішальний у
виборі професії людьми, зацікавленими у професійній соціальній роботі сфери
здоров’я (Weiss-Gal, Welbourne, 2008; Brauns, Kramer, 1991, с. 34). Проведене в
США дослідження рівня морального задоволення соціальних працівників від
роботи у сфері здоров’я вказує на те, що можливість побачити негайний
позитивний результат впливу на життя окремої людини чи сім’ї є унікальною
перевагою роботи лікарняних соціальних працівників. Цій праці віддані особи,
які задоволені можливістю діяти в умовах швидкої зміни обставин, нестійкого
середовища, а також зацікавлені в реалізації сучасних медичних втручань.
Лікарняні соціальні працівники використовують формат міждисциплінарної
роботи і отримують особисте задоволення від участі в роботі команди здоров’я,
яка на основі підходу «людина-в-середовищі», на наш погляд, здатна врахувати
усі фактори впливу на досвід збереження здоров’я пацієнта (NASW Center, 2011,
с. 4).
Оплата роботи соціальних працівників у лікарнях і медичних центрах
залежить від стажу роботи, сфери зайнятості, частини країни тощо. Зокрема,
соціальні працівники зі стажем роботи до 9 років включно отримують річну
зарплатню (при повному навантаженні) 70 000 дол. США, а працівники зі
стажем понад 20 років – 100 000 дол. США. Соціальні працівники зі ступенем
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бакалавра

соціальної

роботи

можуть

за

рік

заробити

не

більше

60 500 дол. США, а магістри соціальної роботи – 90 000 дол. США; працівники
із сертифікатом клінічної соціальної роботи отримують в середньому
92 500 дол. США, тоді як сертифікація в кейс менеджменті дозволяє заробляти
на 6000 дол. США за рік більше. Соціальні працівники лікувальних закладів,
розташованих

на

побережжі

Атлантики,

отримують

в

середньому

100 000 дол. США річних, а на північному сході та в центальній частині –
75 000 дол. США (NASW Center, 2011, с.7).
На сайті агенції з пошуку роботи для випускників коледжів і університетів
США – КоледжГрад (CollegeGrad.com), що вважається № 1 у працевлаштуванні
дипломованих спеціалістів-початківців, пропонуються сотні-тисячі детальних
кар’єрних профілів з інформацією, наданою Департаментом праці США. У
розділі «Соціальні працівники» (2016 р.) дві найбільш затребувані посади
соціального працівника: «медичний соціальний працівник» і «ліцензований
клінічний соціальний працівник» (College Grad, 2016). Детальнішу інформацію
про місця практики і вимоги до професійної кваліфікації та підготовки
претендентів на посади соціальних працівників сфери здоров’я представлено в
додатках К6-К10.
Таким чином, проведений аналіз джерельної бази дає підстави вважати, що
професіоналізація соціальної роботи у сфері здоров’я в США відбулася і
самостійна професія «Соціальний працівник сфери здоров’я» – це об’єктивна
реальність, що ставить до фахівців, залучених у цю сферу, вимоги відповідності
високому рівню запитів і потреб клієнтів. Цим визначаються: методичні засади
діяльності, вимоги професійної етики і деонтології, що віддзеркалюють
філософію соціальної роботи у сфері здоров’я; водночас – визначається потреба
відповідної професійної підготовки, яка враховує запити практики.
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Висновки до другого розділу
Вплив глобалізаційних процесів на соціальну сферу, охорону здоров’я і
вищу освіту проявляється по-різному, але має спільні риси. У всіх сферах
простежується інтернаціоналізація та посилення міжнародної взаємодії,
відбувається «англо-американізація» ціннісного й економічного вимірів
світового простору, інтенсифікація інформаційних обмінів і мобільності
фахівців.

Це

сприяє

посиленню

інтернаціоналізації

вищої

освіти

на

регіональному, національному й інституційному рівнях; внесенню глобальних і
порівняльних компонентів у навчальні плани, програми, проекти наукових
досліджень, залученню іноземних студентів, викладачів, науковців до
навчального процесу; посиленню академічної і професійної мобільності.
Трансформації соціальної сфери й охорони здоров’я в умовах глобалізації
необхідно розглядати у контексті впливу на людину. Найбільш небезпечними
для здоров’я і життя є знищення навколишнього середовища, кліматичні зміни,
масова міграція, що спричинюють політичні конфлікти, військові дії, інші
прояви насильства та їх поширення за межі національних кордонів. Все це
зумовило антропологічну кризу, «проілюстровану» глобальною проблемою
здоров’я. У цьому зв’язку соціальна сфера й охорона здоров’я в межах єдиної
системи зазнали перетворень: зростання рівня приватизації та лібералізації
обслуговування, комерціалізації послуг; посилення економічної нерівності і
несправедливості у розподілі ресурсів здоров’я між країнами і всередині їх. За
таких обставин зростає попит на підготовлених кваліфікованих фахівців
соціальної роботи для сфери здоров’я.
Концептуальні засади здоров’єзбережувальної діяльності соціального
працівника в умовах глобалізації пов’язані з розв’язанням проблем здоров’я на
основі міжгалузевої і міждисциплінарної співпраці фахівців. У ній соціальні
працівники виступають у ролі ініціаторів, координаторів й організаторів
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вирішення проблеми глобального погіршення здоров’я населення під впливом
трансформацій економіки, політики, екології та соціальної сфери.
Глобалізація проблеми здоров’я впливає на формування ринку послуг і
соціальні працівники як фахівці сфери здоров’я виконують первинні та
вторинні ролі в процесі обслуговування. Первинні ролі (макро- і мезорівень
практики) спрямовані на структурні перетворення (соціальна політика) і зміни
середовища (робота в громаді) для забезпечення рівного доступу клієнтів до
ресурсів здоров’я шляхом усунення економічних, політичних, культурних,
соціальних, фізичних бар’єрів. Вторинні ролі соціального працівника у
здоров’єзбережувальній діяльності (мікро- і мезорівень практики) пов’язані з
функціональними змінами (робота з індивідом, сім’єю, групою), спрямовані на
розвиток здоров’я клієнтів шляхом виявлення їх прихованого потенціалу
(внутрішніх ресурсів) і збагачення досвіду навчанням здоров’я. Така діяльність
потребує відповідної професійної підготовки.
Міжнародні організації – ООН, МОП, ЮНЕСКО, ВООЗ, ЮНІСЕФ,
МФСП, МАШСР, МРСД формують міжнародну політику в освіті, соціальній
сфері й охороні здоров’я, виступають фундаторами освіти і підготовки в галузі
соціальної роботи на глобальному і національному рівнях. Затверджені МФСП
і МАШСР Світові стандарти освіти і підготовки в галузі соціальної роботи та
Етичні стандарти соціальної роботи вплинули на визначення ключових вимог
до змісту, організації, дидактичного забезпечення підготовки майбутніх
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності.
Національні професійні організації соціальних працівників (НАСП, РОСР)
є головними структурами, що формують освітню політику і стандарти
акредитації в галузі соціальної роботи в країні, впливають на зміст, якість,
особливості організації підготовки, здійснюють акредитацію, оцінювання
освітніх програм рівня бакалаврв і магістра, сприяють їх розвитку. Стандарти
акредитації є зовнішнім орієнтиром у професійній підготовці в галузі
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соціальної роботи, представляють національні особливості професійної
підготовки соціальних працівників до діяльності у сфері здоров’я США.
Ознаками професіоналізації соціальної роботи у сфері здоров’я в США є
визнання професійного статусу, монополія на окремі види робіт, професійна
автономія дій, самобутня база знань, система професійної підготовки, керована
професійною спільнотою, ефективна професійна організація, етичні кодекси,
престижність праці в суспільстві. Свідченням високої якості професійної
підготовки соціальних працівників до діяльності зі збереження здоров’я є
зростання попиту на їх послуги, зміцнення позицій професії в країні і на
міжнародному рівні.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено публікаціях
автора (Клос, Кочмарська, 2005; Клос, Микитенко, 2006a; Клос, 2006c; Клос,
2008a; Клос, 2009b; Клос, 2009d; Клос, 2011b; Клос, 2012c; Клос, 2012d; Клос,
2013b; Клос, 2013c; Клос, 2013g; Клос, 2013h; Клос, 2013f; Клос, 2014; Клос,
2014c; Клос, Шевченко, 2015; Клос, 2016f; Klos, 2017a; Клос, 2017b).
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РОЗДІЛ 3
ТЕОРЕТИЧНО-АКСІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ЗДОРОВ’ЄЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У США
Представлено

теоретичні

основи

соціальної

роботи

і

здоров’єзбережувальної діяльності соціального працівника; розкрито ціннісноетичну складову стандартів професійної діяльності соціального працівника
сфери здоров’я США як базис професійної підготовки майбутніх фахівців
3.1. Теоретичні засади соціальної роботи і здоров’єзбережувальної
діяльності соціальних працівників
Теорію називають особливою сферою людської діяльності, що представляє
сукупність ідей, поглядів, концепцій, учень, уявлень про об’єктивну дійсність;
як сукупність наукових знань, теорія «…сприяє цілісному уявленню про
закономірності та суттєві характеристики об’єктів» (Гончаренко, 1997, с. 328).
У структурі теорії професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до
здоров’єзбережувальної діяльності виділяємо дві групи понять – вихідні
(фундаментальні принципи навчання) і похідні (наслідки, висновки). Як логічне
узагальнення досвіду, суспільної практики, що ґрунтується на глибокому
проникненні в суть професійної підготовки майбутніх соціальних працівників
до здоров’єзбережувальної діяльності, теорія розкриває його закономірності.
Засвоєння теорії відбувається під час практики – діяльності студентів,
спрямованої

на

набуття

відповідних

знань,

навичок,

досвіду

здоров’єзбереження в соціальній роботі для подальшого застосування їх у
професійній сфері (Гончаренко, 1997, с. 327). Практика професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності є
науково і методично обґрунтованим процесом цілеспрямованої взаємодії
викладачів і студентів з формування професійно компетентних майбутніх
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фахівців, готових творчо реалізувати здоров’єзбережувальну діяльність у
буденній практиці соціальної роботи, демонструючи зразки професійної
поведінки (World Summit, 1995, с. 65). Таким чином, теорія і практика
професійної

підготовки

майбутніх

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності – це сукупність ідей, поглядів, концепцій,
що формують цілісну систему знань про закономірності професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності та
передбачення її розвитку, а також безпосередні шляхи впровадження цієї науки
у навчально-виховному процесі закладу вищої освіти.
Соціальна робота є водночас міждисциплінарною і трансдисциплінарною.
Особливо це проявляється у здоров’єзбережувальній діяльності, що потребує
визначення характеру соціальних проблем з урахуванням стану здоров’я
людини і потенційних ризиків його порушення. Вона спирається на широкий
спектр наукових теорій та досліджень як власних теоретичних ресурсів та
результатів досліджень, так і теорій інших гуманітарних наук, включно із
соціальною педагогікою, антропологією, екологією, економікою, освітою,
адмініструванням, управлінням, психіатрією, психологією, медсестринським
доглядом, охороною здоров’я, соціологією та іншими спеціалізованими
знаннями, що сприяють залученню людей і структур до розв’язання життєво
важливих проблем і покращення добробуту (Global definition, 2014, с. 1).
Унікальність теорії соціальної роботи та її досліджень полягає в тому, що їх
можна застосовувати на практиці завдяки «визвольному» характеру. Більшість
теорій соціальної роботи – це результат діалогічних, інтерактивних процесів у
специфічному контексті практики соціальної роботи, що здійснюється за
участю клієнтів (Global definition, 2014, c. 4).
Зміна концепції соціальної роботи на зламі ХІХ ст. – ХХ ст. і поступовий
перехід від патерналізму до гуманістичних поглядів на соціальну допомогу
сприяла утвердженню в практичній діяльності медичної моделі соціальної
роботи, обґрунтованої М. Річмонд. Основна ідея полягала в трактуванні
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бідності чи іншої проблеми індивіда в якості хвороби, відповідно людини з
певною проблемою як «хворого» (пацієнта), що потребує «соціальної
діагностики» і «соціального лікування». Соціальний працівник повинен
правильно поставити науково обґрунтований соціальний діагноз і встановити,
який метод втручання доцільно застосувати. Соціальний діагноз засновувався
на оцінюванні особистості клієнта і його соціального стану, а втручання
передбачало заходи щодо зміни середовища і людини (Cowles, 2003, с.15).
Розмежування впливів, пов’язаних зі зміною соціального середовища (непрямі
послуги) й спрямованих на індивіда (безпосередні послуги), дозволило
виокремити напрями теорії соціальної роботи.
Таким чином, на початку ХХ ст. були виділені теорії соціологічного і
психологічного спрямувань, а в практичній площині – сформувалися
діагностична і функціональна школи соціальної роботи, які обґрунтовували і
розвивали кожний з напрямів. Теорії соціальної роботи, зосереджені на
вирішенні проблем індивідів шляхом змін у соціальному середовищі, отримали
назву соціологічного спрямування (теорія систем, емпірична, гуманістична,
екологічна, соціальний конструктивізм), а спрямовані на перетворення самого
індивіда

–

психологічного

напряму

(психодинамічна,

біхевіористська,

когнітивно-біхевіористська). Згодом сформувався третій напрям комплексного
втручання, що включає більш сучасні теорії (кризового втручання, фемінізм,
теорія, спрямована на вирішення проблем), які дають змогу вирішувати
соціальні проблеми комплексно.
Найбільш важливими теоріями в соціальній роботі сфери здоров’я
вважаються: екосистемна (теорія екологічної перспективи), «сильних сторін»
(розкриття

внутрішнього

потенціалу)

(Strength

perspective),

культурної

компетентності (DeBonis, 2012, c. 16). Екосистемна теорія фокусується на
взаємодії між людиною і навколишнім середовищем. Щоб зрозуміти
функціонування особистості, потрібно зрозуміти її екологічний контекст (місце
в середовищі), зумовлений: становищем особи в сім’ї; становищем сім’ї серед
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сусідів; становищем особи і сім’ї в певному політичному, економічному,
культурному контексті середовища; впливом середовища на дії, переконання та
вибір особистості.
Теорія «сильних сторін» будується на припущенні, що кожна людина,
сім’я, група, спільнота має сильні сторони, і зосередження уваги на цих
сильних сторонах приводить до зростання шансів у подоланні труднощів.
Виходячи з цього, клієнти, як правило, є найкращими знавцями власних переваг
і недоліків, своїх ефективних і неефективних якостей.
Досвідчені у соціальній роботі фахівці стверджують, що ця професія
менше технологічна, а більше творча й інтуїтивна. І клієнт, і соціальний
працівник відіграють важливі ролі у вирішенні проблеми, оскільки клієнт є
експертом свого життя, -- вважає С. Ренґасамі (Rengasamy, 2010, c. 28).
Повністю погоджуємося з твердженням науковця щодо відсутності однієї
ідеальної теорії соціальної роботи для всіх випадків і ситуацій. Саме це
спонукає соціального працівника до постійних і глибоких рефлексій, вимагає
допитливого розуму, уважного, із повагою до гідності клієнта дослідження
складності соціальних проблем. Ф. Керлінгер (F. Kerlinger) вважає, що теорія
допомагає вибрати певні конструкти, які при зустрічі соціальних працівників з
клієнтами допомагають використати концептуальні ідеї для розуміння
проблеми клієнта, і визначити напрями «продукування процесу допомоги»
(Gehlert, Browne, 2012, c. 126; Kerlinger, 1986, с. 7).
Теорія соціальної роботи сприяє «впорядкуванню» будь-якої ситуації
клієнта або взаємодії між клієнтом і соціальним працівником, дозволяє на
практиці порівнювати ситуації в різних контекстах, дає загальне розуміння
певних моделей поведінки у контексті ситуації; допомагає об’єднати
дослідження з практикою спільною мовою обговорення клінічних реалій і
передбачити їх розвиток для планування дій. Стосовно цього К. Гланц,
Б. Ример і К. Вішванат резюмують, що соціальний працівник сфери здоров’я
без теорії «подібний до техніка», тоді як професіонал, озброєний теорією і
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дослідженнями, здатний відповісти на всі запитання «Чому?» і спроможний
успішно проектувати та укладати план втручання (Gehlert, Browne, 2012, c. 126;
Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008, c. 23–24). Знання про те, що певна дія –
прихована або явна – імовірно призведе до іншої дії, дає змогу втрутитися, щоб
сприяти поведінці, яка дасть бажані результати і знизить імовірність небажаних
наслідків. Наприклад, відомо, що люди, які розуміють ризик набуття
захворювання з більшою імовірністю будуть брати участь у профілактичних
поведінкових практиках, тому в розробці заходів можна зосереджувати увагу на
профілактиці ризиків.
Теорія

здоров’єзбережувальної

діяльності

соціального

працівника

сформована знаннями про поведінку людини, що потребує від соціального
працівника використання відповідних навичок. Спираючись на теорії, що
допомагають

проектувати

професійне

втручання,

соціальні

працівники

збільшують імовірність успішних результатів. Якщо заходи реалізуються
якнайшвидше після встановлення проблеми, то можна уникнути безнадійних і
неефективних результатів з допомогою декількох терапевтичних втручань
(Gehlert, Browne, 2012, c. 126).
Здоров’єзбережувальна діяльність соціального працівника, окрім згаданих
ключових теорій соціальної роботи, базується на використанні таких теорій і
моделей: поведінки (Дж. Скіннер, І. Павлов); кризи (К. Елл, Б. Гілліленд,
Р. Джеймс, H. Парад); екологічної системи (Л. фон Берталанфі); життєвого
циклу сім’ї; розширення прав і можливостей
Л. Гутьєррес,

Д. Лі,

Е. Канада,

П. Чаттерджі,

(наснаження) (Е. Кокс,
В. Роббінс);

когнітивних

(А. Адлер, Ж. Піаже), психодинамічної (З. Фройд, Е. Еріксон) і гуманістичних
(екзистенціальна / трансперсональна) теорій (А. Маслоу, К. Роджерс, К. Юнг);
соціокультурної (Л. Виготський, Т. Шефф) та об’єктних відносин (М. Малер,
О. Кернберга) теорії; терапію, зосереджену на вирішенні проблеми (М. Боуен,
В. Сатир) і стратегічну терапію сімейної системи (Van de Water, Boshuizen,
&Perenboom, 1996, c. 22; Rengasamy, 2015, c. 33).
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Для діагностики і клінічної соціальної роботи у сфері здоров’я широко
використовуються психоаналітична теорія (З. Фройд) і «его-психологія»
(Х. Хартманн, Е. Еріксон); психосоціальна терапія (М. Річмонд, Г. Гамільтон,
А. Гарретт); соціологічні теорії вирішення проблем (Х. Перлман, Б. Бец)
(Perlman, 1957); функціональні теорії (Г. Міда, Дж. Дьюї, О. Ранк); клієнтцентрована терапія («терапія взаємин», групова і зосереджена на особистості
психотерапія К. Роджерса), терапія відтворення (В. Екслайн); когнітивна теорія
(раціональна психотерапія, когнітивна терапія Г. Вайнера, А. Адлера). Серед
теорій соціальної взаємодії соціальна робота сфери здоров’я використовує
теорії: гештальту (Ф. Перлс, Л. Перлс, П. Гудмен), ролей (Р. Бенедикт,
К. Девіс), а також терапію модифікації поведінки («терапія дії») (Б. Скіннер),
сімейну терапію.
На думку С. Ренгасамі, кожна теорія є спробою пояснити ретроспективу і
передбачити перспективу. Теорії функціонального напряму сформовані під
впливом філософії Г. Міда, Дж. Дьюї, О. Ранка. Так, терапевтична теорія дає
розуміння термінології терапевтичної роботи соціального працівника. У ній
поняття «терапія» замінено на «обслуговування»; клієнт сприймається не
пасивним пацієнтом, а в якості активного агента, який розвивається внаслідок
використання функцій фахівцем та отримання послуг від агентства (Rengasamy,
2015, с. 12–16).
Клієнт-центрована терапія (терапія взаємин, терапія зосереджена на групі,
клієнт-орієнтована
консультування

терапія
та

К. Роджерса,

психотерапію

В. Екслайн)

основними

визначає

компонентами

особисте
впливу

недирективної психіатрії, ґрунтується на останніх дослідженнях клінічної
психології. Соціальні працівники сфери охорони ментального здоров’я
використовують ці методики як засоби сприйняття і збереження цілісної
особистості; вони допомагають у роботі груп подолання сімейної дезадаптації,
а також у викладанні й навчанні, не пов’язаних із терапевтичними втручаннями
(Rengasamy, 2015, с. 14).
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Когнітивна теорія (когнітивна методика Г. Вайнера, А. Адлера) охоплює
«раціональний», «реалістичний» або «феноменологічний» підходи як соціально
орієнтовані, ґрунтовані на переконанні, що емоції, мотиви, поведінка і
мислення залежать від впливу суспільства, безпосереднього соціального
оточення, людських відносин і досвіду, що відкидає елементи несвідомого у
психології. Когнітивні теорії, зорієнтовані на реальність, можуть служити як
настанови для всіх форм терапії – особистості, групи і громади.
Теорія соціологічного спрямування в соціальній роботі – гештальт-теорія
(Ф. Перлз, Л. Перлз, П. Гудмен) сформована під впливом психоаналізу,
екзистенціальної філософії (В. Райх). Для аналізу клієнта гештальт-психологія
використовує елементи східних релігій, зосереджені у гештальт-терапії, і
свідомий

контакт

із

навколишнім

середовищем;

орієнтує

соціального

працівника до заохочення повного самовираження клієнта в контексті
психічних, психологічних потреб. Гештальт-терапія, заснована на філософії
феноменології та екзистенціалізму, пропонує більші можливості терапевтичної
соціальної роботи з особистістю – клінічну соціальну роботу, засновану на
методиці роботи з випадком (кейс-стаді). Окремі дослідники стверджують, що
організмічна природа гештальт-теорії й тісний зв’язок з теорією систем
дозволяє використовувати її для роботи як з макро-, так і з мікросистемами, у
груповій роботі та в роботі з громадою (Rengasamy, 2015, с. 15).
Теорії роботи з випадком (сase work) налічують понад 50 теорій ведення
окремого випадку, більшість з яких зосереджена на поясненні поведінки, а не
процедур зміни поведінки, і спираються на психодинамічну теорію (З. Фройд,
психоаналіз) та его-психологію. Основні компоненти роботи з випадком:
«людина–проблема–місце–робочий процес» зосереджені на відносинах з
клієнтом і роботі з вирішення проблеми. У таблиці 1 додатка Б1 представлено
порівняльну характеристику двох найчастіше стосованих підходів у веденні
окремого випадку – зосередження на проблемі (дефіциті) і підході «сильних
сторін» (Van de Water, Boshuizen,& Perenboom 1996, c.19; Rengasamy, 2015,

195

c. 26), особливо актуального в контексті здоров’єзбережувальної діяльності.
Порівняння підходів дає виразне розуміння переваг підходу розвитку
внутрішнього потенціалу, ключовою з яких є сприйняття й оцінювання людини
та її здоров’я цілісно (з позицій холізму), що сприяє активній участі клієнта у
зміні ситуації на краще, з опорою на свої особливі риси, таланти як активи
(ресурси), особисту відповідальність за все, що відбувається в її житті, при
взаємодії з соціальним працівником і за підтримки середовища (громади).
Усі підходи его-психології дають змогу побачити «ширші психологічні
горизонти»

у

веденні

випадку.

Теорії

механізму

захисту

(З. Фройд),

психосоціальних стадій розвитку (Е. Еріксон), зосереджена на клієнтові терапія
(К. Роджерс) і когнітивна терапія базуються на спільних принципах і
припущеннях. Зокрема таких: 1) люди різного віку мають можливість
розвиватися, вчитися, адаптуватися і певною мірою змінити своє соціальне і
фізичне середовище; 2) психологічні системи не ізольовані, вони постійно
взаємодіють з біологічними і соціальними системами; 3) поведінка людей
розвивається в контексті багатьох відкритих систем, що взаємодіють у
взаємопричинних відносинах; зміна однієї системи неминуче веде до зміни в
інших системах; 4) система сім’ї забезпечує найбільш значущий контекст
особистісного росту і розвитку; проблеми відповідності між членами сім’ї є
взаємними; 5) сім’ї зазнають стресів, спричинених більшими системами,
такими, як бідність, расизм, хвороба тощо; повсякденне життя багатьох клієнтів
перебуває під впливом цих систем.
У практиці здоров’єзбережувальної діяльності фахівці найчастіше
звертаються до таких теорій ведення окремого випадку: а) когнітивна
(соціальна

когнітивна

теорія);

б)

соціальних

ролей

(теорія

рольової

перспективи); в) модифікації поведінки (модифікація поведінки). Теорію
модифікації поведінки використовують для демонстрування зміни поведінки із
застосуванням емпіричних методів; дещо подібна до оперантного навчання (за
відсутності певного антецедента). Модифікація поведінки або «прикладний
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аналіз

поведінки»

має

більш

аналітичний,

ніж

прикладний

характер

(Rengasamy, 2015, c. 36).
Теорії поведінки найбільш затребувані у практиці здоров’єзбережувальної
діяльності соціального працівника. Найбільш актуальні: 1) теорія результату
навчання (І. Павлова) або «класичного кондиціонування», ґрунтована на
формулі

«стимул-відповідь»

(S–˃R);

2) теорія

оперантного

збагачення

(Б. Скіннера), на основі «класичного навчання» в поєднанні з ідеєю про
властиву людям більшу активність у процесі навчання, ніж припускає
класичне; для навчання важлива активна участь людини. У разі заохочування
поведінка залишається, підтримується, а у разі покарання – поведінка зникає;
3) теорія соціального моделювання (научіння) заснована на ідеях А. Бандури
щодо навчання як результату копіювання або імітації того, що роблять інші,
тобто замісного навчання.
Теорія соціального моделювання підкреслює важливість зовнішніх
підкріплень, дає змогу навчитися реалізуватися незалежно від зовнішніх
обставин. Основні принципи зміни поведінки при соціальному моделюванні:
а) поведінка людини зумовлена навчанням і нею можна керувати, враховуючи
закономірності навчання (навчально-виховного процесу); б) людська поведінка
є результатом навчання і людина несе відповідальність за її порушення або
корекцію; в) поведінка людини залежить від наслідків – зміцнюється при
отримуванні нагород і погіршується (чи руйнується) при негативних наслідках;
г) поведінка людини визначається не тільки внутрішніми факторами, але і
зовнішніми чинниками, такими як наявність значущих рольових моделей та
інших соціальних стимулів (похвали чи нагороди); д) непристосована поведінка
може бути змінена шляхом зміни обставин, які її підтримують; е) людські
істоти починають життя «з чистого аркуша»; «успадкування» хороших чи
поганих звичок розпочинається тоді, коли вони потрапляють у світ;
є) поведінка «засвоюється» індивідуально – шляхом спостереження за іншими,
навчання чи кондиціонування; ж) люди, які вчаться, щоб змінити негативну
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поведінку, потребують підтримки у своїх намаганнях шляхом спостереження
позитивних зразків поведінки (Rengasamy, 2015, c. 37). У модифікації поведінки
використовуються принципи ефективного навчання, що впливає на поведінку.
Застосування соціальним працівником положень поведінкової модифікації дає
можливість сприяти ефективній зміні психічного здоров’я клієнта шляхом
вирішення пізнавальних або емоційних проблем. Особливо це важливо у роботі
з пацієнтами лікувально-діагностичних закладів та інших установ, коли
виникає необхідність змінити поведінку.
Теорія атрибуції (Л. Абрамсон, М. Селігман, Дж. Тісдейл) дає змогу
прогнозу депресії у людей, що приписують негативні події в їхньому житті
своїй власній діяльності, корисна в осмисленні зв’язків між конструктами
контролю влади і психосоціальних проблем (Abramson, Seligman, & Teasdale,
1978, с. 56). Згідно з теорією, люди, коли стикаються зі світом, у якому вони
мають мало контролю, роблять спроби нав’язати контроль, пропонують
пояснення причин того, що з ними відбувається. Хвороба є прикладом ситуації,
над якою люди мають мало контролю і, отже, викликає причинні пояснення.
Л. Абрамсон та ін. визначили три виміри причинної атрибуції: 1) інтернальність
і екстернальність (пошук причини в людині чи інших особах, обставинах);
2) глобальність і специфічність (ті самі пояснення можна використати для
безлічі фактів або ж вони специфічні для одного чи декількох фактів);
3) стабільність і нестабільність (стосується тривалості впливу причини –
тривалий чи тимчасовий) (Abramson, Seligman, & Teasdale, 1978, с. 59). Для
діагностики рівня атрибуції соціальний працівник використовує опитувальник
атрибутивного стилю або контент-аналіз дослівного пояснення поведінки щодо
здоров’я (Peterson, Bettes, & Seligman, 1985, с. 380).
Серед теоретичних підходів на основі раціонального вибору в першу
чергу для соціальної роботи в сфері здоров’я актуальні теорії поведінки щодо
здоров’я, які пояснюють поведінку людини раціональними, логічними
розумовими процесами. Вибір людьми на користь здоров’я великою мірою
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заснований на розгляді витрат і вигоди від різних дій. Основні версії теорій
раціональної поведінки щодо здоров’я – модель переконань щодо здоров’я і
теорія розумних дій, а також теорія запланованої поведінки (А. Айзен;
Т. Медден) (Gehlert, Browne, 2012, c. 128; Ajzen, 1991; Ajzen, & Madden, 1986).
Модель переконань щодо здоров’я, розроблена в 1950-х рр. для
пояснення поведінки у зв’язку зі скринінгом туберкульозу (Hochbaum, 1958,
с. 36). Звертаючись до поведінки індивідів як детермінанти здоров’я, у 1970-х –
1980-х рр. наголос був саме на цьому чиннику, що зумовило зниження уваги до
значно ширших соціальних детермінант здоров’я, натомість зосередило увагу в
навчанні здоров’я на поведінці людей (Glanz, &Rimer, Viswanath, (Ed.), 2008, сс.
47-50). Д. Гочман – провідний дослідник поведінки щодо здоров’я – визначив її
як «… особисті властивості, такі, як переконання, очікування, мотиви, цінності,
сприйняття, інші когнітивні елементи; особистісні характеристики… афективні
та емоційні стани і риси; явні моделі поведінки, дії, звички, які мають
відношення до збереження, відновлення та покращення здоров’я» (Gochman,
1997, с. 23).
Модель переконань щодо здоров’я Дж. Хошбаума і А. Розенстока
(Rosenstock, 1960, с. 297; Rosenstock, 1974, с. 331; Hochbaum, 1958, с. 15) (див.
рис. 1. додатка Б2) була розроблена як пояснення неучасті людей у скринінгу
здоров’я на наявність туберкульозу не зважаючи на те, що мобільні фургони
для флюорографічного обстеження спеціально перебували в їхніх околицях.
Відповідно до моделі, є два основних компоненти поведінки щодо здоров’я –
«загроза» й «очікування результатів». Загроза включає передбачувану
схильність до поганого здоров’я і прогнозовану важкість стану. Наприклад, у
випадку ризику захворювання на СНІД компонент «загроза» спричинить таке ж
розуміння небезпеки зараження людиною, схильною до ВІЛ-інфікування, як це
представляє медична спільнота, і діятиме відповідно. Результат очікування
передбачає надання переваги певним діям, наприклад, використання захисних
засобів для запобігання передачі ВІЛ-інфекції, і прогнозування бар’єрів у
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виконанні цієї дії. Перевага заходів зі зменшення ризику зараження ВІЛінфекцією може полягати в тому, щоб залишитися жити, тоді як бар’єром може
стати ціна покупки захисного засобу або страх, що пропозицію буде відхилено
після повідомлення статевому партнерові доцільності використання засобів
захисту від передачі інфекції (Gehlert, Browne, 2012, c. 128–129).
Модель переконань щодо здоров’я визнана ефективною у соціальній
роботі з амбулаторними пацієнтами психіатричних закладів для підтримки
схеми прийому ліків (Г. Келлі, Дж. Мамон, Дж. Скотт) (Kelly, Mamon, & Scott,
1987, с. 1207), при вакцинації проти грипу осіб з високим ризиком отримання
небезпечних для життя ускладнень від хвороби (Е. Ларсон, Дж. Бергман,
Ф. Гейдріх, Б. Алвін, Р. Шнівайсс) (Larson, Bergman, Heidrich, Alvin, &
Schneeweiss, 1982, с. 642), у скринінгу поведінки жінок щодо захворювання на
рак молочної залози і шийки матки (К. Інглду, Р. Коттрелл, А. Бернард
(Ingledue, Cottrell, & Bernard, 2004, с. 31), Е. Таннер-Сміт, Т. Браун (TannerSmith, & Brown, 2010, с. 117), у залученні матерів із низьким соціальноекономічним статусом до дотримання схем зниження маси тіла їхніх дітей, які
страждають на ожиріння (М. Беккер, Л. Мейман, Дж. Кiршт, Д. Хефнер,
Р. Драхман) (Becker, Maiman, Kirscht, Haefner, & Drachman, 1977, с.351) тощо.
Емпіричні дані підтверджують також дієвість моделі переконань щодо
здоров’я у прогнозувані результатів (Janz, Becker, 1984, с. 31). Здатність
кожного компонента моделі передбачити наслідки для здоров’я, такі як
прийняття профілактичної поведінки здоров’я, була розрахована шляхом
ділення кількості позитивних, статистично значущих результатів для певного
компонента, на кількість досліджень, для яких були отримані значущі
результати. Було встановлено, що з передбачуваних загроз найбільше
сприймаються ті, що відображають найбільш ранні прояви наслідків хвороби, а
прогнозована схильність і передбачувана вигода – як проміжні. Це дало змогу
припустити, що перешкодами до змін поведінки на здорову сприймаються
певні страхи людини (без різниці – реальні вони чи уявні). Наприклад, боязнь
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втрати волосся від променевої терапії раку значно більша, ніж інші фактори, якот, тяжкість захворювання, схильність до хвороби тощо. Саме це визначає
вигоди у прийнятті рішення людиною у виборі поведінки (Janz, Becker, 1984,
с. 22). Виявилося, що сприйняття тяжкості захворювання – найменш значущий
чинник у визначенні поведінки щодо здоров’я у разі захворювання на рак
(Gehlert, Browne, 2012, c. 129).
Теорія зважених дій (М. Фішбейн, А. Айзен) дає змогу розширити
застосування

моделі

переконань

щодо

здоров’я,

оскільки

передбачає

врахування впливу значущих інших у середовищі індивіда на його поведінку
щодо здоров’я (Fishbein, 1967; Fishbein, Ajzen, 1975). Згідно з цією теорією,
поведінка визначається поведінковими намірами (рис. 2 додатка Б3).
Поведінковий намір, своєю чергою, визначає ставленням людини до поведінки
значущих інших у навколишньому середовищі, тобто соціальною нормою.
Ставлення до поведінки складається з двох аспектів: переконань індивіда, що
поведінка сприяє покращенню результату; результат залежатиме від значущості
його для індивіда. Соціальна норма містить переконання про те, що значущі
інші будуть думати про виконавську поведінку індивіда в поєднанні з
мотивацією індивіда прислухатися до чужої думки. Наприклад, соціальний
працівник має пам’ятати про сприйняття молодою жінкою того, щó будуть
думати про її рішення зробити аборт приятель, найближча подруга, мати і
лікар, а також її мотивацію прислухатися до їхньої думки в спробі зрозуміти
або передбачити її поведінку.
Теорія зважених дій була застосована щодо багатьох видів поведінки і в
різноманітних умовах сфери здоров’я, зокрема, у ситуаціях зловживання
психоактивними речовинами, для втрати надмірної ваги, у пацієнтів з
гіпертонією (Д. Седжваш, Ф. Ейджзен, М. Фішбейн) (D. Sejwacz, I. Ajzen, М.
Fishbein) (Sejwacz, Ajzen, & Fishbein, 1980). Оскільки беруться до уваги ті, хто
має вплив на індивіда, то теорія зважених дій широко використовується в
корекції поведінки щодо здоров’я у підлітків, зокрема в прийнятті рішень щодо
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застосування контрацепції (за Д. Альбаррасін, Б. Джонсон, М. Фішбейн,
П.Моулерлейл) (Albarracín, Johnson, Fishbein, & Muellerleile, 2001), аборту (за
Дж. Сметана, М. Адлер) (Smetana, & Adler, 1986), ризикованої сексуальної
поведінки (за Дж. Джеммот, Л. Джеммот, Ґ. Фонґ) (Jemmott, Jemmott, & Fong,
1992).
Теорія запланованої поведінки (А. Айзен, Т. Медден) (Ajzen, & Madden,
1986, с. 457) набула поширення у зв’язку із теорією зважених дій, щоб
включити аспект передбачуваного контролю за поведінкою. Основна ідея
полягає в тому, що лише наміри не можуть передбачити поведінки, якщо
поведінка

індивіда

не

була

повністю

контрольованою.

Контроль

передбачуваної поведінки є відображенням попередньої проблеми, з якою
стикалася людина. Тобто, якщо в клієнта у минулому була неуспішна спроба
зміни поведінки для вирішення такої проблеми як зниження маси тіла і при
цьому був продемонстрований поганий контроль поведінки, то ймовірність, що
той самий клієнт буде здатний зберігати поведінку, незалежно від того, якими
сильними є його наміри, зменшується. Теорія запланованої поведінки
використовується для прогнозування поведінки різних клієнтів: у зв’язку з
призначенням медсестрою опіоїдів для полегшення болю (Х. Едвардз, Р. Наш,
Дж. Наджман, П. Йетес, Б. Фентіман) (Edwards, Nash, Najman, Yates, Fentiman,
Dewar, Skerman, 2001, с. 152), для скринінгу раку шийки матки, у роботі з
агресивними (схильними до бійок) підлітками (Дж. Джеммотт, Л. Джеммотт,
П. Хайнс, Г. Фонг) (Jemmott, Jemmott, Hines, & Fong, 2001, с. 257). Вона
доречна для застосування у клієнтів, чия поведінка потребує більшого
вольового контролю і в людей з негативним досвідом контролю поведінки в
минулому, наприклад, керування поведінкою зниження маси, коли вищі
результати були у клієнтів, стосовно яких застосовано комбінації моделей
передбачення намірів і передбачуваного поведінкового контролю, аніж тих, у
кого були враховані тільки наміри. Для підтримки довгострокових ініціатив з
покращення здоров’я застосовують теорію організаційних змін, наприклад, для
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заохочення прийняття комплексних програм боротьби з курінням у школах.
Застосування теорії інновацій та теорії розумних дій було ефективним для
аналізу факторів, пов’язаних з прийняттям програм профілактики СНІДу в
голландських школах і довело їх ефективність (Franks, 2007, с. 34).
Теоретичні підходи, засновані на соціальних мережах. Поштовхом для
підходів на основі соціальних мереж були критичні роздуми стосовно того, що
раціональний вибір підходу не буде адекватним, якщо до уваги не брати впливу
навколишнього середовища на поведінку. Підходи, засновані на соціальних
мережах, зміщують акцент від розумової діяльності окремих індивідів до
соціальних відносин, визнають соціальну природу людей. Це допомагає
уникнути критики інших підходів, які ігнорують оцінку впливу культури на
поведінку щодо здоров’я. На рисунку 3 додатака Б4 концептуалізовані рішення,
прийняті

окремими

центральним

кругом,

особами
а

щодо

засновані

здоров’я,
на

схематично

соціальних

представлені

мережах

підходи

представляють два сусідні шари. Середній шар – це соціальні мережі, зовнішній
представляє соціальну систему в ширшому значенні, охоплює існуючу
суспільно-економічну реальність. Підходи, представлені середнім і верхнім
шарами впливу на поведінку щодо здоров’я, відображені в теорії соціальної дії
(Ewalt, 1991, с. 939) і в моделі поведінки з використання медичних послуг
(Andersen, 1968, с. 54; Andersen, 1995, с. 7).
Теорія соціальної дії (К. Івалт, С. Фіцджеральда) – це об’єднання моделей і
психологічних принципів та громадського здоров’я (Ewalt, 1991, с. 944; Ewalt,
& Fitzgerald, 1995, с. 239). Домінантна модель у галузі громадського здоров’я –
модель тристоронньої взаємодії – між «господарем» (клієнтом), агентом
(соціальним працівником) і навколишнім середовищем. Тоді як підходи,
засновані на раціональному виборі, зосереджені лише на клієнтові, теорія
соціальних дій заохочує до соціально-контекстуального аналізу особистої
зміни, пропонуючи оцінити когнітивні процеси через впливи соціальних та
інших факторів навколишнього середовища. Модель містить три виміри:
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саморегулювання (бажана основна діяльність), систему взаємопов’язаних
механізмів

змін,

більші

системи

навколишнього

середовища,

що

контекстуально визначають, як діють особисті механізми зміни (див. рис. 4.
додатка Б5) (Gehlert, Browne, 2012, c.132; Ewalt, 1991, с. 932).
Бажаний стан особи залежить від того, що необхідно для досягнення цілей,
таких, як вплив соціальної оцінки, особиста безпека, матеріальні ресурси, і
близькість (Ewalt, 1991, с. 935). Притаманні людині звички і навички щодо
здоров’я переплетені з іншими соціальними навичками, і від того, як ці
відносини розвивавають потенціал особистості залежить, чи сприятимуть /
перешкоджатимуть вони досягненню людиною поставлених цілей, чи буде вона
виконувати приписи медичних працівників. Наприклад, рекомендовані зміни в
дієті для дитини, хворої на діабет, потребують, щоб батьки регулярно купували
в магазині продукти і забезпечували її раціональне харчування, готуючи дві
різні страви для сім’ї. Ось чому рішення щодо здоров’я розглядаються
«вбудованими» в соціальну мережу.
У моделі поведінки на основі використання послуг охорони здоров’я
(Л. Джелберг (L. Gelberg), Р. Андерсен (R. Andersen) і Б. Лік (В. Leake) акцент
зроблено на використанні послуг охорони здоров’я та результатах поведінки
щодо здоров’я (Gelberg, Andersen, & Leake, 2000, с. 1290-1292). Започаткована в
медичній соціології, ця модель розглядає ширшу картину впливу на поведінку
щодо здоров’я такого аспекту як система охорони здоров’я. На рис. 5 додатка
Б6 подано компоненти третьої фази поведінкової моделі використання послуг
збереження здоров’я. Використання медичних послуг вже не кінцевий
результат моделі: її розширено «особистою практикою здоров’я» і новою
категорією

«поведінка

здоров’я».

Результати

поведінки

здоров’я

як

завершальний пункт моделі складаються з передбачуваного і визначеного
(діагностованого) стану здоров’я та задоволеності споживачів послугами (Р.
Андерсен (R. Andersen), П. Девідзон (P. Davidson), П. Ґанз (P. Ganz) (Andersen,
Davidson, & Ganz, 1994, с. 367).
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Модель поведінки щодо використання послуг охорони здоров’я має
значне емпіричне підтвердження (Л. Адай, Р. Андерсен) (Aday, Andersen, 1974,
с. 211)

у

здоров’єзбережувальній

діяльності

соціальних

працівників.

Поведінкова модель для вразливих груп населення, як визнають Л. Ґілберґ і
колеги, є особливо цінним інструментом для соціальної роботи у сфері
здоров’я, тому що її акцент – на використанні послуг охорони здоров’я людьми
в складних життєвих обставинах. Додавання історії життя, інформації про
психічне здоров’я, анамнезу залежностей, віктимології і конкуруючих потреб в
оригінальну модель підсилює ефективність моделі для роботи з уразливими
людьми в лонгітюдному дослідженні, зокрема щодо бездомних осіб (Gelberg,
Andersen, & Leake, 2000, с. 1300).
Транстеоретична модель, обґрунтована К. ДіКлементе, Дж. Прохаска,
сприяє готовності осіб до виконання пропонованих змін у поведінці щодо
здоров’я (DiClemente, & Prochaska, 1982, с. 135; Prochaska, 1984, с. 12-15).
Модель показує спосіб формування готовності клієнта до змін і розглядає
процес у послідовних шести необхідних кроках. Кожен крок характеризує
реальний стан людини стосовно впровадження змін поведінки для здоров’я:
незацікавленість;

споглядання,

розмірковування;

підготовка;

діяльність;

підтримання діяльності; припинення діяльності у зв’язку із завершенням
(Рrochaska, Redding, & Evers, 2008, с. 27-30). Внутрішньоособистісні та
соціальні компоненти поведінки щодо здоров’я характеризують процеси змін у
зусиллях в досягненні розуміння і зміни поведінки на здорову. Ці процеси
характеризуються підвищенням самосвідомості, застосуванням допоміжного
засобу – драматизації ситуації, використанням допомагаючих стосунків. Зміни
очевидні, якщо їх впроваджувати неперервно і послідовно, не зупинятись і не
застрягати в одній точці у певний час. Ця концепція дає соціальному
працівникові можливості втрутитися у процес зміни поведінки, щоб з’ясувати
ситуацію «Де клієнт перебуває зараз?» (на якому із кроків змін), зрозуміти
ситуацію клієнта в контексті більшого соціального середовища і динаміки
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процесу зміни. Клінічні дослідження підтвердили ефективність спільної
турботи порівняно з традиційною медичною допомогою в лікуванні психічних
розладів суттєво підвищується (Donohue, Cummings, & Cummings, 2009, с. 97).
Інші теоретичні конструкції, що також використовують у довготривалому
догляді:

модель соціального

научіння

(А. Бандура), теорія

управління

самообслуговуванням (П. Десі), модель чотирьох квадрантів (Evers, Prochaska,
Johnson, Mauriello, Padula, & Prochaska, 2006) тощо. Основу організації догляду
становить людиноцентрований підхід із цілісним баченням особистості й
особистісно-центрованою

допомогою

–

послугами,

які

відповідають

індивідуальним запитам, потребам і значенням пацієнта, що забезпечують
перевагу пацієнтів у спрямуванні всіх клінічних рішень (Relandeau, Сherubini,
Sevet, &Lafreniere, 2010).
Науковець П. Малколм аргументує, що проблеми здоров’я сьогодні, як і
система охорони здоров’я, пов’язані з ефективністю надання послуг у громаді,
що вимагає командної роботи у наданні послуг збереження здоров’я, а також
погодження її із соціальними мережами пацієнтів, оскільки учасники обох
структур є ресурсами соціальної підтримки (Malcolm, 2000, с. 87). М. Пейн
назвав таку команду відкритою робочою командою або комбінацією концепції
традиційної мультипрофесійної команди з концепцією мереж (Cowles, 2003,
с. 19).
Таким чином, результати аналізу основних теорій соціальної роботи і
здоров’єзбережувальної діяльності соціального працівника дають підстави
визначити теоретичні моделі й підходи у соціальній роботі сфери здоров’я, а на
їх основі визначити базу знань для підготовки фахівця до практики в означеній
ділянці. Така підготовка неодмінно засновується на цінностях професійної
соціальної роботи, виражених в етиці і деонтології професії, про що піде мова в
наступному підрозділі.
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3.2. Ціннісно-етична складова стандартів професійної діяльності
соціального працівника сфери здоров’я США
Професійна підготовка на освітніх рівнях бакалавр, магістр і доктор
філософії у галузі соціальної роботи забезпечує майбутнє професії завдяки
формуванню цілісних особистостей фахівців, генеруванню знань, просуванню
результатів досліджень, отриманих на практиці, здійснення керівництва в
рамках професійної спільноти. У такий спосіб професійна теорія і практика в
різних

формах

творять

основи

професійної

підготовки.

Ілюстрацією

методології підготовки є морально-етичні аспекти професійної діяльності,
представлені у стандартах практики.
Місія професії «Соціальна робота» корениться у сукупності основних
цінностей. Цінності, визнані соціальними працівниками протягом усієї
професійної історії, становлять фундамент унікальної мети соціальної роботи
та її перспектив: служіння, соціальна справедливість, гідність і цінність
людини, важливість людських відносин, цілісність, компетентність. Це сузір’я
ключових цінностей відображає професійну унікальність соціальної роботи.
Основні цінності та принципи, що випливають з них, мають бути збалансовані
в контексті складного людського досвіду. Кодекс професійної етики НАСП
прийнятий Асамблеєю делегатів НАСП у 1996 р., переглянутий у 2008 р.
зобов’язує кожного професіонала чітко демонструвати її основні цінності,
етичні принципи і норми. Визначені в Кодексі етики цінності, принципи і
стандарти управління професійною поведінкою соціальних працівників
обов’язкові для всіх соціальних працівників і студентів соціальної роботи,
незалежно від професійних функцій, місць практики чи груп населення, які
вони обслуговують (NASW Code of ethics, 2000, с. 3).
Кодекс

Етики

НАСП

призначений

для

реалізації

шести

цілей:

1) визначити основні цінності місії соціальної роботи; 2) узагальнити етичні
принципи, які відображають основні цінності професії, і встановити набір
конкретних етичних стандартів для практики соціальної роботи; 3) допомагати
соціальним працівникам приймати відповідні рішення в умовах етичного
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конфлікту

чи

етичної

невизначеності;

4) забезпечити

відповідальність

соціального працівника за виконання етичних стандартів професії, на які
орієнтується широка громадськість; 5) забезпечувати професійну соціалізацію
нових практиків соціальної роботи в контексті місії, цінностей, етичних
принципів і етичних норм; 6) демонструвати стандарти етичності поведінки у
діяльності професіоналів соціальної роботи. Усі соціальні працівники повинні
співпрацювати для реалізації Кодексу етики, виконувати всі дисциплінарні
рішення НАСП на його основі.
Визначені Кодексом цінності, принципи, стандарти сприяють прийняттю
етично виважених рішень у ситуаціях дилем. Хоча вони не мають статусу
однозначних правил чи наказів, яких соціальні працівники повинні
дотримуватися у всіх ситуаціях, але допомагають розв’язанню конфліктів між
цінностями, принципами з огляду на контекст ситуації. Етичні обов’язки
виникають в усіх людських відносинах – особистих, сімейних, соціальних і
професійних. Кодекс Етики не вказує, які цінності, принципи і стандарти
найбільш важливі й мають домінувати над іншими у разі виникнення
суперечностей (NASW Code of ethics, 2000, с. 5). Етичне прийняття рішень є
процесом, і багато ситуацій у соціальній роботі не мають простих відповідей
для вирішення складних етичних питань, особливо у роботі соціальних
працівників у сфері здоров’я. Тут соціальні працівники, окрім цінностей,
принципів і стандартів Кодексу, повинні враховувати специфічні цінності,
принципи і норми, зумовлені напрямами здоров’єзбережувальної діяльності й
контекстами практики. Зокрема, пов’язаними з лікувальними, медичними
закладами, сферою громадського здоров’я, паліативно-хоспісною допомогою,
довготривалим доглядом чи наприкінці життя, формуванням здорового
способу життя чи сферою психічного здоров’я тощо.
Соціальні працівники сфери здоров’я ідентифікують себе як повністю
однорідну групу, що має унікальну професійну систему цінностей і переконань.
Усі соціальні працівники сфери здоров’я переконані в особливості етики
соціальної роботи у сфері здоров’я, проте не всі абсолютно однаково їх
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розуміють. Ще Д. Дідро вказував на певні «незручності» в розгляді
можливостей розуміння того самого явища в інтерпретації різних людей
(Gehlert, Browne, 2012, c. 41). Дослідження етики соціальної роботи сфери
здоров’я показало, що досягти консенсусу не завжди легко, радше навпаки,
особливо з огляду на необхідність поважати різні думки. Протягом кар’єри
соціальні працівники сфери здоров’я найбільше стикаються зі ситуаціями, для
яких існує повністю бажаних рішень, бо кожна альтернатива має свій власний
набір небажаних наслідків. Супервізори визначають етичні дилеми як ситуації,
коли соціальний працівник не може дотримуватися професійних цінностей або,
дотримуючись

однієї

етичної

позиції,

повинен

поводитися

так,

щоб

враховувати іншу (Gehlert, Browne, 2012, c. 43).
На практиці усі соціальні працівники часто змушені бути учасниками
етичного дискурсу. Базове розуміння термінології допомагає адекватне
рішення в області етики. Поняття «цінності», «мораль», «етики» часто
використовуються як синоніми, але їх відмінності мають важливе значення для
практики соціальної роботи. На їх ідентифікації варто зупинитися (NASW Code
of ethics, 2000, с. 7). Термін «етика» (від гр. «етос») означає характер людини,
настрій або розташування. Етику соціальної роботи загалом і соціальної роботи
в сфері здоров’я зокрема, на думку американського фахівця П. Анджелес,
формують три відгалуження: мета-етика, нормативна і прикладна етики. Метаетика дає змогу отримати відповіді на питання: «Що це насправді означає?» або
«Що дійсно означає бути «хорошим» чи «поганим»?». Мета-етика пов’язана з
вивченням «методів, мови, логічної структури, аргументації», використовується
для вироблення й обґрунтування моральних рішень і знань (Rose, Fliege,
Hildebrandt, Schirop & Klapp, 2002, с. 37).
На відміну від мета-етики, нормативна етика пов’язана з ідентифікацією
моралі, цінностей, принципів чи стандартів, що могли би бути доречними у
вирішенні конкретної дилеми. У розробленні нормативно етичної реакції на
певну ситуацію можуть бути актуальними одразу кілька цінностей та
принципів. Кодекс етики дає мудрі підказки щодо ситуацій, у яких цінності,

209

стандарти і принципи можуть конфліктувати (Gehlert, Browne, 2012, с. 44).
Прикладна етика пов’язана із нормативною, оскільки пропонує застосування
моралі, цінностей, принципів і стандартів відповідно до конкретних ситуацій. Її
застосування є етапом прийняття остаточного рішення. Таким чином, етика
може бути визначена у трьох контекстах – мета-етики, нормативної та
прикладної етики; вважається розділом філософії, пов’язаним з міркуваннями
про людську поведінку, засновану на вартостях. Водночас етика в соціальній
роботі є «рамкою» моралі, цінностей, принципів і стандартів та етапом
прийняття остаточного рішення (Rose, Fliege, Hildebrandt, Schirop & Klapp,
2002, с. 39).
Для практичної соціальної роботи важливе розуміння етичної поведінки
соціальних працівників у сфері здоров’я; М. Джозеф (M. Joseph) і А. Конрад
(A. Conrad) визначають її як професійну поведінку соціального працівника у
зв’язку з біомедичним етичним вибором (Joseph, & Conrad, 1989, с. 23; Gehlert,
Browne, 2012, с. 42).
Найбільш актуальне питання в практиці соціальної роботи сфери здоров’я
стосується цінностей. Завдяки спільним цінностям соціальні працівники сфери
здоров’я усвідомлюють свою професійну ідентичність і мають змогу успішно
реалізувати здоров’єзбережувальну діяльність, вирішуючи етичні дилеми.
Американський дослідник питань вартостей соціальної роботи Ф. Ример
(F. Reamer) вказує на такі значущі ділянки виникнення етичних дилем у
соціальній роботі: конфіденційність і привілейовані зв’язки; правдивість;
патерналізм і самовизначення; закони, політика та регулювання; штучне
перебільшення складності втручання; розподіл обмежених ресурсів; особисті та
професійні цінності; прийняття етичних рішень (Reamer, 1987, с. 807).
Американські дослідники питань етики, моралі, принципів та стандартів у
соціальній роботі Ф. Ловенберґ і Р. Долґофф вважають, що для ефективного
вирішення етичних дилем слід диференціювати ці поняття і не замінювати одне
іншим в практичній діяльності (Lowenberg, & Dolgoff, 1996, с. 27-29). Тому
зупинимось на суті цих основних визначень, зокрема в контексті збереження
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здоров’я. Значення слова «вартості» походить від лат. «валері» – «бути гідним,
сильним». У філософському словнику Х. Коллінза вартості визначено як
«цінності; якість, що робить його бажаною; бажаний, корисний або об’єкт
інтересу», а також «передовий досвід; те, що шанують, цінують або високо
оцінюють; добро» (Angeles, 1992; Gehlert, & Browne, 2012, с. 43). М. Рокич (М.
Rokeach) співвідносить значення цього слова з поведінкою людини і визначає
вартості як «міцне переконання, що є певним способом або кінцевим станом
існування (буття), що є особисто або соціально переважним до протилежного
йому стану існування» (Gehlert, & Browne, 2012, с. 45; Landau, 2001, с. 81-83).
Це означає, що служити ідеалам – правильно. У професійному контексті
цінності становлять те, що є унікальне і добре (відповідне), що робить одну
професію відмінною від інших.
Важливим аспектом розв’язання етичних дилем і успішного вирішення
практичних завдань здоров’єзбережувальної діяльності соціального працівника
є закони. Поняття «закон» має різні трактування: від проблеми захисту від
зловживань владою з боку влади чи приватних осіб до соціального контролю і
благополуччя, необхідності збільшення уваги до соціальної справедливості.
Водночас дотримування соціальним працівником тільки закону не захищає
його від вчинків професійно не етичних. Тому необхідно враховувати також
принципи і стандарти професійної діяльності. Принципи, згідно з Етичним
кодексом, вважають етапами формування цінностей, вони можуть служити
свого роду ідеалами (Lowenberg, & Dolgoff, 1996, с. 24-27).
Соціальні працівники сфери здоров’я постійно стикаються з етичними
дилемами у своїй повсякденній роботі. Вони вирішують етичні питання, що
випливають з таких різноманітних факторів, як дисбаланс між необмеженими
вимогами щодо бажаної допомоги (з боку клієнтів) і обмеженими ресурсами
(соціальної роботи), технологічний прогрес у втручаннях в людське життя,
особливо на початку (запліднення і корекція генетичних «помилок» in vitro,
сурогатне материнство) та в кінці життя (реанімація, евтаназія), внутрішній
конфлікт між правом пацієнта на знання і потенційно негативними наслідками
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небажаного знання, відсутність ясності щодо діагнозу і лікування тощо.
Ситуація часто ускладнюється тиском необхідності швидкого прийняття
рішення. Практики і науковці соціальної роботи одностайні щодо професійних
цінностей

і

етики

як

пріоритету

в

прийнятті

рішення

соціальними

працівниками. Саме соціальні працівники збагатили лікарняну практику і
діяльність

зі

збереження

здоров’я

своїми

професійними

цінностями,

принципами, визначеннями того, що робить практику якісною (Jones, 1981;
Joseph, & Conrad, 1989, с. 25; Landau, 2001, с. 76;).
У зарубіжній літературі представлена низка моделей прийняття етичних
рішень (М. Блум, Р. Бекер, М. Джозеф, К. Люїс, Л. Літке, Ф. Ловенберґ і Р.
Доґофф, Ф. Ример, Р. Портер) (Baker, & Porter, & Porter, (Eds.), 1993).
Ізраїльська дослідниця питання етичних дилем в соціальній роботі здоров’я
Р. Ландау (Landau, 2001, с. 91) вважає, що найбільшої уваги заслуговують дві
моделі, які допускають можливість ранжування принципів соціальної роботи за
їх важливістю. Перша модель етичного прийняття рішень (Ф. Ловенберґ,
Р. Долґофф) (Lowenberg, & Dolgoff, 1996, с.19) пріоритетним зобов’язанням
визнає принцип захисту життя. Друга модель (Ф. Ример) базується на визнанні
правил передумовою дій, спрямованих на попередження різних небезпек:
врахування

правил

дій

у

запобіганні

загрозам

життю,

здоров’ю

є

першочерговими у порівнянні з небезпекою бездіяльності (Reamer, 1987,
с. 802).
Американські теоретики і практики соціальної роботи в сфері здоров’я
С. Гелерт і Т. Браун вказують на необхідність врахування теоретичних основ
етики у виборі моделей прийняття етичних рішень. Деякі теорії етики більше
зосереджені на результатах дій, інші – на відборі принципів, стандартів і
правил, що можуть направляти поведінку, тому найбільш нормативно етичні
теорії належать до двох категорій – деонтологічних або телеонтологічних.
Деонтологічні теорії ставлять на перше місце етичну цінність, стандарт або
принцип у визначенні правильної дії без врахування її результату. Наприклад, з
погляду принципу конфіденційності, деонтологічна теорія підказує, що
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соціальний працівник не повинен ні за яких обставин порушувати цей принцип.
Телеонтологічна теорія більше орієнтує на результат певної дії, ніж на значення
принципів або стандартів («телеонтологія» від грецьк. «телос» – «кінець» або
«мета»). Наприклад, у телеонтологічному розгляді конфіденційності більша
увага буде до того, щó станеться, якщо ця конфіденційність була порушена
(Gehlert, Browne, 2012, с. 45–46). Деонтологія і телеонтологія часто
конфліктують, як і цінності, принципи і стандарти етичного кодексу.
Намагаючись вирішити складні ситуації, соціальний працівник сфери
здоров’я повинен спочатку визначити свої власні цінності, як вони пов’язані з
потребами клієнта. Розуміння соціальним працівником цього сенсу може
відрізнятися від сприйняття клієнтом і навіть вступати у конфлікт. Проведене
I. Cісікай (E.Csikai) дослідження серед 110 соціальних працівників хоспісів
виявило, що питання, які найменше обговорювалися в процесі догляду в
хоспісі, стосувалися евтаназії та думок пацієнтів з приводу самогубства,
водночас 34 % соціальних працівників вказали, що їхні розмови з пацієнтами
мали відношення до сприяння смерті (Csikai, 1999, с. 56-57). Згідно з Етичним
кодексом, соціальний працівник ні за яких обставин не має права
погоджуватися на це. У ситуаціях, коли цінності соціального працівника
вступають у конфлікт з особистісними цінностями клієнта, необхідно залучати
до обговорення колег. Однією з перших реакцій на прохання пацієнта про
«допомогу померти» має бути ретельний аналіз депресії і розгляд будь-якого
іншого можливого методу лікування і підтримання здоров’я. Не виключено, що
після детального розгляду й аналізу варіантів вирішення клієнт буде як і раніше
наполягати на бажанні померти. Але, можливо, що подібні розмови є спробою
особи повідомити своїй сім’ї про небажання бути для неї тягарем або про
почуття покинутості, чи людина просто не знає, які варіанти життя могла б
витримати її сім’я. Коли ці всі проблеми вирішуються належним чином, клієнти
можуть припинити бажати евтаназії чи допомоги в смерті (Csikai, 1999, с. 61).
На формування професійної етики соціальних працівників сфери здоров’я
вплинув розвиток медичної науки і практики, особливо інтенсивний у кінці

213

1940-х на початку 1950-х рр. Розвиток медичних технологій (А. Йонсен
(A. Jonsen), зокрема, розроблення вакцини проти поліомієліту (1949 р.),
відкриття антигіпертензивних* (для лікування гіпертонічної хвороби, 1950 р.) і
нейролептичних* (для лікування шизофренії, 1952 р.) препаратів призвів до
значного ослаблення позицій медичної етики. У відповідь на зростання
професійного авторитету і почуття гордості медиків за виконаний обов’язок
щодо безпеки життя пацієнтів, медична спільнота прийшла до виновку, що для
розгляду етичних дилем, можливо, немає необхідності (Gehlert, Browne, 2012, c.
50–51; Jonsen, 1998, с. 34). Ця самовпевненість ослабла в 1960-х роках, коли
стало

зрозуміло,

які

непередбачені

труднощі

відкрилися

разом

із

біотехнологіями. Так, із винаходом артеріовенозного шунта* (штучно створене
співустя крупних артерій і вен, що дозволяє очищати кров пацієнта з
допомогою спеціальних фільтрів) і впровадженням у лікувальну практику
«штучної нирки»* (пристрій для гемодіалізу – очищення крові). Порятунок
людини із невиліковною хворобою на термінальній стадії життя завдяки
гемодіалізу відкрив нові можливості для мільйонів хворих із нирковою
недостатністю. Проте висока вартість процедури (навіть сьогодні в Україні
вона коштує майже 100 дол. США) зумовила потреба відбору потенційних
пацієнтів. Цю роботу виконували приймальні комітети з гемодіалізу, члени
яких мали вирішувати черговість пацієнтів на основі немедичних критеріїв чипак, визначити, «кому жити, а кому помирати». Таким чином, постало
запитання про індивідуальну соціальну цінність і значущість. Ці етичні дилеми
стали предметом вивчення біоетики (Jonsen, 1998, с. 41).
Інший аспект медичного прогресу – розвиток трансплантології (перша
успішна пересадка серця проведена К. Барнардом, 1967 р.), виявив низку
біоетичних дилем у зв’язку з реабілітацією американських військових після
війни у В’єтнамі. Це спонукало до біоетичних дискусій у Сполучених Штатах й
інших країнах, сприяло означенню дилем у генетиці, євгеніці, трансплантології.
Підсумком обговорень і публікацій з питань етики було відкриття Хостінг-
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центру, Кеннеді Інституту з етики в Джорджтауні й Товариства з охорони
здоров’я і людської цінності (Jonsen, 1998, с. 52).
Актуальні питання біоетики, такі, як догляд наприкінці життя, управління
поведінкою, експерименти за участю людей, отримали відгук на державному
рівні, що сприяло створенню в 1968 р. Національної комісії з біоетики (НКБ)
(National Bioethics Commission), яка працює в США донині. Комісія складається
з 17 осіб (науковці, лікарі, фахівці з етики, соціальні працівники, юристи,
теологи), склад призначає президент США; основне завдання полягає у
допомозі президентові у формулюванні політики з питань етики (Gehlert,
Browne, 2012, c. 51).
Соціальні працівники сфери здоров’я приймають ключові рішення в
різних умовах, зокрема, у роботі комітетів з питань політики охорони здоров’я
та етики (за Б. Малві) (Mulvey, 1997, с. 507). Забезпеченню прозорості і
доступності результатів дебатів сприяє застосування моделі прийняття рішень.
Основні чинники ефективності моделі: опора на особисті й колективні цінності,
врахування інституційних і соціальних впливів; застосування теорії етики і
моделі прийняття рішень; використання теорії соціальної роботи, результатів
досліджень і стандартів практики; врахування положень етичних кодексів
соціальної роботи та етичних кодексів інших професій; використання політики
відповідних агентств, федеральних і державних законів й інших нормативних
актів; врахування впливу на пацієнтів, а в деяких випадках – впливу на
практиків (Mulvey, 1997, с. 508).
Врахування цих аспктів є складним завданням, вважає M. Маттісон,
особливо зважаючи на міждисциплінарний характер роботи більшості
соціальних працівників сфери здоров’я в складі команди фахівців (Mattison,
2000, с. 207). Після опрацювання соціальним працівником суті дилеми, він
повинен в першу чергу звернутися до етичного кодексу соціальної роботи, щоб
визначити цінності, принципи і стандарти, які можуть мати важливе значення у
вирішенні цієї проблеми. На завершення має отримати зворотний зв’язок від
колег, агентств, комітетів, місцевих чи державних екзаменаційних комісій
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соціальної роботи, професійних організацій соціальної роботи, НАСП або
юрисконсульта.
Моделі прийняття рішень відрізняються компонентами, наприклад,
принципами, ієрархією складових, що пов’язано з різними науковими школами,
на які спираються автори моделі, подібно до того, як відрізняються моделі
лікування і допомоги у сфері здоров’я і теорії лікування. Автори Ф. Неттінг
(F. Netting), П. Кеттнер (Р. Kettner), С. Макмертрі (S. McMurty) (Netting, Kettner,
& McMurty, 1993); А. Йенсен, М. Зиглер, У. Уінслейд (Jonsen, Seigler, &
Winslade, 1997); Ф. Ловенберґ, Р. Долґофф (Lowenberg, & Dolgoff, 1996);
М. Матісон (М. Mattison) (Mattison, 2000) у своїх оглядах практики соціальної
роботи у сфері здоров’я виділяють різні моделі та підходи прийняття рішень.
Згідно з дослідженнями Ф. Неттинга і його колег (Netting, Kettner, &
McMurty, 1993, c. 411–412), основні кроки до прийняття рішень такі: визначити
проблему → дослідити змінні → отримати зворотний зв’язок від інших →
провести оцінювання вартостей, що належать до дилеми → оцінити дилему →
виявляти і думати про можливі альтернативи → зважити плюси і мінуси
кожного варіанту → прийняти власне рішення (Gehlert, Browne, 2012, с. 52).
Основна cкладність у виконанні останнього завдання, оскільки прийняття
рішення вимагає зважування усіх принципів і порівнювання або навіть
ранжування (наприклад, свобода чи благополуччя). Ф. Ример пропонує для
порівняння зіставляти принципи між собою. Наприклад, «право людини на
свободу має пріоритет над її власним правом на добробут» (Reamer, 1987,
с. 803). Прийняте у такий спосіб рішення дасть змогу пацієнтові надалі
практикувати саморуйнівну поведінку і дозволить людині, хворій на
алкоголізм, продовжувати зловживати алкоголем. При розгляді інших
принципів автор робить спробу передбачити втручання у визначенні
«добровільності та усвідомленого вибору», а також запобігання заподіянню
шкоди іншим людям. Але в цьому прикладі онтологічні міркування свободи
замінюють на телеонтологічні, такі, як вплив на сім’ю, друзів і роботу, а також
довгострокові наслідки для здоров’я, такі як цироз. Тобто захист індивідуальної
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свободи може розглядатися як важливіший принцип, ніж примус когось до
ведення здорового способу життя (Reamer, 1987).
Ф. Ловенберґ і Р. Долґофф пропонують ранжування принципів у
контексті людського буття (Lowenberg, & Dolgoff, 1996, с. 414), тому
першочерговим є задоволення базових потреб; далі – за значущістю –
отримання лікування на рівних умовах; свобода волі й вибору; мінімальні або
відсутні

втрати;

розвиток

гарної

якості

життя;

особиста

безпека

і

конфіденційність; розуміння істини; отримання доступної інформації.
Серед проблемних ситуацій взаємодії соціального працівника сфери
здоров’я і пацієнта особливої уваги заслуговують «двозначні відносини». У
практиці соціальної роботи у сфері здоров’я це поняття стосується широкого
означення порушення стосунків між соціальним працівником і пацієнтом. Про
існування неоднозначних відносин у сфері збереження здоров’я свідчать записи
з часів Гіппократа, оскільки про їх заборону йдеться у відомій клятві (Gehlert &
Browne, 2012, с. 54). У дослідженні К. Боланд-Пром (К. Boland-Prom)
обстежено 27 рад з регулювання питань практики соціальної роботи у сфері
здоров’я і розглянуто 874 скарги, з яких більшість були спровоковані саме
такими діями. Найчастіше порушення стосувалися сексуальних відносин
(Boland-Prom, 2009, с. 352).
У сьогоденні визначення подвійних відносин досить різноманітні, їх
описують як «неоднозначні стосунки, в яких цілі і межі спеціально розроблені
для задоволення потреб консультанта». Дослідники M. Гілл (M. Hill),
П. Мамалакіс (Р. Mamalakis) визначають такі відносини як «будь-які одночасні
або послідовні відносини між терапевтом і клієнтом, що відрізняються від
терапевтичних відносин» (Hill, & Mamalakis, 2001, c. 200). З часом трактування
неоднозначних стосунків змінилося – від заборонного характеру до розділення
подвійних зв’язків на такі, що «перетинають кордони» і «граничні порушення».
Останні не визнано альтернативними, оскільки вони містять «експлуататорські,
маніпулятивні, оманливі, або примусові дії» (Reamer, 1987).
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Кодекс етики НАСП (2000) забороняє соціальним працівникам участь «у
подвійних або множинних відносинах з клієнтами або колишніми клієнтами, по
відношенню до яких існує великий ризик експлуатації або потенціал шкоди для
клієнта» (NASW Code of ethics, 2000). Інша небезпека пов’язана з невідповідним
«використанням» пацієнтом соціального працівника для отримання різних
вигод (кількості послуг, умов отримання, змін курсу терапії).
Ще один аспект неоднозначних стосунків між соціальним працівником
сфери здоров’я і клієнтом стосується якості прямої практики клінічної
соціальної роботи, що суттєво відрізняється від роботи в громаді. Науковець
Д. Гардінья (D. Hardinia) вважає, що в громадській роботі рівень етичної
взаємодії значно вищий, ніж у клінічній (Hardinia, 2004, с. 601). На
підтвердження цьому K. Стром-Готфрід (K. Strom-Gottfried) наводить дані, що
свідчать про вищий рівень етичних порушень у приватній практиці, ніж у
роботі соціальних працівників установ охорони здоров’я (Strom-Gottfried, 2003,
с. 87). Це вдалося «виміряти» з допомогою аналізу 894 901 скарг з питань
етики, які надійшли в НАСП протягом 1986–1997 рр.
Пояснення причин такої ситуації: більший ступінь контролю і менша
можливість порушень в шпиталях соціальної роботи у порівнянні з приватною
практикою; взаємини соціального працівника з клієнтом у лікарняних (не
психотерапевтичних) умовах менш наражені на зловживання. На думку
Дж. Шоенер (G.Schoener) (Schoener, 1995, с. 98) і Р.Саймон (R.Simon) (Simon,
1999, с. 34), невідповідні подвійні відносини приводять до небезпечних
наслідків, серед яких – знецінення самої практики через некомпетентність.
Гостроту питання етики соціальної роботи у США підтверджує той факт,
що університети і установи, які надають послуги збереження здоров’я,
зобов’язані мати власні інституційні наглядові комітети (ІНК) (institutional
review boards, IRBs) для захисту від потенційно небезпечних досліджень і
таких, що можуть експлуатувати їх учасників. ІНК забезпечують наявність
інформованої згоди, розгляд конфіденційності, політику зберігання даних, інші
гарантії. На жаль, проблеми із гарантіями безпеки досліджень виникають
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нерідко. При проведенні дослідження соціальні працівники можуть відступати
від вимог етичної практики з цілої низки причин. Один з найбільш спокусливих
мотивів може бути наслідком припущення дослідника про те, що користь
результатів дослідження чи знань, отриманих шляхом «згинання» правил,
значно більша, аніж завдана людині шкода через порушення протоколів
досліджень. Тому етика досліджень у соціальній роботі сфери здоров’я
обов’язково враховує такі аспекти: добровільність участі або згода учасників;
відсутність шкоди або небезпеки для учасників; анонімність і конфіденційність;
чесність; аналіз і звітність; справедливість і доброчинність (Gehlert, Browne,
2012, c. 57).
Загрози етичній допомозі у сфері здоров’я можна усунути зусиллями
соціальних працівників сфери здоров’я, прихильних і переконаних у розумінні
місії професії, цінностей та етики. З чітким розумінням мети соціальні
працівники сфери здоров’я можуть допомогти перенаправити діяльність
охорони здоров’я відповідно до етично найкращих кроків відносно до пацієнтів
(Gehlert, Browne, 2012, c. 60). Науковець Р. Ландау констатує, що емпіричні
дослідження підтверджують провідну роль соціальних працівників здоров’я у
прийнятті етичних суджень у порівнянні з іншими сферами діяльності, а також
в порівнянні з іншими фахівцями мультидисциплінарних команд у сфері
здоров’я. На сьогодні вплив соціальних працівників на прийняття етичних
рішень у лікарнях залежить від двох взаємопов’язаних чинників – чіткості
окресленої ролі соціальної роботи в охороні здоров’я і здатності соціальних
працівників спілкуватися та обмінюватися інформацією з іншими фахівцями на
належному рівні (Landau, 2001, с. 77). Досвід показує, що пріоритети цінностей
в тій чи іншій ділянці здоров’єзбережувальної діяльності можуть змінюватися
відповідно до актуальних концептуальних ідей, проте незмінною залишається
відданість ключовим цінностям соціальної роботи.
Отже,

здоров’єзбережувальна

діяльність

соціального

працівника

заснована на цінностях, принципах, етиці, що мають критично важливе
значення у прийнятті етично виважених рішень, тобто в забезпеченні
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ефективної практики, якість якої безпосередньо пов’язана із професійною
підготовкою.

Практика

соціальної

роботи

зорієнтована

на

стандарти

професійної діяльності, в яких першочергове значення відведено питанням
етики, цінностей і принципів, закладених і обґрунтованих теорією соціальної
роботи. Для розуміння взаємообумовленості та взаємозв’язків теорії і практики
соціальної роботи з професійною підготовкою до здоров’єзбережувальної
діяльності, зупинимося на огляді конкретних положень стандартів практики.
Стандарти практики соціальних працівників у США для різних місць
практики фахівців соціальної роботи – в закладах охорони здоров’я чи
довгострокової допомоги в резидентних закладах, допомоги наприкінці життя,
хоспісної і паліативної допомоги, клінічної соціальної роботи, сфери
громадського здоров’я, у геронтологічній допомозі чи в дитячих стаціонарних
закладах тощо, – першим пунктом усі без винятку визначають етику і цінності
діяльності соціальних працівників у відповідній ділянці. Очевидно, що
специфіка етики і цінностей в кожній з ділянок зумовлені особливістю
проблеми здоров’я, з приводу якої здійснюється професійне втручання,
характеристикою групи клієнтів, які потребують допомоги, умовами, за яких ця
допомога надається. Спільною і незмінною вимогою для всіх локалізацій
практики є демонстрування соціальним працівником прихильності цінностям і
етиці професії «Соціальна робота», наголос на розширенні прав та
можливостей клієнтів у самовизначенні, використання Етичного кодексу НАСП
у якості «посібника з прийняття рішень в етичних питаннях» (NASW Standards
for Social Work, 2005).
Це означає, що в Кодексі етики НАСП встановлені всі етичні обов’язки
соціальних працівників щодо себе, клієнтів, колег, працівників та організацій, з
якими вони співпрацюють, щодо професії «Соціальна робота» і суспільства.
Визнання

цих

зобов’язань

сприяє

компетентній

практиці

соціальних

працівників у реалізації всіх завдань та виконанні заходів щодо забезпечення
добробуту клієнтів. Виконання вимог етики і дотримання цінностей професії у
забезпеченні соціальним працівником соціального захисту клієнтів можливе
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завдяки інтегруванню фахівцем соціальної роботи знань щодо відповідних
місцевих, федеральних, державних законодавчих актів і правил, вимог
політики. Юридичні й нормативні рекомендації, адміністративна практика
можуть суперечити найкращим інтересам клієнта або сім’ї, а досягнення етично
виваженого рішення виявитися недосяжними. Для запобігання таких ситуацій
соціальні працівники мають постійно оновлювати свої знання, дізнаватися
більше про процес прийняття рішень, набувати навичок, які захищатимуть
їхніх клієнтів від шкоди, а самих соціальних працівників – від судової
тяганини. Кодекс етики допомагає привести професійну діяльність у
відповідність до викликів сучасної ситуації, але водночас вимагає неперервного
професійного розвитку фахівця соціальної роботи.
У

додатках

В1–В5

представлені

стандарти

практики

соціальних

працівників для закладів охорони здоров’я, у роботі з людьми похилого віку,
для закладів довготривалого догляду, дитячих стаціонарних закладів, догляду
наприкінці життя (NASW Standards for Social Work, 2005).
Стандарти НАСП забезпечують корисну основу для керівництва та
інформування соціальних працівників про навички, цінності та знання,
необхідні для ефективної з етичної точки зору практики, а також підготовки до
цієї практики. Без тісної взаємодії практики і теорії соціальної роботи у сфері
здоров’я

підготовка

майбутніх

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності у США не була б такою ефективною і
затребуваною в країні та за її межами. Це підтверджує статистика РОСР, згідно
з якою в освітньо-професійних програмах підготовки магістрів соціальної
роботи у США понад 50 % студентів – іноземці, а саме програми
магістерського рівня на 100 % є спеціалізованими, при чому 37–68 %
спеціалізацій безпосередньо або дотичні до збереження здоров’я населення
(NASW, 2007).
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Висновки до третього розділу
Професійна діяльність соціальних працівників сфери здоров’я базується на
вагомій теоретичній основі, сформованій у процесі професіоналізації соціальної
роботи сфери здоров’я. В силу міждисциплінарності цієї науково-практичної
галузі теорія соціальної роботи заснована на еклектичній базі знань – інтеграції
власних наукових теорій і досліджень інших суміжних наук. Особливе значення
мають напрацюваннях в галузі соціального розвитку, соціальної педагогіки,
антропології, екології, економіки, освіти, психіатрії, психології, біоетики,
охорони здоров’я, медсестринського догляду, соціології, адміністрування,
управління.
Для теорій соціальної роботи сфери здоров’я визначальним є специфічний
предмет діяльності – здоров’я індивіда. З огляду на первинні і вторинні ролі
соціального працівника в здоров’єзбрежувальній діяльності найбільш актуальні
теорії, що дають розуміння поведінки щодо здоров’я (модель переконань щодо
здоров’я, теорії зважених дій і запланованої поведінки) і теоретичні підходи,
засновані на соціальних мережах (теорія соціальної дії, модель поведінки з
використання медичних послуг), а також транстеоретична модель.
Здоров’єзбережувальна діяльність у соціальній роботі найбільш виважений
з етичного погляду вид активності соціальних працівників, пов’язаний з такими
чутливим питаннями, як життя і смерть, якість життя, хвороба, нерівності
стосовно здоров’я тощо. Це зумовлює потребу майбутніх фахівців соціальної
роботи у сфері здоров’я до оволодіння інструментами прийняття етичних
рішень, особливо у ситуаціях конфліктів цінностей (етичних дилем). Етика і
цінності професійної діяльності соціальних працівників сфери здоров’я,
представлені в етичному кодексі та стандартах етики, безпосередньо
визначають зміст і характер професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності. Це зумовлено ключовими
цінностями і принципами професійної соціальної роботи – служіння, соціальна
справедливість, гідність і цінність людини, важливість людських відносин,
цілісність, компетентність, а також специфічними принципами і цінностями
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здоров’єзбережувальної діяльності – повага цінності й гідності кожної людини,
ставлення до кожної людини як цілісної особистості, повага до права на
самовизначення, сприяння реалізації права на участь у прийнятті рішень
стосовно здоров’я, виявлення та розвиток сильних сторін кожного клієнта.
Стандарти практики НАСП є важливим керівництвом для майбутніх
соціальних працівників у визначенні знань, навичоки, цінностей ефективної з
етичної точки зору практики у різних її напрямах і локалізаціях. Сформовані на
підставі різнопланового досвіду професійної діяльності соціальних працівників
у сфері здоров’я (хоспісно-паліативна допомога, онкологія, трансплантологія,
нефрологія, геронтологія, допомога в дитячих лікарнях тощо), стандарти
практики мають вплив на визначення змісту, характеру, організації професійної
підготовки майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності на всіх освітніх рівнях.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено публікаціях
автора (Клос, 2004; Клос, Микитенко, 2004; Клос, Гайдук, &Курляк, 2004;
Клос, 2005; Клос, 2006a; Клос, 2006b; Клос, (Укл.), 2006d; Клос, Микитенко,
2006b; Клос, Гайдук, Ставкова, & Бєляєва, 2007; Клос, 2007b; Клос, 2008c;
Клос, 2009c; Клос, Матвіїв, 2009; Клос, 2015b; Клос, 2015d).
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РОЗДІЛ 4
СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США
ДО ЗДОРОВ’ЄЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Представлено особливості системи професійної підготовки соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності у США як складової освіти в
галузі соціальної роботи і системі вищої освіти; обґрунтовано основні етапи її
ґенези а також вплив освітньої політики на цей процес.
4.1. Ґенеза професійної підготовки фахівців соціальної роботи
сфери здоров’я у США
Проблему освіти й підготовки соціальних працівників у США вивчали
зарубіжні науковці М. Баркер, Р. Віттінгтон, М. Доуел, Ч. Казетта, А. Кадушин,
А. Мінахан, Дж. Районд, С. Шардлоу, Ф. Шервіш, Б. Шіфор, та вітчизняні
дослідники Л. Віннікова, Н. Гайдук, В. Поліщук, Н. Собчак, В. Тименко та ін.
(Гайдук, 2004; Поліщук, 2006, с. 60; Тименко, 2005). Освіта в галузі соціальної
роботи у США як цілісна система остаточно сформувалася в останній чверті
ХХ ст. Процес формування системи підготовки соціальних працівників тривав
у цій країні понад пів-століття (19201980-ті рр.) і відбувався під впливом
суспільно-політичних і соціально-економічних факторів, що зумовлювали
розвиток соціальної роботи як теоретичної дисципліни й виду професійної
діяльності (Собчак, 2004, c. 51).
Для

розуміння

генези

підготовки

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності доцільно звернутися до витоків діяльності
фахівців соціальної роботи у сфері здоров’я США. Аналіз основних фактів з
історії становлення соціальної роботи сфери здоров’я і розвитку професійної
підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності
представлено в таблиці 4.1.1 в додатку Д1. Критеріями аналізу були мета,
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завдання, принципи, цінності; навчальні заклади, тривалість підготовки,
дипломи; навчальні плани, програми; студенти і викладачі програм; освітні
стандарти; професійний розвиток фахівців.
Hаприкінці XVIII ст. з поширенням теорії хвороб лікарні почали
сприйматися як осередки практики для здоров’я, а не богадільні. Потреба
догляду в шпиталях і участь у цьому процесі осіб, які не мали спеціальної
підготовки, але щиро бажали допомогти, зумовили формування «стандартів
діяльності» нових суб’єктів інституційного догляду – добродійників. Їхня
активність на початку ХІХ ст. була ще достатньо розрізненою, примітивною,
пов’язаною переважно з доглядом за неповносправними особами (ветеранами
військових дій) у шпиталях Нью-Йорка (1713 р.), Філадельфії (1736 р.),
Массачусетса (1821 р.) (Cowles, 2003, с. 14). Згодом, у 1880-х роках ідея
догляду за немічними переросла в рух «сетльментів» (поселенців), натхненники
якого вважали, що шлях до здоров’я – через навчання, тому потрібно долати
бар’єри між багатими та бідними за допомогою просвітницького спілкування.
Найкращий спосіб реалізації цього – жити серед бідних людей, або, принаймні,
здійснювати візити у домівки бідних і неграмотних мешканців. Таким чином,
благодійна допомога трансформувалась у підтримку в набутті знань із різних
аспектів покращання здоров’я.
Перший американський будинок поселенців – Спільнота сусідів (The
Neighborhood Guild), заснований С. Коіт 1886 р., пізніше перейменований у
Будинок поселенців Університету (University Settlement) в Нью-Йорку.
Найвідомішим будинком був Хал-Хауз (Hull House) у Чикаго, заснований
1899 р. спільно Дж. Адамс і Е. Старр . У будинках поселенців функціонували
дитячі ясла, комунальні кухні, бібліотека, спортзал, пансіон для молодих
робітниць, в деяких були палітурна майстерня, художня студія, музей праці.
Обслуговуючий

персонал,

представлений

жінками,

навчав

мешканців

гігієнічних правил та зразків поведінки, спрямованої на зміцнення здоров’я в
спільноті. Їх діяльність спричинила соціальні зміни, сприяла створенню
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соціальних програм з тривалим ефектом, що функціонують в США досьогодні.
Серед керівників будинків поселенців, так званих «громадських лікарів», були
фундатори соціальної роботи – Дж. Адамс (теоретик і практик, Президент
Міжнародної жіночої ліги за мир і свободу 1919–1929 рр.); М. Річмонд
(засновниця професійної підготовки соціальних працівників у США, теоретик і
практик соціальної роботи, автор книг «Соціальні діагнози», 1917 р.,
«Соціальна робота з випадком», 1921 р.). Дотичними до цієї діяльності були
такі видатні особистості, як Е. Гамільтон (лікар – фахівець з гігієни праці, член
комітету з охорони здоров’я у Лізі націй 19231930 рр. A. Hamilton), Ф. Перкінс
(міністр праці США 19331945 рр., автор Законів про соціальне забезпечення,
про справедливі трудові стандарти, F. Perkins), Дж. Дьюї (J. Dewey) засновник
функціональної

психології

та

педагогіки

прагматизму,

Е. Рузвельт

(E. Roosevelt) дружина президента США Ф. Рузвельта, голова Комісії ООН з
прав людини 19451951 рр.) (Popova, 2011, с. 37; Rengasamy, 2001, с. 10).
За ініціативи та безпосередньої участі соціальних працівників Халл-Хауса і
ТОБ у 1903 р. вперше у США було здійснено дослідження і всебічний аналіз
випадків захворювання на туберкульоз. Отримані результати спонукали до
активних соціальних дій і формування політики щодо санітарії. Як наслідок, у
1906 р. соцільними працівниками членами прогресивної партії (Дж. Адамс),
було запропоновано першу Національну програмау медичного страхування для
забезпечення охорони здоров’я найбідніших громадян. У 1909 р. ініціативна
група скликала Першу конференцію в Білому домі з питань догляду за дітьми,
що потребують опіки. Завдяки створенню соціологічної секції в Американської
асоціації громадського здоров’я 1910 р. було зроблено крок до об’єднання
зусиль соціальних працівників і чиновників охорони здоров’я у покращенні
здоров’я дітей і матерів як найбільш уразливої категорії населення (Keefe,
Jurkowski, 2013, с. 3738).
Одночасно зі зростанням активності громадськості у збереженні здоров’я
найбідніших прошарків населення, спостерігався зустрічний рух прогресивної
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медичної спільноти. Окремі лікарі – Е. Блеквелл, М. Закшевська, Р. Коул,
Г. Чапін – відкривали диспансери, відділення, палати для лікування дітей і
жінок з бідних сімей та імігрантів. Догляд у цих закладах, а також відвідування
вдома здійснювали волонтери. Лікар-педіатр Г. Чапін – лектор Жіночого
медичного коледжу – започаткував у 1890 р. навчальну програму для
волонтерів на базі Нью-Йоркського лазарету для жінок і дітей. Підготовка за
програмою дала змогу волонтерам виконувати функції, що дуже наблизили їх
до обов’язків соціального працівника сфери здоров’я. Зокрема, вони
відвідували пацієнтів вдома, вивчали соціальний стан сім’ї (структура, дохід,
умови життя, витрати на життєві потреби тощо), стежили за виконанням
медичних інструкцій батьками, надавали поради щодо організації догляду й
харчування дитини. Уся інформація описувалася у звіті, так як це роблять
сучасні соціальні працівники під час патронажу, і доповідалася лікарям. У
1894 р. Г. Чапін відкрив будинок для хворих і видужуючих дітей, чиї батьки
були не спроможні піклуватися про них адекватно. За його ж ініціативи 1902 р.
було засновано благодійну організацію Спільнота Вероніки «для заохочення
виховання» і допомоги дітям із дисфункційних сімей в отриманні належного
лікування і догляду, що стала прообразом фостерної опіки* (foster care) як
методу соціальної роботи (Rengasamy, 2001, с.12; Gehlert, & Browne, 2012;
Cabot, 1911, с. 309311).
Офіційно перший соціальний працівник у лікарні США розпочав роботу з
ініціативи

терапевта

клініки

внутрішніх

хвороб

загального

шпиталю

Массачусетса Р. Кебота у 1905 р. Посаду шпитального соціального працівника
він фінансував самостійно, оскільки керівництво закладу спочатку не
підтримало цієї ідеї. Проте вже через два роки, у 1907 р. соціальний працівник
з’явився у неврологічному відділенні цієї ж лікарні і лікарні Дж. Хопкінса; у
1911 р. вже функціонувало 44 відділи соціальних послуг в 14 містах, а в 1913 р.
200 лікарень США мали у своєму штаті соціальних працівників, що надавали
спектр соціальних послуг пацієнтам (Cabot, 1915, с. 56; Nacman, 1990, с. 17).
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Згодом цей процес Р. Кебот описав як «засіб гуманізації лікарняного
обслуговування», а самі соціальні послуги в лікарні назвав «мистецтвом
зцілення». Він активно відстоював ідею контролю і відповідальності держави у
сфері здоров’я, наголошував на потребі визначення соціальних кордонів у
медицині. Саме це завдання належало виконувати соціальним працвникам
(Cabot, 1911, с. 310).
Стрімке зростання попиту на послуги соціальних працівників у медичних
закладах зумовило зростання потреби відповідної підготовки. Перші курси
були

організовані

аматорами

–

лікарями

при

медичних

установах

(М. Закшевська, 1865 р., Г. Чапін, 1890 р.). Питання відкриття закладів для
підготовки професійних соціальних працівників неодноразово було предметом
уваги на засіданнях Американської Асоціації соціальних наук (згодом
Національної конференції із соціального добробуту), починаючи з 1865 р.
(Собчак, 2004, с.32; Gehlert, & Browne, 2012, с. 2829). Вагомим внеском у
справу освіти в соціальній сфері була діяльність Товариства організації
благодійності. На базі Школи філантропії в Нью-Йорку ТОБ розпочало в
1898 р. регулярне навчання для своїх членів. Це були Літні курси прикладної
філантропії, перейменовані 1900 р. в Літню школу філантропічної роботи.
Навчання тривало 6 тижнів – 4 тижні теоретичної підготовки і 2 тижні
практики. Зміст теоретичної складової, окрім питань організації благодійної
діяльності і допомоги дітям, майже третину обсягу стосувався роботи з
пацієнтами лікарень, амбулаторних закладів, збереження здоров’я пацієнтів
психіатричних установ, найбільш уразливих категорій населення (іммігрантів,
безробітних, жінок і дітей). Практичну складову підготовки студенти мали
нагоду освоїти під час відвідувань ТОБ (Coohey, 1999, с. 420421).
З 1904 р. курс підготовки соціальних працівників став однорічним.
Випускники могли працювати в приватних власників як фінансові секретарі, у
благодійних і освітніх товариствах – виконавчими секретарями, у поселеннях –
виконувати обов’язки керівників, асистентів. Робота в соціальних організаціях,
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відділення соціального добробуту промислових і торгових підприємств,
комітетах благодійних організацій та при церквах була пов’язана з обов’язками
«дружніх візитерів» – проведенням експертної оцінки ситуації клієнта,
дослідженням соціальних умов, інспектуванням житла, підприємства у
контексті проблем для здоров’я (Собчак, 2004, с. 32; Cowles, 2003, с. 56;
Gehlert, & Browne, 2012, с. 98; Kahn, 2000).
Перший навчальний курс «Медичної соціальної роботи» в США був
реалізований у 1912 р. в Бостонській школі соціальної роботи (Собчак, 2004,
с. 34). У 1914 р. розпочато навчання за спеціальною програмою, підготовленою
соціальним

працівником

загального

шпиталю

Массачусетса

І. Кеннон;

програма містила медичну компоненту (Cannon, 1923, с. 9; Bartlett, 1934, с. 27).
Одне з перших публічних висловлювань щодо рівня і характеру підготовки
соціальних працівників прозвучало у виступі провідного фахівця з професійної
освіти США А. Флекснера (A. Flexner) на Національній конференції благодійних
та виправних установ у 1915 р. Доповідач означив сутність будь-якої професії як
чогось, що потребує істотних інтелектуальних зусиль, відзначається великою
індивідуальною відповідальністю, джерелами зростання визнає науку і навчання,
практично опрацьовує отримані знання для досягнення певного результату,
володіє педагогічними техніками і методами, прагне до самоорганізації,
характеризується наростанням альтруїстичних мотивацій. Тоді А. Флекснер
визнав «високий професійний дух» соціальної роботи, якому бракує достатньої
індивідуальної відповідальності та «систематизованих знань, базованих на
навчанні», пов’язаному не тільки з наданням послуг (Flexner, 1915).
Це послання мало потужний вплив на розвиток галузі, стимулювало
соціальних працівників до впровадження необхідних змін для досягнення
професійного статусу соціальної роботи у сфері здоров’я. Водночас, в
поєднанні зі зростанням впливу психодинамічної теорії у соціальній роботі це
спричинило розкол серед практиків. Частина соціальних працівників була
прихильна місії соціальної роботи як впровадження змін у середовище для
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вирішення ситуації клієнта, друга частина вважала головною ідею –
зосередження на проблемі особистості (на засадах психоаналізу З. Фройда).
М. Річмонд і її послідовники представляли діагностичний напрям, розглядали
медицину в якості моделі для професії «Соціальна робота» загалом, вважали
внутрішньоособистісний підхід більш професійним. Їхні опоненти віддавали
перевагу функціональному підходу, сконцентрованому на факторах середовища
(Gehlert, & Browne, 2012, с. 33).
Вивчення джерел показало, що темпи зростання курсів і програм для
підготовки медичних соціальних працівників у цей період були повільними
через брак координації діяльності. Ситуація змінилася у 1918 р., коли було
створено

Американську

асоціацію

лікарняних

соціальних

працівників

(м. Канзас-Сіті) (Cannon, 1952, с. 12). ААЛСП використала свої повноваження в
питаннях освіти з метою узгодження діяльності щодо підготовки лікарняних
соціальних працівників, поліпшення зв’язків зі школами соціальної роботи та
практиками (Stites, 1955, с. 43). Одразу перші збори ААЛСП стосувалися
питання орієнтування підготовки – більш тісної співпраці з соціальною
роботою чи з медициною. Питання було не випадковим, оскільки на той час 8 із
30 учасниць зібрання, які підписали статут Асоціації, були дипломованими
медсестрами (Gehlert, & Browne, 2012, с. 31). Як свідчить досвід, остаточний
вибір все ж був на користь соціальної роботи.
Професійна оргазінізація лікарняних соціальних працівників одразу взяла
на себе місію підготовки майбутніх фахівців. Перший університетський курс
підготовки соціальних працівників для сфери здоров’я був розроблений у
коледжі М. Сміт (Smith College), Нью-Йорк, 1919 р. Програма спрямовувалася
на забезпечення армії США кваліфікованими соціальними працівниками для
сфери психічного здоров’я («помічники психіатрів»). Вони мали допомагати у
реабілітації військовослужбовців, які поверталися з фронтів Першої світової
війни

з

ознаками

посттравматичного

стресового

розладу,

іншими

психологічними проблемами, а також надавати підтримку сім’ї (Grinker,
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MacGregor, Selan, Klein, & Kohrman, 1961, с. 111–126). Директор школи
соціальної роботи Сміт-коледжу як прихильник «психіатричного» підходу в
роботі з випадком наголошувала на необхідності глибокого вивчення
особистості. Відповідно до діагностичного спрямування, зосередження на
клієнті повинно прискорити процес визначення соціальним працівником
проблеми і дати змогу заощаджений час використати для терапії (Jarrett, 1919,
с. 18).
Програми підготовки відрізнялися термінами навчання (61218 місяців),
часом проведення (денні, вечірні заняття), складом груп (студенти зі стажем
роботи і без попереднього досвіду). У всіх програмах спільним було практичне
спрямування і теоретична складова, що охоплювала декілька основних
тематичних блоків. Зміст стосувався питань: методи соціальної роботи загалом
і у лікарняних закладах (ведення випадку, робота з сім’єю); дослідницькі
методи роботи соціального працівника (збір інформації, вивчення даних, аналіз
чинників середовища); основи знань про здоров’я і проведення просвітницьких
заходів з питань збереження здоров’я серед клієнтів (навчання здоров’я);
нормативне регулювання допомоги в медичних закладах і за межами лікарні.
Теоретичні виклади (лекції, дискусії, розгляд окремих випадків з практики)
проводили лектори університету, а також досвідчені працівники соціальних
служб лікарень, благодійних організацій (Cannon, 1932, с.13-15).
За період 19191933 рр. Асоціація видавала свій професійний журнал
«Лікарняні соціальні послуги» (Hospital Social Services), що забезпечував
найнеобхіднішою інформацією щодо змісту, особливостей, тривалості надання
соціальних послуг в лікарнях; локалізації, структури, організації діяльності
центрів соціального обслуговування, а також характеру проблем клієнтів –
причини, наслідки хвороби, вплив на соціальне функціонування клієнта,
перспективи щодо одужання і реабілітації тощо. Поєднання цієї інформації з
безпосереднім навчанням у процесі виконання функціональних обов’язків під
час обслуговування клієнтів у відділеннях лікарні під наглядом керівника
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соціальної служби, давало змогу соціальним працівникам набувати необхідних
вмінь і навичок. Розпочинаючи з 1928 р., особливо цінною в часописі була
публікація результатів досліджень окремих випадків пацієнтів (case study),
переданих від 60 лікарняних департаментів соціальної роботи. Усього в
журналі було представлено майже 1000 епізодів з історій хвороб та життя
клієнтів, що використовувалися в якості «наочних посібників» для навчання
нових фахівців і вдосконалення професійного рівня практиків з досвідом
соціальної роботи у сфері здоров’я (Stites, 1955, с. 75).
Вагомий вплив на розвиток професійної підготовки соціальних працівників
для сфери здоров’я у США мало створення в 1919 р. Асоціації навчальних
закладів

для

професійної

підготовки

соціальних

працівників,

згодом

перейменованої в Американську асоціацію шкіл соціальної роботи (Feustel,
2006). До складу ААШСР увійшла ААЛСП, що сприяло переходу в 1920-х рр.
до навчання лікарняних соціальних працівників за єдиними програмами
соціальної роботи, зорієнтованими на стандарти підготовки (Собчак, 2004,
с. 39). У 1920 р. відкрито першу в США школу соціальної роботи для
чорношкірих при університеті Атланти (Keefe, Jurkowski, 2013, с. 3739).
Попри тенденцію до поглиблення внутрішньопрофесійної спеціалізації в
соціальній роботі США у першій чверті ХХ ст., що проявилася заснуванням
американських асоціацій лікарняних, шкільних, психіатричних соціальних
працівників (1918, 1919, 1926 рр.) (Собчак, 2004, с. 37), ключові питання
професійної діяльності і підготовки були спільними для всіх напрямів
практики. Об’єднавчим, на нашу думку, був «професійних дух», виражений
ціннісно-етичними засадами, філософією соціальної роботи.
Опитування керівників шкіл соціальної роботи США (1929 р.) засвідчило,
що в 10-ти закладах викладання проводилося за програмами медичної
соціальної роботи, ще 18 шкіл планували відповідні навчальні програми
запровадити з нового навчального року. Список піонерів підготовки соціальних
працівників до роботи у сфері здоров’я в США склали університети у
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Вашингтоні й Чикаго, Школа соціальної роботи Сміт-коледжу в Нью-Йорку,
Тьюлейн університет, університети Індіани, Міссурі та Вестерн-Ресерв,
Сіммонс коледж, школа соціальної роботи і здоров’я в Пенсільванії,
Національна католицька школа соціальної роботи (Cannon, 1932, с. 11; Gehlert,
& Browne,, 2012, с. 32).
Результати опитування керівників відділів соціального обслуговування у
лікарнях і їхніх працівників (1930 р.) показали стан професійної підготовки та
досвіду лікарняних соціальних працівників. Було встановлено, що із 596
респондентів 70 % пройшли підготовку із загальної соціальної роботи, 48 %
отримали диплом або сертифікат у період 18991930 рр.; 38 % респондентів
завершили принаймні один курс з медичної соціальної роботи; 86 % тих, хто
отримав

сертифікат

або

диплом,

здобули

спеціальну

підготовку

за

спрямуванням «Догляд» (Cannon, 1932, с.13).
Стрімке зростання попиту на соціальних працівників у медичних установах
США темпи підготовки фахівців для такої діяльності були недостатніми. За
даними Об’єднаного лікарняного фонду, на початок зими 19351936 рр. близько
66 % соціальних працівників лікарень Нью-Йорка мали медсестринську освіту, із
123 соціальних працівників департаменту лікарень Нью-Йорка тільки один мав
диплом школи соціальної роботи (Weiss, 2005, с. 12).
Якщо зважити на те, що в 1930 р. у США було 34 школи соціальної роботи
при університетах, що здійснювали підготовку соціальних працівників за
однорічною програмою, розробленою ААШСР, то

представлені

вище

результати дозволяють стверджувати, що, принаймні третина з цих навчальних
закладів забезпечувала на початку 1930-х років підготовку соціальних
працівників до діяльності у сфері здоров’я (Midgley, Tracy, &Livermore, 1999, с.
71). За умови впровадження запланованих 18 додаткових програм, на початок
30-х років ХХ ст. підготовку соціальних працівників до здоров’єзбрежувальної
діяльності у США могли здійснювати від 2/3 до 3/4 усіх вищих навчальних
закладів соціальної роботи. Коли в 1932 р. ААШСР ініціювала формальну
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процедуру акредитації, на той час ААЛСП і Американської асоціації
психіатричних соціальних працівників уже використовували цю процедуру в
своїй роботі (Бочарова, В. (Ред.), 1997, с. 32).
Таким чином, ініціативи керівників підготовки соціальних працівників для
сфери здоров’я дещо випереджували організаційні ідеї представників загальної
практики в соціальній роботі. На початку 1930-х років медична соціальна
робота утвердилася як діяльність рівня випускника вищої школи і цим було
припинено всі дискусії, пов’язані з автономізацією підготовки соціальних
працівників від системи вищої освіти (Cannon, 1932, с.12; Kendall, 1978).
Період Великої депресії (1930-ті рр. ХХ ст.), попри важкі економічні
втрати, політичну нестабільність і значне збідніння населення, виявився
сприятливим для розвитку професійної соціальної роботи і підготовки до
діяльності у сфері здоров’я. Соціальні працівники максимально ефективно
продемонстрували свою роль активаторів соціального розвитку – ініціювали і
провели дослідження проблем і потреб населення у зв’язку з економічною
кризою. Згодом у 1933 р. група досвідчених фахівців соціальної роботи
(Г. Гоппкінс, Дж. Еббот, Ф. Перкінс, Дж. Ренкін) увійшла до складу уряду
президента Д. Рузвельта. Вони зайняли ключові посади у Федеральній
адміністрації з надання екстреної допомоги, Міністерстві праці та Бюро
державної допомоги. Завдяки зусиллям цих лідерів соціальної роботи
розпочато реалізацію Нового курсу з оздоровлення економіки і соціальної
сфери. Система заходів включала розроблення і впровадження законів про
соціальне забезпечення, трудові відносини, справедливі трудові стандарти і
умови праці (1938 р.), а також соціальних програм субсидіювання, створення
нових робочих місць, охорони здоров’я дітей і матерів тощо (Піча, В.
&Гайдук, Н.& Клос, Л. (Укл.), В М. Піча (Ред.), 2012, с. 172; Keefe, Jurkowski,
2013, с. 38).
Для реалізації програм потрібно було залучення професійно підготовлених
соціальних працівників на рівні управління кожного штату та на місцях. Це
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сформувало підвищений запит на кваліфікованих фахівців на державному рівні,
що в підсумку сприяло зростанню кількості робочих місць для соціальних
працівників у державному секторі вдвічі (із 40 тис. у 1933 р. до 80 тис. у
1940 р.) (Собчак, 2004, с. 45). У цей час з’явились нові напрями діяльності
соціальних працівників, наприклад, соціальна робота в сільській місцевості,
водночас зросла потреба в соціальних працівниках для сфери здоров’я.
Поясненням погіршення стану здоров’я населення у зв’язку зі значним
падінням рівня добробуту було загострення соціальних хвороб, таких, як
туберкульоз,

хвороби,

що

передаються

статевим

шляхом,

алкоголізм,

наркоманії, психічні захворювання. Усе це спонукало до відкриття нових
програм

підготовки

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної

діяльності.
Інтенсифікацію розвитку освіти в галузі соціальної роботи, особливо для
сфери здоров’я, можна було спостерігати і в часи Другої світової війни та після
неї. Завдяки участі соціальних працівників США у заходах, пов’язаних з
послугами Червоного Хреста для військових удома, престиж соціальної роботи
значно зріс серед населення і представників професійної спільноти сфери
здоров’я. Лікарі, психіатри та психологи, які працювали з емоційно вразливими
колишніми солдатами побачили в соціальних працівниках своїх союзників і
почали активніше використовувати їх допомогу як спеціалістів із соціальної
адаптації. Така діяльність дещо виходила за межі традиційно професійних дій
соціального працівника в допомозі бідним, проте зміцнила нові можливості
професії – у сфері здоров’я (Поліщук, 2002, с. 42). Утвердженню цих позицій
сприяло підписання у 1946 р. президентом Г. Труменом Закону про психічне
здоров’я нації (National Mental Health Act). Цим було засвідчено високий рівень
уваги з боку держави до здоров’я військовослужбовців колишніх і діючих,
розуміння небезпеки травмуючого впливу наслідків військових дій на здатність
виконувати професійні обов’язки і функціонувати в суспільстві (Keefe,
Jurkowski, 2013, с. 41). Введення в дію закону сприяло зростанню потреби в
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кваліфікованих психіатричних соціальних працівниках і відповідній підготовці
до такого роду діяльності. Продовженням тенденції підвищеної уваги держави
до питань здоров’я населення, зокрема психічного здоров’я і відповідної
допомоги, було підписання в 1964 р. президентом Дж. Кеннеді Закону про
центри психічного здоров’я в громаді (Mental Health Services Act, 2016).
Значущою

подією

у розвитку професійної

підготовки

соціальних

працівників до здоров’єзбережувальної діяльності стало прийняття 1954 р.
Закону про професійну реабілітацію, в якому визначено зростання потреб у
відновленні соціального функціонування людей з вадами слуху, зору та іншими
порушеннями

розвитку,

а

також

проблемами

ментального

здоров’я.

Впровадження закону вимагало участі підготовлених соціальних працівників,
компетентних у цих питаннях.
Суттєвого розширення зазнали повноваження соціальних працівників
сфери здоров’я у 1965 р. з введенням у дію Закону про програми Медікер
(Medicare) та Медікейд (Medicaid) (U.S. Department of Health, 1976). Перша з
програм є федеральною, розрахована на медичне страхування осіб старших за
65 років, деяких категорій населення у зв’язку з інвалідністю та хворобами.
Переважно покриває 80 % витрат на амбулаторні послуги і майже усі послуги
при госпіталізації. Медікейд забезпечує державну медичну допомогу найбільш
нужденним, реалізується на рівні штатів при підтримці федеральної влади. Для
практичного втілення програм потрібна була участь соціальних працівників, які
забезпечували соціальний супровід усіх послуг охорони здоров’я і медичного
обслуговування.
До питання доступності медичної допомоги і соціальних послуг у зв’язку із
збереженням здоров’я держава неодноразово поверталася: 1974 р. Закон про
попередження насильства щодо дітей та їх лікування; 1980 р. Закон про
усиновлення та допомогу дітям; 1986 р. Закон про універсальне узгодження
бюджету, що дає працівникам та їхнім родинам при втраті здоров’я отримувати
певні пільги.
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Найбільш масштабним за залученням соціальних працівників у сферу
здоров’я є Закон про доступність послуг догляду за здоров’ям (Обамакер),
ініційований Президентом Б. Обамою 2010 р. Соціальні працівники визначені в
Законі як «… члени міждисциплінарної команди для підтримки концепції
домашньої медицини та центрів медико-санітарної освіти (навчання здоров’я)».
Закон закріпив участь фахівців соціальної роботи в охороні здоров’я населення
на всіх етапах життя (California Health, 2011). Детальніше про зміст діяльності
соціальних працівників у цьому контексті піде мова у п. 4.2.
Усі перелічені нормативні акти сприяли зростанню значущості роботи
соціальних працівників у сфері здоров’я, посилювали увагу до потреб
професійної підготовки відповідних фахівців, сприяли модернізації змісту
підготовки. Варто зауважити, що участь держави у формуванні системи
професійної підготовки соціальних працівників до діяльності у сфері здоров’я
була достатньо виражена на всіх етапах. Не зважаючи на те, що не
спостерігалося втручання безпосередньо в процес підготовки, без відповідної
соціальної політики і політики в галузі охорони здоров’я навряд чи можна було
б досягти тих результатів, які на сьогодні є в соціальній роботі у сфері здоров’я
в США. Питання, пов’язані з характером, змістом, особливостями вимог і
організації професійної підготовки вирішувалися професійною спільнотою,
орієнтованою на запити споживачів соціальних послуг у сфері здоров’я.
Потреби

населення

регулярно

і

безперервно

вивчаються

соціальними

працівниками-практиками на всіх рівнях – мікро-, мезо- і макрорівні соціальної
роботи.

Проілюстровані

цифрами

і

конкретними

фактами

результати

досліджень слугують підґрунтям до змін у соціальній практиці й політиці.
У 1932 р. ААШСР вперше встановила єдині формальні процедури
акредитації для програм підготовки магістрів соціальної роботи. Об’єднаними
зусиллями ААШСР і НАШСУ в 1946 р. було створено Національну раду з
питань освіти в соціальній роботі (National Council on Social Work Education),
що зайнялася ґрунтовним вивченням теорії і практики освіти в соціальній
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роботі у США. Зрештою, лікарняні соціальні працівники виявилися активними
будівниками міцного теоретичного фундаменту для своєї професії, оскільки не
злегковажили пораду Р. Кебота і не обмежилися лише збереженням свого
поважного становища у сфері здоров’я. При опорі на теоретичні підходи інших
дисциплін, із застосовуванням власних досліджень змогли побудувати
ґрунтовну теоретичну базу для соціальної роботи у сфері здоров’я (Gehlert, &
Browne, 2012, с. 135; Evison, 1995, с. 21).
Результи дослідження сприяли рішенню щодо створення єдиної організації
для розв’язання питань професійної підготовки соціальних працівників на
основі встановлення і дотримання критеріїв акредитації. У 1952 р. після
розпуску ААШСР і НАШСУ було засновано Раду з освіти у галузі соціальної
роботи (РОСР). Її метою було визнано «сприяння розвитку якісних програм
підготовки в галузі соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки, їх
територіях і володіннях, та в Канаді» (Kendall, 1978, с. 171).
Оскільки на той час ще залишалася актуальною ідея підготовки до
професійної соціальної роботи як виключно магістерського рівня освіти, то
РОСР доклала чимало зусиль до формування програм підготовки бакалаврів
соціальної роботи на рівні університетських. У 1974 р. Національна комісія з
акредитації офіційно уповноважила РОСР акредитувати бакалаврські програми
із соціальної роботи. Саме цим кроком завершився процес формування повної
вертикалі системи ступеневої освіти в галузі соціальної роботи, оскільки перші
програми докторського рівня у галузі соціальної роботи були відкриті ще в
1920 р. і 1924 р. у коледжі Брин Морр і університеті Чикаго відповідно (Lee,
2008, с. 7).
У зв’язку з підвищеною увагою держави до питань добробуту населення
Федеральне агентство з безпеки у 1953 р. виступило із повідомленням про
взаємозалежність освіти, здоров’я і добробуту та їх значення як стратегічних
ділянок державного розвитку. Результатом було оголошено створення
Міністерства освіти, здоров’я і добробуту (Department of Health, Education and
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Welfare, DHEW), що функціонувало до 1979 р. як єдина структура (U.S.
Department of Health, 1976). На зміну їй були створені два департаменти –
освіти (Education Department, ED) і охорони здоров’я та соціальних послуг
(Department of Health and Human Services, HHS) (Keefe, Jurkowski, 2013, с. 38).
Пояснення такої трансформації у зростанні ролі освіти і знань – у світі, що
стрімко розвивається, вони стають засобом формування людського капіталу,
без якого неможливий сталий розвиток. Перехід освітньої галузі США до
концепції неперервної освіти і професійного розвитку спонукав виокремлення
смостійного підрозділу.
Центральне місце в діяльності РОСР – покращення якості освіти для осіб,
які мають намір займатися практичною соціальною роботою (а не соціальною
політикою,

науковою

чи

викладацькою

діяльністю),

тому

ніколи

не

акредитувалися програми соціальної роботи докторського ступеня (Kendall,
1978, с. 186). У 1984 р. КзА РОСР розробила стандарти для акредитації так
званих «альтернативних» програм, декілька десятків яких успішно діяли у
США в останній чверті ХХ ст. До альтернативних належали програми суттєво
відмінні від основних, а також програми дистанційного навчання (Поліщук,
2007, с. 68).
Керуючись Освітньою політикою і стандартами акредитації, РОСР
забезпечує дотримання і покращення якості підготовки соціальних працівників
відповідно до стандартів, що відображають суспільні потреби у діяльності
фахівців соціальної сфери, і зорієнтовані на глобальні виклики. Сама РОСР
акредитується у Раді з акредитації вищої освіти, яка в своїй роботі керується
основними нормативними документами, ухваленими Департаментом освіти і
Конгресом США.
Опрацьована нами джерельна база і узагальнення результатів історикопедагогічного аналізу ґенези підготовки соціальних працівників до діяльності у
сфері здоров’я в США дали змогу представити схему управління у підготовці
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соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в цій країні на
рисунку 4.1.1.

Конгрес США
Департамент
освіти США

Департамент
охони здоров’я
і соціальних
послуг США

РАВО
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РАВО

НАСП

МАШСР

МФСП

Бази
практики
соціальної
роботи
сфери
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Освітня політика в
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Програми професійної підготовки в
галузі соціальної
роботи для сфери
здоров’я
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роботи сфери
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роботи
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сфері здоров’я

Навчальна практика

Д
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Рис. 4.1.1. Управління підготовкою соціальних працівників
до здоров’єзбережувальної діяльності в університетах США

Значення її для нашого дослідження полягає в ілюструванні тісного
зв’язку теорії з практикою у підготовці майбутніх соціальних працівників,
вагомості практичної складової підготовки нарівні з теоретичною, практичною
орієнтованістю підготовки. Зі схеми видно, що теорія, заснована на наукових
даних і результатах емпіричних досліджень, здійснених безпосередньо під час
практики (як навчальної, так і професійної діяльності), формується у контексті
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неперервної освіти. Цей зв’язок вважаємо системоутворювальним для системи
ППМСПЗД (див. рис. 4.3.1. п. 4.3.). Ще однією особливістю управління можна
вважати комбінацію децентралізації з централізацією, що проявляються у
відмові від керівної ролі Департаменту освіти і Конгресу та одночасному
зміщенні акценту управління на професійні структури національного і
міжнародного рівня (РОСР, НАСП, МАШСР, МФСП). Такий тип управління
впливає на організацію і характер підготовки майбутніх соціальних працівників
до здоров’єзбережувальної діяльності в університетах США, визначає тенденції
розвитку системи підготовки.
Загалом,

проведений

аналіз

становлення

професійної

підготовки

соціальних працівників для сфери здоров’я у США дає змогу окреслити шість
основних періодів розвитку професійної діяльності і професійної підготовки
соціальних працівників зі збереження здоров’я населення в цій країні та
визначенню закономірностей кожного з них. І період – волонтерський (кінець
ХVІІІ ст. – 80-ті рр. ХІХ ст.) – визначався першими спробами медиків у
підготовці волонтерів для допомоги пацієнтам закладів охорони здоров’я і
лікарям для догляду за хворими вдома (переважно дітьми). Закономірністю
цього періоду була визнана зумовленість підготовки соціальних працівників до
діяльності у сфері здоров’я суспільними потребами. Саме численні соціальні
пробеми, пов’язані зі здоров’ям найменш захищених категорій населення, і
незадоволені у зв’язку з цим, їхні потреби відчутно «розхитали» суспільнополітичну ситуацію в США наприкінці ХІХ ст. Вихід із «глухого кута», в який
потрапила значна частина населення країни, був знайдений не політиками чи
державними діячами, а прогресивною буржуазною інтелігенцією (лікарі,
соціальні працівники, науковці). ІІ період – початкової дисемінації (90-ті рр.
ХІХ ст. – 1920-ті рр.) – характеризується поширенням діяльності соціальних
працівників у різних аспектах турботи про здоров’я, відкриттям окремих
програм і курсів при лікувальних і освітніх закладах для підготовки соціальних
працівників до роботи у сфері здоров’я в різних частинах країни, створення
перших спеціальних університетських програм рівня магістра і доктора
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філософії із соціальної роботи. Для цього періоду закономірним було
встановлення зв’язку і залежності підготовки соціальних працівників до
здоров’єзбережувальної діяльності від умов, в яких вона відбувалася. Так,
перші курси і програми на початку ХХ ст. були епізодичними, переважно
«одноразовим», зумовленими потребами однієї благодійної організації у
підготовці волонтерів для певної діяльності, давали конкретні знання і
відповідні навички роботи. Наприкінці 1920-х рр., внаслідок швидкої
дисемінації посади лікарняного соціального працівника попит на підготовлених
фахівців стрімко зріс і це спонукало до систематизації процесу підготовки,
приведення його до певних усталених вимог і критеріїв як щодо послуг, так і
самої підготовки.
Період ІІІ – зміцнення інституціалізації (1930–1940-ві рр. ХХ ст.) –
відзначався утвердженням практики соціальної роботи у сфері здоров’я як
відносно

самостійного

напряму

професійної

діяльності,

зміцненням

професійних організацій, відкриття фахових видань з питань соціальної роботи
у сфері здоров’я і проведення науково-практичних конференцій, ініціювання
акредитації програм підготовки і запровадження стандартів, утвердження рівня
підготовки соціальних працівників для сфери здоров’я як вищої освіти, вплив
фахівців на формування державної політики у сфері охорони здоров’я і добробуту
населення.

Закономірністю

цього

періоду

вважаємо

встановлення

взаємозалежності процесів професійної підготовки і розвитку особистості
фахівця, що виразно проілюстрували події часів економіної кризи і Другої світової
війни. Завдяки особистісним професійним якостям видатних представників
соціальної роботи було визначено розвиток соціальної політики, у тому числі в
питаннях збереження здоров’я, піднято на високий рівень суспільного визнання
роль соціальних працівників як активаторів соціального розвитку.
Для ІV періоду – завершення професіоналізації (50–70-ті рр. ХХ ст.) –
характерно закінчення процесу розбудови вертикалі професійного розвитку
фахівців соціальної роботи у сфері здоров’я в межах ступеневої системи
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підготовки

фахівців

у

галузі

соціальної

роботи,

створенням

РОСР,

формуванням нової освітньої політики і стандартів акредитації, уніфікацією
вимог до підготовки на засад Кодексу етики в соціальній роботі, ліцензуванням
практики, визнанням у суспільстві. Закономірністю цього періоду розвитку
системи ППМСПЗД у США вважаємо визначення єдності процесів викладання
і навчання у професійній підготовці майбутніх соціальних працівників до
здоров’єзбережувальної діяльності, оскільки затверджені на основі професійної
ідеології стандарти підготовки максимально наближали процес навчання до
умов практичної реальності. Це вимагало використання найбільш відповідних
педагогічних підходів і методик, зокрема такої як таксономія Б. Блума (1956 р.).
Період V – систематизації та нових стратегій (80–90-ті рр. ХХ ст.) –
характеризувався узагальненням здобутків теорії, базованої на досвіді, й
практики, заснованої на власних наукових напрацюваннях соціальної роботи й
суміжних галузей (соціологія, психологія, епідеміологія, терапія, психіатрія,
педіатрія, педагогіка, культурологія, комунікації, біоетика та ін.) як окремого
напрямку соціальної роботи – у сфері здоров’я; зміною концепції соціальної
роботи в умовах суспільно-політичних і соціально-економічних трансформацій
у світі, в соціальній роботі та охороні здоров’я під впливом глобалізаційних
процесів (соціальна інклюзія як шлях розвитку); урізноманітнення програм
підготовки соціальних працівників для роботи у сфері здоров’я і медичної
допомоги

у

зв’язку

зі

збільшенням

напрямів

застосування

здоров’єзбережувальної діяльності. Закономірністю цього періоду вважаємо
встановлення взаємозв’язку підготовки, реальних пізнавальних можливостей
студентів та їх персональних потреб щодо професійного розвитку. Це пов’язано
зі зростанням наприкінці ХХ ст. уваги педагогічної спільноти до освіти
дорослих як важливого чинника індивідуального і суспільного розвитку та
засобу подолання негативних наслідків глобалізаційних процесів.
Особливостями VІ періоду – неперервного розвитку (початок ХХІ ст.
дотепер) – є розвиток системи інтегрованих послуг для населення,
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міждисциплінарної підготовки соціальних працівників для сфери здоров’я,
міжнародної взаємодії в утвердженні моделі неперервної освіти в системі
професійної підготовки. Закономірністю розвитку системи ППМСПЗД в цьому
періоді вважаємо встановлення взаємозалежності завдань, змісту, методів і
форм навчання у професійній підготовці соціальних працівників до діяльності у
сфері здоров’я в умовах університету. Ілюстрацією сказаного є розвиток і
впровадження інноваційних технологій на зразок «трансдисциплінарні курси з
вирішення

глобальних

проблем

здоров’я»,

що

сприяють

максимізації

ефективності як професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до
діяльності у сфері здоров’я, так і високій якості інтегрованих послуг,
спрямованих на комплексне вирішення складних соціальних проблем клієнтів
унаслідок порушень здоров’я.
Характеристиці здоров’єзбережувальної діяльності соціальних працівників
як основі системи ППМСПЗД в університетах США присвячено наступний
підрозділ.
4.2. Структурно-функціональна модель діяльності соціального
працівника сфери здоров’я США
Для кращого розуміння системи професійної підготовки соціальних
працівників у США до здоров’єзбережувальної діяльності та з урахуванням
практичної орієнтованості освіти в галузі соціальної роботи, вважаємо за
доцільне глибше зануритися в сутність самої діяльності. Поняття «діяльності»
введене у психологію М. Басовим позначає «спосіб проникнення людини у
дійсність та її опанування завдяки пізнанню» (Леонтьев, 2001, с. 51). Таким
чином, пізнаючи практичний досвід фахівців соціальної роботи у сфері
здоров’я США, ми зможемо «зсередини» проаналізувати її досягнення та
очікування, переваги і недоліки у підготовці соціальних працівників. З цією
метою звернемося до сфери практики та її особливостей, що формують вимоги
до рівня кваліфікації і підготовки фахівців.

244

У структурі системи охорони здоров’я і надання медичної допомоги в
США є три основні рівні послуг, що відповідають змінам стану здоров’я:
первинні, вторинні і третинні. Для кожного рівня характерно застосування
певних методів – профілактики, відновлення, компенсації тощо. Сьогоденні
проблеми здоров’я – це, здебільшого, хронічні захворювання, а не гострі
інфекційні хвороби, як було на початку ХХ ст. (Cowles, 2003, с. 15). Первинна
медична допомога відповідає першому рівню послуг охорони здоров’я і
зосереджена на первинній профілактиці та підтримці здоров’я, що передбачає
попередження виникнення проблем здоров’я і якомога раннє втручання.
Пов’язані з цим місця практики соціальних працівників та інших фахівців
сфери здоров’я охоплюють: установи охорони здоров’я, приватну медичну
практику

(загальна

практика,

сімейна

медицина,

терапія,

педіатрія),

амбулаторні установи, організації з підтримки і збереження здоров’я (Cowles,
2003, с. 21).
Вторинна медична допомога зосереджена на вторинній профілактиці –
попередженні переходу проблем здоров’я, що вже існують, у важчі стани, й
передбачає менеджмент хвороби і реабілітацію. Місця практики вторинної
допомоги – шпиталі, спеціалізовані лікарні, інші стаціонарні лікувальні
заклади, що забезпечують допомогу при гострих станах. Третинна медична
допомога зосереджена на підтримці й допомозі у забезпеченні максимально
комфортних умов для функціонування осіб з вираженими хронічними
проблемами здоров’я, що прогресують і не піддаються повному вилікуванню
або є невиліковними (термінальні, смертельні). Місця практики третинної
допомоги включають реабілітаційні центри, будинки медсестринського
догляду, хоспісні програми, агенції з надання допомоги і догляду вдома, денні
центри медичної допомоги тощо.
У 2003 р. в США розпочато реформування системи охорони здоров’я в
напрямку розширення доступності до первинної та третинної медичної
допомоги і, водночас, мінімізації термінів перебування в стаціонарних закладах
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при гострих станах з метою передачі більших повноважень закладам допомоги
в громаді, створенню інноваційних інтегрованих послуг збереження здоров’я.
Лікарні швидкої допомоги і поліклінічні заклади частіше стають осередками
первинної медичної допомоги, особливо для бідних; будинки сестринського
догляду та агенції з надання медичної допомоги вдома більше обслуговують
осіб, стан яких не є хронічним ані термінальним, проте вони потребують
відновлення після гострих проблем здоров’я (травми, хірургічні втручання).
Американські дослідники стверджують, що соціальні послуги необхідні
пацієнтам медичних установ різних типів. Ілюстрацією цього є результати
проведеного 2005 р. групою фахівців обстеження 684 пацієнтів, які отримували
послуги догляду в чотирьох клініках для ветеранів військових дій. Дослідники
Дж. МакГуайр (McGuire, J.), К. Біксон (Bikson, K.) і Дж. Блу-Хоуеллс (BlueHowells, J.) (McGuire, Bikson & Blue-Howells, 2005) визначали основні
психосоціальні потреби пацієнтів за такими параметрами: фінансова допомога,
житло, консультування й інформування з питань здоров’я, захист інтересів.
Майже дві третини пацієнтів визнали проблемою психосоціальні бар’єри; 63 %
вказали на фінансові труднощі; 62 % відзначили особистий стрес; понад
третини (38 %) пацієнтів назвали безробіття, бідність, відсутність транспорту і
порушення комунікації; чверть пацієнтів були бездомними (28 %); п’ята
частина потребували допомоги щодо здоров’я вдома (21 %). Тільки 15 %
опитаних повідомили, що не зауважили жодних психосоціальних бар’єрів під
час первинного огляду, а переважна більшість пацієнтів (74 %) мали не менше
двох із зазначених соціальних проблем (McGuire, Bikson, & Blue-Howells, 2005;
Rock & Cooper, 2000; NASW Fact Sheet, 2006). Вирішенням цих проблем
займаються соціальні працівники у сфері здоров’я.
У подоланні соціальних детермінант здоров’я інструментами діяльності
соціальних працівників є: впровадження структурних змін – вплив на соціальну
політику і робота з громадами (первинні ролі); функціональні зміни або ж
вплив на поведінку клієнта щодо здров’я (вторинні ролі), пов’язані з навчанням
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здоров’я і розвитком внутрішнього потенціалу клієнтів. Це передбачає роботу
соціальних працівників сфери здоров’я на мікро-, мезо- і макрорівнях практики.
На мікрорівні йдеться про прямі послуги для здоров’я, що можуть надаватися в
державних і приватних лікарнях, поліклініках, районних центрах здоров’я,
центрах амбулаторної хірургії, офісах (приймальнях) лікарів, пересувних
підрозділах з догляду, відділеннях кваліфікованого медсестринського догляду,
військових

закладах,

корекційних

установах,

школах

та

організаціях

забезпечення здоров’я. Послуги догляду надаються спеціалізованими центрами
лікування пацієнтів з конкретними захворюваннями, наприклад, діаліз-центри –
допомога пацієнтам з нирковою недостатністю, хіміотерапевтичні клініки –
опікуються хворими на рак, поліклінічні установи – працюють з ВІЛінфікованими і хворими на СНІД тощо (Jemmott, Jemmott, & Fong, 1992). Разом
з цим функціонують універсальні організації, що співпрацюють із пацієнтами з
численними і різними проблемами здоров’я. Участь соціального працівника
сфери здоров’я розглядається в контексті взаємодії з клієнтом протягом усіх
життєвих періодів – від пренатальної допомоги та догляду за дитиною аж до
роботи з людьми похилого віку, що потребують піклування на завершальному
етапі життя (Gehlert & Browne, 2012, с. 23-24).
Дослідники Б. Рок і М. Купер описують зміст роботи соціальних
працівників у клініці первинної медичної допомоги: оцінка ситуації пацієнта;
скринінг і участь у лікування від алкоголізму, депресії, підвищеної збудливості;
застосування методики ведення випадку (case stady), когнітивно-поведінкової
терапії для поліпшення навичок самоуправління клієнта в умовах режиму
лікування; професійне втручання у разі тяжкої втрати; спеціальне втручання у
стані гострої потреби у зв’язку з порушеннями здоров’я, у тому числі,
амбулаторні послуги (одноразові) та для задоволення хронічних потреб
здоров’я пацієнтів (необмежений період часу) (Rock, Cooper, 2000, с. 12).
Непрямі медичні послуги надаються соціальними працівниками у сфері
здоров’я у зв’язку із: створенням, реалізацією спеціальних програм щодо
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збереження здоров’я, планування політики в галузі охорони здоров’я в громаді;
контролем за виконання відповідних програм фахівцями міждисциплінарних
команд у місцевих, регіональних і федеральних агентствах; організацією
співтовариств; роботою в державних установах, у школах і науково-дослідних
інститутах тощо.
Ролі та функції соціального працівника у сфері збереження здоров’я за
останні 100 років зазнали змін. На початку 1915 р. медична соціальна робота
була визначена як специфічна форма ведення випадку, зосереджена на зв’язку
між хворобою і соціальною дезадаптацією. Оскільки на той час увагу
соціальних працівників привертали соціальні перешкоди на шляху до здоров’я
людини, яка переживала стрес (буквально, «перелом») у своєму звичному
життєвому плануванні під впливом гострого чи хронічного захворювання, то й
діяльність фахівця була спрямована на компенсування пацієнтові відчуття
втрати власної корисності для світу. З цією метою використовувалася різного
роду замісна активність (залучення до певного заняття або навчання, заняттєва
терапія). У 5060-х рр. ХХ ст. в соціальній роботі в галузі здоров’я значну
частину функцій пов’язували з вирішенням соціальних проблем, безпосередньо
зумовлених лікувальним процесом (Bartlett, 1934, с. 21).
У сучасній літературі представлений широкий спектр описів ролей і
функцій фахівця соціальної роботи щодо обов’язків у сфері здоров’я. Зокрема,
такі концептуальні ролі, як заохочення рівних можливостей (наснаження),
сприяння соціальним змінам, подолання несправедливості щодо здоров’я
(Consultation Paper: Health and Illness Health, 2010; Graham, 2004; Gray, 1982).
Необхідність посилення відповідальності за здоров’я та застосування науково
обґрунтованих методів економічної ефективності у соціальній роботі сфери
здоров’я

зумовили

виникнення

таких

тенденцій:

1) перехід

клінічних

соціальних працівників установ первинної медичної допомоги до діяльності від
адаптації до інтеграції клієнтів; 2) перехід фахівців до використання моделей
«лікування базованого в громаді» на основі фактичних даних практики,
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вигідніші для клієнтів з економічного погляду та з огляду на інтегрованість
(комплексність) допомоги (Philips, Burns, Edgar, Mueser, Linkins, Rosenheck,
McDonel, 2001; Ell, 1996, с.585); 3) розширення участі фахівців соціальної
роботи у сфері здоров’я шляхом визнання досліджень важливою складовою
ролей соціального працівника (Stephen, 2014, с. 26-27).
Ставлення фахівців сфери здоров’я до здоров’єзбережувальної діяльності
соціальних працівників змінювалося впродовж століття. Від сприйняття як
«моделі чи напряму професійної діяльності» представників багатьох професій,
зосереджених на подоланні соціальних і екологічних факторів, до визнання
діяльності соціальних працівників у сфері здоров’я в якості «навчального
посібника для прийняття етично виважених рішень» всіма без винятку
професіоналами лікувальних установ (лікарі, медичні сестри, лаборанти,
техніки, інші медичні працівники). Така зміна ставлення пов’язана з ключовими
цінностями

діяльності

фахівців

соціальної

роботи,

вираженими

у

їх

компетентності у сфері здоров’я. Належним чином професійно підготовлений
соціальний працівник сфери здоров’я сприяє покращенню якості догляду і
розвитку гуманістичної місії професій сфери здоров’я. Тому соціальний
працівник сфери здоров’я зобов’язаний бути: етично виваженим, чуйним,
ефективним у формуванні терапевтичних відносин з клієнтами; розширювати
свої професійні можливості через навчання; сприяти збагаченню і розкриттю
можливостей (внутрішнього потенціалу) пацієнтів і їх сімей шляхом
інформування, навчання з питань збереження здоров’я (DeBonis, 2012, c. 78);
бути компетентним щодо спільної діяльності у складі міждисциплінарних
команд здоров’я. Для цього потрібна зміна ставлення до взаємозв’язків і
взаємодії між лікарем чи іншим працівником сфери здоров’я і пацієнтом,
наголос на співпраці, позитивній взаємодії і визначених ролях усіх сторін у
сприянні служінню для досягнення цілей пацієнта. Це все акцентує на таких
аспектах діяльності, як: ефективне міжособистісне спілкування; здатність
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керувати процесом, планувати і реалізовувати план професійного втручання, а
не лише досягати результату; будувати практику на засадах системності.
Професор у галузі політики охорони здоров’я та управління, декан
факультету організації поведінки Школи громадського здоров’я університету
Берклі (Каліфорнія, США) С. Шортелл (S. Shortell) вважає, що проблема з
наданням послуг здоров’я зараз типова у всьому світі, хоча причини дуже різні,
найчастіше це: зростання цін на послуги; проблеми зміни якості; збільшення
різноманітності послуг і кількості поінформованих споживачів; побоювання з
приводу обсягів інвестицій (Балл, Мєдінцев, 2011, с.10). Саме тому наприкінці
1980-х – початку 1990-х років почали частіше звертатися до послуг у сфері
збереження здоров’я на основі інтеграції. При чому, йшлося про ситуації, у
яких найбільш обмежувальним фактором була відсутність не грошей,
технологій, інформації або людей, а радше – організуючого принципу, що може
«пов’язати гроші, людей, технології та ідеї в систему», здатну забезпечити
більш рентабельне піклування. С. Шортелл виділяє три основні види інтеграції
послуг у сфері збереження здоров’я: функціональний, лікувальний, клінічний.
Клінічна інтеграція – це діяльність у сфері здоров’я, за якої послуги з догляду
за пацієнтом координуються між людьми, функціями, видами діяльності і
більшою кількістю закладів (клінік, інших установ) таким чином, що
максимізує цінність (значущість та всеохопність) послуг, наданих пацієнтам
(Shortell, Gillies, Anderson, 2000). Цей вид інтегрованих послуг і є аспектом
здоров’єзбережувальної діяльності соціальних працівників (Sorensen, Barbeau,
2006). Отже, цінності соціальної роботи в наданні послуг із збереження
здоров’я формують у фахівця цілісне, всебічне уявлення про взаємодію
соціальних і психологічних чинників зі здоров’ям і хворобою, сприяють
гнучкому визначенню діапазону втручань у подоланні особистісних і
міжособистісних бар’єрів, інших перешкод середовища (Proschaska, Norcross, &
DiClimente, 1994).
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Соціальний працівник у сфері здоров’я відповідає за такі ділянки роботи:
а) задоволення переважної більшості особистих потреб пацієнта в охороні
здоров’я; б) налагодження стійких партнерських стосунків з пацієнтами;
в) здійснення

практики

з

урахуванням

впливу

сім’ї

і

громади

як

біопсихосоціальних систем. Особливостями роботи соціального працівника
сфери здоров’я вважаємо: 1) загальний характер допомоги, як у сімейній
медицині, педіатрії, геріатрії чи терапії, а не спеціалізований; 2) ця допомога є
першочерговою в системі заходів для пацієнтів, які лікуються вдома;
3) соціальний працівник виконує специфічні ролі; 4) діяльність має переважно
превентивний характер; 5) спрямована на зміцнення здоров’я; 6) включає
проектування забезпечення послуг; 7) передбачає послуги догляду при гострих
і хронічних захворюваннях; 8) включає послуги з лікування, реабілітації та
тривалого догляду (DeBonis, 2012, c.12; Lawson, 2007, с.9; Small, 2001, с.967).
До специфічних функцій соціального працівника у первинній допомозі
належать: швидка адаптація поведінкових практик збереження здоров’я до
темпу роботи в установі медичної допомоги; огляд пацієнта впродовж 1530
хвилин для проведення цілеспрямованої оцінки і розроблення плану лікування;
обговорення плану втручання з клієнтом (деталізація змін поведінки задля
здоров’я) і з постачальником послуг (уточнення пакету послуг); упровадження,
моніторинг або зміни характеру втручання (DeBonis, 2012, c.11).
У практиці соціальної роботи зі збереження здоров’я в рамках первинної
медико-санітарної допомоги рекомедується застосовувати так звану «Модель
5А», що передбачає: 1-А (Assess) – оцінювання на основі зібраної інформації
про симптоми, емоції, думки, поведінку; 2-А (Advise) – поради пацієнтові
шляхом опису можливостей вибору лікування; 3-А (Agree) – погодження з
пацієнтом рішення щодо наступних дій; 4-А (Assist) – допомога пацієнтові
дізнатися нову інформацію, розвивати нові навички, вирішувати проблеми і
долати перешкоди; 5-А (Arrange) – організація подальшої співпраці пацієнта з
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постачальником послуг (Ajzen, Madden, 1986; DeBonis, 2012, c.13; Romano,
1981).
Інша модель роботи – «5R» – розрахована на короткострокове втручання і
ґрунтується на таких принципах: 1-R (Relevance) – доречності, своєчасності,
актуальності змін; 2-R (Risks) – ризики, на які треба піти в умовах раптової
зміни ситуації; 3-R (Rewards) – винагорода, певний бонус, на який може
розраховувати пацієнт за умови дотримання поведінки; 4-R (Roadblocks) –
перешкоди, що можуть виникнути в процесі запровадження запланованих змін
поведінки; 5-R (Repetition) – повторення, наслідування певних визначених
зразків поведінки. У роботі соціального працівника в контексті збереження
здоров’я рекомендовано застосування комбінації обидвох моделей – «5А»
разом із «5R». Оптимальні передумови поєднання моделей: а) використання
моделі 5А, якщо людина готова до змін і виявляє бажання реалізувати ці зміни;
б) використання моделі 5R для навчання і мотивування людини, яка ще не
готова до впровадждення зміни (DeBonis, 2012, c.13; Kondrat, 2008, с. 351).
Використання коротких втручань виправдане, коли потрібно: визначити,
наскільки прояви поведінки щодо здоров’я загалом впливають на стан здоров’я;
встановити готовність людини до впровадження змін, щоб запропонувати
відповідну допомогу; знайти нагоду перевірити вплив поведінки щодо здоров’я
на функціонування життєво важливих органів (DeBonis, 2012, c. 15; Gehlert,
2011; Grol, 2007, с.103;Herbert, Levin, 1996; Kondrat, 2002, с. 441).
Серед найбільш значущих ролей фахівця соціальної роботи в ІПЗ – роль
адвоката (Carlton, 1984; Cornelius, 1994; DeBonis, 2012, c.40; Jansson, 2011).
Завдяки її виконанню уможливлюється: фінансування і належна якість догляду;
етичний захист прав; культурна компетентність послуг; доступ до послуг у
громаді; профілактичні послуги; увага до потреб клієнтів у сфері психічного
здоров’я (Gambrill, 1997; DeBonis, 2012, c. 42; Globerman, White, & McDonald,
2003; McWilliam, 2009; Mizrahi, Abramson, 2000;).
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Усі місця надання послуг, пов’язаних із збереженням і зміцненням
здоров’я, є мультидисциплінарними, за винятком приватної практики – клінічна
соціальна робота залучає одного професіонала або групу представників однієї
професії. Мультидисциплінарність означає, що більше ніж одна професійна
група або більше, ніж однієї спеціальності представник є в складі групи, що
здійснює професійне втручання у цьому місці практики (Cowles, 2003, c. 28;
Preparing for change, 2003; Claiborne, & Vandenburgh, 2001; Mailick, Ashley,
1981). Частіше йдеться про міждисциплінарну команду фахівців у сфері
здоров’я, що пов’язано із зростанням кількості вузьких спеціальностей і
спеціалізацій

у медичній

сфері,

появою парапрофесіоналів, технічних

працівників, зайнятих у роботі закладів охорони здоров’я і в обслуговуванні
пацієнтів, переходом до холістичної концепції здоров’я (Alveo, 2001; Bronstein,
2003; Cameron, Rutherford, Mountain, 2012; DeLoach, 2003; Germain, 1984;
Tomaszewski, (Ed.). 2004;). Це вимагає цілісного оцінювання ситуації клієнта і
його здоров’я, залучення представників різних професій до задоволення його
потреб.

Наприклад,

пацієнт,

основна

проблема

якого

має

ознаки

жовчнокам’яної хвороби, що потребує хірургічного втручання, має також
хронічні проблеми з надмірною масою, схильний до споживання великої
кількості жирів, не має регулярних фізичних навантажень, соціально
ізольований, має проблеми в подружньому житті. Або інший випадок – особа, у
якої діагностовано шизофренію, також страждає від алкогольної залежності та
регулярного недоїдання, є бездомною і має захворювання, що передаються
статевим шляхом, втратила всі зв’язки із сім’єю та друзями, не має доходів,
підтримки, зайнятості. Унаслідок цього, скупчення часто взаємозалежних
проблем формує так звану патологічну систему, за наявності якої всі зусилля
можуть бути неефективними, коли розглядати одну проблему ізольовано від
решти (Nagi, 1975; Institute of Medicine, 2001).
Саме соціальний працівник бере на себе місії комплексного вирішення
проблем клієнтів за участі команди фахівців. Втручання, ґрунтоване на
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біопсихосоціальному підході потребує залучення трансдисциплінарної команди
професіоналів – із різних типів закладів. Окрім соціальних працівників,
команда може включати лікарів, помічників лікарів (постійних); медсестер та
нянечок;

дієтолога;

помічників;

фізичних

психолога;

лаборантів;

реабілітологів,

домашніх

заняттєвих

доглядальниць

терапевтів,

і

логопедів;

адміністраторів; священика; фармацевта. Все частіше самѝх пацієнтів та членів
їхньої мережі соціальної підтримки визнають дуже важливими учасниками
такої команди (Gehlert, Browne, с. 40; 361; McWilliam, 2009). Значущість
соціальних працівників у проектуванні й наданні оптимальної допомоги в охороні
здоров’я полягає, перш за все, у їхньому сприянні налагодженню прямого
контакту з пацієнтами та їх сім’ями через відповідні ролі на мікрорівні. Як члени
команд здоров’я, що надають прямі послуги догляду пацієнтам, соціальні
працівники виконують роль адміністраторів, забезпечують контроль планування
та реалізації програми втручання, управління роботою міждисциплінарної
команди із зосередженням на процесі, а не на окремих учасниках. Такий тип
управління важливий для створення успішних відносин співпраці в інтегрованих
послугах здоров’я (ІПЗ). У соціальній роботі в сфері здоров’я «співпраця» означає
«процес соціальної взаємодії», що базується на відповідальності кожної людини
(учасника) за успіх групи у досягненні спільної мети (DeBonis, 1012, c. 48-52)
На рисунку 4.2.2 ми представили схематично здоров’єзбережувальну
діяльність у соціальній роботі як інструмент подолання соціальних нерівностей
(несправедливостей) щодо здоров’я клієнта на всіх рівнях практики. Окрім
діяльності соціальних працівників у закладах охорони здоров’я, важливим
аспектом

здоров’єзбереження

у

професійній

практиці

залишається

профілактичний напрям, пов’язаний із навчанням здоров’я. За останні сорок
років питання навчання здоров’я неодноразово піднімалося як значуще у
подоланні політичних, економічних, соціальних детермінант здоров’я. Так,
М. Дериберрі (М. Derryberry) (Derryberry, 1960, с.9) ще в 60-х роках ХХ ст.
зазначав, що навчання здоров’я «вимагає уважного і ретельного розгляду
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реальних знань, відносин, цілісного сприйняття соціального статусу, структури
харчування, культурних традицій та інших аспектів, притаманних суспільству».

Детермінанти здоров’я
Соціальні нерівності
Несоціальні нерівності

Здоров’я
духовне
соціальне
психічне
фізичне
макрорівень
Соціальна
робота
мезорівень
мікрорівень

Рис. 4.2.1 Здоров’єзбережувальна діяльність у соціальній роботі
як інструмент подолання соціальних нерівностей і несправедливості
щодо здоров’я клієнта на всіх рівнях практики

У 1966 р. Д. Нісвандер (D. Nyswander) уже висловлювалася про важливість
соціальної справедливості та значення індивідів в управлінні й самовизначенні
щодо здоров’я. До цього повернулися знову, коли В. Гріффітс, один з
провідних фахівців у сфері навчання здоров’я (Griffiths, 1972, с.11), наголосив,
що ця діяльність пов’язана не тільки з окремими людьми та їхніми сім’ями, але
також із соціальними інституціями та умовами, які перешкоджають або
сприяють особам у досягненні оптимального стану здоров’я. Тоді ж було
запропоновано «модель передумов / перебігу процесу» Гріна-Kрутера (Green &
Kreuter, 2005, с. 11) як базову для навчання здоров’я. Автори зверталися до
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численних факторів впливу на здоров’я, основною ідеєю було визнано потребу
врахування у діяльності, пов’язній зі збереженням здоров’я – навчанні здоров’я,
– розуміння індивідуального здоров’я не ізольовано, а у взаємозв’язку із
середовищем (Glanz, &Rimer, Viswanath, (Ed.), 2008, c. 47).
За визначенням В. Гріффітса: «Навчання здоров’я є спробою заповнити
прогалину між тим, що відомо про оптимальну практику в галузі збереження
здоров’я, і тим, що насправді практикується» (Griffiths, 1972, с. 13). Науковець
С. Сімондс описала навчання здоров’я як діяльність, що забезпечує зміни тих
видів поведінки людей (груп, популяцій), що імовірно завдають шкоди
здоров’ю, на поведінку, яка сприяє здоров’ю сьогодні і в майбутньому
(Simonds, 1976), обґрунтувала необхідність добровільних змін поведінки. У
1980 р. Л. Грін визначив навчання здоров’я як «… будь-яке поєднання досвіду
із навчанням, призначеним для полегшення добровільної адаптації поведінки у
сприянні здоров’ю» (Green & Kreuter, 2005, с. 22).
Поведінка розглядається, перш за все, як засіб і об’єкт впливу на різних
рівнях. Соціальні працівники під час реалізації навчання здоров’я зважають на
п’ять рівнів впливу на поведінку та умови, пов’язані зі здоров’ям:
1) внутрішньоособистісний рівень або індивідуальні фактори; 2) міжособистісні
фактори; 3) інституційні або організаційні фактори; 4) суспільні фактори;
5) чинники державної політики (К. МакЛерой, Д. Бібеу, А. Стеклер, К. Глянц)
(Glanz, &Rimer, Viswanath, (Ed.), 2008, c.50; McLeroy, Bibeau, Steckler & Glanz,
1988, с. 367). У широкому сенсі поведінка щодо здоров’я – це дії окремих осіб,
груп та організацій під впливом детермінант, їх зв’язків та наслідків; включає
соціальні зміни, розвиток і здійснення політики, поліпшення навичок копінгстратегій (спрямованих на подолання життєвих труднощів, англ. «cope» –
долати) і підвищення якості життя (Parkerson, 1993, с. 631).
Втручання на рівні середовища або структурні зміни передбачають зміну
соціальних (екологічних) детермінант щодо здоров’я; мають на меті
поліпшення здоров’я шляхом зміни поведінки (McLeroy, Bibeau, Steckler &
Glanz, 1988, c. 49; Smedley & Syme, (eds.), 2000; Story, Kaphingst, Robinson-
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O’Brien, & Glanz, 2008, с. 261). Таким чином, зусилля з поліпшення умов
середовища і політики в підсумку будуть оцінені за їх впливом на поведінку
щодо здоров’я. Якщо зміна політики не призводить до помітної зміни
поведінки, це може бути пов’язано з тим, що впроваджені зміни занадто слабкі
або надто короткочасні, або ж їх вплив на поведінку є обмеженим.
Навчання здоров’я включає навчальні заходи й інші стратегії зміни
індивідуальної поведінки щодо здоров’я – організаційні зусилля, політичні
директиви, економічні, екологічні аспекти діяльності, участь засобів масової
інформації, реалізацію програм на рівні громад. Ключові ідеї щодо виявлення
особистих і екологічних (у середовищі) важелів зміцнення здоров’я – заходи
навчання (Glanz, Rimer, 1995), а також пошук взаємного причиннонаслідкового

зв’язку

між

людьми

та

їх

оточенням

для

виявлення

взаємозалежності й впливу соціального середовища (Stokols, Grzywacz,
McMahan, & Phillips, 2003, с. 8).
Сьогодні навчання здоров’я охоплює спектр заходів від профілактики
захворювань і зміцнення оптимального здоров’я до виявлення хвороб, їх
лікування, реабілітації клієнтів у довгостроковій перспективі. Це включає
проблеми інфекційних і хронічних захворювань, зосереджує увагу на питанні
охорони навколишнього середовища. Навчання здоров’я здійснюється майже
скрізь – в університетах, школах, лікарнях, аптеках, продуктових магазинах і
торгових

центрах,

в

осередках

відпочинку,

громадських

організаціях,

благодійних закладах, в установах охорони здоров’я, на робочих місцях, в
армії, у церквах, в’язницях, організаціях зі збереження здоров’я, таборах для
трудових мігрантів тощо. Навчання провадиться через ЗМІ, в мережі Інтернет,
безпосередньо в домівках людей, у відділах охорони здоров’я усіх рівнів
(McLeroy, Bibeau, Steckler & Glanz, 1988, c. 49).
Термін

«зміцнення

здоров’я»

(Health

Promotion)

в

українському

відповіднику «формування здорового способу життя» (ФЗСЖ), належить до
ключових понять навчання здоров’я. За визначенням Л. Грін, це «…будь-яке
поєднання навчання здоров’я та відповідних організаційних, економічних,
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екологічних рішень щодо поведінки окремих осіб, груп, громад, які сприяють
здоров’ю» (Green & Kreuter, 1991), «… наука і мистецтво допомоги людям у
зміні їхнього способу життя до досягнення оптимального здоров’я» (O’Donnell,
1989, с.5). Зміни у формуванні здорового способу життя, поведінці, поєднанні
зусиль для перетворення середовища і підвищення обізнаності сприяють
позитивним зрушенням у навчанні здоров’я.
Таким

чином,

навчання

здоров’я

клієнтів

як

сутність

здоров’єзбережувальної діяльності соціального працівника на мікро- та мезорівнях практики полягає не тільки у наданні інформації, консультуванні чи
передачі певних знань, а охоплює виховну, методичну, організаційну,
координаційну,

психокорекційну,

психотерапевтичну

функції,

а

також

пов’язано з лобіюванням інтересів та відстоюванням прав певних осіб, груп і
громад на рівні окремих (соціальних) організацій, професійних структур,
органів влади, місцевого самоврядування, регіонального управління, держави
(Epp, 1986; Franks, 2007; Luepker, 1996, с.771; National Task Force, 1985).
Оттаваська хартія визнала зміцнення здоров’я процесом, що дозволяє
людям збільшити контроль над здоров’ям, поліпшити своє здоров’я, вирішити
проблему нерівності щодо здоров’я, розширити сфери профілактики і допомоги
людям у подоланні складних обставин, створенні умов, сприятливих для
здоров’я, в яких люди можуть краще піклуватися про себе (Epp, 1986; Kolbe,
1988, с.391; Hawe, Degeling, & Hall, 1990).
Таким чином, можна стверджувати, що поведінка щодо здоров’я є
об’єктом впливу навчання здоров’я. Позитивні, виважені зміни поведінки
здоров’я становлять кінцеву мету програм навчання здоров’я. Парадоксальним
вважається результат, якщо зміни поведінки згодом не призводять до
покращення здоров’я. У таких випадках доцільно провести дослідження для
виявлення інших шляхів вирішення питання, зокрема таких, як встановлення
зв’язку між поведінкою і станом здоров’я або стосунків, у яких поведінку і
здоров’я (або обидва параметри одночасно) можна вимірювати. Бажаним
розв’язанням проблем, зумовлених медичною невизначеністю, є спільне
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прийняття

обґрунтованих

рішень,

що

сприятиме

підвищенню

рівня

задоволеності пацієнтів і покращанню результатів для здоров’я (McLeroy,
Bibeau, Steckler & Glanz, 1988, c. 50; Rimer, 2004, с. 1217).
У навчанні здоров’я має значення місце його проведення, що впливає на
визначення напряму реалізації програм, доступ до певних груп населення і
«зв’язкових», які мають налагоджену систему контактів для розповсюдження
програм, що сприяють розвитку поведінкових стратегій і організаційних змін у
підтримці позитивних практик щодо здоров’я (McLeroy, Bibeau, Steckler &
Glanz, 1988, c.361; Mullen, 1995, с.331). Сім найбільших осередків особливо
актуальних для навчання здоров’я: школи (і загалом заклади освіти), громади,
робочі місця, медичні установи, місця проживання, місця отримання послуг
споживачами, середовище комунікації. Зупинимося на їх характеристиці.
У школах навчання здоров’я передбачає викладання, навчання вчителів і
зміни в шкільних умовах (так звані «модифікації»), які підтримують поведінку
щодо здоров’я (Luepker, 1996; Franks, 2007, с. 3).
Навчання здоров’я в громаді засновується на соціальних стосунках та
організаціях, що охоплюють великі групи населення, засоби масової інформації
та

міжособистісні

стратегії.

Моделі

організації

спільноти

дозволяють

розробникам програм отримати підтримку для поширення відповідних
повідомлень про здоров’я і механізми їх передачі. Професійні втручання у
громадах США, що здійснюються в церквах, клубах, розважальних центрах і
кварталах, використовують для заохочення здорового харчування, зниження
ризику серцево-судинних захворювань; за допомогою методу «рівний –
рівному» заохочують до виявлення раку молочної залози серед жінок –
представниць меншин тощо (McLeroy, Bibeau, Steckler & Glanz, 1988, c. 51).
Напрям навчання здоров’я на робочому місці був зумовлений потребою
зміцнення професійного здоров’я, започаткований у середині 1970-х рр.
Актуальність його продовжує зростати, позаяк люди багато часу проводять на
робочому місці, що стає джерелом стресу і соціальної підтримки водночас
(Israel & Schurman, 1990, с.201). Тому ефективні програми збереження здоров’я
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на робочому місці використовують соціальну підтримку як буфер проти стресу
і «практикування здоров’я» з метою поліпшення здоров’я працівників. Сьогодні
багато підприємств, особливо великих корпорацій, використовують програми,
спрямовані на зміцнення здоров’я своїх співробітників (National Center for
Health, 2001). Дві основні стратегії таких програм – «високого ризику» і
«зростання населення» – були використані для зниження ризику розвитку раку
і серцево-судинних захворювань в США (Tilley, Glanz, Kristal, Hirst, Li, &
Vernon, 1999, с. 287; Tilley, Vernon, Myers, 1999, с. 279; Sorensen, Thompson,
Glanz, Feng, Kinne, DiClemente, Lichtenstein, 1996, с. 941; Glasgow, Terborg,
Hollis, Severson, & Boles, 1995, с.211). Інтеграція зусиль щодо зміцнення
здоров’я з охороною праці та гігієною праці значно підвищує ефективність
цього процесу (Sorensen, & Barbeau, 2006, с. 252).
Навчання здоров’я відбувається і в медичних закладах. Тут основними
споживачами послуг навчання здоров’я є особи з високим ризиком, пацієнти,
їхні сім’ї та навколишні спільноти, а також медичні працівники, що потребують
підвищення кваліфікації в офісах лікарів, організаціях з підтримки і збереження
здоров’я, державних клініках і лікарнях (McLeroy, Bibeau, Steckler & Glanz,
1988, c.362; Grol, 2007, с. 119; Campbell, 1993, с.785; Glanz, 1990, с.312).
Основна увага навчання здоров’я в цих умовах до запобігання і виявлення
захворювань, допомоги людям приймати рішення, наприклад, у питаннях
генетичного тестування, управління гострими й хронічними захворюваннями
тощо.
Втручання у поведінку особи з метою її позитивної зміни щодо здоров’я
надаються людям за місцем проживання (вдома) з допомогою традиційних
засобів громадського здоров’я. Зокрема таких, як безпосереднє відвідування
вдома, через різні канали зв’язку, ЗМІ – Інтернет, телефон, пошта (Science
Panel, 1999; McBride, & Rimer, 1990, с.14). Активно використовуються стратегії
«адаптованих

повідомлень

поштою»

і

«мотиваційного

(спонукального)

інтерв’ю по телефону» (Skinner, 1990, с. 291; Emmons, Rollnick, 2001, с. 72), що
дозволяють охопити великі групи населення, у тому числі, групи підвищеного
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ризику, донести повідомлення в зручному вигляді (McBride, Rimer, 1999, с.14).
Це сприяє усуненню бар’єрів для отримувачів повідомлень, зростанню їх
обізнаності в питаннях збереження здоров’я і прийнятті рішень на користь
здоров’я.
Споживчий ринок (місця надання / отримання послуг) як ще один напрям
навчання здоров’я передбачає врахування методів соціального маркетингу,
спирається на теорії споживчої поведінки й обробки споживчої інформації. При
цьому використовується ефект «позитивного впливу товарів здоров’я», що
сприяє підвищенню уваги до відповідної інормації та переконанню споживачів
у її корисності для збереження здоров’я (Rudd, Glanz, 1990, с. 124-125).
Навчання

здоров’я

у

середовищі

комунікації

використовує

нові

комунікаційні технології – від ЗМІ (онлайн-версії газет, блоги радіопрограм) до
індивідуальних й інтерактивних засобів інформації (ПК, інтерактивний
телефон, Інтернет-біржа) та численних бездротових засобів удома, на
підприємствах, у громаді (Viswanath, 2005, с. 831; Viswanath, 2006, с.217). Ці
канали можуть бути використані у будь-якому з перелічених вище місць
(напрямів) практики (Ahern, &Phalen, &Le, & Goldman, (Eds.), 2007, с. 72).
Для ефективного навчання здоров’я потрібна програма, що враховує
особливості реципієнтів (цільової аудиторії), їхні характеристики: переконання,
погляди, цінності, навички, поведінку щодо здоров’я, соціальні аспекти життя.
Аудиторію можуть представляти окремі особи, групи, організації, спільноти,
соціальні політичні організації. Це можуть бути медичні працівники чи інші
фахівці сфери здоров’я, клієнти соціальної роботи, люди з ризиком певних
захворювань,

пацієнти

лікувальних

закладів.

Першочергово

необхідно

враховувати: а) соціально-демографічні характеристики; б) етнічну чи расову
приналежність; в) етап життєвого циклу; г) захворювання або стан ризику
(К. Глянц) (Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008, с.37).
На переконання Л. Беркман та І. Кавачі, соціально-економічний статус
пов’язаний як зі станом здоров’я, так і з поведінкою щодо здоров’я, оскільки
серед малозабезпечених людей, зазвичай, вищі показники захворюваності й
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смертності (McLeroy, Bibeau, Steckler & Glanz, 1988, c. 369). Визнання
відмінностей у показниках захворюваності та смертності за соціальноекономічними, етнічними чи расовими ознаками сприяло активізації зусиль для
зменшення відмінностей щодо здоров’я (Smedley, &Stith, & Nelson, (Eds.), 2003,
с. 41). Наприклад, відомо, що афроамериканці США помирають у більш
ранньому віці, ніж білі люди. Очікувана тривалість життя афроамериканських
чоловіків майже на 7 років менша, ніж білих (World Health Organization, 2007);
на 5 років тривалість життя афроамериканок менша у порівнянні з білими
жінками (National Center for Health, 2001); особливо відчутною ця різниця стала
за останні три десятиліття (National Center for Health, 2004). Такі соціальнодемографічні характеристики, як стать, вік, раса, сімейний стан, місце
проживання і зайнятість визначають цільову аудиторію навчання здоров’я, –
вважають сучасні дослідники проблеми Е. Кріммінс, Й. Сайто, П. Франкс,
П. Менніг, Е. Лабеткін, Х. Цзя та ін. (Crimmins, & Saito, 2001; Franks, Muennig,
Lubetkin & Jia, 2006, с. 2471). Усе це враховує соціальний працівник в процесі
укладання програми навчання здоров’я. Навчальні матеріали з проблем
здоров’я мають відповідати і, як свідчать документи, ідеально відповідають
рівням освіченості та грамотності конкретної цільової групи, сумісні з її
етнічними і культурними традиціями щодо здоров’я (McLeroy, Bibeau, Steckler
& Glanz, 1988, c.353; Resnicow, Braithwaite, DiIorio, & Glanz, 2002, с.501).
Навчання здоров’я стосується кожного етапу життєвого циклу людей –
від навчання пологів, чиї бенефіціари ще не народилися, до навичок
самообслуговування та реабілітації людей похилого віку. Підхід з перспективи
розвитку допомагає вибрати напрям втручання та методи дослідження.
Наприклад, діти можуть мати хибні уявлення про здоров’я і хворобу, вважати,
що хвороби є покаранням за погану поведінку; водночас підлітки можуть
почуватися невразливими до нещасних випадків та хронічних захворювань
(McLeroy, Bibeau, Steckler & Glanz, 1988, c. 251; Resnicow, Braithwaite, DiIorio,
Armsden & Lewis, 1993, с. 161). Знання соціальним працівником дитячого
когнітивного розвитку допоможе забезпечити розуміння цих переконань і
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способів реагування на них. При цьому модель переконань щодо здоров’я
корисна для розуміння факторів, які приваблюють молодь до участі в
небезпечних сексуальних практиках. Натомість літні люди і постачальники
послуг догляду за цією групою клієнтів і пацієнтів з догляду за здоров’ям,
можуть приписувати симптоми раку невблаганному процесу старіння, а не
хворобі. Про такі переконання варто пам’ятати в проектуванні, реалізації та в
оцінці програм навчання здоров’я (Rimer, 1983, с.387; Rimer, Glanz & Rasband,
2001, с. 241; Keintz, Rimer, Fleisher & Engstrom, 1988, с. 489).
Мета діяльності зі збереження і зміцнення здоров’я полягає в забезпеченні
захисту людини від стресу на кожному етапі життя з урахуванням вразливості,
що може впливати на неї на різних етапах життєвого циклу. Люди, у яких були
діагностовані конкретні захворювання, часто страждають не тільки від
симптомів, але й у зв’язку з прогнозом і прийняттям рішення про медичну
допомогу. Для них вигода від навчання здоров’я очевидна. Проте хвороба може
поставити під загрозу їхню здатність бути критичними до нової інформації у
вирішальних ситуаціях. Через це терміни, канали інформування і аудиторія
пацієнтів для навчання здоров’я мають бути ретельно продумані. Успішне
навчання

пацієнта

залежить

від

правильного

розуміння

соціальним

працівником його поглядів на життя (Glanz, Oldenburg, 2001, с. 37). Особи з
ускладненим сімейним (спадковим) анамнезом чи з виявленими чинниками
ризику втручання зі зміни поведінки щодо здоров’я можуть мати певні
особливості, пов’язані зі стратегією зниження індивідуального ризику. Моделі
й теорії поведінки щодо здоров’я, з якими має бути добре обізнаний соціальний
працівник як учитель здоров’я та про які йшла мова в п. 3.1., пропонують
стратегії запобігання рецидиву захворювання, збагачують зміст практичних
рекомендацій для осіб з високим ризиком хвороби (Glanz, Oldenburg, 2001,
с. 34).
Основні напрями роботи соціальних працівників у сфері здоров’я в США
чітко регламентовані, базуються на дотриманні й виконанні основних
стандартів практики соціальними працівниками. На сьогодні сфера здоров’я як
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основне місце роботи соціальних працівників визнана у таких ділянках: заклади
охорони здоров’я, клінічна соціальна робота, соціальна робота в громадському
здоров’ї, ментальне здоров’я, послуги тривалого догляду, паліативна-хоспісна
допомога, допомога наприкінці життя, догляд у дитячих лікарнях, соціальна
робота з дітьми та підлітками зі встановленими діагнозами, сфери онкології,
трансплантології, нефрології, ендокринології, соціальна робота з надання
послуг догляду за здоров’ям вдома тощо (NASW Fact Sheet, 2006).
Таким чином, підсумовуючи, представляємо інтегровану структурнофункціональну модель діяльності фахівця соціальної роботи у сфері здоров’я в
США (див. табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Структурно-функціональна модель діяльності
соціального працівника сфери здоров’я США
Місця практики здоров’єзбережувальної діяльності соціального працівника

Органи влади і самоврядування

Громада

Клінічна соціальна робота

місцем
(за
удома
Робота
проживання)

Виробництво як сфера
фесійної діяльності

Військовослужбовці (армія)

Заклади освіти

Пенітенціарні заклади

Громадські організації

Громадське здоров’я

про-

Соціальна робота за межами закладів охорони
здоров’я
Соціальні служби державні

Центри здоров’я в громаді

Геронтологічні заклади

Наркологія

ментальСлужби психічного
ного здоров’я

Хоспіси і паліативні служби

Реабілітаційні установи

Поліклінічно-амбулаторні
установи

Стаціонарні заклади

Соціальна робота в закладах охорони
здоров’я

Макро-рівень практики
макрорівень практики соціального
працівника: громада—соціальна політика
Ролі соціального працівника: менеджер,
управляючий справами, керівник проекту,
директор неприбуткової організації, адміністратор (керуючий програмою, установою, соціальною службою), брокер соціальних послуг, творець соціальної політики,
пропагандист здоров’я, фандрейзер, адміністратор і керівник програм державного,
регіонального та місцевого рівнів

Функції
соціального
працівника:
діагностична, прогностична, організаційна,
комунікативна,
попереджувальна,
допомоги і підтримки, профілактична,
посередницька, правозахисна, медикогігієнічна, аналітико-оцінювальна
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Мезо-рівень практики

мезорівень практики соціального працівника: сім’я—група
Ролі соціального працівника: посередник,
адвокат, брокер соціальних послуг,
оцінювач, мобілізатор, проектувальник
послуг у громаді, практик, учитель (освітянин), дослідник, консультант, експерт,
вихователь здоров’я, оцінювач програм;
дослідник; укладач грантових проектів;
адміністратор і керівник програм регіонального та місцевого рівнів, фандрейзер

Функції соціального працівника: аналітична,
діагностична,
прогностична,
виховна,
корекційна, профілактична, організаційна,
комунікативна,
охоронно-захисна,
педагогічна, медико-гігієнічна, допомоги і
підтримки,
методична,
технологічна,
інформаційно-пропагандистська

мікрорівень практики соціального працівника: індивід

Ресурси громади

Професійні ресурси соц..працівник,, ін.фахівців

Внутрішні ресурси клієнта, у т.ч. сім’я

Ресурси соціальної роботи:людські, технологічні, інформ

Самодопомога, самообслуговування

Допомога, обслуговування

засоби

Супровід, підтримка

Начання-інформування

форми

Профілактика

Терапія

Корекція

Реабілітація

Здоров’єцентризм у вирішенні всіх проблем з урахуванням
попереднього досвіду здоров’я

методи
Міждисциплінарна, інтегрована, культурокомпетентна допомо-га,
орієнтована на сім’ю, зосереджена в громаді

Автономність клієнта, індивідуальний підхід у спільному визначенні змісту ЗЗД

Соціальна справедливість, рівноправність у доступі до ресурсів
здоров’я

Біопсихосоціодуховний підхід оцінювання здоров’я і проблеми

принципи

Розвиток внутрішньго потенціалу особистості

Реалізації права на здоров’я як основоположного

Повага до права на самовизначення і на участь у рішенні

Ставлення до кожної людини як цілісної особистості, цінності

цінності

Функції соціального працівника: аналітична, діагностична, дослідницько-прогностична, корекційна, профілактична, педагогічна, організаційна, комунікативна, правозахисна, методична, технологічна, медикогігієнічна,
допомоги
і
підтримки,
інформаційно-пропагандистська

Консультування-

Ролі соціального працівника: практик,
учитель здоров’я, адвокат, консультант,
посередник, оцінювач, інтерпретатор
(«пе-рекладач»),
дослідник,
брокер
соціальних послуг, мобілізатор, помічник,
психо-терапевт, керівник випадку, член
команди, проектувальник і оцінювач
програм; дослідник; посередник, адвокат
клієнта;
організатор,
координатор,
фасилітатор міждисциплінарної групи
фахівців

Визначений перелік напрямів діяльності, ролей і функцій, місць практики
соціального працівника сфери здоров’я – це не все, що вимагається від
компетентного в здоров’єзбережувальній діяльності фахівця. Такий працівник
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як

цілісна

здорова

особистість,

безумовно,

наділений

відповідними

особистісними якостями: милосердя, співчуття, безстрашність, рішучість,
цілеспрямованість,
терплячість,

чесність,

скромність,

вірність
простота,

ідеї,

чистота,

відповідальність,

дружелюбність,

великодушність,

неупередженість, працьовитість, поміркованість. Не всі з цих рис можуть бути
закладені в людині відразу, але завдяки відповідному гуманістичному
спрямуванню особистості, мотивації та наполегливій праці в процесі
підготовки та безпосередньої практичної діяльності це осягається. У додатку Т1
представлені професійні профілі соціальних працівників практиків сфери
здоров’я США як приклади висококваліфікованих фахівців у цій ділянці.
Мета здоров’єзбережувальної діяльності полягає у збереженні й зміцненні
здоров’я індивідів, груп, громад як засобу покращення їхнього добробуту.
Завдання здоров’єзбережувальної діяльності: 1) усунення і зменшення впливу
соціальних детермінант здоров’я; 2) подолання нерівностей щодо здоров’я
(усунення бар’єрів досягнення ресурсів здоров’я); 3) розвиток індивідуального
потенціалу особистості для здоров’я; 4) розвиток ресурсів здоров’я в громаді.
Суб’єкти

здоров’єзбережувальної

діяльності:

соціальні

працівники,

волонтери, самі клієнти. Об’єктом здоров’єзбережувальної діяльності є
соціальні проблеми у зв’язку з особливостями здоров’я людей різного віку,
статі, національної, релігійної, культурної приналежності та політичних
поглядів і соціального статусу, що опинилися в складних життєвих обставинах і
самостійно не здатні їх подолати: діти і дорослі, люди похилого віку, жінки і
чоловіки, сім’ї, групи, громади, малозабезпечені, багатодітні та неповні сім’ї,
бездомні, безробітні, особи з інвалідністю, узалежнені, ВІЛ-інфіковані,
невиліковно хворі, жертви насильства, військовослужбовці і їхні сім’ї,
іммігранти і їхні сім’ї, ті, хто постраждали від військових конфліктів та інші.
Здоров’єзбережувальна діяльність реалізується безпосередньо в закладах
охорони здоров’я і за їх межами. Це передбачає виконання соціальним
працівником ролей: посередник, адвокат, брокер соціальних послуг, оцінювач,
проектувальник послуг у громаді, учитель, вихователь, дослідник, консультант,
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експерт, оцінювач програм; укладач ґрантових проектів; адміністратор програм
різного рівня, фандрейзер; менеджер, керівник проекту, брокер соціальних послуг,
творець

соціальної

політики;

пропагандист

здоров’я,

помічник

клієнта,

психотерапевт, керівник випадку, член команди; організатор, координатор,
фасилітатор міждисциплінарної групи фахівців. Основні функції соціального
працівника на всіх рівнях практики у сфері здоров’я передбачають: діагностичну,
прогностичну, організаційну, комунікативну, профілактичну, посередницьку,
правозахисну,

просвітницьку

(санітарно-гігієнічну),

аналітико-оцінювальну,

корекційну, охоронно-захисну, допомоги і підтримки, педагогічну, методичну,
інформаційно-пропагандистську, технологічну, дослідницьку.
Ця діяльність ґрунтується на відповідних цінностях і принципах соціальної
роботи у сфері здоров’я; передбачає залучення ресурсів – людських,
технологічних, інформаційних, матеріальних; внутрішніх ресурсів клієнта, у
тому числі сім’ї; професійних ресурсів соціального працівника та інших
фахівців; ресурсів громади. Результатами здоров’єзбережувальної діяльності
соціального працівника є досягнення повного здоров’я особистістю як
здатності до саморозвитку і самоактуалізації (усунення ризиків соціального
виключення і дисфункцій); підвищення якості життя і добробуту індивідів, груп
і громад; соціальний розвиток.
Представлена структурно-функціональна модель здоров’єзбережувальної
діяльності фахівця соціальної роботи має значення в двох основних аспектах: поперше, як онаочнення масштабної, поліфункціональної, багаторівневої діяльності
фахівця соціальної роботи у комплексному вирішенні складних проблем клієнтів
на засадах здоров’єзбереження; по-друге, це візуалізація результату професійної
підготовки

соціального

працівника

для

сфери

здоров’я

–

структурно-

функціональний портрет підготовленого до здоров’єзбережувальної діяльності
фахівця соціальної роботи в системі вищої освіти США. Характеристиці системи
професійної підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності в університетах США присвячено наступний підрозділ.
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4.3. Система професійної підготовки соціальних працівників
в університетах США до здоров’єзбережувальної діяльності
Професійна

підготовка

в

галузі

соціальної

роботи

у

США

є

спеціалізованим, тривалим процесом навчання у системі закладів вищої освіти,
що пов’язано з необхідністю здобуття відмінних знань, навичок і досвіду
майбутнім фахівцем для виконання професійних завдань (Hugman, 1996,
с. 136). Професійну підготовку соціальних працівників до діяльності зі
збереження здоров’я розглядаємо як систему, що є підсистемою систем
професійної підготовки в галузі соціальної роботи і вищої освіти у США (див.
рис. 1.2.2). На основі результатів вивчення ґенези ППМСПЗД у цій країні
можемо стверджувати, що формування системи завершилося в останній чверті
ХХ ст., система є відкритою, гнучкою, багатофункціональною, адаптивною
структурою; охоплює компоненти, взаємодії і взаємозв’язки яких забезпечують
її динамічність і випереджувальний розвиток. З метою цілісного аналізу
системи, її компонентів та елементів нами розроблено узагальнену модель,
представлену компонентами: ціннісно-концептуальним, суб’єкт-суб’єктним,
організаційно-процесуальним,

змістовим,

оцінювально-результативним

(рис. 4.3.1). Зв’язки між ціннісно-концептуальним, суб’єкт-суб’єктним і
результативним компонентами є стійкими; похідними є зв’язки між змістовим,
організаційно-процесуальним і оцінювально-результативним компонентами.
Системотвірними

елементами

вважаємо

цінності,

мету,

завдання

здоров’єзбережувальної діяльності в соціальній роботі; мету, закономірності і
принципи

професійної

підготовки

соціальних

працівників,

процес

професійного формування особистсті фахівця і результати процесу. Зв’язки між
ними є стійкими. Дидактичні засади і організаційні умови здійснення освітньовиховного процесу, що включають зміст, форми, методи, технології навчальновиховного процесу, його учасників, фінансово-матеріальне і науково-методичне
забезпечення, оцінювання, результати професійної підготовки віднесено до
змінних елементів (Поліщук, 2006, с. 145146).

Ціннісно-концептуальний компонент

Мета: підготовка соціальних працівників до здоров’єзбережувальній діяльності як творчого вирішення
соціальних проблем і комплексного надання соціальних послуг, відовідно до професійних стандартів і
цінностей соціальної роботи у сфері здоров’я, на всіх рівнях практики

Наукові підходи: міждисциплінарний, системний, гуманістичний, компетентнісний, культурологічний,
аксіологічний, андрагогічний, соціологічний, еклектизму, епістемології, педагогіки свободи

Принципи: науковості знання, ціннісної, професійної спрямованості підготовки, наступності й послідовності, зв’язку теорії з практикою, рівновагомості практичної і теоретичної складових підготовки; студентоцентризму, гнучкості, диференціації, індивідуалізації; мультикультуралізму, міждисциплінарності, єдності
колективної діяльності і самостійності студента; партнерства студентів і викладачів, університету і соціальних
служб; впровадження інноваційних методів і технологій; інклюзії; неперервності професійного розвитку

Організаційно-процесуальний
компонент

Змістовий компонент

Суб’єкт-суб’єктний
компонент

Цінності: соціальна справедливість, гідність і цінність людини, важливість людських відносин, цілісність,
компетентність, здоров’єцентризм, сприяння розвитку особистості і суспільства

Оцінювально-результативний компонент

Соціальний і державний запит на професійну підготовку майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності
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Суб’єкти: студенти, викладачі, інструктори з практики, супервізори, адміністратори
факультетів, фахівці соціальних служб і закладів охорони здоров’я, члени громади

Інтегрована структура програми: місія і цілі, очевидна й неочевидна складові, оцінювання
Теоретична складова: БСР загальнонаукові (фундаментальні) дисципліни (гуманітарні, природ-ничоматемат.) і проф. орієнтовані базові; МСР базові і
прогресивні професійно орієнтованиі курсів – на
магістратурі.

Практична складова: орієнтувальна, базова, прогресивна
практика,
практикум,
практичні
компоненти
теоретичних
курсів,
практика
самостійного
глобального
дослідження,
волонтерська.

Бази практики здоров’єзбережувальної діяльності у соціальній роботі: цінності (служіння; здоро-в’я як
основне право; самовизначення; участь; культурна компетентність; розвиток внутрішнього поте-нціалу;
усунення бар’єрів середовища до досягнення здоров’я; непричинення шкоди); мета, завдання

Організаційні умови: нормативно-правові – освітня політика, структура, тривалість навчання,
освітні рівні (бакалавр, магістр, доктор філософії; постдокторська, спеціалізація, сертифікація,
підвищення квалфікації, тематичне удосконаленн), , стандарти акредитації, фінансово-матеріальне
забезпечення, інклюзивне середовище, зв’язки з базами практики, громадою, науковими центрами;
педагогічна підтримка студентів; гнучка індивідуалізація підготовки; академічна мобільність
Дидактичні засади: зміст – науковість, професійна, практична орієнтованість, здоров’єзбережувальна спрямованість, генералістичність, «осердя», епістемологічність, еклектичність; форми підгот.
– очна (у т.ч. вечірня) і заочна (у т.ч. розподілене навчання); ФОН – навчальні заняття; самостійна
робота; практична підготовка; контрольні заходи; методи - дослідження на основі фактичних даних,
підсилення теорії, трансдисциплінарні курси зосереджені на вирішенні проблем, дослідження із
залученням громади, навчання базоване на проблемі, технології - ІТ, дистанційне навчання, віртуальне навчальне середовище, мережа Інтернет, програма глобальної інформаційної участі; науковометодичне забезпечення: стандарти підготовки; навчальні плани; програми теоретичних дисциплін
і практики; методичні матеріали до занять й індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів; підручники і посібники; матеріали поточного та підсумкового контролю
Оцінювання і моніторинг успішності:
методики оцінювання,

Акредитація: оцінювання і моніторинг
програм

Результат: соціальний працівник компетентний у здоров’єзбережувальній діяльності готовий до комплексного вирішення проблем клієнтів на засадах професійних цінностей, сприяє розвитку їх здоров’я і
покращенню добробуту, розвитку суспільства, а також здатний до подальшого професійного розвитку

Рис. 4.3.1 Система професійної підготовки соціальних працівників
в університетах США до здоров’єзбережувальної діяльності
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Зупинимось детальніше на характеристиці основних компонентів системи
ППМСПЗД. Її мета полягає у формуванні фахівця соціальної роботи
компетентного в здоров’єзбережувальній діяльності – готового до творчого
розв’язання соціальних проблем і комплексного надання соціальних послуг
відповідно до професійних стандартів і цінностей соціальної роботи у сфері
здоров’я, на всіх рівнях практики, здатного до подальшого професійного розвитку.
Виходячи з мети, завдання професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності (ППМСПЗД) включають:
1) забезпечення неперервного досвіду здоров’єзбережувальної діяльності
студентів у різних ситуаціях теоретичної і практичної підготовки як аспекту їх
професійного становлення і розвитку; 2) сприяння підвищенню загальної
професійної

компетентності

використання
3) формування

студентів

здоров’єзбережувальної
компетентності

соціальної
діяльності

роботи
як

за

засобу

здоров’єзбережувальної

рахунок
навчання;

діяльності

як

невіддільної складової професійної компетентності соціального працівника для
сфери здоров’я.
Досягненню мети і виконанню завдань системи ППМСПЗД сприяє
використання провідних наукових підходів: системного, міждисциплінарного,
синергетичного,

гуманістичного,

компетентнісного,

культурологічного,

аксіологічного, андрагогічного, соціологічного, еклектизму, епістемології,
педагогіки свободи. Це передбачає врахування принципів: науковості, ціннісної,
професійної спрямованості підготовки, наступності й послідовності, зв’язку
теорії з практикою, рівновагомості практичної і теоретичної складових
підготовки; міждисциплінарності, мультикультуралізму; студентоцентризму,
гнучкості, диференціації та індивідуалізації, поєднання колективної діяльності з
самостійністю студента; партнерських стосунків між студентами і викладачами,
між університетом і соціальними службами; застосування інноваційних методів
і технологій; інклюзії; неперервності професійного розвитку.
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Система ППМСПЗД спирається на цінності здоров’єзбережувальної
діяльності: служіння; ставлення до кожної людини як цілісної особистості;
досягнення здоров’я клієнтом як реалізації основоположного права; повага до
права клієнта на самовизначення у питанні здоров’я; сприяння реалізації права
на участь у прийнятті рішення щодо здоров’я; виявлення та розвиток
внутрішнього потенціалу особистості; усунення бар’єрів (нерівності) у
середовищі клієнта для досягнення повного здоров’я; поєднані з цінностями
професійної соціальної роботи: соціальна справедливість, гідність і цінність
людини, важливість людських відносин, цілісність, компетентність. Означені
цінності відображають специфіку професії соціального працівника у сфері
здоров’я – високий рівень етичної зумовленості, що є запорукою професійної
ідентичності та ефективності практики. Завдяки постійному міцному зв’язку
цінностей професії і професійної підготовки результати функціонування
системи ППМСПЗД максимально співпадають із її метою та завданнями,
забезпечують високий рівень її ефективності. Очевидно, що без участі суб’єктів
професійної підготовки передача, засвоєння чи відтворення професійних
цінностей неможливі.
Центральне місце в системі належить «суб’єкт-суб’єктному» компоненту
як носію цінностей професійної діяльності соціальних працівників сфери
здоров’я. Безпосередні учасники – студенти, викладачі, інструктори з практики,
супервізори, фахівці соціальних служб і закладів охорони здоров’я. Незважаючи
на те, що в системі вищої освіти США відсутні єдині вимоги до прийому
студентів і набір проводять залежно від рангу закладу, географічного
розташування, рейтингових місць,

потужностей тощо, політика відбору

абітурієнтів для програм підготовки соціальних працівників побудована на
врахуванні критеріїв. Зокрема таких, як: педагогічні показники (середній бал
атестату не менше В, рангове місце учня в класі, результати тестувань);
результати оцінювання особистості під час співбесіди (мотивація, схильності,
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здатності до розвитку як фахівця); рекомендації вчителів, авторитетних фахівців,
керівництва з місця праці, з громади (González, & Adam, & Stanley, (Ed.), 2015, с.
25).
Конкуренція при вступі на програми соціальної роботи у сфері здоров’я
стійко висока, особливо у закладах, що відомі в країні й за її межами
традиціями підготовки, видатними науковими і практичними досягненнями.
Перш за все, це стосується шкіл соціальної роботи в університетах Берклі
(Каліфорнія)

і

Дж. Вашингтона

(Сент-Луїс),

Мічиган

(Енн-Арбор)

і

університету штату Вашингтон (Сіетл), коледжів Брин-Мор (Пенсильванія) і
Сіммонса (Массачусетс), що займають найвищі щаблі відповідних рейтингів
(The 10 Best Online, 2015; United States, 2016, June 20). У таблиці 1 додатку Л
подана інформація про заповнення студентами програм соціальної роботи
станом на початок осені 2015 р. Оскільки студенти можуть подаватися до
декількох програм відразу, РОСР не в змозі зробити абсолютно точний
підрахунок, тому кількість зареєстрованих абітурієнтів у майже 3 рази менша за
число фактичних претендентів. Так, на 380 програм підготовки магістрів у
галузі соціальної роботи подало заяви понад 60 тис. осіб, прийняті заяви від
39,5 тис. осіб, зараховано нових студентів – 25,8 тис. осіб, що забезпечує
оновлення студентського складу програм до 70 % і більше. З таблиці видно, що
показник зарахування був найвищий на докторські програми практичного
спрямування (93,5 %); для них характерні міждисциплінарні дослідження
проблем соціальної роботи у сфері здоров’я на зразок: «Взаємодія між
поведінковими чинниками і генотипом у розвитку деменції при хворобі
Альцгеймера», «Адаптація і трансформація: перехід до прийомного батьківства
гей-пар», «Перспективи розвитку корисних і шкідливих взаємодій між
професіоналами і батьками дітей з когнітивними проблемами», «Життя в
небезпеці: кореляція структурних і контекстних ризиків серед жінок,
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позбавлених волі за насильницькі злочини» тощо (Council on Social Work
Education, 2012, с. 13; CSWE, 2015, с. 17; Simmons College, 2016).
Студенти, як і викладачі та інші співробітники шкіл соціальної роботи, є
«віддзеркаленням» різноманітності суспільства, сприяють підтримці атмосфери
розуміння людського розмаїття, у якій люди з відмінностями та особливими
характеристиками відчувають підтримку, свою цінність і право на реалізацію
індивідуального професійного розвитку. Вони представляють багатогранність
расових, етнічних, культурних, релігійних, гендерних, пов’язаних зі здоров’ям
та інших особливостей американського суспільства (University at Albany, 2016).
Водночас вони характеризують високий ступінь відповідності програм
ППМСПЗД вимогам Світових стандартів та

стандартів акредитації і

професійної підготовки згідно з ОПСА, реалізації зобов’язань програми щодо
різноманітності та дотримуються усіх державних і федеральних законів про
запобігання дискримінації на основі різноманітності стосовно будь-якого
студента (International Association of Schools, 2005; University at Albany, 2016а;
University of California’s, 2014а). Зазвичай університет чи школа, які не є під
патронатом певної релігійної організації, не дотримуються жодних релігійних
календарів, але це не забороняє студентам – представникам різних релігійних
громад задовольняти їхні духовні потреби. Для цього є можливість попередньо
повідомити викладачів на початку осіннього семестру про дні свят, яких
дотримується студент, і визначитися з відпрацюванням відповідних тем. Це
звичайна практика в системі ППМСПЗД, орієнтованій на повагу до особистості,
її цілісності, цінності (University of California’s, 2016b; University of Michigan,
2014).
Можливості отримання вищої освіти представниками етнічних меншин
були предметом особливої уваги президента Б. Обами і визначили освітню
політику шкіл і факультетів соціальної роботи в університетах США.
Переважна більшість університетів, які готують майбутніх соціальних
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працівників до здоров’єзбережувальної діяльності, включили полікультурну
компетенцію випускників як важливу складову професійної компетентності
випускника у розумінні культурної зумовленості поведінки клієнтів щодо
здоров’я (Standards for Cultural Competence, 2007). Для забезпечення
полікультурного представництва у середовищі студентів та

науковців

американських вишів відкриваються спеціальні освітні та освітньо-наукові
програми, як-от, «Диспропорції в галузі охорони здоров’я» (університет
Елбані), де основна група учасників – це представники корінних народів
(University at Albany, 2015). Її мета – зміцнення напряму досліджень і нової
когорти студентів докторської програми у галузі соціальної роботи з різними
групами населення, які дотепер були недостатньо представлені у вищій школі
США (ескімоси, могікани, ірокези, оджибве, анішіабе та ін.) (University at
Albany, 2016c; The Raising Healthy Anishinaabeg Children, 2014; University of
California’s, 2014c; University of Michigan, 2014; University of Michigan, 2015c;
University of Michigan, 2016c). Програма була «кроком у відповідь» на
результати дослідження, проведеного фахівцями цього ж університету. Зокрема
було встановлено, що серед 5 161 студентів, зарахованих на навчання у
20142015 н. р., представники расових і етнічних меншин становили 39,9 %,
серед випускників цього ж року їх було тільки 16,9 %, а в професорськовикладацькому складі на цей час було тільки 9,3 % представників різних
національних груп (University at Albany, 2016).
Різноманіттю в середовищі студентів програм ППМСПЗД сприяв ще один
факт – заснування адміністрацією Дж. Буша Фонду ґрантів для розширення
доступу студентів з родин із низькими доходами (гранти Пелла), що значно
спростило їх доступ у громадські коледжі (United States, 2014; Family
Educational Rights and Privacy Act, 1974). Така стратегія забезпечила шанси на
вищу освіту для всіх американців, у тому числі з фінансового погляду. Таким
чином, основними критеріями для зарахування визнано особистісний потенціал
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і досягнення претендента (Стойка, 2013, c.200). Додатковим спрощенням
фінансової доступності в освітній політиці США було «пробачення» позик
(погашення урядом частини позики за умови виконання студентом певних
вимог). Такий підхід достатньо дієво стимулював і продовжує впливати на
активність студентів. Багато університетів, що готують соціальних працівників
до здоров’єзбережувальної діяльності, працюють з подібними програмами
фінансування. Наприклад, в університеті Гумбольдта (Каліфорнія) в такий
спосіб заохочується підготовка студентів – представників місцевих індіанських
племен до здобуття кваліфікації за комбінованими програмами підготовки
бакалавра і магістра соціальної роботи за спеціалізаціями у сфері ментального
здоров’я, здоров’я громади (HSU. Department of Social Work, 2016). При цьому
умовою полегшення фінансового навантаження є зобов’язання студента по
закінченні навчання працювати за отриманою спеціальністю у своїй громаді
(племінному середовищі) не менше двох років (HSU Financial Aid, 2016).
Студенти представляють різноманіття громад, для задоволення потреб
яких функціонують університети. Це означає залучення в програми підготовки
майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності також
осіб з відмінностями здоров’я, зумовленими як наслідками попередньо
перенесених захворювань чи порушень здоров’я, так і теперішніми станами
(наприклад, осіб з досвідом лікування проблем психічного здоров’я чи
залежностей від психоактивних речовин, ВІЛ-інфікованих чи хворих на СНІД, з
інвалідністю,

зумовленою

соматичними

порушеннями

або

хронічним

захворюванням тощо) (HSU. Majors & Programs. Degrees Offered, 2016).
Вимоги до рівня попередньої підготовки претендентів на зарахування у
програми ППМСПЗД включають: на програми підготовки бакалавра – атестат
про загальну середню освіту і досвід волонтерської роботи; на магістерські
програми – ступінь бакалавра або ж атестат випускника загальноосвітнього
закладу в поєднанні зі значним (не менше 10 р.) досвідом волонтерської і
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практичної діяльності в соціальних службах. На програми докторського
ступеню приймають осіб з дипломом магістра, проте на програми подвійного та
комбінованого ступеню, як-от, «соціальна робота» у поєднанні з «громадським
здоров’ям» чи подібні приймають і з освітою бакалавра за наявності
практичного досвіду (HSU. SW. 2016-2017 Catalog, 2016; Brown School: Joint
and Dual Degrees, 2015; Berkeley Social Welfare. MSW + The PhD in Social
Welfare, 2016; University of Michigan, 2016c).
Важливим «елементом» системи ППМСПЗД США є професорськовикладацький склад шкіл коледжів, факультетів, університетів. Університети з
повним циклом навчання, що здійснюють підготовку за докторськими
програмами, разом з коледжами бакалаврського і магістерського рівнів,
укомплектовані найбільш кваліфікованими кадрами викладачів і науковців, чий
авторитет не в останню чергу формує імідж і престиж вишу. На переконання
професора П. Марамалді, доктора філософії, магістра з громадського здоров’я,
директора докторської програми із соціальної роботи в Школі соціальної
роботи Сіммонс коледжу якість освіти починається з якості викладання. Саме
тому

професори

школи

беруть

активну

участь

у

клінічній

роботі,

консультуванні, викладанні, дослідницькій діяльності і, зазвичай, є лідерами
громад. Їх дослідження, знання і досвід охоплюють широкий спектр питань –
від

соціального

захисту

дітей,

проблем

міжособистісного

насильства,

геронтології, нерівності в охороні здоров’я, травми (ПТСР) до соціальних
послуг для осіб з ВІЛ/СНІД, питань здоров’я і добробуту біженців та
іммігрантів, допомоги у разі важкої втрати в сім’ї, проблем расизму і
гноблення, лідерства і практики, базованої на доказах, соціальної політики у
США і світі (HSU Department of Social Work, 2015a; Simmons College, SSW, 2016;
Doctoral Programs in Social Work and Public Health Sciences, 2015; Simmons
College, SSW, 2017). Вони співпрацюють у клінічному і науковому аспектах із
провідними навчальними і науково-дослідницькими установами в межах штату,
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країни, із зарубіжними партнерами, сприяють розвитку можливостей студентів,
докторантів, університетів (University at Albany, CEMHD, 2016). Загальною
вимогою до викладачів програм бакалавра і магістра є кваліфікація на рівні не
менше магістра соціальної роботи, бажаний досвід практичної діяльності
(понад два роки після здобуття ступеня), наукова активність, а для керівників
практичної підготовки – участь у практичній соціальній роботі.
Вища школа США заснована на єдності функцій навчання і дослідження
як рушійній силі саморозвитку і забезпечення зростання її ролі в суспільному
житті, впливі на різні соціальні інститути. За останні десятиріччя відбулися
зміни політики діяльності університетів у напрямі сприяння оптимізації
співвідношення між науково-дослідною і педагогічною діяльністю викладачів
(Стойка, 2015, с. 15; Ничколо, Н.,& Кудін, В.(Ред.), 2000, с.77). Сутність
сучасної системи вищої освіти США пов’язана в першу чергу з можливостями
здобуття наукових знань, масовістю і пріоритетністю професійної орієнтації.
Здобуття освіти зумовлено такими чинниками, як: прискорення темпів
«старіння» знань і їх оновлення в межах певної спеціальності; орієнтація
фахівця на безперервне вдосконалення напрямів, методів, засобів професійної
діяльності; потреба формувати в сучасного фахівця умінь співпраці з
представниками інших наук, сфер діяльності на засадах міждисциплінарності;
колективна

діяльність

і

колективна

творчість;

зміни

функціонального

репертуару фахівця у процесі розвитку професійної кар’єри з наголосом на
управлінських і науково-дослідницьких аспектах; корегування дослідницьким
процесом у відповідь на суспільні виклики (Ничколо, Н.,& Кудін, В.(Ред.),
2000, с. 76).
Це вимагає застосування різних типів і моделей навчання. На думку
авторів доповіді «Немає меж навчанню» (1979) Дж. Боткін (J.Botkin),
М. Елмандра (M.Elmandra), М. Маліца (M.Malitza), освіта в сучасних умовах
полягає в нагромадженні індивідуального і соціокультурного досвіду, тому
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основні типи навчання – підтримуюче (maintenance learning) й інноваційне
(innovative learning). «Підтримуюче» навчання – процес і результат навчальної
діяльності, спрямованої на підтримку і відтворення культури й соціальної
системи, соціального досвіду. Цей тип навчання й освіти забезпечує
наступність соціокультурного досвіду в умовах шкільного навчання і вищої
школи, а далі – у неперервну професійну підготовку; відтворює і передає
соціальний досвід. Інноваційне навчання як процес і результат навчальної та
освітньої діяльності, стимулює інноваційні зміни в сучасних культурі й
середовищі, активні дії людини й суспільства у відповідь на цю діяльність. Таке
навчання пов’язане з творчістю, творчими пошуками на основі наявного
досвіду і його примноженням (Ничколо, Н.,& Кудін, В.(Ред.), 2000, с. 7475;
Botkin, Elmandra & Malitza, 1979).
Педагогічна діяльність викладача в системі ППМСПЗД визначається
типом

його

науково-педагогічної

свідомості

–

технократичним

чи

гуманістичним. Першому типу притаманне використання соціально-інженерної
технології у якості дидактичної основи; розуміння навчання як строго
конструйованого, прогнозованого процесу з чітко окресленими результатами;
орієнтування навчання на засвоєння певних зразків, еталонів. Гуманістичний
тип заснований на засадах розвитку і реалізації творчого потенціалу
особистості у навчальному процесі; навчанні як самостійній діяльності з
освоєння нового досвіду, результати якого неочевидні; навчанні як процесі
розвитку пізнавальних і особистісних можливостей. Відповідно до двох типів
науково-педагогічної свідомості розглядають дві групи дидактичних категорій.
Технократичний тип науково-педагогічної свідомості оперує категоріями
«ефективність навчання; критерії засвоєння (еталони результатів); формувальна
і узагальнювальна оцінка; надання інформації та еталонів засвоєння,
тестування,

критеріальний

контроль;

конкретизація

навчальних

цілей;

корегуючий зворотній зв’язок; навчальні процедури; повне засвоєння знань і
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умінь» тощо. Для гуманістично орієнтованої свідомості визначальними
психолого-дидактичними категоріями є «орієнтація на процес; вирішення
проблем; навчальне дослідження; висунення і перевірка гіпотез; збір даних;
експеримент; обмін знаннями; рефлексивне, критичне і творче мислення;
аргументація; прийняття рішень; моделювання; співставлення моделі з
реальністю; розвиток сприйняття; пошуки особистих ідеалів тощо» (Ничколо,
Н.,& Кудін, В.(Ред.), 2000, с. 76-77).
У характеристці системи ППМСПЗД в університетах США важливе місце
належить

організаційно-процесуальному

компонентові,

представленому

організаційними умовами і дидактичними засадами професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності. Цей
компонент, як і попередній, вважаємо змінним, оскільки його елементи –
нормативно-правове

забезпечення

системи

(освітня

політика,

стандарти

акредитації, структура, тривалість навчання, освітні рівні; фінансово-матеріальна
складова), а також створення інклюзивного (в широкому значенні сприятливості і
доступності) середовища, гнучкість та індивідуалізація програм підготовки,
академічна

мобільність,

застосування

інноваційних

методів

навчання,

інформатизація і технологізація навчального процесу тощо, є похідними,
зумовленими закономірностями розвитку системи. Зупинимось детальніше на
характеристиці елементів організаційно-процесуального компоненту системи.
Розвиток освіти і підвищення її якості є пріоритетом державної політики
США впродовж останніх десятиріч. Сучасну систему американської вищої
освіти, на відміну від України, характеризує високий рівень децентралізації
(Стойка, 2015, с. 5). Особливості управління освітою в США визначені
законодавчо, забезпечені державною освітньою політикою – актами Конгресу
«Кодекс законів США» (розділ 34). Збірник щорічно перевидається і
доповнюється новими законами у сфері надання освітніх послуг. Позбавлений
права формувати загальнодержавну систему керівництва освітою Федеральний
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уряд

несе

юридичну

відповідальність

за

дотримання

права

кожного

громадянина країни на рівний доступ до державних навчальних закладів.
Національну політику в сфері вищої освіти розробляє Департамент освіти
США, орієнтуючись на закони і нормативні акти, затверджені Конгресом,
забезпечує інтеграцію планів розвитку вищої освіти і економічного зростання
(Стойка, 2015, с. 6). Політику закладів, навчальні плани, програми тощо
затверджують органи влади штатів і округів; у кожному штаті своя специфіка
системи освіти. Управління системою освіти штату, керування навчальними
закладами здійснює Департамент освіти штату, склад якого призначає
губернатор, за погодженням із законодавчим органом штату.
Аналіз стану нормативно-правового забезпечення підготовки соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в США показав, що ці
питання вивчали Л. Балахадзе, А. Каплун, Н. Мукан, Н. Пазюра (з позицій
професійної підготовки та навчання фахівців різних галузей), С. Бабушко,
І. Литовченко, Т. Пілюгіна, О. Романовський, О. Тарасова (в освітній сфері
США) (Бабушко, 2014, с. 156). Найбільш актуальними у контексті ППМСПЗД є
Закон про вищу освіту (1965 р.), доповнений пунктом про збільшення розмірів
допомоги студентам з родин із низькими доходами (1992 р.), що сприяв
залученню до здобуття освіти в галузі соціальної роботи для сфери здоров’я в
першу чергу представників індіанських громад.
На підтвердження стратегії сприяння процвітанню нації та збільшення
інвестицій в людський капітал у 1990-х рр. було ухвалено низку законів,
державних програм – Національний план впровадження освітніх технологій у
підготовку американських учнів до XXI ст. і забезпечення технологічної
грамотності (1996 р.) (Стойка, 2013, с. 200). Це дозволило збільшити витрати на
соціальну сферу США втричі більше за військову і проголосити інвестиції в
людський капітал пріоритетом державної політики.
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У галузі вищої освіти було запроваджено нові види фінансової допомоги:
Президентська почесна стипендія (для кращих учнів випускних класів середніх
шкіл); ґранти додаткових можливостей (для студентів бакалаврату з родин із
низькими доходами); спеціальні ґранти студентам коледжів (для підняття рівня
успішності). Було розширено фінансову допомогу в формі податкових знижок
для платників податків (Закон про надання допомоги платникам податків,
1997 р.). Стимулювався розвиток федеральної програми «Робота для студентів»
(її розширено до участі 1 млн. осіб в 2000 р.); створювалися умови сприяння
підготовці абітурієнтів до вступу у вищі навчальні заклади, особливо дітей з
малозабезпечених родин, представників етнічних меншин; запроваджено
дистанційну освіту, зокрема, дітей з обмеженими можливостями (акт «Про
навчання людей з інвалідністю», 1973 р.); безперервне навчання – освіта
дорослих тощо (Стойка, 2013, с. 201). На початку ХХІ ст. питання вищої освіти
в США залишається на вістрі уваги керівників держави: забезпечено
можливості доступу дітей з інвалідністю у вищі навчальні заклади (акт «Про
допомогу у вирішенні питань інвалідності та закону про права», 2000 р.),
розширено дистанційне навчання осіб з інвалідністю, збільшено фінансування
етнічних вузів, введено податкові пільги.
Результати аналізу потреб ринку праці у висококваліфікованих фахівцях,
проведеного Центром освіти і робочої сили університету Джоржтауна,
показали, що запит економіки США у 1973 р. був лише на 28 % працівників з
дипломом про вищу освіту, у 2007 р. ця цифра сягнула 59 % від загалу робочих
місць. Прогноз Центру на 2018 р. – 63 % фахівців високої кваліфікації потрібно
для економіки (Carnevale, Smith, 2010, с. 21). Це і визначило стратегію
президента Б. Обами щодо вищої освіти – спонукання кожного дорослого
американця отримати хоча б базову вищу освіту. За прогнозом Міністерства
праці США, протягом 20152025 рр. запит на кваліфікованих соціальних
працівників для сфери здоров’я в громаді зросте на 25 %, а на соціальних
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працівників сфери психічного здоров’я збільшиться на 12 % у порівнянні з
2014 р. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2015).
Важливим законом з питань професійного навчання і розвитку є Перкінс-акт
(1934 р.), доповнений 2006 р. пунктами про технічну підтримку освіти,
регулювання професійного розвитку, навчання персоналу в США. Це має
значення для підготовки і професійного розвитку фахівців соціальної роботи для
сфери здоров’я. На виконання закону держава щороку виділяє 1,3 млрд. дол. США
для розвитку програм професійного зростання, а з 2014 р. фінансову підтримку
акту збільшено ще на 53 млн. дол., що свідчить про розуміння на державному
рівні значущості професійної освіти і професійного розвитку для держави і
кожного громадянина (Carl, 2011; Human Resources Law, 2009).
Закон про людські ресурси регламентує питання професійного розвитку
фахівців (United States. Act, 2013). У цьому комплексі актів є «Стандарти
справедливої праці», регулювання трудових відносин, гарантії прав працівників
на мінімальну заробітну платню, понаднормову працю, забезпечення їх
потрібними знаннями, навичками для виконання професійних обов’язків
(Lifelong Learning Accounts Act, 2008). Документ важливий у контексті
здоров’єзбережувальної діяльності соціальних працівників, часто пов’язаної з
етичною проблемою – неможливістю відмовити людині, яка потребує
допомоги. Відомо, що такі ситуації виникають у будь-який час (нічний чи
вільний від професійної діяльності соціального працівника), що вимагає
відповідного регулювання. Центр з досліджень робочої сили в соціальній
роботі при НАСП постійно моніторить ситуацію на ринку праці, що дозволяє
швидко реагувати на запити в соціальній сфері, сприяє ефективному
використанню ресурсів освітніх програм з підготовки соціальних працівників
до діяльності зі збереження здоров’я (NASW Center for Workforce, 2011).
Заслуговує на увагу Закон про створення рахунків для потреб освіти
упродовж життя (2007 р.), що сприяє навчанню упродовж всієї професійної
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кар’єри, розвитку потенціалу особистості. Інвесторами навчання визнано
самого працівника, роботодавця, «зовнішніх» спонсорів (бізнес, благодійні
фонди, фізичні особи). У такий спосіб зменшується залежність кар’єрного
росту

працівника

від

роботодавця

й,

відповідно,

зміцнюється

його

конкурентоздатність на ринку праці. Рада з освіти дорослих та емпіричного
навчання розглядає такі рахунки потенційно обов’язковими складовими
стандартного компенсаційного пакету (Lifelong Learning Accounts Act, 2008;
United States. Act, 2013). Документ актуальний для професійної підготовки
соціальних працівників у сфері здоров’я, позаяк професійний розвиток
належить до стандартів практики фахівця соціальної роботи (Brauns, Kramer,
1991; Brown, 2009; Raybould, 2006; Standards in Health Care, 2005; Standards for
Clinical, 2005; Standards for Services in Long-Term, 2005).
Акт на підтримку знань та інвестування в навички на все життя (2013 р.)
пов’язаний з поправкою у Законі про працівників унаслідок зростання рівня
безробіття в країні. У 2012 р. кількість безробітних складала 12 млн. громадян
США, при цьому не зайняті були мільйони вакансій. Причина подібної ситуації
у конкуренції роботодавців щодо працівників з відповідною кваліфікацією
(United States. Act, 2013). У соціальній роботі сфери здоров’я всі роботодавці
очікують на високий рівень підготовки соціальних працівників до професійної
діяльності, а університети і коледжі, що готують фахівців такої кваліфікації,
постійно працюють над удосконаленням освітніх програм (Smith College, 2016;
Boston University School of Social Work, 2015; University of Washington School of
Social Work, 2015). З метою підвищення якості освіти та її доступності у США
ведеться постійний моніторинг якості вищої освіти на інституційному,
регіональному, міжнародному рівнях (Татарчук, 2004, с. 127).
Яскравим прикладом дієвості такої політики є акредитація програм з
підготовки бакалаврів і магістрів соціальної роботи під егідою РОСР, що
спрямовується на оцінювання якості програм, зокрема такого аспекту як якість
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підготовки (The Council on Social Work Education, 2008; BASW Program
Evaluations, 2014). Сама акредитація не визначена обов’язковою законодавчо,
але

вважається

суттєвим

елементом

управління

системою

підготовки

соціальних працівників, складовою освітньої політики в галузі соціальної
роботи, інструментом розвитку професії; спирається на прихильність фахівців
програм цінностям професійної діяльності, зокрема такій як сприяння розвитку
особистості і суспільства (Educational Policy and Accreditation Standards, 2010).
Мета акредитації полягає в забезпеченні професійного висновку щодо якості
функціонування пропонованої програми (на основі її оцінювання за критеріями
ОПСА) і сприяння постійному її поліпшенню. Систематична перевірка
дотримання встановлених стандартів підтримує довіру суспільства до якості
професійної освіти в галузі соціальної роботи і професійної компетентності
практиків. За результатами моніторингу НАСП програм професійної підготовки
в галузі соціальної роботи, неакредитованих програм в країні не більше 5 %,
тобто близько 40 (із 780 програм рівня бакалавра і магістра соціальної роботи
акредитованих і тих, що перебувають в процесі очікування акредитації) (Annual
Statistics, 2012; Annual Statistics, 2015; About CSWE Accreditation, 2016).
Фінансування вищої освіти США визнане серед найбільших у світі, зазнало
змін за останні 20 років. Його основні джерела – приватний капітал і державний
бюджет. Наприкінці ХХ ст. обсяги фінансування вищої освіти державою
суттєво зросли у порівнянні з попереднім періодом і перевищили приватні
інвестиції; на початку ХХІ ст. відзначено тенденцію урівноважування
державних і ринкових надходжень у вищу освіту. Основні напрямами
фінансування вищої освіти США: наукові дослідження, інституційна допомога;
допомога студентам (Стойка, 2015, с. 14; HSU Financial Aid, 2016).
Сучасна система вищої освіти США включає шість типів вищих закладів
освіти, що різняться за параметрами: статус акредитації (акредитовані,
неакредитовані), форма власності (державна, приватні), рівень навчання (2-річні,
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4-річні) та ін. (Стойка, 2015, с. 8; Бідюк, 2009, с. 148; Скиба, 2015, с. 49).
Загалом державних навчальних закладів у США менше, ніж недержавних.
Приватні вищі навчальні заклади – некомерційні й комерційні; останні
створюються для отримання прибутку і подальшого його розподілу між
засновниками; неприбуткові діють задля досягнення соціального ефекту –
культурних, освітніх, наукових, благодійних чи інших суспільно-корисних
цілей (Стойка, 2015, с. 7; Роуг, 1991, с. 101).
У США налічується понад 150 університетів, з них дві третини – приватні
(див. табл. 1 додатку Л2). За даними щорічних звітів РОСР, у 2012 р. більше
половини програм соціальної роботи (54,7 %) розміщувалися в державних
установах, 35 % у приватно-релігійних асоційованих установах і 10,3 % в інших
приватних навчальних закладах; для порівняння в 2015 р. з обстежених 566
програм у державних установах представлено 54,9 %, приватно-релігійних 34,5 %
та інших приватних 10,6 % (Annual Statistics, 2012, с. 6; Annual Statistics, 2015, с. 4).
Можна зауважити тенденцію зростання частки державних установ, що
здійснюють підготовку за програмами соціальної роботи. Розподіл програм
соціальної роботи за рівнями підготовки в 2012 р. показав, що найнижча частка
розміщення в державних навчальних закладах програм бакалаврського рівня
(54,8 %), далі – докторських програм (71,0 %), і найбільше – програм рівня
магістра (74,4 %). Зважаючи на те, що вища освіта в США представлена
навчальними закладами державного підпорядкування значно менше, ніж
приватними, то такі цифри для програм соціальної роботи в державних
університетах, коледжах та інститутах – дуже високі, особливо рівня магістра і
доктра філософії. Це якнайкраще ілюструє стан професійної підготовки
соціальних працівників у загальній структурі вищої освіти країни і відображає
державну політику з питань соціальної сфери і розв’язання соціальних проблем,
характеризує соціальні пріоритети освітньої політики США (див дод. М1 рис. 1),
свідчить про розуміння керівництвом держави ваги професійної підготовки
соціальних працівників для сфери здоров’я як засобу розвитку людей і водночас
шляху вирішення соціальних проблем населення.
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Дослідницьким університетам США належить особливе значення в системі
підготовки соціальних працівників до діяльності зі збереження здоров’я, не
обмежене тільки науковими дослідженнями. Значна увага в них приділяється
впровадженню результатів наукових розвідок у всі сфери життя. Наприклад,
університет Мічигану займає перше місце за обсягами витрат на науководослідницьку

і

дослідно-конструкторську

діяльність

серед

державних

університетів країни; його інститути і центри визнані на міжнародному рівні й
представляють міждисциплінарні науково-дослідні осередки. Зокрема такі, як
Інститут соціальних досліджень, Національний центр дослідження бідності,
Інститут досліджень з проблем жінок і гендерних питань, Кертіс-центр, Центр
із вивчення залежностей від психоактивних речовин, Мічиганський інститут
клінічних досліджень і вивчення здоров’я (University of Michigan. SSW, 2016u;
University of Michigan. SSW, 2016t; University of Michigan. SSW, 2016r; University
of Michigan. SSW, 2016s; University of Michigan, Curtis Center, 2016; Research
Office, 2016; University of Michigan. Center for Human Growth, 2016; MHIRT
Program Projects in Chile, 2015; Vivian, James, 2014).
Американська

концепція

університету зосереджується

на:

вихованні

інтелектуальних провідників суспільного прогресу; поєднанні навчальної
діяльності викладачів з науковими дослідженнями для забезпечення їх
достатнього творчого потенціалу й сприяння інтелектуальному розвитку молоді;
визнанні університету завершальною ланкою навчання теорії як засобу розвитку
цивілізації. Головні організаційні засади американської моделі університету
полягають у служінні суспільству (як основа функціонування); відкритості;
рівновазі між загальними і ринковими цілями (Сидорчук, 2013, с. 19). Незмінно
університети виконують ключові завдання – навчання молоді, здійснення
наукових досліджень, формування цінностей, надання послуг суспільному
оточенню. Головними принципами діяльності кожного університету є повнота
пропонованого наукового знання, дух свободи творчості у викладанні й навчанні,
здатність до самооновлення шляхом підготовки викладачів і вчених (Мещанінов,
2005, с. 131). Саме на цих засадничих умовах базується професійна підготовка
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соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності. У таблиці 2 додатка
М3 представлена зведена інформація про типи вищих навчальних закладів, у яких
здійснюється

підготовка

майбутніх

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності.
Найчастіше програми ППМСПЗД функціонують у 4-річних коледжах
(університетських), їх налічується майже 1 900. За класифікацією Фонду
Карнегі*, у 2012 р. 51,1 % програм соціальної роботи були розміщені в
коледжах магістра і університетських; 29,7 % – в докторських (з рівнем
університету), 18,4 % в бакалаврських коледжах; 0,8 % в спеціальних цільових
програмах і племінних коледжах (*Фонд зосереджений на поліпшені
викладання і навчання, розробив систему категоризації коледжів і університетів
на основі врахування розділу IV Закону про вищу освіту (1965 р.), пов’язаного з
адмініструванням програм і федеральною фінансовою допомогою студентам)
(Update Facts, 2015; Annual Statistics, 2015). Такий розподіл свідчить про
наголос на фахівцях високої кваліфікації у підготовці соціальних працівників
до здоров’єзбережувальної діяльності.
Серед охоплених нашим дослідженням 26 університетів 20 здійснюють
ППМСПЗД за програмами бакалавра, магістра і доктора філософії у галузі
соціальної роботи, тобто всіх освітніх рівнях; у 6-ти є сертифіковані та
стипендійні програми постдокторської підготовки, тематичні курси з питань
здоров’я у соціальній роботі тощо. Таким чином, можна стверджувати про
100 % охоплення університетів програмами підготовки соціальних працівників
до діяльності зі здоров’єзбереження в контексті неперервної освіти в галузі
соціальної роботи.
Тривалість підготовки на рівні бакалавра в середньому 3,5–4 роки (120
кредитів годин), магістра в галузі соціальної роботи для сфери здоров’я 2 роки
(60 кред. год.). Хоча у випадках програм об’єднаної підготовки, на зразок
програми «3-2» (Школа У. Брауна) підготовка бакалавра із спеціальності
«Соціальна робота» триває 3 роки і 2 роки – здобуття ступеню магістра
громадського здоров’я; а у програмі одночасного ступеня – магістра
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соціального забезпечення і громадського здоров’я (МСЗ + MГЗ) в Школі
соціального забезпечення Берклі спільно зі Школою громадського здоров’я
тривалість усього навчання разом 3 роки; за програмою підготовки магістра
соціальної роботи прогресивного рівня в ДУВ триває 10 місяців інтенсивного
навчання, включно з літніми місяцями (University of Washington. School of Social
Work, 2015a; UW SSW, 2015b; UW SSW, 2015c; UW SSW, 2015d; UW SSW, 2015f;
UW SSW, 2015e; UW SSW, 2016c). Тривалість навчання в докторантурі також
може коливатися від 3 років (мінімально рекомендованих 2 роки очного
навчання і 1 рік написання дисертації) до 4–5 років. Більшість студентів
використовують можливість довшого терміну навчання (UW SSW, 2016b; UW
SSW, 2016g).
Американські університети забезпечують можливості навчання на таких
рівнях: перший – академічний коледж – дає загальнотеоретичні знання
майбутнім фахівцям, випускник здобуває ступінь бакалавра, рівень ще
називають бакалаврським (baccalaureate) або переддипломним (undergraduate);
другий – дослідницькі й професійні школи, їх випускники здобувають ступені
магістра, доктора, перший професійний. У дослідницьких школах університетів
майбутніх

фахівців

забезпечують

науково-теоретичними

знаннями,

у

професійних – фаховими знаннями і спеціальними практичними навичками.
Професійні школи функціонують у всіх університетах, а дослідницькі – тільки в
докторських. Рівень називають випускним (graduate) або постбакалаврським
(postbaсcalaureate), він охоплює магістратуру і докторантуру (Стойка, 2015,
с. 10; Annual Statistics, 2012, с. 7).
До кожного рівня підготовки студента пропонується перелік навчальних
курсів за відповідною градацією – нижчий, вищий і магістерський. Усі
навчальні курси для студентів перших двох років навчання відносяться до
нижчого порядку (Lower Division), позначають цифровим рядом 100–299. Це
переважно загальноосвітні предмети, що представляють «Загальні знання»
(General

Studies),

включно

з

англійською

та

іноземними

мовами,

гуманітарними, соціальними науками, культурою, психологією, математикою,
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природничими дисциплінами. Кредитна вага 2-х перших років навчання в
університеті чи за програми 2-річного коледжу в межах 60 кред. год. При вступі
на третій курс студенти обирають спеціальність «мейджор» («major»), що
передбачає засвоєння певної кількості курсів з обраного напряму в процесі
навчання. У переважній більшості шкіл соціальної роботи студенти також
обирають (майнор) «minor» – другу або додаткову спеціальність. Зазвичай
студенти одразу ж обирають декілька додаткових «екстра-курсів» з інших
областей (Astin, 1998, с. 110). Навчальні дисципліни вищого порядку (Higher
Division) позначають цифрами 300–499 (University of NorthernIowa, 2014;
University of Oklahoma, 2016. University of Pittsburgh. SSW, 2016a; UW. SSW,
2016a; UW. SSW, 2016d; UW. SSW, 2016e; UW. SSW, 2016i)
Магістерський рівень (Graduate Level) призначений для студентів зі
ступенем бакалавра, проте за погодженням університету (факультету) студенти
бакалаврської програми останніх курсів можуть обирати ці курси для вивчення.
Це дисципліни основної та додаткової спеціалізації (мейджор, майнор) за
профілем підготовки, позначені цифрами 500–799. У всіх порядках навчальних
дисциплін перед цифрами стоїть літерна індикація (2–4 літери), що вказує на
галузь знань, предмет, до яких належить даний курс. Наприклад, для дисциплін
спеціалізації в підготовці соціальних працівників стоїть “SW” (Social Work –
соціальна робота). При виборі студентом бакалаврської програми ППМСПЗД
дисциплін з основної спеціальності психології кодування її можде виглядати
так – «PSY 405», або додаткової спеціальності зі соціології – «SOC 523»
(University of Minnesota, 2014; University of Pittsburgh, 2014; University of
Pittsburgh, 2015a). Узагальнену структура підготовки соціальних працівників
в умовах університетської освіти США до здоров’єзбережувальної діяльності
зображено нами на рисунку 4.3.1 (Собчак, 2004, с. 65; Distributed Learning,
2015; Astin, 1998, с. 118 ).
Кожному студенту без винятку при вступі на навчання призначають
радника з числа викладачів, який забезпечує академічне консультування.
Радник

надає

підтримку

студентові

у

виборі

дисциплін,

укладанні
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індивідуального навчального плану, його виконанні. Частина університетів має
традицію призначення радників-помічників з числа студентів старших років
навчання («приятель студента»), які, окрім безпосередньо навчальних питань,
допомагають молодшим адаптуватися до атмосфери вищої школи і вимог,
підтримують морально, діляться досвідом (Perault, 2009; University of Northern
Iowa catalog, 2014; Humboldt State University. Catalog, 2016).

Поле практики в соціальній роботі сфери здоров’я

1 р. новачок – до 24 кред.

Рівні
освіти

бакалаврський
(переддипломний)

1 р. 60-90 кред.

3-4 (5) р. науковий
рівень
1-2 р. освітній
рівень

Спеціалізація за методом і
сферою практики – здоров’я

Базова освіта

магістерський (дипломний)

Професійний розвиток фахівця соціальної роботи сфери

2 p. другокурсник – 25-50 кред.

Спеціалізація за методом і
сферою практики – здоров’я

Соціальна
політика

компетентність

3 р. молодший – 56-86 кред.
Спеціальність основна і
додаткова (за методом)

підготовка
Практична
з а г а л ь н а (генералі стична)
спеціальна

Трансфер кредитів
вертикальний

дисциплін
Рівні
магістерський (500-799)
Нижчий (100-299) вищий (300-499)

4 р. старший – більше 87 кред.
Спеціальність основна і
додаткова (за методом)

2 р. 90-120 кред.

Дослідницька
діяльність
ключові компетенції
спеціальні компетенції (здоров’єзбереж.
особистісні якості

Робота в
громаді

Професійна

Групова
робота

→

Індивідуальна
робота

докторський
(післядипломний)

Трансфер кредитів: горизонтальний і блоковий

Рис. 4.3.2 Інтегрована структура підготовки соціальних працівників
до здоров’єзбережувальної діяльності в умовах університетської освіти
США (в опрацюванні автора)
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Важливим аспектом педагогічної підтримки студентів є виховна робота,
що поряд з «академічною та професійною підтримкою і доглядом», є частиною
політики університету, запобігає адміністративним процедурам у зв’язку з
певними порушеннями. Педагогічна підтримка надається в ході обговорень під
час аудиторних занять чи практичної підготовки, включає декілька послідовних
етапів-рівнів, застосування яких визначається викладачем за обставинами
(детальніше описана в додатку Ф8) (University of California’s, 2016).
Окремі стратегії застосовуються для педагогічної підтримки студентів, які
обрали ППМСПЗД за програмою розподіленого навчання (Distributed Learning,
DL). Розподілене навчання як альтернативна програма реалізується у формі
заочного навчання поєднаного із дистанційною роботою в режимі реального
часу; функціонує як інтерактивна особистісно орієнтована на місцеві потреби
мережа в Інтернеті. РН розвинулося завдяки знанням про ефективне і
трансформаційне навчання дорослих і використовується студентами, які мають
певні життєві труднощі. Найчастіше життєві ситуації таких студентів пов’язані
зі статусом батька-одинака, вихователя або штатного співробітника сільської чи
племінної соціальних служб, проживанням у сільській місцевості з дуже
обмеженим

доступом,

статусом

особи

з

діагностованим

порушенням

психічного здоров’я, студентом «нетрадиційного» віку, особи з досвідом життя
з інвалідністю, працівника громадської організації тощо. Для підтримки таких
студентів застосовуються: семінари спільноти РН; допомога регіональних
наставників; віртуальна навчальна лабораторія (Study Lab) (HSU Department of
SW, 2016).
Для студентів з особливими освітніми потребами кожна школа
соціальної роботи, університет мають напрацювання, що відповідають вимогам
федеральних і державних законів, впливають на здобуття кваліфікації особами
з інвалідністю, забезпечують доступність освіти на засадах інклюзивності. Це
частина політики і практики кожного навчального закладу, що забезпечує рівні
можливості освіти студентів із документально підтвердженою інвалідністю, їх
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участі у всіх програмах і заходах, у тому числі стажуванні або роботі на базах
практики – соціальних службах і закладах охорони здоров’я. Студентам з
інвалідністю, які потребують пристосувань академічного середовища, мають
змогу звернутися до своїх викладачів (радників) на початку семестру, щоб
обговорити свої конкретні потреби. Управління з послуг для студентів
університету з обмеженими можливостями (The University’s Office of Services
for Students with Disabilities, SSD) надає допомогу щодо академічних,
економічних, соціальних та розважальних заходів для студентів з інвалідністю.
Послуги супроводу доступності включають: допомогу в пристосуванні
навчальних аудиторій, супровід волонтерів, які читають і стенографують,
засоби для запису усних виступів (лекцій), переклад, транспортні засоби
доступу, орієнтація і допомога в реєстрації, спеціальні стипендії, допоміжні
засоби для читання і навчання (підручники з шрифтом Брайля, великі друковані
матеріали, допоміжні технічні засоби, телекомунікаційні пристрої для глухих і
слабочуючих тощо). Координатори управління виконують роль «з’єднуючої»
ланки, адвоката для студентів з обмеженими можливостями. Для того, щоб
зареєструватися або дізнатися більше про послуги, потрібно звернутися в
Службу для студентів з обмеженими можливостями або на відповідний сайт,
зв’язатися з відповідальними особами в Управлінні студентських послуг по
телефону для вирішення питань, пов’язаних з практикою (HSU Department of
SW, 2016).
Важливим питанням освітньої політики у школах, на факультетах
соціальної роботи, які здійснюють ППМСПЗД, є академічна успішність. У
випадках, коли студент не в змозі підтримувати хорошу успішність йому
призначається випробувальний термін. Причиною такого заходу є: а) рівень
середнього балу студента менший, ніж середній бал успішності студентів
програми (факультету); б) накопичено незавершених курсів на 9 кредитів;
в) рівень U (незадовільний) за практичну підготовку; г) гранична оцінка за
базовий курс практичної підготовки М (marginal) або М за практику студента
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стаціонару. Розгляд питань таких студентів відбувається в Комітеті з
академічних складнощів, який має повноваження відрахувати студентів або
дозволити їм продовжувати випробувальний термін навчання, врахувуючи
зміни в стані успішності чи їх відсутність (HSU Department of SW, 2015a; Hallas,
2008).
За вивчення кожного курсу студент здобуває певну кількість «кредитів»
(«кредитних годин»)*, їх число переважно відповідає кількості годин
аудиторних занять з предмету на тиждень. Звичайно один курс «важить» 35
кредитів. Повна річна програма в більшості вищих навчальних закладів
оцінюється в 1215 кредитних годин (тобто 45 курсів за 1 семестр) (Ничколо,
Н.,& Кудін, В.(Ред.), 2000, с. 72, 359) (див. рис. 4.3.1). Перед початком навчання
студент повинен визначитися, за яким навантаженням він планує працювати –
повний час (Full-time) або за частковою зайнятістю (Part-time). У першому
випадку студент отримує визначене навчальним закладом навантаження в
кредитних годинах; для цього потрібно зареєструватися на певну кількість
навчальних курсів. Зазвичай мінімальне навантаження – від 12 кред. год. на
семестр, але не перевищує 1820 кред. год. (Ничколо, Н.,& Кудін, В.(Ред.),
2000, с. 360, 364); для студентів з частковим навантаженням мінімум 12 кред.
год. на рік, які студент має виконати послідовно протягом року, а не за 1
семестр. Для зарубіжних студентів обов’язковим є навчання за повним
навантаженням кожного семестру.
Варто відзначити, що не всі вищі навчальні заклади США і програми
підготовки в них працюють за єдиною семестровою системою, одночасно
використовують такі одиниці, як «триместр», «квартал» та інші. У таблиці 1
додатку Н подано інформацію про використання різних часових одиниць в
організації навчального процесу підготовки соціальних працівників. Щодо
частки програм соціальної роботи, які пропонують навчання за неповним
навантаженням, то найвищий показник у 2012 р. був у магістерських програм –
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86,4 % (див. табл. 3.6 дод. І), що можна пояснити професійною зайнятістю
студентів магістерських програм.
Якщо студент переводиться в інший університет до одержання диплома, то
більшість кредитів, отриманих у першому університеті, будуть зараховані в
новому. Це дає змогу студентам, які перевелися в інший університет, закінчити
навчання за той самий або приблизно за такий же час (Чорна, 2009, с. 185).
Система кредитних годин постійно вдосконалюється, пристосовується до
вимірювання результатів навчання, а не часу, витраченого на виконання
навчальних завдань. Студентам присвоюють кредити різних рівнів за вивчення
того самого навчального курсу, залежно від виду їх навчальної діяльності. При
цьому студент отримує певну кількість кредитів за відвідування лекцій і
складений іспит з навчальної дисципліни. Для студента, який виконує до того ж
ще й громадські обов’язки (у соціальній роботі для сфери здоров’я це пов’язано
з волонтерською діяльністю або науковим дослідженням), кількість присвоєних
кредитів зростає. Підхід, заснований на результатах навчання, передбачає
отримання студентами відповідної кількості кредитних годин за оволодіння
сукупністю професійних компетенцій, встановлених вищим навчальним
закладом. Для програм підготовки в галузі соціальної роботи у сфері здоров’я
використовується саме другий варіант зарахування кредитів, що пов’язано із
застосуванням компетнтнісного підходу як підґрунтя оцінювання результатів і
зрештою всієї професійної підготовки в галузі соціальної роботи (Smith, 2005;
Стойка, 2015, с. 13).
Єдність методології визначення рівня, змісту і тривалості навчальних
курсів у всіх вищих навчальних закладах сприяє академічній мобільності,
трансферу студентів, що дуже актуально в умовах глобалізації. Студентів,
зарахованих на навчання шляхом переведення з одного вищого навчального
закладу в інший, називають «Transfer student» – так само, як процес зарахування
кредитів, що відображають освітній досвід студента. У сьогоденні системи
вищої освіти США це таке ж звичне явище як вступ на навчання в університет
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чи коледж по закінченні загальноосвітньої школи. Якщо наприкінці ХХ ст.
переважала «вертикальна» мобільність, найчастіше з 2–річних коледжів в 4–
річні, то зараз поширення набуває «горизонтальна» мобільність – рух студентів
з одного коледжу чи університету в інший на тому ж освітньому рівні. Багато
студентів одночасно вчаться у двох і більше навчальних закладах. Для
забезпечення такої можливості університети США користуються блочним
трансфером кредитів – студенту, який успішно завершив кілька навчальних
курсів, отримав сертифікат або диплом присвоюють блок академічних кредитів.
Блочний трансфер ефективно діє у професійних школах і набуває поширення в
системі здобуття академічних ступенів. Практика зарахування кредитів
ґрунтується на використанні різних моделей трансферу блоків, найчастіше за
моделями «курс за курс», «зведення мостів» тощо (Стойка, 2015, с. 14).
З огляду на те, що успішність студентів у програмах ППМСПЗД є
важливим

показником

рівня

оволодіння

компетенціями

і

досягнення

відповідної професійної компетентності, не всі студенти мають змогу отримати
передбачені програмою кредити за певну дисципліну, а лише ті, чия успішність
під час вивчення курсу була не менша за середній семестровий показник оцінки
на факультеті (в університеті). Розрахунок оцінки за теоретичні і практичні
курси проводиться за різними шкалами з диференційованими показниками
визначення рівня досягнутих компетенцій (University of Michigan. SSW, 2016n;
University of Michigan. SSW, 2016v; University of Michigan. SSW, 2016w; UM SSW
2017a).
В американському академічному середовищі не вщухають дискусії з
приводу реформування змісту освіти, що пов’язано з відсутністю єдності в
розумінні основного призначення вищої школи в сучасному суспільстві
(Джуринский, 2008, с. 112; Стойка, 2015, с.14; Griffiths, 1972, с. 13). У цьому
зв’язку директор Центру демократії, розвитку та верховенства права
Стенфордського університету Ф. Фукуями зазначив, що зміни в сучасному світі
вимагають використання потенціалу соціальних наук. Для розвитку потрібно
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«збалансоване» застосування кількісних і якісних методів досліджень: надмірне
захоплення якісними методами сприяє ігноруванню реальних проблем,
відірваності від життя; кількісні методи оптимальні для досліджень у зв’язку з
реформуванням систем освіти чи охорони здоров’я, тоді як вирішення
глобальних проблем вимагає більш якісних підходів. Академічна свобода як
основа будь-якої науки не має регулюватися на урядовому рівні – підтримувати
одні напрями досліджень і практично ігнорувати інші, маргіналізуючи
дослідників «немодних» тем (Фукуяма, Курбатов, 2015, с. 136). З огляду на це
доречно відзначити, що зміст підготовки майбутніх соціальних працівників
сфери здоров’я збалансований щодо кількісних і якісних методик, із наголосом
на перших.
Опитування, проведені найвпливовішими американськими освітніми
фондами Ексон і Форда, дають змогу визнати основні вимоги до сучасного
змісту освіти: оволодіння знаннями і вміннями західної цивілізації, знайомство
зі спадщиною видатних мислителів минулого; розширення пізнавальних
здібностей студентів введенням різноманітних навчальних дисциплін, що
підвищують можливості вивчення предметів спеціальності; формування
особистості, здатної підтримувати і підвищувати свій освітній рівень протягом
всього життя; засвоєння знань, що дають чітке уявлення про всі зміни в
демократичному суспільстві, та вмінь визначати ті з проблем, що мають
найбільш значущий вплив на індивіда чи суспільство в конкретний період
(Стойка, 2015, с. 11). Програми з підготовки майбутніх соціальних працівників
до здоров’єзбрежувальної діяльності відповідають цим вимогам.
Свобода вибору навчальних курсів – це не відсутність академічної
дисципліни, а навпаки, оскільки свобода – це відповідальність; тому вибраний
за власним розсудом перелік курсів є наслідком усвідомленого, зваженого і
обґрунтованого рішення. Можливість самостійно планувати і регулювати своє
особисте навчальне навантаження запобігає багатьом стресам, перевантаженню
студентів. Загалом студенти мають відвідувати всі заплановані робочою
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програмою з конкретного предмету заняття, виконувати і своєчасно здавати
письмові роботи, тестові завдання, отримувати оцінки (Ничколо, & Кудін,
(Ред.), 2000, с. 75; Фрейре, (Авт.); Дем’янчук, (Пер.), 2004, с. 27).
Усе це створює умови для гнучкої організації навчання, спонукає студентів
до ґрунтовного засвоєння навчального матеріалу, сприяє перетворенню
навчання у творчий процес. Особливо, якщо зважати на свободу вибору
навчальних

курсів

і

формування

індивідуального

навчального

плану,

адаптованого до особливих вимог підготовки за фахом та індивідуальних
потреб студента, зумовлених професійними зацікавленнями, усвідомленням
потреби професійного розвитку і кар’єрного росту, особистими цінностями і
пріоритетами (Ничколо, & Кудін, (Ред.), 2000, с. 73). Індивідуалізація навчання
як методика і дидактичний принцип ґрунтується на врахуванні аспектів:
пристосування

часових

рамок

до

індивідуальних

здібностей,

рівня

підготовленості й можливостей освоєння курсу; логічна послідовність і
наступніть у вивченні курсів; застосування комп’ютерних технологій для
укладання індивідуального навчального плану (див. додаток К); використання
лекції як засобу спрямування навчання, а не передачі інформації; зростання
ваги письмових робіт; багаторазова перевірка знань студента викладачем для
кращого орієнтування в реальному стані навчальної діяльності студента і
керування нею та забезпечення підтримки (Бочарова, (Ред.), 1997, с. 17;
Негодин, (Ред.), 1994;Чорна, 2009, с. 185; University of Michigan, 2016d).
Елективнa система формування змісту навчальних програм у вищій школі
США зазнала змін за останні десятиліття, є вибірково-детермінованою, щодо
суті – системою «керованої і контрольованої факультативності». Вона дає
змогу студентам самостійно з переліку навчальних дисциплін, розробленого
вищим навчальним закладом, вибирати курси для вивчення. Усі навчальні
дисципліни розділено на обов’язкові та факультативні, кількість обов’язкових
курсів для отримання певного ступеню, частина з яких має бути вивчена в
повному обсязі, встановлює навчальний заклад. Співвідношення обов’язкових і
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факультативних дисциплін варіюється, залежно від традицій, спрямування
навчального закладу (Пічкар, Дідик, 2001, с. 36-37; Собчак, 2004, с. 78).
Елективні програми відзначаються гнучкістю (в структурі є кілька мінікурсів, що легко модернізувати); перманентною «ревіталізацією» (постійне
оновлення забезпечує навчання на рівні найновіших наукових і технічних
досягнень, враховує потреби ринку праці, світові тенденції розвитку вищої
освіти); міждисциплінарністю (знань і досліджень); теоретичною обмеженістю
(отримані студентами знання фрагментарні, оскільки надмірно «заземлені» у
вимоги місцевого ринку праці); постійною модернізацією і вдосконаленням
(ризикують втратити фундаментальні основи у коротких курсах); інтеграцією
знань суміжних (і не лише) наукових галузей (зменшення обсягу теоретичних
знань, збільшення кількість інформації про найновіші науково-технічні
відкриття, їх практичне застосування). Не всі особливості однозначно
позитивні, але з огляду на сучасну мету вищої освіти – підготовка фахівця,
здатного ґенерувати нові ідеї, використовуючи отримані знання, – це
важливіше, ніж проста сукупність певних знань.
Міждисциплінарне навчання передбачає об’єднання зусиль декількох
вищих навчальних закладів, структурні зміни у них, включно з перебудовою
факультетів, кафедр, створення міждисциплінарних департаментів (кафедр),
спеціалізованих центрів із залученням представників різних галузей знань
тощо. Координацію наукової і практичної діяльності департаментів з
розроблення і застосування нових методів навчання на практиці здійснюють
Центри досліджень у галузі освіти. Міждисциплінарний підхід у підготовці
майбутніх фахівців спонукає вищі навчальні заклади інтегруватися для
створення нових структур, сприяє створенню умов для формування у студентів
широти поглядів, нестандартного мислення, здатності розв’язувати масштабні
(глобальні) проблеми на межі різних галузей. Здоров’єзбережувальна діяльність
у соціальній роботі є прикладом такого характеру співпраці і підготовки.
Завдяки міждисциплінарному підходу у професійній підготовці майбутні
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фахівці соціальної роботи у сфері здоров’я отримують перспективу вирішення
завдань фундаментальних досліджень у зв’язку з конкретними технологіями
збереження здоров’я і потребами населення, здобувають здатність оцінювання
нововведень, забезпечення їх практичної реалізації. Завдяки цьому майбутні
фахівці набувають досвіду не тільки розв’язування проблем, але й визначення
та формулювання їх в сучасному суспільстві з огляду на складність ситуацій та
неоднозначність поглядів на них (Lorenz, 2001, с. 602).
Міждисциплінарні департаменти (підрозділи) університетів дають змогу
студентам більшої свободи вибору дисциплін для вивчення, допомагають в
об’єднанні зусиль професорсько-викладацького складу для створення умов
необхідної багатопрофільності професійної підготовки студентів, сприяють їх
ширшій, комплексній освіченості. Проте не всі викладачі одностайно
схвалюють міждисциплінарність, оскільки це вимагає від них додаткових
знань, підвищення рівня власної професійної майстерності. Науковець
С. Романова описує два типи міждисциплінарних програм: для розв’язання
соціально-економічних проблем; для об’єктивного розширення обсягу знань.
Результати

дослідження

показали,

що

розробляти

і

впроваджувати

міждисциплінарні програми до снаги тим викладачам, які почуваються
«безпечно» в професійному і особистому плані, упевнені в своїх здатностях до
професійного зростання (Ничколо, & Кудін, (Ред.), 2000, с. 78-79). Проведений
нами аналіз освітніх програм з підготовки соціальних працівників для сфери
здоров’я підтверджує, що міждисциплінарність як дидактичний принцип
активно використовується в програмах підготовки фахівців соціальної роботи
до здоров’єзбережувальної діяльності (Rounds, Caye, Ross-Sheriff, Bailey, &
Anderson, 2005, с. 37-39; Simmons College, 2016; Simpson, Williams, & Segall,
2007, с. 12; Thomas Jefferson University, 2016c).
На думку О. Стойки, «нетрадиційні» програми і навчальні заклади, що
набули активного поширення на початку ХХІ ст. в США, є відповіддю на
виклики сучасного життя, забезпечують доступність освіти на основі інклюзії.

299

Більшість студентів на етапі зарахування до коледжу чи університету
погоджують питання самостійного складання розкладу, включно не тільки з
навчанням за системою «неповного навчального дня», але й заняття у вечірній
час, вихідні дні, під час канікул. Для студентів, які навчаються за програмами
ППМСПЗД на рівні магістратури ця процедура є звичною, дещо рідше – на
рівні бакалавра (Tech Target, 2015; The Best Schools, 2015; Thomas Jefferson
University, 2016d). Розподілене і дистанційне навчання, а також вечірнє все
частіше використовуються студентами спеціальності соціальна робота, які
готуються до здоров’єзбережувальної діяльності (Humboldt State University,
2015b). Усі ці форми навчання дають змогу отримати ступінь і диплом,
сертифікат

про

післядипломну

освіту,

спеціалізацію

або

підвищення

кваліфікації у здоров’єзбережувальній діяльності (Стойка, 2015, с. 14).
Актуальна потреба вищої освіти США – створення умов двопрофільної
підготовки студентів. За програмами двопрофільної підготовки присуджуються
ступені бакалавра гуманітарних і технічних наук чи гуманітарних і
природничих наук одночасно. Прецедент таких програм було створено в
Массачусетському

технологічному

інституті

(наприкінці

1990-х

років).

Сьогодні кількість подібних програм у підготовці соціальних працівників до
діяльності в сфері здоров’я складає сотні; дуже популярні серед студентів
соціальної роботи програми одночасного здобуття ступеня магістра із
соціальної роботи і громадського здоров’я, магістра громадського здоров’я і
доктора філософії із соціальної роботи (Ничколо, & Кудін, (Ред.), 2000, с. 79;
University of Michigan, 2016q; University of Pittsburgh, 2015c.; University of
Washington, 2016c; University of Washington, 2016g).
Відносно новим варіантом поєднання є програми, що дають можливість
здобуття двох ступенів одночасно з однієї спеціальності (бакалавр і магістр,
магістр і доктор філософії в галузі соціальної роботи для сфери здоров’я), двох
ступенів із різних спеціальностей і галузей (бакалавр соціальної роботи і
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магістр або доктор філософії з громадського здоров’я) (University of Pittsburgh,
2015; University of Pittsburgh, 2015b; University of Michigan, 2015p).
При цьому одну частину програми двопрофільної підготовки представляє
набір дисциплін дипломного рівня природничо-наукової кафедри (інституту,
школи, факультету громадського здоров’я), погоджену з викладачем-фахівцем
у відповідній галузі; другу частину – предмети гуманітарної галузі (соціальної
роботи), обраної студентом за підтримки

консультанта

гуманітарного

факультету (школи, коледжу, університету). Така програма може містити
гуманітарні дисципліни: антропологію (соціологію, археологію), іноземні мови,
літературу (французька, німецька, іспанська), історію, музику, письмо (творче,
розв’язувальне, наукова журналістика, технічна комунікація), американські
проблеми (здоров’я корінних народів Америки, адикції підліткового населення
міських районів), проблеми Латинської Америки, гуманітарний цикл (наука,
техніка, суспільство) (Brown School, 2015a; Brown School, 2016a; Brown School,
2016).

Окремо

створюють

курси,

об’єднані

з

природничо-науковими

предметами, визначеними галуззю спеціалізації, наприклад, «Соціальні послуги
здоров’я в громаді» (Brown School, 2016c; Brown School, 2016e). Це сприяє не
лише кращому розумінню кожної галузі, але формуванню холістичного
сприйняття

міжгалузевих

взаємозв’язків.

Людина,

яка

володіє

двома

спеціальностями не просто більш обізнана, а й більш гнучка, мобільна в
адаптуванні до нової роботи в мінливих умовах, здатна впливати на ці умови і
змінювати їх, що особливо важливо для роботи соціального працівника сфери
здоров’я, де життєві ситуації й стан здоров’я можуть змінюватися дуже швидко
(Washington University Brown School, 2016; Washington Universityin St. Louis.
University at Albany, 2016c; University of Michigan, 2015c; University of Michigan,
2015d; University of Michigan, 2015f).
Ще один важливий підхід у системі вищої освіти США пов’язаний з
технізацією гуманітарної освіти, що проявляється в тенденції кооперування й
інтегрування вищих навчальних закладів, застосуванні ІТ в навчальному процесі.
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Функціонування системи ППМСПЗД сьогодні є найкращою ілюстрацією – вся
інформація щодо навчального процесу включно з навчально-методичним,
науковим,

нормативно-правовим,

організаційно-управлінським

супроводом

доступна в режимі реального часу на сайті університету для будь-кого з учасників
– студентів, викладачів, адміністраторів, керівників практики. Віртуальне
середовище функціонує на засадах конфіденційності, прозорості, доцільності,
доступності, сприяння розвитку; кожний студент і працівник до початку роботи
(реєстрації) в системі обов’язково дають письмову згоду щодо розуміння всіх
вимог і правил використання інформації (Humboldt State University, 2015b;
University of Michigan, 2016p).
У підготовці соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності
доволі типове явище – наукові парки, що об’єднують наукові школи
університетів з науковими центрами задля вирішення важливих буденних
проблем соціальної роботи у сфері здоров’я. Наприклад, із дослідниками
Національного центру здоров’я США співпрацюють наукові підрозділи шкіл
соціальної роботи університетів Елбані, Берклі, Гумбольдта, Вашингтона,
Т. Джефферсона та ін., що разом з ДОЗСП та Інститутом ментального здоров’я
проводять наукові пошуки щодо реалізації масштабної ініціативи із залучення
громадськості до вирішення проблеми нерівності щодо досягнення здоров’я
представниками меншин США. Студенти і викладачі шкіл соціальної роботи
співпрацюють із корпораціями, що надають послуги керованого догляду і
супутні послуги у всіх штатах і охоплюють допомогою мільйони осіб з низьким
рівнем доходів, людей похилого віку та з інвалідністю, розробляють стратегії
соціального втручання і підтримки, реалізують їх у життя (Washington
Universityin St. Louis, 2015; University at Albany, 2016).
Важливе і вирішальне значення в системі ППМСПЗД має моніторинг і
оцінювання підготовки соціальних працівників до діяльності у сфері здоров’я. Як
елементи оцінювально-результативного компоненту системи було визначено –
оцінювання результатів підготовки й моніторинг і оцінювання якості програм.
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Результат професійної підготовки відображає професійну компетентність і
професійне становлення особистості як фахівця. Професійна компетентність
соціального працівника підготовленого до здоров’єзбережувальної діяльності
визначається його ціннісними орієнтаціями у професійній діяльності в сфері
здоров’я, представленими відповідними зразками професійної поведінки, що
виражена

теоретичними

знаннями,

основними

уміннями

і

навичками

комплексного вирішення проблем клієнтів у зв’язку зі здоров’ям, здатністю не
лише швидко адаптуватися в нових умовах, а творчо їх змінювати, професійно
розвиватися.
Оцінювання як невід’ємний компонент системи ППМСПЗД на основі
компетентності займає центральне місце в цій моделі освіти, дає змогу
визначити рівень досягнення запланованих результатів (у компетенціях,
компетентності). Процес оцінювання багатоступінчастий і спрямований на
комплексне оцінювання результатів професійної підготовки, стосується
досягнень

студентів,

якості

освітніх

програм,

діяльності

викладачів,

самооцінювання тощо. Від ефективності оцінювання в системі ППМСПЗД
залежить якість підготовки та ефективність самої системи.
Оцінювання ППМСПЗД по суті є системою, що включає: оцінювання
успішності студентів викладачами під час вивчення теоретичних курсів (за 4бальною шкалою А-Е, з потрійною градацією і врахуванням кумулятивного
середнього бала в університеті); оцінювання викладачем рівня досягнення
студентом професійної компетентності в академічних курсах (за 5-бальною
шкалою – від майстерного (5) до вправного (4), належного (3), початкового (2),
без ознак (1) і без спроб (0); поточне оцінювання інструктором з практики
успішності практичної підготовки студентів (на 3-х рівнях – задовільному (S
satisfactory), граничному (M – marginal), незадовільному (U – unsatisfactory);
підсумкове

оцінювання

інструктором

практики

рівня

компетентності

досягнутої студентом за весь час практичної підготовки (за 10-ма ключовими
копетенціями стандарту і 35-ма додатковими компетенціями конкретної
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програми підготовки; на основі 6 доменів професійної компетентності –
особистих якостей, поведінки в організації, ставлення до навчання, осмислення
практики, здібностей до формування відносин, якості відносин); оцінювання
науково-дослідницької

діяльності

студентів;

комплексне

оцінювання

успішності студентів керівництвом програм підготовки (сумарна оцінка з
різних видів діяльності з визначенням рейтингового місця) (CSWE, 2016;
Simmons, Diaz, Jackson, & Takahashi, 2008; Smith, 2005; University of California’s
Berkeley School of Social Welfare, 2014b; University of Michigan, 2015; University
of Michigan, 2015a; University of Michigan, 2016b).
Праця викладачів американської вищої школи також має конкретні критерії
розрахунку навантаження, виражені у «вагових кредитних викладацьких
одиницях» (кількісних, якісних), ґрунтованих на нарахуванні кредитів за виконану
роботу, відповідно до рівня складності. З цією метою всі навчальні курси
отримали «градуювання» за певним коефіцієнтом k, значення якого вимірюється в
діапазоні 16. Так, заняття з гуманітарних дисциплін мають k=1,3, з іноземних
мов 1,5, з природничих курсів – 2 тощо. Має значення і кількість студентів,
присутніх на занятті, наприклад, лекції для аудиторії до 45 студентів градуюють
k=1, якщо більше, ніж 45 студентів, то k=2. Тобто у цьому випадку показник
відображає якість викладання. У такий спосіб кожний навчальний курс отримує
певну суму одиниць, залежно від кількості занять на тиждень, яку множать на
коефіцієнт і, у підсумку, визначають кількість «вагомих кредитних викладацьких
одиниць». Така система дозволяє врахувати кількість проведених занять,
складність дисципліни, що викладається (гуманітарна, природнича, суспільна),
кількість залучених студентів (Стойка, 2015, с. 14; Miller, Snelbecker, 2000).
Оцінювання якості програм ППМСПЗД включає опитування студентів,
регулярний зворотний зв’язок у всіх навчальних програмах, висновки
Консультативної студентської ради; студентська самооцінка компетентностей (за
5-бальною шкалою); обстеження рівня задоволення студентів навчанням (перед
завершенням підготовки на рівні БСР, під час вивчення всіх фундаментальних
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дисциплін студентами МСР); вивчення задоволеності практичною підготовкою
(розміщення на базах практики, оцінювання студентами розміщення на
практикумі, оцінка процесу розміщення і проходження практики працівником
університету  викладачем). Інші дослідження можуть бути проведені в міру
необхідності, наприклад, для перегляду навчального плану, планування
студентських заходів, навчальних пропозиції. Участь студентів в оцінюванні
програм має вирішальний вплив на внесення відповідних зміни у програми (Bogo,
2010, с. 117, 123; University at Albany, SUNY, 2016; University of Michigan, 2016a).
Для визначення рівня досягнення цілей програми і успішності студентів у
фомуванні компетенцій та досягненні запланованої професійної компетентності
використовується комплекс заходів і джерел оцінювання, які представлені на
рисунку 4.3.3. Основні джерела даних – польові інструктори, викладачі
теоретичних дисциплін, студенти. Польові інструктори щоквартально здійснюють
повну оцінку рівня успішності студентів; викладачі проводять проміжне
оцінювання (за пів-семестру) з кожного предмету; студенти самостійно оцінюють
свої власні можливості й здатності, виконавши необхідне обстеження в кінці року
або програми. Ці дані об’єднуються і порівнюються з попередніми досягненнями
студентів. Представлені викладачами і студентами результати використовуються
для вдосконалення освітньої програми, навчального процесу, практичної
підготовки. На кожного студента в класі укладається рейтинг. Оцінки
підсумовуються і використовують для оцінювання досягнення цілей програми, але
не заносяться до постійних записів студента. Процес оцінювання є конфіденційним
і призначений для отримання інформації про ефективність освітньої програми
загалом та постійного моніторингу розвитку і поліпшення програм.
Деякі

компоненти

зібраних

даних

про

оцінювання

програми

використовують для надання зворотного зв’язку студентам (квартальна оцінка
за

практичну

підготовку),

що

дає

студентам

змогу

саморефлексії.

Конфіденційність оцінки викладачів теоретичних дисциплін забезпечує
незалежне від стосунків «інструктор-студент» оцінювання реальних досягнень
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студента. Уникнути необ’єктивності оцінювання дозволяє тріангуляція даних –
результати загального оцінювання компетентності, оцінювання узгодженості
рейтингів викладачів, студентів і викладачів практики (див. рис. 4.3.1.).

Обстеження програм
: БСР (підсумкові) /
МСР (річні, з базових
курсів)

Обстеження
успішності
студентів

Опитуванн
я
випускникі

Обстеження програм
МСР (річні, з
розширених курсів)

Оцінка
викладачів теор.
курсів

Оцінювання
інструкторами
практики

Рис. 4.3.3 Модель тріангуляції оцінювання компетентності:
на прикладі Школи соціальної роботи Університету штату Вашингтон,
м. Сіетл, в опрацюванні автора
(University of Washington, 2016; University of Washington, 2016h)

У такий спосіб забезпечується об’єктивність і прозорість процесу
оцінювання, високий рівень якості програм підготовки, сприяє підвищенню
якості професійної підготовки, а отже і якості соціальних послуг для населення
у сфері збереження здоров’я (University of Washington, 2016; University of
Washington, 2016h). Така система оцінювання відображає сутність процесу
акредитації як основного джерела розвитку програм ППМСПЗД і загалом
соціальної роботи у сфері здоров’я, оскільки «підтримує академічний поріг
професійної компетентності»; сприяє розвитку програм завдяки підсиленню їх
особливостей (EPAS, 2011)
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Отже, розглянуті компоненти системи професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної
діяльності ілюструють взаємодію і взаємозв’язки між ними, що забезпечують
неперервний розвиток системи та її ефективність. Характеристиці дидактичних
засад системи ППМСПЗД присвячено наступний розділ дисертації.
Висновки до четвертого розділу
Формування системи професійної підготовки соціальних працівників у сфері
здоров’я в США відбувалося динамічно, впродовж тривалого часу (друга половина
ХVІІІ ст. – початок ХХІ ст.). Застосування сукупності критеріїв (мета, завдання,
принципи, цінності підготовки; навчальні заклади, тривалість підготовки;
програми; студенти і викладачі; управління підготовкою; освітні стандарти;
професійний розвиток фахівців), що відображають характеристики системи вищої
освіти і особливості професійної підготовки в галузі соціальної роботи для сфери
здоров’я дало змогу виокремити й обґрунтувати шість періодів її розвитку: І –
волонтерський (кінець ХVІІІ ст. – 80-ті рр. ХІХ ст.); ІІ – початковий (90-ті рр. ХІХ
ст. – 1920-ті рр.); ІІІ – інституціалізації (19301940-ві рроки ХХ ст.); ІV –
завершення професіоналізації (50–70-ті рр. ХХ ст.); V –систематизації та нових
стратегій (80–90-ті рр. ХХ ст.); VІ – неперервного розвитку (початок ХХІ ст. –
дотепер).
Підготовка соціальних працівників до діяльності зі збереження здоров’я
здійснюється в коледжах, школах соціальної роботи, на відповідних факультетах
університетів; охоплює освітні рівні бакалавра і магістра, освітньо-науковий рівень
доктора філософії в галузі соціальної роботи, а також підготовку за програмами
спеціалізації,

сертифікованими

програмами

(підвищення

кваліфікації),

постдокторську підготовку, тематичне вдосконалення в умовах неперервної
професійної підготовки.
Система підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності в університетах США охоплює п’ять основних компонентів:
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концептуально-цільовий,

суб’єкт-суб’єктний,

змістовий,

організаційно-

процесуальний і оцінювально-результативний. Кожний з них представлений
сукупністю взаємопов’язаних елементів, між якими існують різного типу та
інтенсивності зв’язки і взаємозалежності. Стійкі зв’язки простежуються між
цінностями, метою, завданнями здоров’єзбережувальної діяльності в соціальній
роботі та цілями, закономірностями, принципами професійної підготовки
соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної

діяльності,

процесом

формування особистості фахівця (фомування компетентності здоров’єзбереження) і
результатом процесу. Вони є системоутворювальними. Менш стійкими, а тому
похідними є зв’язки між дидактичними засадами (зміст, форми, методи, засоби,
технології організації навчально-виховного процесу, методики оцінювання,
науково-методичне забезпечення) й організаційними умовами (освітня політика,
стандарти акредитації, структура, тривалість навчання, освітні рівні, кадрове,
фінансово-матеріальне забезпечення) та результатами функціонування системи.
Відповідні елементи системи є змінними.
Для системи підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності в університетах США характерні: відкритість, управління, засноване
на поєднанні децентралізації (високий ступінь незалежності від Департаменту
освіти) із централізацією (керівництво підготовкою забезпечує НАСП через
РОСР). Організаційні умови, що сприяють досягненню мети системи,
включають: відповідну нормативно-правову базу; фінансову підтримку; зв’язки
із соціальними службами, закладами охорони здоров’я, громадськими
організаціями, що надають соціальні послуги, із громадами як осередками
споживання послуг; професійний відбір абітурієнтів на основі врахування
особистісних якостей, мотивації, схильностей і здатності до розвитку як
фахівця; інклюзивне середовище; педагогічну підтримку студентів викладачами
(радниками,

супервізорами),

супровід

старших

колег;

врахування

індивідуальних особливостей студентів (фізичних, психічних можливостей, у
зв’язку з професійною діяльністю, культурними і соціальними аспектами
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життя). Результатом функціонування системи є забезпечення сфери охорони
здоров’я

і

соціальних

послуг

висококваліфікованими

фахівцями,

компетентними у здоров’єзбережувальній діяльності, здатними комплексно
вирішувати

проблеми

несправедливості

щодо

клієнтів

пов’язані

здоров’я

у

з

контексті

подоланням
людського

нерівності

і

різноманіття,

зумовленого віком, статтю, расою, кольором шкіри, етнічною приналежністю,
гендером, та відмінностями, пов’язаними з місцем народження і проживання,
рівнем матеріального достатку, релігійною і культурною приналежністю,
освітою, професійним і соціальним статусом, на засадах цінностей професійної
діяльності на всіх рівнях практики. Такий результат відповідає меті системи
підготовки і збігається з вимогами структурно-функціональної моделі
діяльності соціального працівника у сфері здоров’я в США.
Відповідно

до

моделі,

мета

здоров’єзбережувальної

діяльності

у

покращенні добробуту індивідів, сімей, груп, громад шляхом розвитку здоров’я
особистості; завдання діяльності передбачають подолання впливу соціальних
детермінант і нерівностей щодо здоров’я шляхом залучення зовнішніх ресурсів
і розвитку індивідуального потенціалу особистості. Суб’єкти діяльності:
соціальні працівники, клієнти; об’єкт – соціальні проблеми, пов’язані із
здоров’ям індивідів, сімей, груп, громад унаслідок малозабезпеченості,
бездомності, безробіття, узалежнення, ВІЛ-інфікування, невиліковної хвороби
чи інвалідності, міграції, торгівлі людьми, військових дій тощо. Ця робота в
закладах охорони здоров’я і за їх межами – в громаді, у пенітенціарних і
освітніх закладах, вдома, на робочому місці, із використанням ролей і
виконанням функцій соціального працівника, на всіх рівнях практики.
Принципи діяльності включають: біопсихосоціодуховний підхід в оцінюванні
здоров’я і проблеми; дотримання соціальної справедливості і рівноправність
усіх громадян у доступі до ресурсів здоров’я; автономність клієнта у визначенні
змісту

діяльності;

міждисциплінарна,

інтегрована

культурокомпетентна
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допомога, орієнтована на сім’ю, зосереджена в громаді; здоров’єцентризм у
вирішенні всіх проблем з урахуванням попереднього досвіду здоров’я
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено публікаціях
автора (Клос, Курляк, Ставкова, &Флегерті, 2004; Клос, 2007a; Клос, 2007c;
Клос, 2007d; Клос, 2009a; Клос, 2010a; Клос, 2010b; Клос, 2010d; Клос, 2011c;
Клос, 2011e; Kłos, 2012; Klos, 2013; Клос, 2013d; Клос, 2014d; Клос, (Укл.),
2014f; Klos, 2015; Клос, 2015c; Клос, 2016a).
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РОЗДІЛ 5
ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ЗДОРОВ’ЄЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ США
Схарактеризовано зміст теоретичної складової освітніх програм і
оособливості

практичної

підготовки

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності на різних освітніх рівнях; обґрунтовано
використання форм, методів і технології підготовки соціальних працівників до
здоров’єзбережувальної діяльності та значення дослідницької діяльності у
професійній підготовці. Визначено вимоги до педагогічного персоналу системи
підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності.
5.1. Зміст теоретичної складової освітніх програм підготовки фахівців
соціальної роботи до діяльності у сфері здоров’я
Для вивчення досвіду професійної підготовки соціальних працівників у
США до здоров’єзбережувальної діяльності було відібрано 26 вищих
навчальних закладів: 17 найкращих коледжів та університетів (за рейтингом
американського новинного журналу «Звіт про новини в США і світі» (U.S. News
& World Report, 2016) (див. додаток Н); 10 перших шкіл соціальної роботи, які
пропонували формальні курси із соціальної роботи у сфері здоров’я 1929 р.
(Університети Вашингтона, Чикаґо, Тьюлейн, Індіана, Міссурі, Вестерн Резерв,
Школа соціальної роботи Нью-Йорка, Сімонс коледж, Вища школа соціальної
роботи і здоров’я в Пенсільванії, Національна католицька школа соціальної
роботи) (Gehlert, Browne, 2012, c. 32). Вихідним пунктом у визначенні
дидактичних засад ППМСПЗД було проаналізовано «Освітню політику і
стандарти акредитації» як основний директивно-нормативний документ РОСР
щодо професійної підготовки фахівців галузі «Соціальна робота» в США.
Згідно

з

ОПСА,

усі

освітні

програми

структурно

і

концептуально
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характеризуються чотирма обов’язковими компонентами, інтегрованими у
місію та цілі програми, очевидну й неочевидну складові, оцінювання програми
(EPAS, 2008).
Очевидна складова освітньої програми стосується її формальної частини і
включає навчальний план, навчальні дисципліни, розклади навчальних занять
(теоретичної і практичної підготовки), методичне забезпечення підготовки.
Теоретичну складову підготовки формують загальнонаукові (фундаментальні)
дисципліни

(гуманітарного,

природничо-математичного

спрямування)

і

професійно орієнтовані базові дисципліни на бакалавраті та поєднання базових
і прогресивних професійно орієнтованих курсів – на магістратурі. Практичну
складову підготовки представляють базова і прогресивна практики, практикум,
а також низка практично орієнтованих теоретичних курсів. Усе це забезпечує
формування професійної компетентності випускника завдяки інтегруванню
компетенцій – ключових (визначених стандартами РОСР) і спеціальних
(визначених програмою підготовки) (EPAS, 2008; National Task Force, 1985).
Неочевидна складова програм стосується організаційних і управлінських
аспектів функціонування програми, освітнього середовища, де представлена
очевидна складова, і виражена в реалізації зобов’язань програми щодо
різноманітності, політики прийому і відрахування студентів, супервізії і
педагогічної підтримки, студентського самоврядування, керівництва школи,
адміністративних питань і ресурсів. Вона проявляється у справедливій,
прозорій політиці реалізації програми, залежить від кваліфікації керівництва і
ресурсів. Обидві складові програми рівною мірою важливі для професійної
підготовки студентів і результатів діяльності програми (Eisner, 2002, с. 78).
Аналіз освітніх програм у контексті очевидної і неочевидної складових
дозволив зробити висновок про достатньо високий рівень їх відповідності до
вітчизняних «дидактичних засад» і «організаційних умов» підготовки.
Особлива і характерна риса професійної освіти в соціальній роботі, у
теоретичній і практичній складових підготовки – епістемологічні парадигми,
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що не є взаємовиключними, представлені в основних овітніх програмах.
Програма підготовки БСР готує випускників широкого профілю – генералістів
– до практики на основі володіння ключовими компетенціями. Освітня
програма МСР готує випускників до прогресивної практики

завдяки

оволодінню ключовими компетенціями, підсиленими знаннями і збагаченими
практичною поведінкою, характерною для сфери діяльності фахівця відповідно
до концентрації або спеціалізації програми. Професійна підготовка до
соціальної роботи у сфері здоров’я на основі компетентнісного підходу
представляє результат «перетворення» запроектованих освітньою програмою
певних знань, цінностей і навичок у відповідні «моделі професійної поведінки»
випускників, що демонструють інтеграцію і застосування на практиці
компетенцій у роботі з окремими особами, сім’ями, групами, організаціями і
громадами. Для оцінки рівня реалізації освітніх програм, а отже, якості
функціонування системи ППМСПЗД, використовуються ключові компетенції,
що

характеризують

знання,

цінності,

навички,

виражені

відповідною

поведінкою випускників на практиці. Ключові компетенції включають:
1) самоідентифікацію

як

професійного

соціального

працівника

і

демонстрування відповідної поведінки; 2) застосування етичних принципів
соціальної

роботи

у

професійній

практиці;

3) критичне

мислення

в

інформуванні й професійному спілкуванні; 4) врахування різноманітності й
відмінностей на практиці; 5) сприяння розширенню прав людей, соціальної й
економічної справедливості; 6) участь у практиці, що враховує результати
наукових досліджень, і в дослідженнях на основі практики; 7) застосування
знань про людську поведінку і соціальне середовище; 8) участь у розвитку
політики покращення соціально-економічного добробуту і надання ефективних
послуг соціальної роботи; 9) врахування контексту практики; 10) здійснення
залучення, оцінювання, професійного втручання й оцінки результатів роботи з
окремими особами, сім’ями, групами, організаціями і громадами (Humboldt
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State University, 2015; Humboldt State University, 2016; Humboldt State University,
Majors & Programs, 2016).
Зміст освітніх програм у галузі соціальної роботи, згідно з рекомендацією
РОСР і на підставі Світових стандартів, побудований за принципом «осердя»
або універсальної основи програми, що ґарантує студентам, перш за все
освітнього рівня «бакалавр», вивчення чотирьох концептуальних питань. А
саме: 1) критичне розуміння впливу соціально-структурних порушень і
соціальної,

політичної,

економічної

несправедливості

на

людське

функціонування і розвиток на всіх рівнях, у тому числі на глобальному;
2) знання людської поведінки, розвитку і соціального середовища, з особливим
акцентом на взаємодії в контексті «особистість-в-середовищі», та розуміння
розвитку і поведінки людини впродовж усього життя у контексті її біологічних,
психологічних, соціально-структурних, економічних, політичних, культурних і
духовних чинників у формуванні людського розвитку та поведінки; а також
знання

про

вплив

традицій,

культури,

вірувань,

релігії,

звичаїв

на

функціонування людини і її розвиток на всіх рівнях, у тому числі, враховуючи
ці чинники у якості ресурсів та / або перешкод для зростання і розвитку;
3) розуміння витоків соціальної роботи, а також цілей, походження, розвитку в
конкретній країні; знання можливостей інших професій та спеціальностей для
полегшення міжпрофесійної співпраці та взаємодії; 4) знання політики
соціального забезпечення, послуг і законів на місцевому, національному та /
або регіональному / міжнародному рівнях; ролі соціальної роботи у плануванні
й реалізації політики, оцінювання її значення в процесах соціальних змін;
критичне розуміння впливу соціальної стабільності, гармонії, взаємної поваги і
колективної солідарності на людське функціонування і розвиток на всіх рівнях,
у тому числі глобальному, оскільки стабільність, гармонія і солідарність не
можуть бути використані для порушення людських прав (McLeroy, Bibeau,
Steckler, & Glanz, 1988;. Midgley, Tracy, &Livermore, 1999; Thomas Jefferson
University, 2016e; University at Albany, 2016b).
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Програми для бакалаврів соціальної роботи метою підготовки визначають
формування фахівців готових до діяльності на початковому рівні загальної
полікультурної практики, заснованої на знаннях і навичках розуміння і
вирішення складних соціальних проблем у рамках цінностей професійної
соціальної роботи. Універсальні соціальні працівники (генералісти) добре
обізнані й ефективні лідери, здатні до адекватних дій для подолання
несправедливості і нерівності в суспільстві, вони в змозі здійснювати
порівняльні дослідження з питань соціального забезпечення, соціальної роботи
і соціальної політики, використовувати результати наукових розвідок і
базованих на фактичних даних досліджень у соціальній роботі для подальшого
навчання, готові до післядипломної освіти в галузі соціальної роботи та
суміжних галузях (University at Albany, 2016a; University of Michigan, 2017c).
Аналіз програм підготовки бакалавра мистецтв (БМ) та бакалавра наук
(БН) у соціальній роботі, показав, що здоров’єзбережувальні аспекти соціальної
роботи розглядаються в контексті загальнонаукових, природничих дисциплін
(особливості поведінки, її порушень в різні вікові періоди), рідше пропонують
спеціальні тематичні курси, пов’язані з особливостями регіону, місцевими
потребами (наприклад, терапія узалежнень від психоактивних речовин,
наркоманії серед підлітків, потреби людей похилого віку; усиновлення;
планування сім’ї; соціальні послуги в умовах племені; психічне здоров’я;
благополуччя дітей). Освітні програми забезпечують можливість студентам
здобути компетенції відповідні до місії та цілей. Тому в переліку запланованих
компетенцій за програмою БСР чи МСР, окрім ключових, також з’являються
додаткові компетенції, пов’язані, зокрема, зі здоров’єзбереженням (University of
Michigan, 2015e; University of Michigan, 2015g; University of Michigan, 2015n;
University of Michigan, 2015o; University of Michigan, 2016i; University of
Michigan, 2016f). Наприклад, такі, як: використання широкого спектру методів
профілактики і втручання у роботі з окремими особами, сім’ями, групами,
організаціями, громадами (MSW Program Student Handbook, с. 36); робота з

315

літніми людьми та членами їх сімей в лікарнях, поліклініках, центрах для
людей похилого віку, будинках медсестринського догляду, організаціях з
планування і захисту прав людей похилого віку (MSW Program Student
Handbook, 2015, с.2; Master of Social Work Program, 2016); сприяння добробуту
дітей і молоді корінних народів у вихованні здорового покоління; послуги
паліативної допомоги; допомога дітям і підлітками – представникам расових і
етнічних меншин – в умовах великого міста з обмеженим доступом до послуг
здоров’я для вирішення поведінкових проблем (Continuing Education (CE)
programs, 2016; University of Michigan, 2014). Цьому сприяє вивчення ключових
курсів з гуманітарних дисциплін, базових дисциплін із соціальної роботи, а
також факультативні і вибіркові дисципліни (див. табл. 2. дод. П2).
Аналіз навчальних планів дав підстави стверджувати, що майже половину
дисциплін підготовки бакалавра соціальної роботи складають дисципліни
гуманітарного циклу 48 %, базові курси професійно орієнтовані із соціальної
роботи становлять – 52 %, у тому числі практична підготовка 13 %. Серед
гуманітарних

дисциплін

здоров’єзбережувального

змісту

викладаються

психологічні («Вікова психологія», «Зростання і розвиток людини»), а також
природничо-математичні курси з біології (життя: спадковість і зміни) або
медичної статистики (вибіркові). Із обов’язкових професійно орієнтованих
дисциплін курс «Поведінка людини і соціальне середовище» пропонує різні
джерела знань в аналізі моделей людської поведінки з точки зору «людина-всередовищі» проживання; увага приділяється структурним компонентам
гноблення і формуванню життєвого досвіду при відмінностях здоров’я. Із
пропонованого списку професійно орієнтованих дисциплін 50 % (5 з 10) мають
чітко окреслений здоров’єзбережувальний зміст («Ментальна девіантність і
заклади охорони ментального здоров’я», «Стрес і керування стресом в
допомагаючих професіях», «Лікування залежностей», «Соціальні послуги для
людей похилого віку», «Терапевтична комунікація»). Таким чином, у підсумку
18 % = 7,2 % ГЦ + 3,6 % ПО (об.) + 7,2 % ПО (виб.) кредитного обсягу на
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бакалавраті соціальної роботи відведено дисциплінам прямо / опосередковано
здоров’єзбережувального змісту (University of Northern Iowa catalog, 2014,
с.362-363; University of Michigan, 2016c; University of California’s Berkeley,
2014c).
Така підготовка орієнтована на професійну зайнятість у соціальній роботі
в сфері здоров’я в установах, що здійснюють обслуговування дітей, сімей,
літніх людей, осіб з відхиленнями у розвитку, з важкими і стійкими психічними
захворюваннями, із зловживанням алкоголем і наркотиками, а також тих, хто
перебуває в системі кримінального правосуддя, охорони здоров’я і в закладах з
надання послуг тривалого догляду, у громадських та державних соціальних
службах, центрах психічного здоров’я й установ з лікування хімічних
залежностей тощо (University of Northern Iowa catalog, 20142016; University of
Washington, 2016).
Професійна здоров’єзбережувальна діяльність соціального працівника у
закладах охорони здоров’я переважно вимагає магістерського рівня підготовки.
Така підготовка відображає ціль програми МСР, представлену через місію
соціальної роботи як професії, виражену в цінностях, і окреслену основними
завданнями фахівця: підвищення добробуту і задоволення основних потреб усіх
людей; особлива увага до задоволення потреб і реалізації прав та можливостей
осіб, які є найбільш вразливими, пригнобленими, живуть в умовах убогості.
Здобувачам ступеню МСР університети пропонують широкий спектр програм
спеціалізації у сфері здоров’я або програм концентрації, заснованих на
найновіших

дослідженнях,

навчальних

інноваціях,

з

вираженим

міждисциплінарним фокусом (University at Albany, 2016; University of Michigan,
2015b; University of Michigan, 2015h; University of Michigan, 2015i).
Концептуальна ідея створення програм концентрації в соціальній роботі
полягає в оперативності реагування системи ППМСПЗД на суспільні виклики –
швидкі зміни політики, базованої на фактичних даних практики, стрімкі
трансформації структури надання послуг, що зумовлюють потребу у
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випускниках, добре підготовлених у питаннях методології змін, обізнаних з
новими контекстами практики. Такі програми формуються шляхом додавання
обов’язкового блоку спеціальних дисциплін (концентрації) до 20 кред. год.
Орієнтовані на підготовку універсального фахівця загального профілю
(генераліста),

програми

концентрації

дають

змогу

вибору студентами

спеціальних дисциплін за чотирма основними методами соціальної роботи
(міжособистісна практика, робота з громадою, управління в сфері соціальних
послуг, соціальна політика й оцінювання) та 36-ма напрямами практики
(здоров’я, ментальне здоров’я, старіння в сім’ях і суспільстві, діти та молодь в
сім’ї і суспільстві, політика сфери здоров’я, сексуальне здоров’я тощо), у яких
необхідно застосовувати обраний метод концентрації (University of Michigan,
2015j; University of Michigan, 2015k; University of Michigan, 2015l; University of
Michigan, 2015m).
Важливою особливістю змісту програм підготовки на рівні МСР є
застосування інтегрованих навчальних тем і курсів, що включають чотири
основні блоки: мультикультуралізм і різноманітність (критеріями розмаїття є
здібності, вік, клас, етнічна приналежність, структура сім’ї, стать (в тому числі
гендерна ідентичність і гендерне вираження), сімейний стан, національне
походження, раса, релігія, сексуальна орієнтація); соціальна справедливість і
соціальні зміни; розвиток здорового способу життя, профілактика, лікування та
реабілітація; базові знання з поведінкових і соціальних наук (University of
Michigan, 2014, с. 73). Аналіз набору на магістерські програми у галузі
соціальної роботи, які пропонують програми концентрації за сферою практики,
показав, що найпопулярнішими серед студентів є програми з концентраціями
практики у сфері роботи з дітьми, молоддю та сім’ями (20,3%), у сфері
психічного здоров’я (13,9 %), здоров’я і ментальне здоров’я (5,5 %), сфера
здоров’я (4,7 %) (див табл. 1 дод. Р). Зважаючи на те, що концентрації за
сферами практики «Вік / геронтологія», «Адикції / залежності від ПАР»,
«Інвалідність», «Послуги вдома» і «Заняттєва терапія» базуються на вирішенні
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проблем, пов’язаних зі здоров’ям, сумарно 32,5 % студентів-магістрів
проходять професійну підготовку саме у сфері здоров’я [1085 2012 Annual
Statistics on Social Work Education, c. 35]. За даними звіту РОСР про
розташування студентів магістерських програм на місцях практики, кількість
включених у ці концентрації – 47,6 % (Annual Statistics on Social Work
Education, 2012, c. 36). Таким чином, порівнюючи цю цифру з фактичною
кількістю залучених у практику в сфері здоров’я соціальних працівників, маємо
у 1,5 рази менше значення потенційно кваліфікованих у цій діяльності. Це
свідчить про гостроту проблеми ППМСПЗД у США.
Окрім традиційних програм підготовки МСР, у тому числі з концентрацією
і спеціалізацією, поширення набувають програми подвійного ступеню (Dual
Degree), спільного ступеню (Joint Degree), одночасного ступеню (Concurrent
Degree) магістра соціальної роботи і магістра громадського здоров’я (МСР /
MГЗ), а також об’єднані програми (Combined Program). Серед переваг подібних
програм: а) набуття студентами навичок і компетенцій, потрібних для роботи з
професіоналами охорони здоров’я на перетині медико-соціальної допомоги та
соціальної підтримки для задоволення різних потреб населення з «груп ризику»
в суспільстві, таких, як літні люди, особи зі СНІДом, вагітні жінки, особи з
алкогольною залежністю, зловживанням тютюном, іншими речовинами, а
також особи з вадами розвитку; б) спеціалізована підготовка соціальних
працівників у галузі громадського здоров’я для здобуття компетенцій в
питаннях розвитку, управління, впровадження здорового способу життя,
оцінювання і зміцнення здоров’я, профілактики захворювань, планування
професійного втручання у місцях практики і організаціях сфери громадського
здоров’я та соціальних послуг (University of Michigan, 2016a; University of
California’s, 2016b; University of California’s, 2014a).
Важливою перевагою підготовки за програмою магістра подвійного
ступеня в галузі соціальної роботи і громадської охорони здоров’я (МСР/ MГЗ)
полягає у можливості на третину зменшити фінансове і часове навантаження на
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студента (заснована на 120 кред. – по 60 кред. від програм МСР і MЗГ,
фактично обсяг навантаження складає 93 кредити). Такі програми у частині
МГЗ 100 % представлені дисциплінами здоров’єзбережувального спрямування,
у частині МСР – до 26 % (Requirements for Doctoral Study, 2016).
У програмі спільного ступеню магістра соціальної роботи і магістра
громадського

здоров’я

спеціальними

результатами

(компетентнціями

випускника) є знання та навички, необхідні у практиці охорони здоров’я,
навчанні здоров’я, наукових дослідженнях у сфері здоров’я (Bryn Mawr
College’s, 2016; Zafar, 2012, с. 518); для усунення нерівностей щодо здоров’я
шляхом оцінки культурних впливів на здоров’я, визначення взаємозв’язку між
фізичним і психологічним здоров’ям (MSW Advanced Standing Curriculum, 2016)
тощо. У програми одночасного ступеню (Concurrent Degree) МСР / MГЗ
компетенції випускника включають: виявляти й оцінювати детермінанти
здоров’я населення й окремої громади (культурні, соціальні, біоповедінкові
фактори), що впливають на поведінку щодо здоров’я; застосовувати теоретичні
та методологічні підходи для аналізу поведінкових, культурних і етичних
вимірів проблем здоров’я спільноти тощо.
Огляд-аналіз навчального плану підготовки МСР передбачає принаймні 44
кредит. год. з вивчення дисциплін прогресивного рівня; кредити базових
дисциплін можуть бути враховані у списку курсів прогресивної практики,
освоєної за останні 6 років (див. табл. 2 дод. Р3). Використовуючи свої
вибіркові курси, студент може обрати для здобуття додаткових навичок
спеціалізацію, поєднавши з будь-яким варіантом концентрації. Так, у
концентрації «Здоров’я» на вивчення, пов’язаних зі збереженням здоров’я
навчальних дисциплін, відводиться 21 кредит. год. (35 % всього обсягу) і
включає курси «Поведінка щодо здоров’я і зміцнення здоров’я», «Управління
та політика в галузі охорони здоров’я», «Практика соціальної роботи та послуги
в сфері здоров’я», «Соціальна робота, орієнтована на лідерство й управління»,
«Аналіз соціальної політики та оцінювання» та ін. Додатково до концентрації
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студент обирає спеціалізацію (12 кредит.), наприклад, «Політика» (Master of
Social Work Health Concentration, 2016). Це сприяє розвитку компетенції в
розробленні й аналізі політики, дослідженнях і написанні соціальних програм,
плануванні

й

лобіюванні.

Загалом

орієнтованих

проведенні
у

інформаційно-пропагандистських

програмі

дисциплін,

зміст

підготовки
яких

МСР

спрямований

кампаній,

частка

професійно

на

формування

компетентності збереження здоров’я у професійній дільності соціального
працівника становить 5358 % (MSW Advanced Standing Program, 2016).
(див.дод. Р4). Таким чином, подібні програми також полегшують навантаження
на студента завдяки перезарахуванню кредитів.
Програми об’єднаної підготовки магістра соціального забезпечення і
доктора філософії із соціального забезпечення (The Combined Masters in Social
Welfare / Doctorate in Social Welfare Program) дозволяють підготувати фахівця в
галузі соціальної роботи у сфері здоров’я з набором компетенцій, що формують
професійну компетентність соціального працівника для сфери здоров’я на рівні
магістра і доктора філософії в галузі соціальної роботи. Спектр спеціальних
компетенцій випускника включає: здатність критично аналізувати й оцінювати
зміст

та

особливості

практичної

підготовки

керівника

практики

для

дослідження здоров’я громади та окремих груп населення мікрорайону;
розробляти детальний протокол дослідження: відбір питань, стратегій, якості і
методів якісного дослідження; демонструвати культурну компетентність і
толерантність та розуміння національної, культурної різноманітності в
питаннях

здоров’я;

бути

здатним

реалізувати

стратегії

покращення

індивідуального, громадського здоров’я і профілактики хвороб; оцінювати
вплив програм професійного втручання на рівні громади і політики досягнення
здоров’я та попередження хвороб в спільноті та серед населення загалом;
розробляти і реалізувати стратегії та професійне втручання з відстоювання прав
та інтересів клієнтів у зміцнення здоров’я (MSW + The PhD in Social Welfare,
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2016, с. 4; University of Michigan, 2016e; University of Michigan, 2016h; University
of Michigan, 2016g).
Водночас підтовка на рівні доктора філософії із соціальної роботи у сфері
здоров’я забезпечує формування лідерів – майбутніх учених, дослідників,
викладачів і фахівців-практиків у ключових аспектах здоров’я населення.
Програма забезпечує формування компетенцій: демонструвати новаторські,
творчі й оригінальні результати досліджень у сфері здоров’я населення;
розробляти політику на основі наукових досліджень і поширювати інформацію
про роль досліджень у розвитку політики щодо здоров’я населення; готувати
рукописи для публікації; здійснювати підготовку заявок на отримання ґрантів
для досліджень в області здоров’я населення; навчати, консультувати і
наставляти майбутніх студентів / учнів у різних питаннях і ділянках здоров’я
населення. Компетнтність випускника як досліника й управлінця виражають
його здатності: концептуалізувати, описувати і проводити міждисциплінарні
дослідження, пов’язані зі здоров’ям та детермінантами здоров’я; застосовувати
теоретичні знання й етичні норми, передові кількісні та якісні методологї в
розробленні й проведенні досліджень; впроваджувати дослідження в політику і
практику охорони здоров’я.
Випускник докторської програми здобуває педагогічну компетентність, що
проявляється у: грамотному застосуванні навичок навчання в безпосередньому
й онлайн-форматі підготовки; розробленні навчальних програм у сфері наук
про здоров’я населення тощо. Як практик випускник програми доктора
філософії здатний співпрацювати з політиками, організаціями, спільнотами для
планування, проведення і трансформації результатів дослідження в площину
політики і практики в галузі здоров’я; у складі міждисциплінарних команд
здоров’я, створювати їх і керувати для об’єднання зусиль фахівців різних
спеціальностей; критично оцінювати ґранти, брати участь у написанні ґрантів
та оглядів і пропозицій; інтегрувати і поширювати ІТ додатки з питань здоров’я
на різні галузі досліджень і практики; використовувати підтримку клінічних
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інформаційних систем у прийнятті рішень в оптимальний спосіб для сприяння
дослідженням і розробленню соціальної політики в сфері здоров’я (Master of
Social Work Advanced Standing MSW Curriculum, 2015).
У докторських програмах тематика здоров’я розглядається інтегровано, у
контексті інших соціальних або глобальних проблем, на міждисциплінарному
рівні. Мета докторських програм – сприяти інноваціям і незалежності у
пошуках знань, готувати вчених, здатних робити значний вклад у дослідження
в соціальній роботі, політиці й практиці (PhD Curriculum, 2016). Обов’язкові
курси програм для докторантів орієнтовані на оволодіння методологією
дослідження; студенти обирають елективні курси, семінари, навчальні
програми незалежних досліджень; курси з пропозицій інших відділів
університету (Joint PhD Program Social Work and Social Science, 2016).
Тенденцією у програмах підготовки докторів із соціальної роботи є
об’єднані, подвійні, програми одночасного ступеня (магістр і доктор філософії),
міждисциплінарні, коли зі ступенем доктора філософії в галузі соціальної
роботи здобувають ще в одній з наукових галузей – антропологія, політологія,
психологія, соціологія, громадське здоров’я, економіка ін. (University of
California’s Berkeley School of Social Welfare, 2016a; University of Michigan,
2015q; University of Michigan, 2015r; University of Michigan, 2016b). Серед
обов’язкових

дисциплін

курси

здоров’єзбережувального

спрямування

переважають («Послуги охорони здоров’я в США: організація і надання»,
«Основи здоров’я населення», «Законодавче регулювання у сфері здоров’я
США», «Політика громадського здоров’я та адвокація», «Інформатика сфери
здоров’я», «Економіка охорони здоров’я» тощо (Thomas Jefferson University,
2016a; Thomas Jefferson University, 2016b).
Підготовку докторів філософії в галузі соціальної роботи для сфери
здоров’я здійснюють у таких новаторських програмах в галузі соціальної
роботи та наук про громадське здоров’я як докторська програма Школи
соціальної роботи ім. Дж. У. Брауна (університет Дж. Вашингтона, Сент-Луїс).
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Трансдисциплінарний характер програми дозволяє вивчити галузь дослідження
інноваційними способами і поглиблювати її розуміння, дає докторантам
незвичайні можливості для наукових досліджень та інтегрованого навчання.
Цьому сприяють відповідні умови – персоналізований практичний досвід і
наставництво провідних учених-дослідників; формування методологічних і
аналітичних навичок на основі трансдисциплінарності навчального плану;
глибоке вивчення теоретичних і концептуальних основ сфери дослідження, її
філософії та історії; професійне зростання, створення мереж і успішне
розміщення студентів на базах практики по всьому світу (University of
Washington, 2016h; University of Pittsburgh, 2016c).
Навчальні плани усіх шкіл СР є легко налаштовуваними – гнучкими і
пристосовуваними до потреб замовників освітніх послуг, що дозволяє
створювати студентам свій власний курс навчання з урахуванням типу роботи,
яку планує виконати здобувач, інтересів громад, в яких планується працювати, і
видів робіт, що будуть виконуватися, індивідуальних запитів і можливостей
студента (Brown School, 2015; Curriculum Personalize MSW, 2016; Brown School
MSW Curriculum, 2016).
Школи соціальної роботи пропонують також програми спеціалізації та
сертифіковані програми для постдокторської підготовки, постійно створюють
нові можливості для студентів, враховуючи їх інтереси у певних галузях знань.
Програми спеціалізації і сертифіковані програми вимагають від студентів
включення у відповідну практику і певний досвід роботи у ній (Diagnostic and
statistical, 2016; Geriatric Scholarship Program, 2016; University of Michigan,
2017b; University of Michigan, 2016m; University of Michigan, 2016b). Детальна
характеристика структури і змісту програм усіх рівнів підготовки соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності представлена в додатку Ф1.
Спеціалізовані прикладні програми – це стипендіальні програми із
актуальних питань соціальної роботи, зокрема, стосовно збереження здоров’я.
Спеціалізацію визначають особливості місцевих проблем соціальної сфери, що
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впливає на їх зміст. Наприклад, спеціалізація з питань клінічної та геріатричної
соціальної роботи, глобальної діяльності, інтегрованих послуг охорони
здоров’я, підготовки нових лідерів, працівників Корпусу миру тощо. Інший
варіант підвищення кваліфікації – сертифіковані програми з питань практики
при деменції, подолання травми. Програми післядипломної спеціалізації та
концентрації пропонують фахівцям з досвідом роботи в галузі охорони
здоров’я, у наданні послуг з охорони здоров’я для жінок, дітей і сімей тощо.
Окрім дипломованих соціальних працівників, у програмі можуть навчатися
також інші фахівці сфери здоров’я – лікарі, медсестри, психологи ін. (Thomas
Jefferson University, 2016a; Thomas Jefferson University, 2016).
Підготовка до здоров’єзбережувальної діяльності не обмежена вертикаллю
наукового зростання від бакалавра до доктора філософії чи наук, а передбачає
навчання упродовж життя, спрямоване на неперервне навчання упродовж
професійної кар’єри. Програми професійного розвитку шкіл соціальної роботи
призначені для задоволення освітніх потреб соціальних працівників, фахівців у
сфері охорони здоров’я, а також в суміжних областях; пропонують спектр
курсів, що постійно змінюються і мають відношення до клінічної практики,
управління й оцінювання. Програми спрямовують професійну спільноту до
інновацій, спонукають до оновлення навичок, а також інтеграції нових знань в
повсякденну практику. Тематично вони охоплюють питання розвитку сервісорієнтованої організаційної культури; ефективного використання DSM-5;
сексуальних правопорушень у контексті практики соціального працівника;
фокус-групи й інтерв’ю як практик якісного збору даних; етики соціальної
роботи і клінічних протоколів; інформованої згоди як стратегії етичної
відповідальності; скорботи і втрати; підходів арт-терапії у роботі з підлітками
тощо (Diagnostic and statistical manual, 2015).
Таким чином, в основних компонентах програм і змісті підготовки
майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності різною
мірою представлені питання збереження здоров’я, що пов’язано з типом
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програми. У програмах підготовки бакалавра соціальної роботи ці аспекти
представлені мінімально (окремі навчальні курси або модулі), максимально – в
програмах концентрації за сферою практики і в докторських програмах. Усі
програми мають практичну складову, що є такою ж вагомою в загальній
підготовці як і теоретична. У наступному підрозділі зупинимося на
характеристиці практичної складової підготовки.
5.2. Практична підготовка соціальних працівників
до здоров’єзбережувальної діяльності на різних освітніх рівнях
У підготовці соціальних працівників у США до здоров’єзбережувальної
діяльності велике значення відведено практичній складовій. Згідно зі
стандартами акредитації, програми професійної підготовки в галузі соціальної
роботи на всіх освітніх рівнях містять практичну складову («Програму
практичної підготовки»), яка забезпечує знайомство студентів з прийомами,
методами роботи, сприяє безпосередньому включенню їх у діяльність під
керівництвом досвідчених педагогів-наставників, викладачів-консультантів,
інструкторів з практики, супервізорів. КзА і комісія з навчальних програм та
інновацій РОСР у 2008 р. визначили ключові компетенції, спільні для всіх
рівнів практики соціальної роботи, і внесли відповідні пропозиції змін в ОПСА.
Мета практичної підготовки полягає в об’єднанні теоретичних знань про
концептуальні ідеї, здобутих під час аудиторних занять, з умовами реального
життя. Основними дидактичними засадами професійної підготовки фахівців
соціальної роботи вважаються – тісний взаємозв’язок між теоретичною і
практичною складовою – аудиторними заняттями й практичною підготовкою
на базах практики і однакова вагомість обох складових у межах освітньої
програми,

оскільки

кожна

забезпечує

внесок

у

розвиток

необхідних

компетенцій та формування професійної компетентності. У стандартах
професійної підготовки соціальних працівників відзначається, що практична
підготовка є «дидактичним підґрунтям і центральною формою навчання» в
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підготовці до соціальної роботи. Під час практичної підготовки відбувається
професійна соціалізація студентів, що сприяє формуванню їх в якості практиків.
Частина освітньої програми з практичної підготовки систематично розробляється,
контролюється, координується й оцінюється на підставі критеріїв, за якими
студенти демонструють досягнення компетенцій програми. Таким чином,
професіоналізація в здоров’єзбережувальній діяльності соціального працівника
відбувається завдяки інтегруванню під час практичної підготовки здобутих в
аудиторіях знань у навички і вміння, засновані на відповідних цінностях професії,
представлених конкретними зразками професійної поведінки, відповідної до
контексту; цей процес вимагає застосування адекватних педагогічних умов, з
якими пов’язана інтеграція теорії та практики (Office of Field Instruction, 2015).
Практична підготовка дає змогу студентам стати частиною професійної
спільноти соціальної роботи не лише шляхом інтегрування теоретичних знань з
практикою і розвитку навичок соціальної роботи, але й через формування
власної професійної ідентичності, безпосередньої участі в практичній реалізації
змісту соціальних послуг, здобуття безцінного професійного досвіду (University
of California, 2014; University of California’s Berkeley, 2013). Місія практики
студентів спеціальності «Соціальна робота у сфері здоров’я» полягає у
представленні Школи соціальної роботи, її студентів громаді, виконанні
функцій захисту інтересів громад, у яких розташовані бази практики, і на яких
розміщуються студенти.
Базова практична підготовка або практична підготовка на освітньому рівні
«бакалавр» включає: на 2-му році навчання – практику соціальної роботи І (3
кредити), на 3-му році практику соціальної роботи ІІ (3 кредити), на 4-му році –
практичну підготовку (1115 кредитів), а також практикум соціальної роботи
(13 кредити), орієнтацію в практиці соціальної роботи (12 кредити); разом –
2527 кредитів або 1825 % усього навчального навантаження. Прогресивна
практична підготовка реалізується під час професійної підготовки на
освітньому рівні «магістр» та освітньо-науковому рівні «доктор філософії» або
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«доктор наук», неодмінно після 13 кредитів базової практичної підготовки;
займає 4050 % всього навчального навантаження, що складається з 1823
кредитів

практичної

теоретичних

курсів

підготовки,
(переважно

практикуму,
реалізуються

практичних
у

компонент

волонтерській

формі,

2040 год.) і міжнародної (глобальної) практики (78 кредитів). Безпосередньо
відповідальними за практичну підготовку є відповідні управління (відділи) з
керування практичною підготовкою шкіл, факультетів соціальної роботи, які
здійснюють всі необхідні організаційні заходи. Вони дбають про формування
мережі баз практики, кадрове забезпечення практичної складової підготовки,
взаємозв’язки баз практики зі школами, викладачами практики, інструкторами,
супервізорами, студентами, розміщення студентів на базах практики, безпеку
студентів на базах практики, відповідність практичної підготовки до вимог
освітньої програми, неперервну підтримку практичної підготовки студентів
впродовж усього періоду навчання в програмі тощо (University of Michigan,
2014; University of Michigan, 2016a; University of Michigan, 2016c; University of
Michigan, 2016c; University of Michigan, 2016j;. University of Michigan, 2016k;
University of Michigan, 2016l).
Практична підготовка майбутніх соціальних працівників до діяльності у
сфері здоров’я в США здійснюється на основі моделі супервізії та передбачає
участь у процесі підготовки студента, викладача з практичної підготовки (від
факультету), інструктора з практичної підготовки (від соціальної служби як
бази практики), координатора практичної підготовки (від управління з
керівництва практикою). Модель супервізії у практичній підготовці заснована
на ідеї про необхідність супроводу студента професіоналом (супервізором), що
полягає в забезпечнні його освітньою, підтримуючою і спрямовуючою
взаємодією під час практики. Роль супервізора виконує інструктор з практичної
підготовки. Він визначає доцільність певного способу взаємодії зі студентом –
«терапії» (студент розглядається в якості клієнта); «научіння» (студент як учень
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копіює дії вчителя); «управління» (студент виконує вказівки керівника);
«структурованого навчання» (комплексне формування компетенцій).
Для того, щоб студент розпочав практичну підготовку відповідно до
навчальної програми, необхідно укласти індивідуальну програму практичної
підготовки. Основою для цього є навчальна угода між студентом і керівником
практичної підготовки (інструктором або викладачем практики), яку управління
з керівництва практичною підготовкою розміщує на своєму сайті. Навчальна
угода як важливий інструмент створення можливостей для розвитку дієвих
знань студентів у галузі соціальної роботи шляхом інтеграції професійних
цінностей і етики має на меті заохочування студентів освоїти здобуті під час
аудиторних занять знання через їх інтегрування у діяльність на базах практики,
формування на основі цього професійної поведінки та виконання завдань під
керівництвом і супервізією інструктора на базі практики.
Завдання практичної підготовки полягають у засвоєнні цінностей і етики
професійної соціальної роботи, їх інтеграції з практикою в умовах роботи на
базах практики,·розвиток відносин з призначеним інструктором практики у
процесі «навчання / викладання», отримання цінного зворотного зв’язку,
контроль

і

оцінювання

своєї

діяльності

польовим

інструктором

як

кваліфікованим фахівцем, набуття професійної компетентності у соціальній
роботі в сфері здоров’я (University at Albany, 2015; University of California’s
Berkeley, 2013; University of Michigan, 2015; University of California’s Berkeley,
2016b). До завдань практичної підготовки школи соціальної роботи відносять
встановлення й підтримку безперервних, життєздатних представницьких
зв’язків між школою (університетом) і спільнотами в околицях. Це сприяє
покращенню

якості

навчання

студентів,

їх

практичної

підготовки,

обслуговування зазначених громад. Тому важливим аспектом мети практичної
підготовки американські фахівці вважають демонстрування «інтегруючої ролі
студента у використанні освітнього та фінансового ресурсів університету для
соціального розвитку громади» (UM Field Instruction, 2015). Тобто можна
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стверджувати, що практична складова підготовки майбутніх соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності спирається на такі важливі
засади навчання дорослих, як контекстність і актуалізація результатів навчання.
Цілі

практичної

підготовки

соціальних

працівників

пов’язані

з

очікуванням випускників школи застосувати в перспективі на практиці знання
та навички універсального фахівця соціальної роботи на всіх рівнях практики
та використовувати знання і навички прогресивної практики соціальної роботи
у вибраних студентами концентраціях методів і сфер практики, пов’язаних,
перш за все, з охороною і збереженням здоров’я. Окрім сприяння і допомоги в
розвитку навичок, які послідовно трансформуються від однієї бази практики до
іншого. Школи створюють умови для здобуття студентами безпосереднього
досвіду роботи, що сприяє розвитку їх професійної ідентичності.
Частина практичної підготовки в галузі соціальної роботи полягає у
формуванні прихильності майбутніх соціальних працівників засадам Кодексу
етики НАСП, основною з яких є допомога людям у задоволенні їхніх потреб і
вирішенні соціальних проблем. У практичній підготовці до соціальної роботи у
сфері здоров’я традиційно беруться до уваги чотири головних кластери
компетенцій, пов’язаних з етикою професії: влада, гноблення, різноманітність і
соціальна справедливість (ВГРС) (Privilege, Oppression, Diversity and Social
Justice, PODS) у контексті позитивних змін. Очікується, що завдяки практичній
складовій

професійної

компетентності

у

цих

підготовки
питаннях.

соціальні
Досягненню

працівники

набувають

компетентності

сприяє

дотримання студентом, а надалі – фахівцем соціальної роботи таких принципів:
1) працювати для досягнення соціальної справедливості у вирішенні проблем
клієнтів, враховуючи їхні можливості щодо розвитку внутрішнього потенціалу і
власні ресурси; 2) застосовувати підхід міжсекторальної взаємодії для
досягнення порозуміння між фахівцями; 3) розглядати всі компетенції у зв’язку
з їхнім потенційним впливом гноблення чи привілейованого становища;
4) усвідомлювати важливість контексту як рушійної сили на індивідуальному,
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груповому і міжособистісному рівнях у вирішенні проблем клієнтів;
5) застосовувати методи багаторівневого аналізу і прогнозування розв’язання у
кожному випадку професійного втручання; 6) визнавати значення «влади» як
нерівноправності; 7) брати участь у практиці соціальної роботи у сфері здоров’я
(University of Washington, 2016f).
Практична складова підготовки соціальних працівників до діяльності у
сфері здоров’я, як і вся професійна підготовка, засновується на високому рівні
усвідомлення майбутньої професії та мотивації студентів до здобуття фаху.
Тому до укладання угоди і визначення бази практики всі студенти проходять
протягом декількох тижнів так звану «орієнтацію» на базах практики. Це
передбачає відвідування студентами соціальних служб, вказаних у переліку баз
практики відповідної школи соціальної роботи чи університету. Під час
орієнтації студенти мають змогу складати демографічні огляди відвіданих баз
практики, використовуючи доступну робочу документацію служб, власну
участь у «польових» зустрічах і нарадах співробітників та керівництва,
відвідування територіальних громад, шкіл, поліцейських установ, закладів
охорони здоров’я, відділень соціальних служб (у якості спостерігача); брати
участь у підготовці до надання прямих послуг, проведенні індивідуального
прийому клієнтів, групової роботи, початкового оцінювання клієнта, вивчення
джерел фінансування та організаційної структури служби, отримання супервізії
та зворотнього зв’язку від інструктора практики (детальніше про орієнтацію в
додатку Ф2).
Після цього студент має змогу прийняти свідоме рішення щодо бази
практичної підготовки, враховуючи свої індивідуальні можливості й потреби,
вимоги освітньої програми, за якою здійснюється його підготовка. Своє
рішення він обґрунтовує в індивідуальній програмі за допомогою 10
аргументів, що найкраще характеризують його можливості і потреби населення,
якому будуть надаватися послуги. У практичній підготовці за програмами в
галузі соціальної роботи у сфері здоров’я найчастіше проблеми населення
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пов’язані із: зловживанням і нехтуванням; усиновленням; навчання здоров’я;
проблеми хворих на СНІД осіб і ВІЛ-інфікування; хвороба Альцгеймера і
деменція; добробут дітей; розвиток громади; кризове втручання; смерть і
вмирання;

інвалідність,

зумовлена

порушеннями

розвитку;

розлади

ментального здоров’я; розлади харчування; догляд за людьми похилого віку;
охорона здоров’я; ментальне здоров’я дітей; допомога біженцям; зоров’я матері
і дитини; ментальне здоров’я і хвороба; підліткова вагітність і виховання дітей;
репродуктивне

здоров’я;

спеціальна

освіта;

наркотична

залежність;

профілактика суїциду тощо (MSW Field Programs, 2016).
Практична складова підготовки відповідає рівню професійної кваліфікації,
яку здобуває студент. Для цього окремий розділ індивідуальної програми
практичної підготовки присвячений переліку навичок, що найбільшою мірою
відповідають завданням підготовки і можливостям студента їх здобути на базі
практики. У контексті базової практичної підготовки найчастіше йдеться про
навички, які необхідно здобути бакалавру соціальної роботи для успішної
реалізації генералістичної практики. Це навички адвокації (захисту і
представлення інтересів клієнта), оцінки потреб клієнта й оцінювання
результатів професійного втручання, планування послуги, керування випадком,
організації роботи цільової групи, розвитку громади, роботи в громаді,
здійснення сімейної терапії, кризового втручання, збору даних, планування
допомоги після виписки пацієнта зі стаціонарного закладу, визначення типу
розладу ментального здоров’я (за DSM-5), збір коштів (фандрейзинг),
написання

ґрантових

проектів,

групової

та

індивідуальної

терапії,

інформування і скерування, посередництва, профілактики, адміністрування
програми, надання прямих послуг, підготовки і написання звіту, здійснення
дослідження й аналіз результатів тощо. Студент має право вказати додаткові,
потрібні, на його думку, вміння і навички.
Практична підготовка спирається на стандарти підготовки (у визначенні
рівня оволодіння професійною компетентністю) і вимоги освітньої програми
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(для встановлення спеціальних компетенцій, наприклад у сфері збереження
здоров’я). Тому в індивідуальній програмі зазначається категорія програми, за
якою здійснюється підготовка студента в університеті (за типологією РОСР),
наприклад, «Старіння / геронтологія», «Алкогольна / наркотична залежності»,
«Соціальний захист дітей», «Послуги сім’ям», «Здоров’я», «Реабілітація» тощо.
Це дає змогу керівникові практики здійснювати адекватне оцінювання
досягнень студента в процесі підготовки і в підсумку виявити рівень
професійної компетентності на основі оцінювання ключових компетенцій.
Ще один важливий аспект – вибір місця проходження практики (соціальна
служба) найбільш відповідного до потреб освітньої програми: адміністративна
група, соціальна служба в громаді, заклад охорони здоров’я або охорони
ментального здоров’я в громаді, громадська організація чи центр здоров’я в
громаді, корекційний заклад, програма денного лікування, центр невідкладної
допомоги (кризовий центр), осередок допомоги бездомним, хоспісний заклад,
лікарня, стаціонарний заклад охорони ментального здоров’я, осередок
міждисциплінарної допомоги, будинок сестринського догляду чи резидентного
лікування для дорослих і дітей, послуги з охорони ментального здоров’я в
школі тощо (University of Minnesota, 2015; University of Minnesota, 2014;.
University of Minnesota Duluth. College, 2015). Цей аспект індивідуальної
програми характеризує зорієнтованість практичної підготовки на зовнішні
стандарти, зокрема стандарти практики фахівців соціальної роботи у сфері
здоров’я за певними нозологіями чи місцем практики. Водночас у самостійному
виборі місця практики реалізується андрагогічний принцип відповідальності за
власне навчання. Зрештою, вся індивідуальна програма практичної підготовки,
як і визначений студентом (спільно із консультантом) індивідуальний план
професійної підготовки є унаочненням реалізації принципу відповідальності за
свою професійну підготовку.
Розміщення на базах практики є невід’ємною частиною освітньої програми
підготовки бакалавра і магістра соціальної роботи і відбувається відповідно до
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стандартів РОСР. Це дає змогу студентам набути або поглибити і збагатити
свій попередній досвід, дослідити нову сферу практики, зокрема, у сфері
збереження здоров’я. Таким чином, можна стверджувати, реалізуються загальні
дидактичні принципи послідовності, наступності в підготовці, але найбільшою
мірою ідеться про реалізацію принципу андрагогіки – врахування попереднього
індивідуального досвіду людини та розуміння можливостей використання
здобутого знання і досвіду в подальшій професійній діяльності. У додатку
Ф3Ф4 представлено опис мережі закладів соціальної роботи і охорони
здоров’я, які є базами практики для студентів. Варто відзначити, що мережі баз
практики шкіл соціальної роботи університетів США, охоплених нашим
дослідженням, включають сотні позицій установ, наприклад, в університеті
Берклі їх понад 350, а в університеті Мічигану більше 550 установ по всій
країні, в яких працює понад 750 супервізорів, інструктурорів з практики (Bryn
Mawr College’s, 2017; Perault, 2009; University of California’s Berkeley, 2013;
University of Michigan, 2017a). Наявність інструктора практики, який може
здійснювати супервізію практичної підготовки студента, є основною вимогою у
відборі баз практики.
Під час практики базового рівня студенти мають змогу здобути
генералістичні навички шляхом застосування кількох ролей і практичних
підходів, тоді як у прогресивній практичній підготовці студенти поглиблюють
знання та навички, обраної ними концентрації методу ефективної практики, у
їхній практичній сфері. Оволодіння навичками базового рівня практики –
відповідає початковому рівню компетенцій, у прогресивній практиці – досягає
майстерного. На базовому рівні практики студент має можливості здобути
навички: оцінювання унікальних переваг, ресурсів і потреб різних груп
населення; демонстрування чутливості, поваги і компетентності у відповідь на
досвід і потреби соціально й економічно неблагополучних груп населення та
населення,

схильного

до

ризику;

демонструвати

початковий

рівень

компетентності в оцінюванні потреб і розробленні заходів для певних груп
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клієнтів; визначати і використовувати відповідні професійні ролі; здійснювати
ефективну професійну взаємодію і брати участь разом з колегами та іншими
фахівцями й

співробітниками

у ефективному використанні

супервізії;

оцінювати контекст політики та програмних документів, що мають відношення
до місця практики; порівнювати свій досвід практики з іншими студентами й
інтегрувати знання, отримані під час аудиторних занять; покращувати свою
майстерність в обраній концентрації методу практики (міжособистісна
практика, управління соціальними послугами, робота в громаді та соціальна
політика, оцінювання), а також в одній з п’яти ділянок практики (діти і молодь
в сім’ї і суспільстві, старіння, психічне здоров’я, здоров’я, громада і соціальна
система).
Під час прогресивної практики відбувається уточнення і розвиток
якостей, здобутих у базовій практичній підготовці із соціальної роботи, що
сприяє зростанню рівня майстерності у досягнутій професійній компетентності
фахівця

соціальної

роботи.

Це

забезпечується

завдяки

«синтезу»

міждисциплінарних і мультидисциплінарних знань та навичок у відповідні
компетенції. Можливості практичної підготовки також доступні студентам, які
вирішили обрати другорядні методи практики («майнор»). Студенти можуть
застосувати теоретичні знання в умовах різних баз практики соціальної роботи
у сфері здоров’я; здобувати знання та навички, необхідні для розуміння і
використання етики соціальної роботи та цінностей у щоденній практиці,
вдосконалювати професійну обізнаність, формувати судження і здатність до
прийняття рішень; зрозуміти взаємозалежності між діапазоном ролей і навичок
соціальної роботи від міжособистісного до макрорівня, в різних умовах і
сферах обслуговування, а також брати участь в реалізації цих ролей і
застосовувати навички. Студенти мають змогу збагачувати знання щодо
практики недискримінаційної соціальної роботи з окремими особами і групами
на основі усвідомлення таких критеріїв різноманітності, як фізичні здатності,

335

вік, клас, колір шкіри, культура, етнічна приналежність, структура сім’ї, стать
(в тому числі гендерна ідентичність і гендерне вираження).
Практична підготовка зазвичай пов’язана з чотирма ключовими темами
навчального

плану:

мультикультуралізм

і

різноманітність;

соціальна

справедливість і соціальні зміни; зміцнення здоров’я, профілактика, лікування
та реабілітація; теорія і дослідження в соціальних науках. Під час вивчення
теми «Мультикультуралізм і різноманітність» студенти мають можливість
оцінити подібності та відмінності між собою і людьми, з якими вони працюють,
використовуючи базові навички, а також поставити конкретні цілі й завдання,
що включають ці фактори у практику. Відмінності, які необхідно прийняти до
уваги, включають стать, расу, етнічну приналежність, соціальний клас, вік та
інші форми соціальної стратифікації і безправ’я.
Тема «Соціальна справедливість і соціальні зміни» дозволяє студентам
продемонструвати свою компетентність в таких ділянках: оцінювання причин і
наслідків соціального й економічного гноблення людей, представлених у групі,
з якою вони призначені працювати; аналіз, розроблення, впровадження та
оцінювання можливостей для зміни ситуації на краще; спираючись на ресурси і
сильні сторони соціально й економічно пригнобленої групи і працюючи з ними,
зміцнювати їх ситуацію за рахунок використання комплексу базових навичок.
У частині «Зміцнення здоров’я, профілактика, лікування та реабілітація»
студенти мають змогу включатися у процес оцінювання і застосувати навички
зміцнення здоров’я, профілактики, лікування і реабілітації на рівні базових.
Тема «Теорії та дослідження в соціальних науках» сприяє включенню
студентами досягнень соціальних наук і результатів наукових досліджень у
практику соціальної роботи на місцях.
Навчання, засноване на практичній підготовці, відрізняється від навчання,
заснованого на теоретичних знаннях тим, що здобутий практичний досвід є
більш конкретним, безпосереднім і персональним. Підготовка в умовах бази
практики є «активним процесом, заснованим на участі». Супервізія студентів є
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невід’ємною складовою практичної підготовки. З цією метою застосовуються
формальні

консультації

з

польовим

інструктором,

групова

супервізія,

інструктажі, збори команди тощо. Вибір діяльності, що найкраще підходить для
виконання студентами завдань практики, залишається за викладачем і
студентом. Проте, обов’язкова вимога – мінімум один контакт за тиждень, не
менше 1 години супервізії на тиждень, бажано і більше. Студенти повинні взяти
активну участь у використанні навчального часу. Це може означати
формулювання питань, збір, презентація будь-яких відповідних письмових
матеріалів (наприклад, тематичні замітки, звіти, проекти) для навчання на
місцях

практики,

конференцій

або

нарад.

Студентам

рекомендується

користуватися інструментом програми супервізії, що має на меті керівництво
процесом рефлексії студента і викладача під час практичної підготовки.
Студенти

повинні

використовуючи

підготуватися

окремі

справи

до

цих

(кейси),

зустрічей
проекти.

із

Під

супервізором,
час

зустрічей

розглядаються й обговорюються питання виконання обов’язків та функцій;
знань, навичок

і моделей

професійної

поведінки

під

час

практики;

рефлексивного навчання тощо (Thomas, 2011; Thomas Jefferson University’s,
2015; Thomas Jefferson University’s, 2016b; Thomas Jefferson University’s, 2016c).
Важливим методичним підходом ефективної підготовки в питаннях
здоров’єзбереження, є поєднання семінару із базовою практичною підготовкою
– так званий інтеграційний семінар, що проводиться у формі 2 год. зустрічей
підгруп студенів (15 осіб), під час яких два куратори семінару, з яких один є
провідним фахівцем факультету з практики,

інформує студентів про

особливості базової практика, другий – студент-однокурсник (кандидата на
програму прогресивної практики, з високими показниками успішності). Ця пара
зустрічається з кожним із студентів, щоб обговорити і планувати індивідуальні
заняття під час семінару. Вся команда студентів і колег з відділу практичної
підготовки зустрічаються разом як велика група зі студентом фасилітатором
однолітків чотири рази на семестр.
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Курс призначений допомогти студентам: інтегрувати їх теоретичні й
практичні види діяльності у безпечній обстановці за допомогою засобів рефлексії,
застосування основних тематичних ситуацій на місцях практики; полегшити
обговорення питань, пов’язаних із супервізією, самодопомогою, етичними
дилемами; забезпечити можливості вирішення формальних і процедурних
аспектів навчання на місцях (наприклад, документів, пов’язаних з практичною
підготовкою, включаючи форми розміщення і перевірки, форми навчальної угоди,
студентські тексти-описи – нарративи); створення безпечного простору для
обговорення, розвитку і практики за допомогою консультацій; формування
навичок вирішення проблем і професійних навичок прийняття рішень (University
of Michigan, 2017d; University of Minnesota Duluth, 2015).
Аналіз

програм

практичної

підготовки

соціальних

працівників

в

університетах США дає підстави до висновку, що сфера практики на базовому
рівні пов’язана з індивідуальною роботою, роботою в громаді, соціальною
політикою та оцінювання як практикуванням методу концентрації; 55 %
відведеного часу призначено на формування відповідних навичок, решта включає
спостереження, читання, участь в семінарах сфери послуг. У практичній
підготовці прогресивного рівня основний акцент на методі, вибраному студентом;
принаймні 80 % часу включає практику в концентраціях методу і області
практики. У програмах сертифікації та стипендійних програмах практична
підготовка займає більше половини обсягу навантаження, а програми тематичного
удосконалення майже на 90 % практичні за характером підготовки (NASW Center
for Workforce, 2011a; NASW Center for Workforce, 2011c).
Індивідуальна програма практичної підготовки включає також розклад
(індивідуальний графік), інформацію про фінансування програми, транспортні
потреби (близькість до автобусного маршруту, потреби автомобіля для робочих
поїздок, відшкодування витрат пов’язаних з проїздом під час виконання
програми практики, наявність додаткових засобів, наприклад, інвалідного візка,
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можливості залучення під час роботи в програмі у вечірній час і вихідні дні
(години) (додаток П4).
Важливим аспектом практичної підготовки є безпека студентів на базах
практики і під час виконання завдань практичної підготовки. Усіх нових
студентів, які розпочинають практичну підготовку, забезпечують керівництвом
з управління ризиками. Особливо актуально це для тих студентів і працівників,
які залучені до роботи в заклади чи із клієнтами, що мають фактори, що
найчастіше вважаються предикторами небезпечних для здоров’я ситуацій,
агресивної поведінки клієнта, зловживання наркотиками та / або алкоголем.
Розміщення на базі практики і практика в кожній з програм забезпечені добре
відпрацьованим конкретним планом дій, за яким кожен член персоналу точно
знає, що робити в разі небезпеки. Цей план дій обов’язково відтреновується зі
студентами і регулярно переглядається.
Для встановлення рівня досягнутої професійної компетентності студентів
інструктори з практики застосовують сукупність критеріїв, про які йшла мова в
п. 4.3. у зв’язку з характеристикою оцінювально-результативного компонента
системи ППМСПЗД. Основним є демонстрування професійної поведінки у
практичній підготовці. РОСР вимагає, щоб усі школи оцінювали ступінь
досягнення компетентності студентами і запропонувала критерії поведінки на
практиці, що дозволяють спостерігати, виявляти і вимірювати ріень знань,
засвоєння цінностей та сформованості навичок, яких очікується від випускників
(Council on Social Work Education, 2015). Кожна з 10-ти ключових компетенцій
має «еталон вимірювання» (згідно зі стандартами ОПСА), що повністю або з
певним ступенем інтерпретації затверджені освітніми програмами в галузі
соціальної роботи. Оцінка на рівні цього орієнтиру або вища вважається такою,
що може бути зарахована для характеристики досягнутого рівня компетенції
(детальніша інформація про оцінювання в практичній підготовці на прикладі
окремих освітніх програм представлена у додатках П6-П10 (Allan, 1996;
Alexandria, 2008; CSWE, 2015; Smith, 2005). Для оцінки спеціалізованих
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компетенцій, необхідних студентам в рамках обраної ними сфери практики у
зв’язку з підготовкою за програмами концентрації, спеціалізації, критерії
оцінювання визначаються кожною програмою з урахуванням специфіки та
орієнтацією на ключові компетенції (CalSWEC, 2011; California Department of
Health Care Services, 2016; CalSWEC, 2016). Студенти і викладачі на місцях
практики зобов’язані використовувати он-лайн форми індивідуальних програм,
доступні на веб-сайті Управління з керівництва практичною підготовкою, щоб
результати процесу неперервного оцінювання роботи студентів і успішності
проходження практичної підготовки були доступними для керівництва
управління, керівництва школи, викладачів з практики й інструкторів, а також
для самих студентів з метою забезпечення своєчасної педагогічної підтримки
студентам з певними труднощами у виконанні індивідуальної програми
підготовки. Про особливості застосування форм, методів і технологій
підготовки піде мова в наступному підрозділі.
5.3. Форми, методи і технології підготовки соціальних працівників
до здоров’єзбережувальної діяльності
Навчання у закладах вищої освіти, що здійснюють ППМСПЗД у США,
відбувається за такими формами: очна (денна, вечірня); заочна (дистанційна), при
чому остання набуває все більшої популярності, оскільки дає змогу гнучко
підходити до процесу здобуття освіти з огляду на індивідуальні можливості
студента. Навчальний процес в університетах провадиться в таких формах, як
навчальні заняття; самостійна робота; практична підготовка; контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах, які
здійснюють

підготовку

майбутніх

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності, є лекції та семінарські заняття, а також
практичні, лабораторні роботи, консультації, індивідуальні заняття, проведення
самостійних досліджень, стажування, виконання домашніх завдань, підготовка і
реалізація проектів як групових, так і індивідуальних тощо. У такий спосіб
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наголос у понятті «курс» зміщено на різноманітні види академічного досвіду
студента.
Аудиторні заняття проводяться у формах від великих лекцій для
декількох сотень студентів до семінарів (дискусійних класів), ворк-шопів,
лабораторних занять, у яких участь студентів обмежена групою від 45 до
1215 студентів. Більшість занять побудована на активній взаємодії викладачів
зі студентами, поширеними засобами сприяння інтеракції є використання
комп’ютерів, відповідного програмного забезпечення для роботи в мережі
Інтернет; використання методів ділових ігор, аналізу конкретних ситуацій і
прецедентів. Відбувається інтенсивний розвиток інноваційних форм і методів
навчання, таких, як лекції-дискусії, узагальнюючі лекції, модульна система
навчання, «аудиторні дослідження», моделювання ситуацій, застосування відео
методів. Студента менше сприймають слухачем, частіше – активним учасником
процесу пізнання (Стойка, 2015, с. 14).
Зміні ролі лекції у навчальному процесі в системі вищої освіти сприяло
формулювання двох концептуальних підходів у викладанні курсового
матеріалу (і навчанні загалом) – холістичного і редукціоністського. Цілісний
підхід заснований на викладанні загальних, доступних курсів, у яких спеціальні
питання розглядають крізь призму загальнонаукових, загальнофілософських
проблем. Редукціонізм як підхід у викладанні зорієнтований на спеціалізовані,
установчі лекції, що детально розглядають певні (одиничні, вузькі) проблеми з
використанням складної специфічної термінології, розуміння якої потребує
відповідної попередньої підготовки, а сприйняття і засвоєння – значної
самостійної роботи. На думку дослідників, ця концепція сприяє підвищенню
рівня науково-теоретичної підготовки студентів у певній галузі та набуттю
навичок самостійного навчання.
Американський філософ С. Гук (S. Hook) у своїй публікації «Освіта для
сучасної людини» (Education for Modern Man) наголошував, що найбільшим
недоліком процесу навчання є відсутність розвивального та інтелектуального
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впливу на учнів, оскільки не так важливе здобуття знання, як розвиток
здібності мислити (Hook, 1947, с. 89). Тому актуальним завданням вищої школи
США дотепер залишається виявлення ефективних методів навчання, що
спонукають студентів активізувати мислення, змушують проявляти гнучкість,
уяву, впливають на їхню здатність до генерування ідей, пошуку альтернативних
рішень тощо (Ничколо, Н.,& Кудін, В.(Ред.), 2000, с. 83). Шлях до змін було
знайдено у розвитку й стимулюванні довгострокової пам’яті та інтелектуальних
здібностей студентів через застосування активних методів навчання і
нетрадиційних підходів (розвивального навчання), що сприяють набуттю
навичок глибокого засвоєння знань, зацікавлення в самостійному вивченні
предмета, розвивають активне мислення.
Студенти в галузі соціальної роботи для сфери здоров’я повинні вчасно
ознайомитися із запропонованою навчальною літературою, щоб адекватно
брати участь у дискусійних класах, розуміти матеріали лекцій. Професори і
лектори звичайно пропонують список навчальної літератури, часто – короткі
виклади з наступного заняття на відповідному сайті у віртуальному середовищі
університету, факультету, коледжу, школи. Популярні інтерактивні лекції з
активною участю студентів, запрошених ораторів, а також читанням,
виконанням вправ у класі, переглядом відеофільмів та виконанням письмових
робіт; демонстрації, дискусії, відеозаписи інтерв’ю з клієнтами та приватними
особами, втручання яких впливає на вирішення певної соціальної проблеми,
поєднуючи з роботою в малих групах, рольовими іграми (University of Michigan.
2017; University of Michigan, 2015).
Американські автори М. Сейбл, Д. Шілд, А. Хіпп (M. Sable, D. Schild,
J. Hipp) стверджують, що існують різні способи підготувати соціального
працівника сфери здоров’я (Gehlert, Browne, 2012, с. 121). Характерною
ознакою підготовки соціальних працівників у програмах МСР є розширення
навчального процесу за межі формальної обстановки аудиторії. Більшість
занять відбуваються в групах розміром від 10 до 35 студентів і студентам
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пропонується можливість вчитися один у одного і у викладача. Популярності
набуває така форма навчання як неофіційні семінари «коричневої торбини»*
(зустрічі, що відбуваються в період обідньої перерви; цей тип зустрічей
називають так через те, що учасники приносять свої обіди на зустріч; як
правило, відбуваються на робочому місці, наприклад, в тренувальній залі або
конференц-залі; це поняття відноситься до неформальних зустрічей, навчань,
презентацій, що відбуваються на будь-якому робочому місці (Brown Bag
Meeting, 2016; Quora, 2014). Часто підготовка соціальних працівників сфери
здоров’я відбувається безпосередньо під час роботи – на робочому місці,
шляхом участі у регіональних і національних нарадах соціальних працівників
сфери здоров’я, під час зустрічей Американської асоціації громадської охорони
здоров’я (American Public Health Association) і Асоціації соціальних працівників
державної та місцевої охорони громадського здоров’я (Association of State and
Territorial Public Health Social Workers) тощо (Gehlert, Browne, 2012, с. 82).
Для студентів програм підготовки майбутніх соціальних працівників
сфери здоров’я лабораторні роботи – це важливий засіб формування низки
умінь і навичок (Ничколо, & Кудін, (Ред.), 2000, с. 74).
Активно використовуються такі форми як громадські навчання і майстеркласи, підготовлені та проведені лідерами місцевого і державного рівня, що
значно розширюють можливості освітнього зростання студентів як у рамках
школи, так і протягом всього навчання в університеті.
У

підготовці

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної

діяльності застосовуються різні методи навчання. Наприклад, вивчення курсу
«Поведінкові та психосоціальні аспекти інтегрованої охорони здоров’я»
будується на застосуванні методу навчання у співпраці (collaborative learning
methods), що передбачає взяття на себе учасниками (студентами) курсу
зобов’язань, які сприяють формуванню відповідної атмосфери проведення
занять. Зокрема, йдеться про те, як спільно працювати для створення безпечної
атмосфери і простору відкритого обговорення; шукати шляхи взаємного
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зростання, навчання й отримувати вигоду від обміну один з одним у класі;
поважати навіть тоді, коли ми не згодні або є в конфлікті; не припускати або
попередньо судити про наміри чи мотивації інших; прагнути обмінюватися
цікавими ідеями, думками і запрошувати до обміну і слухання; намагатися
зменшити страх, сором і провину, що сковують процес навчання. А тому
важливо: пам’ятати, що помилки і «ще не знаю» – це частина безперервного
навчання (впродовж життя), є кращим за стагнацію і невігластво; визнавати, що
одне з визначень «ізмів» є систематичне вивчення дезінформації про інших і
самих себе; то ж не потрібно звинувачувати людей за дезінформацію, але бути
відповідальними за те, щоб не повторювати дезінформацію або шкідливу
поведінку після того, як навчилися інакше, й активно долати складні міфи і
стереотипи; для цього необдхідно знаходити способи бути цікавим і гуманним
у взаємодіях з іншими (Brown School, 2016b; Brown School, 2016a; Brown School,
2016d).
Частим є використання методу навчання на основі вивчення результатів
фактичних даних практики. Наприклад, курс «Практика соціальної роботи в
забезпеченні добробуту дітей та у зв’язку зі жорстоким поводженням із дітьми»
зосереджується на питаннях бідності і батьківських проблемах в сім’ях у США,
побудований на використанні порівняльних аспектів проблеми, у вивченні
проблеми жорстокого поводження з дітьми у зв’язку з іншими соціальними
проблемами застосовує розгляд окремих конкретних фактів (Bryn Mawr College,
2016a; Bryn Mawr College, 2016b; Bryn Mawr College, 2016c).
Метод «підсилення» теорії застосовують у підготовці студентів клінічних
програм (стипендіальна програма підвищення рівня професійної кваліфікації на
здобуття ступеня МСР), зосереджній на клінічній роботі з дітьми, підлітками та
/ або молоддю перехідного віку расових і етнічних меншин, щосеместра
включають практичну підготовку у вибраній сфері практики. Цей метод
передбачає участь студентів у роботі міждисциплінарної психотерапевтичної
програми з навчання науково-обґрунтованих методик спільно з Управлінням
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психічного здоров’я округу Детройт-Вейн (Rounds, Caye, Walsh, Vaughn, &
Anderson, 2008; Salvatore, 1988; Lifelong Learning AccountsAct, 2008; University
of California’s, 2014c; University of Michigan, 2015).
Метод вправ на контрпереноси у невеликих групах використовується для
теоретичної підготовки – застосування рефлексії і зворотного зв’язку дає змогу
досягти творчого вирішення проблеми.
Оскільки найбільш важливі проблеми у сфері охорони здоров’я є дуже
складними і потребують врахування багатьох точок зору різних фахівців, тому
у їх вирішенні доречно застосування трансдисциплінарного підходу. Для цього
впроваджуються трансдисциплінарні курси, зосереджені на вирішенні проблем
(ТДКП) (transdisciplinary problem-solving courses, TPS courses). У такий спосіб
студентам доступніше зрозуміти і побачити вирішення проблем, таких як
порушення харчової поведінки, наслідки вагітності, профілактика ожиріння або
бідність і нерівності здоров’я. ТДКП використовується у Школі Брауна для
підготовки студентів спеціальностей, пов’язаних зі здоров’ям, зокрема в
програмах МГЗ і комбінованих МСР/МГЗ (Bryn Mawr College’s, 2016c; Bryn
Mawr College’s, 2016a). Це дозволяє студентам формувати вміння і навчатися
застосовувати навички критичного аналізу даних у галузі громадського
здоров’я, управління і комунікацій, що користуються великим попитом у
роботодавців. Курси викладаються провідними дослідниками і досвідченими
практиками, а спільна робота студентів і викладачів підтримує зростання
майбутніх фахівців як дослідників, захисників інтересів клієнтів і лідерів.
Ця методика була розроблена фахівцями Школи Брауна Університету
Вашингтона в Сент-Луїсі і на сьогодні пропонує три шляхи реалізації ТДКП:
організація дисциплін з погляду рівнів впливу на проблеми громадського
здоров’я; фокус на сфері впливу – соціальному оточенні; змішування різних
стратегій і перспектив або дослідження на перетині дисциплін. Два останні
підходи відповідають запитам підготовки фахівців охорони здоров’я і
соціальної сфери. Наприклад, за другою стратегією, ТДКП з подолання
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насильства щодо дітей досліджує, як молоді люди, що постраждали від
насильства чи нехтування можуть залучатися в різні системи підтримки:
охорону здоров’я, соціальне обслуговування, соціальний захист дітей, роботу
правоохоронних органів, судів, медичної допомоги, психіатричної допомоги,
притулків тощо. Розуміння точок їх дотику і цілей кожної системи готує
студентів

до

більш

широкого

осмислення

потенційних

можливостей

скоординованого й ефективного реагування (Kreuter, Pfeiffer, 2013; Washington
University Brown School, 2016).
Використовуючи «змішування» стратегій окремих ретельно відібраних
дисциплін, можна інтегрувати значну не використану синергію, потрібну для
вирішення проблем ГЗ. Наприклад, курс ТДКП спрямований на інтеграцію
послуг системи охорони здоров’я і соціального обслуговування з метою
зниження поширеності і впливу куріння в громадах з низьким рівнем доходу.
Курс орієнтований на практику дисциплін у галузі суспільної охорони здоров’я
із боротьби з курінням і соціальних послуг (продовольча безпека), а також
теорії та дослідження в галузі поведінки в організаціях, зокрема, в рамках
громадських студентських агенцій (Lawlor, Kreuter, Sebert-Kuhlmann, &
McBride, 2015).
Інноваційні технології підготовки соціальних працівників до діяльності у
сфері здоров’я пов’язані, перш за все, із застосуванням інформаційних
технологій. Так, державний університет Гумбольдта пропонує онлайн програми
ступеня бакалаврату й магістратури соціальної роботи. Навчальні курси
програми пропонуються з використанням технологій дистанційного навчання,
вони можуть бути завершені частково або повністю онлайн, що дозволяє
студентам збалансувати їх програми на одержання ступеня

з іншими

зобов’язаннями (робота, особисте життя) (HSU Department of Social Work,
2015).
Розподілене навчання дає змогу більшість змісту курсів для студентів
отримати повністю онлайн (Berkeley Social Welfare, 2016; Humboldt State
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University, 2015). Під час навчання відбувається взаємодія з викладачами та
іншими студентами за рахунок використання живої веб-трансляції, чатів, вебтурів, групових обговорень, загального проектування й віртуального виконання
ролей. «Живі» сесії в класі відбуваються 1 раз на тиждень у формі модулів, які
кожен вибирає індивідуально. Для участі в програмі потрібні персональні
навички роботи з електронною поштою та обробки текстів, доступ до
високошвидкісного Інтернету, веб-камера, гарнітура з мікрофоном, комп’ютер.
Метод досліджень із залученням громади активно (ДЗГ) використовувався
серед вишів, у яких здійснюють підготовку майбутніх соціальних працівників,
особливо, коли йдеться про майбутню професійну діяльність у зв’язку із
проблемами здоров’я людей похилого віку та людей з інвалідністю. Суть
методу спільних досліджень полягає у синтезі двох методів: навчання
обслуговування і кооперованого (спільного) навчання (Berman, 2006).
Поєднання цих методів стало можливим завдяки скеруванню інших людей до
власного досвіду, який при цьому постійно розширюється і змінюється з
урахуванням проблем сучасного суспільства. Метод досліджень із залученням
громади є модифікованим методом навчання обслуговування і соціальних
послуг в умовах інформаційного суспільства та глобалізації за участю
динамічних творчих груп (Gillies, 2007). Навчання на основі досліджень із
залученням громади в США, засноване на співпраці з громадами. Проведені
наукові розвідки показали, що метод спільних досліджень пов’язаний із
парадигмою християнської освіти, ідеями ре-конструктивізму, прагматизму,
соціального

конструктивізму

і

концепцією

соціальної

участі.

Усі

ці

парадигматичні відносини безпосередньо пов’язані з історією, розвитком і
філософією соціальної роботи. Тому очевидно, що для навчання соціальної
роботи

метод

спільних

досліджень

особливо

цінний

і

з

погляду

здоров’єзбережувального контексту (Agency for Healthcare Research, 2010;
Baranauskienė, (Ed.) (2013).
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З досвіду підготовки майбутніх соціальних працівників до діяльності у
сфері здоров’я у США метод дослідження із залученням громади має важливе
значення для засвоєння студентами спеціальності «Соціальна робота» значення
соціальних, поведінкових і екологічних факторів як детермінант здоров’я.
Соціальні працівники громадського здоров’я все частіше є учасниками
спільних досліджень на рівні громад у практичній діяльності (community-based
participatory research). Американським агентством з вивчення охорони здоров’я
і якості (Agency for Healthcare Research and Quality) такі дослідження визначено
як «спільний процес за участю дослідників і представників громадськості,
членів спільноти, що використовує місцеві знання в розумінні проблем
здоров’я і тому розробляє заходи, … виявляє інвестиції членів громади в
процеси і продукти досліджень» (Odom, Collet-Klingenberg, Rogers, & Hatton,
2010).

Такі

дослідження

особливо

корисні

в

популяціях,

які

часто

відмовляються від звичайних досліджень (меншини, люди з низьким рівнем
доходів, сільське і міське населення) через їх використання в попередніх, іноді
неетичних, дослідженнях.
Фактори, що сприяють використання методу ДЗГ для поліпшення здоров’я
громад, які перебувають у несприятливих умовах: по-перше, знання місцевих
спільнот збільшує розуміння дослідником складних взаємодій економічних,
соціальних і поведінкових факторів, що сприяють виникненню розбіжностей і
їх доцільно використовувати при розробленні заходів для зменшення цих
відмінностей; по-друге, існує розрив між знаннями, отриманими в наукових
дослідженнях, і на практиці в цій спільноті; по-третє, члени цих громад все
більш неохоче беруть участь у дослідженнях і організації моніторингу, тому
подібні залучення запобігають таким діям. Приклади застосування методу
спільних

досліджень

включають

проекти,

спрямовані

на:

підвищення

доступності високоякісних продуктів харчування в міських районах; вивчення
екологічних факторів, що сприяють розвиткові астми у дітей; визначення
залежності між соціально-економічним статусом, фізичним середовищем і
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серцево-судинними захворюваннями тощо (Odom, Collet-Klingenberg, Rogers, &
Hatton, 2010, с. 1).
Концепція практики, базованої на фактичних даних, з’явилася в 70-х роках
XX ст. в медицині, а пізніше була адаптована у сфері освіти в США (Mayton, R.,
Wheeler, Menendez, & Zhang, 2010). Наприкінці ХХ ст. у різних дискусіях щодо
реорганізації підготовки соціальних працівників у США було виявлено, що на
практиці фахівці мають велику довіру до порад своїх колег і керівників, їх
особистого досвіду, наукових публікацій авторитетних авторів (за Б. Корноер
та ін.) (Cournoyer, Powers, 2002, сс. 798806). Зрештою, теоретичний аналіз
освітньої практики і втручань засвідчили, що дослідження на основі фактичних
даних, з метою підвищення ефективності соціальної роботи і значення самої
професії, визнані важливими для прийняття рішень як у процесі навчання, так і
в практичній діяльності (Simpson, 2005, с.142; Horner, Carr, Halle, McGee,
Odom, & Wolery, 2005). У наступному рішенні Ради з освіти в соціальній
роботі та заяві Національної асоціації соціальних працівників США було
визнано, що варто застосовувати засновані на фактичних даних знання як
частину належної реалізації етичних зобов’язань у діяльності соціального
працівника; задля подолання розриву між науковими дослідженнями і
практикою їх необхідно використовувати у навчальному процесі (NASW, 2008).
Метод заснованої на фактичних даних практики може бути визначений як
стратегія навчання, що дозволяє домагатися постійних позитивних результатів, які
можуть бути підтверджені (за допомогою експерименту) (Simpson, 2005). Для
застосування стратегій на основі фактичних даних у практиці, необхідно постійне
дослідження (Mayton, Wheeler, Menendez, & Zhang, 2010). Поняття «постійні
дослідження» в практиці спеціальної та соціальної освіти розглядається як
планування досліджень, квазі-експерименти або вивчення окремого випадку, коли
дослідження виконується декілька разів, а результати опубліковані в наукових
журналах (Davies, 2000).

349

Підготовка на основі фактичних даних спрямовується на забезпечення
відповідності навчальних досліджень з науково обґрунтованими вимогами,
досягнення високої якості досліджень і безпосереднього стосунку до практики,
оскільки часто навчальний процес не відповідає практичним результатам. У
соціальній роботі навчання на основі фактичних даних акцентує не тільки на
інтеграції доказів, отриманих у ході досліджень, в практику, а й підкреслює
важливість цінностей клієнта (Drisko, Grady, 2012). Для здійснення заснованої на
фактичних даних позитивної практики рівною мірою, важливим є оптимальний
вибір втручання в ситуацію клієнта з урахуванням впливу соціального середовища
й оцінки ситуації самим клієнтом, його ціннісних установок і досвіду, цілей і
побажань щодо отримання соціальних послуг або незгода з пропозицією чи
заперечення потреби втручання соціального працівника тощо. Навчання із
використанням базованої на фактичних даних практики дозволяє застосовувати
різні підходи та практику, і в такий спосіб сприяє переміщенню роздумів студента
про навчальний процес, освітню політику й навчальну діяльність у площину
прийняття професійних рішень і виявлення власних експертних навичок.
Засноване на фактичних даних навчання вимагає володіння певними
прийомами, як-от, рефлексії, самооцінки тощо. Разом з цим, дослідники методу
вказують на різні результати, які можна осягти: від отримання досвіду пошуку
доказів у наукових публікаціях і базах даних, мета-навчання (ідентифікація
перешкод, що реалізує на основі практики, базованої на фактичних даних,
аналізу і створення систем практики); формування навичок створення і
застосування планів виховної чи просвітницької діяльності, створення
комунікаційних

систем

для

вироблення

рекомендацій

щодо

зміни

навколишнього середовища або ситуації, що існує на практиці (McFadden,
Thiemann, 2009). Компетенції та навички, які здобувають студенти завдяки
цьому методу: спілкування рідною та іноземною мовами, неперервного
навчання, знання про культуру, критичне мислення, креативність, рішення
проблеми, оцінка ризиків, прийняття рішення, управління почуттями. Крім
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того, метод має значення як мотивувальний фактор – сприяє самостійності,
цілеспрямованості студентів, активній участі у навчанні, формує емоційно
сприятливе середовище, показує практичне застосування навчання і визнання
навчальних досягнень.
Метод навчання, базованого на проблемі (рroblem-based learning) (це не те
ж, що «метод зосереджений на вирішенні проблеми»), вперше у навчальному
процесі вищої освіти був застосований у медичній навчальній програмі
Університету МакМастер (Канада, 1969 р.). Витоки проблемного навчання
можна знайти і раніше у США, не новий метод і в українському досвіді. Проте
інтерес викликає застосування проблемно-орієнтованого навчання саме у
підготовці майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності. Проблемно-орієнтоване навчання в багатьох вишах реалізується
спільно з традиційними навчальними підходами і сьогодні – це стратегія,
заснована на взаємодії між студентами і викладачами, що характеризується
системною автономною пізнавальною діяльністю, освоєнням нових знань і
способів діяльності у вирішенні практичних завдань. Переваги проблемного
навчання:

студенти

отримують

більш

глибокі

знання,

стимулюється

самовизначення студентів у навчанні, вони набувають навичок аналізу,
презентується здатність інтегрування багатьох дисциплін, розвивають навички
навчання впродовж життя, використання багатьох інформаційних джерел;
стимулюються студентські дискусії, що сприяє розвитку навичок комунікації,
формується кращий психологічний клімат, студенти отримують більше
мотивації, працюють активніше, вчаться планування часу, розвивають навички
менеджменту. У процесі такого навчання викладачі змінюють свої функції,
більше виконують наставницьких дій, заохочують студентів до обговорення і
роздумів, забезпечують зворотний зв’язок; вони вирішують також проблему
оцінювання і забезпечення організаційних умов (McLeod, 2008, c. 88).
Цілями проблемного навчання у підготовці майбутніх соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності є: отримання знань (про
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детермінанти здоров’я, нерівності та несправедливості щодо його розподілу
серед населення, шляхи подолання цих диспропорцій); розвиток навичок
вирішення проблем, використовуючи отримані знання (формування навичок
здоров’єзбережувальної діяльності, здорового способу життя, профілактичної
діяльності); розвиток самокерованості в навчанні для перетворення його в
спосіб життя (навчання упродовж професійного життя, підвищення професійної
майстерності

у

сфері

збереження

здоров’я

населення);

стимулювання

критичного мислення (з огляду на особливості здоров’я і потреби клієнта у
задоволенні потреби досягнення здоров’я як способу покращення якості життя і
добробуту); розвиток чутливості до всіх потреб пацієнтів (як медичних, так і
психосоціальних); заохочення до застосування отриманої інформації для
вирішення основної проблеми пацієнта (з урахуванням індивідуального досвіду
здоров’я клієнта, створення шансу здоров’я і подолання бар’єрів на шляху
досягнення здоров’я ). Проблемно-орієнтоване навчання забезпечує студентів
доступними методами навчання; усвідомленням значущості й важливості їх
власного навчання; методами, придатними для індивідуального навчання
(McLeod, 2008, c. 90).
Засобами організації навчальної діяльності є, перш за все, сучасні
інформаційні технології. Усі навчальні курси представлені на веб-сайтах
навчальних закладів і працюють в режимі теперішнього часу. Там представлена
вся необхідна інформація про зміст того, що викладається; доступ до сайту
студенти отримують автоматично після реєстрації на курсі. Студенти повинні
читати призначені матеріали до приходу в клас: презентація до кожного заняття
з’являється напередодні. Важливим методичним засобом у процесі підготовки
фахівців соціальної роботи за певною програмою є керівництва для студентів,
укладені переважно управлінським складом відповідної школи чи коледжу
університету, що має відношення до організації та реалізації навчальновиховного процесу в закладі. Для студентів бакалаврських, магістерських,
докторських, сертифікатних і програм спеціалізації традиційно кожного
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навчального року оновлюється систематизована збірка матеріалів, що
представляє 4 основні компоненти навчальних програм з детальною
характеристикою кожного. Усі керівництва доступні вільно в електронному
вигляді на сайтах відповідних закладів і програм. Переважно таке керівництво
складається з 34-х частин, у яких послідовно і детально викладено питання,
пов’язані з академічною та професійною політикою; навчальні плани і
програми

теоретичної

та

практичної

підготовки

на

відповідному

кваліфікаційному рівні, додатки (включають, переважно, етичний кодекс,
стандарти підготовки фахівця соціальної роботи на засадах компетентнісного
підходу, нерідко різного роду довідкова інформація про адреси і контакти зі
структурними підрозділами або викладачами чи керівництвом школи, баз
практики, зразки бланків і форм, які необхідно заповнювати під час вступу на
програму або звітної документації тощо).
Важливим засобом забезпечення якісної підготовки майбутніх соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності є чітке окреслення вимог до
проходження навчальних курсів. Це сприяє свідомій, ефективній навчальній
діяльності студентів. Найбільш типові вимоги включають: 1) обов’язкове
відвідування занять як пріоритет у навчальній діяльності; особливо це
стосується курсів, які передбачають формування практичних навичок, тому
відвідуваність має вирішальне значення для розуміння його змісту; 2) вивчення
матеріалу

перед

заняттям

обов’язкове,

щоб

можна

проводити

його

обговорення; роздатковий матеріал доступний на сайті; 3) участь у класних
дискусіях і вправах є частиною оцінювання під час аудиторного заняття і
впливає на підсумковий рейтинг; 4) обов’язкове своєчасне і за встановленими
вимогами виконання всіх індивідуальних завдань.
Таким

чином,

здоров’єзбережувальної

у

підготовці

діяльності

соціальних

використовують

працівників
всі

основні

до
форми

організації навчання, при чому самостійна робота студентів займає вагоме
місце в структурі підготовки і представлена активною дослідницькою
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діяльністю студентів, у якій вони почасти виступають на рівних з
безпосередніми науковими керівниками. Саме цій формі організації навчання
присвячено наступний підрозділ.
5.4. Дослідницька діяльність як складова професійної підготовки
Самостійна робота студентів як важлива складова професійної підготовки
відображена в структурі організації навчального процесу, виражена в кред.
годинах (не менше 2/3 часу, відведеного на освоєння кредиту). Дослідницька
діяльність є важливою частиною професійних обов’язків фахівця соціальної
роботи, незалежно від рівня і місця практики, оскільки вона забезпечує
відповідність практики потребам клієнтів (шляхом дослідження потреб), є
інструментом розвитку теорії соціальної роботи (дослідження, базовані на
фактичних даних), яка може бути використана на практиці (впровадження
результатів досліджень, базованих на фактичних даних, у життя).
Начальні дисципліни з формування дослідницьких навичок і проведення
досліджень забезпечують основу для наукового мислення й систематичного
здобуття знань як у базових, так і прогресивних курсах, а також для
застосування у практиці соціальної роботи. Курси зосереджуються на
науковому, аналітичному підходах до побудови знань і підкреслюють, що
практика відповідає етичним стандартам науки і професії соціальної роботи.
Студенти розвивають навички оцінювання своєї власної практики і програми,
критичного оцінювання і використання програми дослідження й оцінки,
проведеної іншими. Усі студенти магістерських програм повинні завершити
базовий курс із основ досліджень у соціальній роботі (NASW, 2007; Sable,
Schild, & Hipp, 2005; Thomas Jefferson University, 2016a; Tilbury, Osmond, &
Scott, 2010; University of California’s Berkeley 2016b).
Обов’язковим елементом підготовки студентів магістерського рівня є
дослідження в рамка прогресивної практики «Оцінювання в соціальній роботі»,
що спирається на знання з фундаментальних (базових) досліджень як методів
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оцінки практики соціальної роботи. Студенти навчаються оцінювати і
застосовувати методи оцінки з різних точок зору, в тому числі наукової,
етичної, мультикультурної та з позицій соціальної справедливості. Особливо
актуальні та ґрунтовні ці курси у студентів, які обрали подвійні дипломи з
комбінацією СР і ГЗ, оскільки діяльність у сфері громадського здоров’я
значною мірою пов’язана з реалізацією різного роду програм, спрямованих на
покращення здоров’я, певних його показників, які потребують регулярного
контролю, оцінювання, моніторингу для визначення ефективності, доцільності,
необхідних корекцій тощо.
Студенти

можуть

проводити

глобальні

самостійні

(незалежні)

дослідження, для цього вони мають навчатися за програмою «Глобальної
соціальної роботи» (хоча це не абсолютна вимога). Важливим напрямком таких
досліджень є саме питання здоров’єзбереження. Студенти можуть подавати
заявку на фінансування глобального дослідження в Управління глобальних
досліджень або ж звертатися безпосередньо до постачальника відповідних
програм, тоді їх дослідження мають ветувати самі ці організації (GIEP,2016).
Серед потенційних, афілійованих з університетами програм, такі: Програма
глобальної інформаційної участі (ПГІУ) (Global Information Engagement
Program, GIEP), проект Кіто (ПК) (The Quito Project, TQP), Міжнародна
програма підготовки дослідників здоров’я меншин і відмінностей здоров’я
(МПДЗВМ) (The Minority Health and Health Disparities International Research
Training Program, MHIRT), Інститут Вільяма Девідсона (The William Davidson
Institute) та інші (University of Michigan, 2016j; University of Michigan, 2016k;
University of Michigan, 2016l; University of Michigan, 2016m)
Програма ПГІУ є інноваційною формою навчання, партнерами якого є
ретельно відібрані студентські команди з некомерційних, науково-дослідних та
освітніх організацій, що працюють у міжнародному полі. Ця програма
спрямована

на

практичну

реалізацію

професійних

навичок

студентів

магістратури університетів для розробки стійких поведінкових моделей
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управління інформацією, що має позитивний вплив на суспільство. Проектні
команди з наукових інститутів і випускних програм університетів проводять
семінари вивчення і створення планів реалізації ідентифікованої інформації, яка
має вплив на соціальні наслідки (University of Michigan, 2017).
Проект Кіто є мультидисциплінарною організацією, що складається зі
студентів і викладачів різних шкіл Мічиганського університету, в тому числі
медицини,

громадської

охорони

здоров’я,

Рахам-інституту

(Rackham)

соціальної роботи, догляду за хворими, стоматології, освіти, бізнесу, літератури
і мистецтва, інженерії, фармації тощо. ПК перетворилася на базу для підтримки
проектів у сфері охорони здоров’я, соціальної роботи й освіти для членів
громади Сан-Мартін і Сан-Блас в м. Кіто, Еквадор.
Місія проекту полягає у співпраці з місцевими партнерами з розробки
заснованих на фактичних даних рішень, які підтримують і створюють
потенціал у галузі охорони здоров’я, освіти та соціальній сфері. Модель ПК
заснована на партнерстві з місцевим міністерством охорони здоров’я,
еквадорськими медичними навчальними закладами, закладами громадського
здоров’я в Кіто. ПК функціонує як «лабораторія громадської охорони
здоров’я», призначена для пошуку економічно ефективних, заснованих на
фактичних даних рішень проблем зі здоров’ям, визначених місцевими
партнерами. Проект розробляє бази даних для таких втручань – від пілотного
до рандомізованого досліджень, стадії контролю і розгляду окремих випадків, а
також представлення доказів для Міністерства охорони здоров’я та інших
зацікавлених у розгляді сторін для розширення масштабів діяльності (University
of Michigan. School of Social Work, 2016o; University of Michigan, 2016a;
University of Michigan, 2016b; University of Michigan, 2016c; University of
Michigan, 2016b. William).
Програма дослідження здоров’я меншин і диспропорцій здоров’я є
Міжнародним науково-дослідницьким навчальним проектом Національного
інституту охорони здоров’я США, що була створена з метою: 1) збільшення
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представництва соціально або економічно неблагополучних груп, які історично
були недостатньо представлені з погляду біомедичних і поведінкових
особливостей

життєвого

шляху;

2) підтримувати

науково-дослідницьку

діяльність студентів, що сприятиме усуненню нерівностей в галузі здоров’я, які
існують серед неблагополучних груп населення в США. МПДЗВМ сплачує всі
витрати для надання студентам можливості участі у важливих і цікавих
дослідженнях за кордоном з питань, пов’язаних з нерівностями щодо здоров’я.
Вона надає можливості аспірантам задовольнити вимоги стажування для своїх
освітніх програм або збору експериментальних даних для докторського
дослідницького проекту. Крім надання студентам стипендій, МПДЗВМ
покриває всі витрати, пов’язані з дослідженням кожного студента, включаючи
безкоштовний туди і назад авіапереліт, безкоштовне проживання, імунізацію та
візові збори, місцевий транспорт і доступ до науково-дослідних і бібліотечних
об’єктів у кожному іноземному сайті.
Перелік пропонованих країн, де можна реалізовувати міжнародні проекти
програми в 2017 р., включає: Чилі (оцінювання методів рекламування
поживних якостей продуктів харчування і напоїв для дітей, представлених на
біл-бордах головних станцій метро Сантьяго), Гана (дослідження факторів
материнської і ранньої немовлячої смертності), Монголія (вивчення впливу і
наслідків токсичної дії металів у питній водi, Нікарагуа (вивчення наслідків
грипу і респіраторних захворювань у дітей раннього віку, враховуючи вплив
соціо-демографічних факторів і харчування на їх здоров’я, Ефіопії (розширення
співпраці для розуміння поширеності інфекцій, що передаються статевим
шляхом (ІПСШ) тощо (University of Michigan. School of Social Work, 2016o;
University of Michigan, 2016a; University of Michigan, 2016b; University of
Michigan, 2016c; University of Michigan, 2016b. William).
Дослідницькі проекти, які просуває МПДЗВМ, спрямовані як на
вирішення проблем здоров’я, так і на психо-освітні цілі, ґрунтуються на
ефективній міжнародній співпраці. Науково-дослідницькі проекти можуть
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варіюватися від фундаментальних досліджень до обстежень у спільноті та
вивчення політики в галузі охорони здоров’я і змінюються з року в рік. Проте
кожен проект пов’язаний з дослідженнями університету Мічиган, що
забезпечує студентам можливості для підготовки до і / або після міжнародного
досвіду, і дозволяє слухачам розглянути зв’язки з аналогічними проблемами
бідних або дітей меншин у США.
МПДЗВМ як навчальна і дослідницька програма залучає студентів до
наукових досліджень з проблем, що непропорційно впливають на дітей в
країнах, які розвиваються, і бідних дітей з числа меншин у США, задля
формування

у

науково-дослідницькому

досвіді

студента

зв’язків

між

поточними дослідженнями ШСР УМ і членів факультету на зарубіжних
майданчиках (в останні 12 тижнів протягом літа – від початку травня до
початку серпня). Увесь досвід участі в навчаннях МПДЗВМ займає близько
року. Щоб сприяти підготовці студентів з досвідом нерівності щодо здоров’я у
минулому і спонукати їх до проведення біомедичних і поведінкових досліджень
кар’єри,

програма

пропонує

можливості

для

багаторазової

участі

в

дослідженнях з важливих питань. Підготовка перед від’їздом охоплює питання
нерівності серед дітей щодо здоров’я, відповідального проведення досліджень,
культури та історії приймання нових умов, потенційних стресів навчального
досвіду в країнах, що розвиваються, і конкретні підготовчі заходи. В тісному
наставництві у США і на міжнародних базах практики студенти (стажери)
беруть участь у розробці досліджень або підпроектів (у разі необхідності),
зборі, аналізі та інтерпретації вихідних даних і комунікації в проекті в усній і
письмовій формі. Програма продовжує сприяти розвитку студента після
повернення в США через профорієнтацію, сприяння подальшим розміщенням
результатів досліджень, супервізією за тезами дисертації, представленням
докторської дисертації, допомогою з іншими програмами самостійного
вивчення, у підготовці рукописів і презентацій тощо (University of Michigan,
Global, 2016c).
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Глобальне незалежне дослідження здійснюється студентами після подачі
відповідних заявок на ґранти; може охопити 16 кредитів (за вибором).
Ініційовані студентами проекти включають вивчення обслуговування наукових
досліджень або інших видів діяльності. Студентам бажано зареєструватися на
двох курсах з питань глобальної соціальної роботи (SW 648, 1 кр.), (SW 748, 2
кр.) (University of Michigan, 2015d; University of Michigan, 2015e).
Для отримання фінансування незалежного міжнародного дослідження в
рамках програми «Глобальна соціальна робота» на здобуття ступеня МСР
потрібно:

подати

докладне

планування

бюджету;

опис

незалежного

дослідження, погодженого з консультантом та інструктором; 5 коротких есе, які
мають бути обговорені з професорсько-викладацьким складом та інструктором
для проекту глобального незалежного дослідження. Зміст кожного есе має
стосуватися різних аспектів дослідження і представляти: 1) опис пропонованого
проекту незалежного дослідження; 2) пояснити зв’язок проекту з загальними
освітніми і професійними цілями здобувача; 3) знання, навички та здібності, які
здобувач сподівається отримати, і їх співставлення з компетентністю в
соціальній

роботі;

4) проілюструвати

зв’язок

проблеми

пропонованого

незалежного дослідження із питаннями соціальної справедливості і добробуту
окремих осіб і громад; 5) прокоментувати й проілюструвати взаємозв’язок між
академічними завданнями та результатами дослідження як частини цього
глобального незалежного дослідження. Приклади мають містити огляд
літератури, науково-дослідницьких робіт, журнальних статей тощо (Washington
University, 2016d).
Студенти докторських програм часто співпрацюють з викладачами інших
шкіл і відомств університету. Програми спільної підготовки в СР і ГЗ мають
постійне стипендійне забезпечення (мінімум 5 семестрів) і фінансування
навчальних та дослідницьких потреб, міжнародних досліджень від ДОЗСП штату
(Дод. П11). Найбільш важливі та новаторські дослідження в соціальній роботі й
сфері громадського здоров’я відбуваються під керівництвом науково-дослідних
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центрів і організацій, доступних для здобувачів докторського ступеня, таких як:
центри досліджень діабету, послуг охорони психічного здоров’я, профілактики
ожиріння і досліджень політики, вивчення системи громадського здоров’я,
соціального розвитку, попередження насильства і травматизму, вивчення змін
поведінки щодо здоров’я, оцінювання, американських індійських досліджень ім.
Кетрін М. Бадер, з профілактики в Сент-Луїсі; лабораторій досліджень
комунікацій щодо здоров’я і соціальних систем (Washington Universityin, 2016a;
Washington University, 2016b; Washington University, 2016c). Важливим засобом
стимулювання наукової діяльності студентів є стипендіювання навчання на 4 роки
та відкриття рахунків для професійного розвитку (Washington University, 2016).
Дослідницький потенціал викладачів і студентів багатьох університетів і
шкіл

соціальної

роботи

відзначений

нагородами

за

результативність

досліджень, що пропонують шляхи вирішення нагальних соціальних проблем у
таких взаємопов’язаних областях, як послуги для дітей, сімей та людей
похилого віку; поведінка щодо здоров’я та профілактика її порушень; соціальні
детермінанти здоров’я; насильство, віктимізації і соціальний конфлікт.
Дослідження стосуються найбільш актуальних проблем міждисциплінарного
характеру, зокрема такої, як вивчення резильєнтності (ризик-пружність) як
феномену психічної сфери людини, що має значний вплив на соціальне
функціонування особистості.
команди

дослідників,

Над подібними дослідженнями працюють

використовуються

так

звані

мульти-методи

міждисциплінарних, лонгітюдних досліджень, що дозволяють заглибитися в
сутність проблеми . Докторські програми в галузі соціального благополуччя
готують

учених-дослідників

у

сфері

соціальної

роботи,

соціального

забезпечення, соціальної політики і практики. Студенти спільних докторських
програм разом приймають рішення таких глобальних проблем, як бідність,
бездомність, психічні (ментальні) захворювання, насильство відносно до дітей
чи залежностей від ПАР тощо (University at Albany, 2015; United States.Lifelong
Learning,2008; University at Albany, 2016).
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Дисертація є підсумковою ілюстрацією наукових, науково-дослідницьких
і професійних здібностей студента під час докторантури, і має забезпечити
оригінальний внесок у розширення знань в обраній галузі. Студент упродовж
виконання дисертаційного дослідження співпрацює з цілою командою
консультантів, серед яких представники не лише спеціальної галузі знань, за
якою здійснюється підготовка, але представники багатьох спеціальностей і
наук, не обов’язково дотичних до основної. Ця ж група фахівців надалі складає
комісію по захисту дисертації (University of California’s Berkeley, 2016a;
(University of California’s Berkeley? 2016b).
Державний

університет

Елбані

в

Нью-Йорку

виділяється

здоров’єорієнтованою спрямованістю в соціальній роботі, належить до
науково-дослідних і практико орієнтованих установ, які тісно співпрацюють з
провідними в країні інституціями сфери охорони здоров’я – Національним
інститутом здоров’я (НІЗ), Департаментом охорони здоров’я і соціальних
послуг, Інститутом ментального здоров’я тощо. Університет Елбані в 2016 р.
отримав фінансування ґранту в розмірі $ 10 млн. від НІЗ для запровадження
проекту ліквідації нерівностей в охороні здоров’я меншин, при партнерській
взаємодії з громадськими групами, лікарнями, державними й окружними
департаментами

охорони

здоров’я,

адміністрацією

штату

Нью-Йорк

і

Університетом Елбані (University at Albany, 2016).
Метою проекту є співпраця задля усунення нерівностей щодо здоров’я в
громадах і групах за місцем проживання шляхом розвитку потенціалу громад
завдяки партнерським стосункам з університетом Елбані для виявлення їх
проблем зі здоров’ям і джерел нерівності, наступного планування, тестування і
реалізації стратегій для полегшення нерівностей. Проект охоплює 6 з 9 шкіл і
коледжів університету, в тому числі майже два десятки громадських
організацій столичного регіону, спрямований на збільшення числа студентів,
аспірантів, викладачів і дослідників у галузі нерівностей щодо здоров’я
населення меншин і недостатньо представлених груп шляхом активізації зусиль
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із залучення, та буде просувати численні освітні і дослідницькі ініціативи для
підготовки кадрів. При цьому педагогічний персонал залишається важливим
учасником як освітньої, так і наукової діяльності. Зупинимося на цьому
детальніше (University of California’s Berkeley, 2016; PhD Curriculum, 2016;
Simmons College, 2016; Bryn Mawr College’s (GSSWSR), 2016a).
5.5. Педагогічний персонал системи підготовки
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності
Керівництво шкіл, викладачі, інструктори і викладачі практики сприяють
«здоровій міждисциплінарній атмосфері» у навчально-виховному середовищі
шкіл соціальної роботи, що допомагає вирішенню проблем у зв’язку із
ППМСПЗД. Важливим аспектом якісної підготовки соціальних працівників до
здоров’єзбережувальної діяльності в університетах США є кваліфікація
педагогічного

персоналу.

Серед

викладчів

шкіл

соціальної

роботи

університетів провідні вчені, експерти у своїх сферах практики, віддані
науковці і пропагандисти наукових знань у спільноті. Наприклад, викладач
школи Брауна професор Росс С. Браунсон – співдиректор науково-дослідного
центру профілактики, провідний спеціаліст у галузі профілактики хронічних
хвороб і прикладної епідеміології, був визнаний одним з «найвпливовіших умів
світу» 2015 р. (за версією інформаційного агентства Thomson Reuters) (United
States, 2016, с. 12).
Керівники практичної підготовки (інструктори з практики, польові
інструктори) є кваліфікованими, дипломованими соціальними працівниками
ступеня МСР, з досвідом роботи не менше 2 років після закінчення програми
MСР і ліцензією на практику в галузі соціальної роботи (ЛМСР, LMSW).
Польові інструктори мають певні переваги, оскільки школи забезпечують їм
доступ до безкоштовних курсів підвищення кваліфікації в університеті штату,
до бібліотечних ресурсів і можливостей для взаємодії з факультетом та іншими
афільованими агентствами соціальної роботи (UM School of SW. Services.
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Libraries, 2017). Консультанти співпрацюють з відділами практичної підготовки
з метою забезпечення розміщення студентів на базах практики з урахуванням
освітніх потреб і цілей індивідуального професійного зростання (U.S. Bureau of
Labor Statistics, 2016).
Управління з практичної підготовки сприяють підтримці кваліфікації та
професійному зростанню інструкторів з практики у різний спосіб. Раз на два
роки проводять семінар для викладачів баз практики, на які запрошують
інструкторів з практичної підготовки для «орієнтації», розглядають питання
політики і процедур практики, функцій та обов’язків керівників практики,
очікувань щодо результатів практики тощо. Такі семінари професійного
зростання пропонуються Департаментом безперервної освіти. Водночас ШСР
пропонують можливості продовження професійної освіти для викладачів
практики і професіоналів соціальної роботи; рекомендується підвищувати
кваліфікацію для ефективної професійної діяльності не рідше ніж 1 раз на 4
роки – підтримувати «активний» статус. Вимоги до кваліфікації такі ж, як і до
інструкторів практики, зрештою частина інструкторів і є супервізорами.
Підготовка

викладачів

теоретичних

дисциплін

відбувається

безпосередньо в ШСР; для цього функціонують спеціальні структури – Центри
викладання і навчання, відділи у справах викладачів, які пропонують модулі
навчання для викладацького персоналу в режимі онлайн. Сесії модулів
самостійного навчання проводяться у зручний час для тих, хто навчається
(Thomas Jefferson University. Program for Faculty Development, 2017).
Для

сприяння

університетів

професійного

функціонують

так

розвитку
звані

викладачів

«майстерні».

Для

на

території
працівників

факультетів пропонуються навчальні програми з таких ділянок педагогічної
майстерності, як підготовка навчальної програми, проведення практикумів,
міжпрофесійна освіта, формування навичоки презентації і технології навчання;
формування дослідницьких і наукових навичок викладачів, навичок пошуку
інформації та ведення академічних досліджень. Окремим блоком проводяться
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навчання з оволодіння інструментами кар’єрного зростання у «Програмі
професійного розвитку і лідерства викладацького персоналу» (Thomas Jefferson
University. Program for Faculty Development, 2017).
Навчальні

семінари

для

викладачів

включають

також

питання

психологічної бепеки і психогігієни, що пов’язані з переживаннями в процесі
оцінювання студентів соціальної роботи, які готуються до діяльності у сфері
здоров’я; розуміння відмінностей і внутрішнього потенціалу студентів у групі;
опанування логофобії, оцінювання клінічної поведінки студентів; оцінювання
практики.

Важливим

викладачів

програм

аспектом

формування

підготовки

педагогічної

соціальних

майстерності

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності є знайомство з основами навчання дорослих
у підготовці фахівців професій здоров’я, особливостями побудови ефективних
лекцій для дорослих, оцінювання, застосування інтерактивного досвіду в
навчальних курсах, лекцій «активного навчання», основ наставництва (TJU.
Curriculum for Leadership and Development. 2017).
Коротко схарактеризуємо семінар-майстерню для викладачів програм
здоров’єзбережувального спрямування у школі соціальної роботи. Під час
семінару на тему «Як оцінка «негайно» впливає на рівень загального
оцінювання: поради і стратегії з метою інформування» (Just In Time Low Stakes
Formative Assessments: Tips and Strategies to Inform Instruction) (1,5 год.)
обговорюється і практикується використання стратегій на основі фактичних
даних для оцінки розуміння студентом змісту курсу протягом всього семестру.
Оцінка

«негайно»

забезпечує

постійний

зворотний

зв’язок,

що

використовується викладачами для коригування навчання та підвищення
успішності студентів. Формування оцінки допомагає студентам визначити свої
сильні сторони і ділянки, що потребують більш цілеспрямованої роботи для
здобуття високих оцінок під час іспитів. Формування такої негайної оцінки не
має займати багато часу на аналізування, творення або виставлення. В кінці цієї
сесії учасники зможуть: розуміти цілі й відмінності між формуючою та
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узагальнюючою оцінками; описати декілька варіантів формування оцінки для
використання в своїх курсах; створити щонайменше один приклад формування
оцінки «негайного» для використання в одному або декількох курсах (TJU.
Curriculum for Leadership and Development. 2017).
Семінар-майстерня «Оцінка вмілого (або не дуже вмілого) практика»
стосується вимірювання психомоторних якостей, що вважається найбільш
ресурсномістким процесом і включає оцінювання трьох сфер – когнітивної,
афективної та психомоторної. Семінар допомагає викладачам набути уміння
такого оцінювання, побудувати стратегії достовірного визнання вмілого
практика (Thomas Jefferson University. Program for Faculty Development, 2017).
Тема майстерні «Введення в навчання дорослих і його застосування у
підготовці представників професій здоров’я» передбачає акцент на активному
навчанні як найбільш сучасному методі навчання, що залучає учнів у процес
навчання, вимагає від них участі у всіх заходах і осмисленні їх значення для
професійної підготовки. Активне навчання спирається на потенціал аналізу,
синтезу та оцінки змісту курсу. Використовуються заходи, що полегшують
адаптацію під час аудиторних занять. Семінар дає змогу викладачам набути
навичок навчання студентів спеціальностей, пов’язаних зі сферою здоров’я,
зокрема на засадах навчання дорослих, застосування прийомів активного
навчання,

визначення

навчальних

стилів

для

досягнення

ефективних

результатів навчання для студентів професій здоров’я (TJU, 2016a).
Щоб

подолати

страхи

виступів

перед

аудиторією,

викладачам

пропонується семінар на тему: «Опанування логофобії: навчитися спілкуватися
з упевненістю», під час інтерактивної сесії слухачі можуть опанувати основами
переосмислення особистісних звичок спілкування і методів впливу, оволодіння
методами зниження стресу під час взаємодії. Це допоможе у кожній наступній
взаємодії позбутися побоювань публічних виступів і успішно представляти
інформацію на засіданнях, професійних конференціях, під час аудитроних
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занять. Для досягнення професійного успіху потрібно бути в змозі спілкуватися
в різних контекстах і з широким колом слухачів.
Огляд

навчальних

програм.

Керівництво

Університету

Томаса

Джефферсона прагне до «Навчання фахівців різних дисциплін, які у
дослідницьких групах завтра будуть формувати і забезпечувати надання
комплексних послуг з охорони здоров’я». Для виконання цієї важливої місії
викладачі TJU повинні бути кваліфіковані та ефективні. Програма розвитку,
розроблена в TJU, запропонувала допомогти в досягненні й підтримуванні
навичок ефективного педагога для навчання професій, пов’язаних зі здоров’ям.
Нижче представлено схему базової навчальної програми з педагогіки для
викладачів TJU. Це основний навчальний план, який буде надано протягом двохтрьох років як шляхом особистої участі, так і з використанням он-лайн навчання.
На додаток до основного плану є також рекомендації для участі у педагогічній
навчальній програмі TJU з урахуванням ролей викладача у навчально-виховному
процесі У дод. П12 представлено перелік основних навичок, необхідних
викладачеві дисциплін з підготовки соціальних працівників до діяльності у сфері
здоров’я. У дод. П13 подано план семінарських занять за програмою підвищення
кваліфікації викладачів університету Джефферсона у викладанні дисциплін
здоров’єзбережувального спрямування.
Навчальні заняття CTL пропонує для всіх викладачів Jefferson коледжу,
співробітників і студентів з освітніх технологій, навичок пошуку інформації та
дослідження. Приклади тем, що розглядаються в цьому контексті, подано в
додатку У1. Заняття, присвячене оформленню списку джерел для публікації
результатів наукового дослідження «Бібліографічне управління: введення в
RefWorks», дозволить всім зацікавленим набути навичок користування
RefWorks – веб-програмою бази даних (понад 6 400 найменувань) і створення
бібліографії, доступної від бібліотеки Скотта. Це суттєво економить час і
дозволить RefWorks відформатувати бібліографію для вас.
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Ще один важливий інструмент роботи викладачів – пошук інформації з
питань здоров’я для клієнтів, для цього пропонується консультація щодо
надійних веб-сайтів. Інша можливість для науковців – здобуття навичок
використання зворотного зв’язку від користувачів певних послуг чи результатів
досліджень. Навчальний семінар представить форми Google для створення
швидких і простих онлайн-опитувань і анкет, побудови обстежень з
використанням множинного вибору, тексту, прапорців, списків або значення.
Це дасть змогу створювати форми і бачити, як відображаються результати в
них. Форми Google є частиною Google Docs, безкоштовної веб-програми, яка
також включає в себе текстовий процесор, електронні таблиці і шаблони
презентацій.
Серед інструментів дослідника УД пропонує для викладачів низку
навчальних програм з формування навичок проведення досліджень і наукових
розвідок. Так, науково-практичний семінар з проведення дослідження навчить
учасників, як представити пропозиції опитування студентів і створити реальні
опитування. Будуть обговорюватися питання упередженості: як вибір слова
може впливати на відповіді респондентів. Будуть виявлятися упередження і
розроблятися способи уникнення використання упередженості в питаннях
обстеження. Крім того, обговорюватимуть, як визначити тип формату питання,
що найбільш придатний для отримання відповідної інформації. Учасники
зможуть дізнатися деякі основні риси Survey Monkey* (інтернет структура з
консультування
інструментів

за

і

створення
відомими

опитувальників

вихідними

та

даними)

інших
створення

дослідницьких
справжнього

професійного обстеження. В кінці цієї сесії учасники мають бути в змозі:
подати опитування для затвердження; визначити відхилення і переписати
питання для усунення відхилення; вибрати відповідні питання, щоб отримати
необхідну інформацію; створити опитування в SurveyMonkey.
Семінар з написання ґранту є важливою частиною наукової роботи
викладача і складається із серії п’яти сесій. Має на меті навчити як досвідчених
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дослідників, так і менш обізнаних успішно підготувати і представити конкурсні
пропозиції про проведення досліджень. Серія призначена для підготовки
досліджень

на представлення ґранту типу НІЗ (Національного інституту

здоров’я США). Теми сесій включають питання: 1) розуміння процесу огляду
та загальних стратегій підготовки ґранту; 2) написання ґгранту, частина 1:
конкретні цілі, значення / інноваційність, підготовка відповіді на подання; 3)
написання частини 2 ґранта: організація та розвиток стратегії досліджень; 4)
поради написання ґранта: граматика / стиль / тон, стратегії успіху, загальні
промахи, і корисні ресурси; 5) деталі презентації ґранту: підготовка бюджету,
електронне подання, і т. д. В кінці серії учасники повинні мати можливість:
обговорити науковий процес огляду, включаючи й те, як ґранти розглядаються і
подаються; перерахувати різні типи механізмів ґрантів і пояснити кращі
механізми використання для конкретних типів досліджень; визначення стратегії
для підготовки успішного процесу підготовки ґранту; підготувати точний
бюджет для заявки на отримання типу ґранта (TJU.Program for Faculty
Development Archived Programs, 2017).
Важливим аспектом підготовки персоналу університету є розвиток
навичок кар’єрного зростання, серед яких визнаним є сприяння професійному
зростанню і розвитку лідерських якостей. У цьому контексті пропонується
програма із таким переліком актуальних навчальних тем: «Несвідомі нахили: як
це впливає на вашу роботу і життя?», «Мережа і Ваша академічна кар’єра:
Чому це важливо і як це зробити?», «Побудова порт фоліо вашого розвитку:
поради і стратегії», «Отримайте найбільше від наставництва: для викладачів
вишів» тощо.
Так, під час 90-хвилинного семінару щодо впливів несвідомих нахилів на
роботу і життєвий шлях, представники професорсько-викладацького складу
зможуть виявити свої несвідомі упередженості на робочому місці і в житті. Час
буде витрачено для розуміння нейрон-анатомічних основ несвідомих відхилень.
Учасники будуть мати можливість обговорити кроки, які вони можуть зробити
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для зменшення впливу власних відхилень несвідомого на щоденні взаємодії. По
завершенні цієї сесії учасники зможуть: описати літературу про несвідомі
упередження, що впливають на професійний і кр’єрний розвиток; визначити
свої власні упередження і досліджувати, як ці упередження можуть вплинути на
їх роботу; рекомендувати зміни в поведінці, які зводять до мінімуму вплив
упередженості на повсякденну діяльність, у тому числі, на робочому місці.
Чому для академічної кар’єри важливо формування мережі підтримки та
як це зробити? Відповідь на це запитання дає участь в сесії, що представить
концепцію професійних мереж в якості одного з найважливіших елементів
успіху в академічній кар’єрі. Практичні приклади використання мереж в
щоденних професійних взаємодіях, а також довгострокове стратегічне
планування кар’єри буде обговорюватися. Учасники семінару отримають
практичні поради про те, як будувати і підтримувати професійну мережу.
Засобом професійного просування в кар’єрному відношенні є адекватне
стратегічне планування. Побудовою власного портфолію професійного росту
будуть займатися учасники відповідного навчального семінару, отримавши
поради щодо стратегій. Там дізнаються про важливість і відовідальну роль
резюме, навчального портфоліо і рекомендаційних листів для процесу
просування. Обговорюватимуться також стратегії та поради для подання
документів у найбільш вигідному світлі (Bogo, 2010; Laurillard, 2002; Ramsden,
2003).
Отримати найбільше користі від наставництва викладачі мають змогу,
відвідавши відповідний семінар. Під час цього інтерактивного і рефлексивного
навчального заходу викладачі зможуть: вивчити нові підходи до отримання
наставництва; описати досвід успішного наставництва; розробити поради для
підопічних; розробити негайні наступні кроки для індивідуального плану
наставництва (Wheeler, Fortune, & Warner, 2015).
Для розвитку навичок викладацької діяльності студенти докторської
програми Університету штату Вашингтон в Сіетлі беруть участь в обов’язкових
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курсах з «навчання навчати» і набувають необхідних навичок ефективного
функціонування в якості викладачів теоретичних дисциплін і наукових
керівників. Студентам пропонується здобувати додатковий досвід викладацької
діяльності за час освоєння освітньої складової програми; у них є можливості
стати помічниками викладачів і часто незалежними викладачами в міру їх
просування в докторантурі (Perault, 2009).
Докторська програма СЗ Університету штату Вашингтон в Сіетлі
належить до числа найбільш продуктивних у країні і має високий рівень
фінансування ґрантів; школа бере участь у багатьох інноваційних програмах,
спрямованих на розвиток навичок викладання, а сам Університет штату
Вашингтон домігся національного визнання своїх освітніх інновацій та
ініціатив з підготовки студентів до викладацьких ролей
Висновки до п’ятого розділу
Дидактичні засади професійної підготовки соціальних працівників в
університетах

США

до

здоров’єзбережувальної

діяльності:

науковість,

цілісність знання і ціннісна професійна спрямованість, студентоцентризм,
епістемологічний підхід у формуванні змісту, наступність і послідовність,
зв’язок теорії з практикою, рівна значущість практичної і теоретичної
складових; гнучкість, диференціація та індивідуалізація; поєднання колективної
діяльності із самостійністю і активністю кожного студента; партнерські
стосунки між студентами і викладачами; застосування інноваційних методів і
технологій; інклюзія; неперервність професійного розвитку.
Відповідно до вимог Освітньої політики і стандартів акредитації, усі
програми відображають чотири компоненти – цілі, очевидну і неочевидну
складові, оцінювання. За їх виконанням відбувається оцінювання всіх освітніх
програм

з

метою

виявлення

недостатньо

ефективних

ділянок,

що

перешкоджають повній реалізації програм, гальмують розвиток соціальної
роботи як професії, теорії, соціального інституту. Епістемологічний підхід як
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характерна риса професійної підготовки в галузі соціальної роботи дає змогу
представлення взаємовиключних парадигм в освітніх програмах, а принцип
змістового «осердя» (універсальна основа програми) ґарантує студентам
базових програм засвоєння чотирьох концептуальних питань: вплив соціальних
проблем на людське функціонування і розвиток; зв’язок людської поведінки і
розвитку із соціальним середовищем та розуміння розвитку і поведінки людини
впродовж життя у контексті повного здоров’я як ресурсу і бар’єру для
зростання і розвитку; знання політики соціального забезпечення, послуг,
законів та застосування їх у соціальній роботі для оцінювання і впровадження
соціальних змін і дотримання людських прав.
Освітні програми рівня «бакалавр соціальної роботи» зорієнтовані на
Світові стандарти і відображають місцеву специфіку соціальних проблем,
забезпечують

підготовку

фахівця

загальної

практики

–

так

званого

«генераліста» або універсального фахівця. У цих програмах збереження
здоров’я розглядається як часткове завдання.
Програми рівня магістра соціальної роботи забезпечують підготовку
соціального

працівника

загальної

практики

зі

значно

вищим

рівнем

сформованості ключових компетенцій та спеціальними компетенціями у сфері
спеціалізації – здоров’я. Такі програми включають інтегративні навчальні курси
і теми, в яких представлені питання: мультикультуралізм і різноманітність (за
здібностями, віком, класом, етнічною приналежністю, структурою сім’ї, статтю
(в тому числі гендерною ідентичністю, гендерним вираженням), сімейним
станом, національним походженням, расою, релігією, сексуальною орієнтацією,
здоров’ям); соціальна справедливість і соціальні зміни; розвиток здорового
способу життя, профілактика, терапія та реабілітація; базові знання з
поведінкових і соціальних наук. Для магістерських програм характерні
«концентрації» дисциплін за сферою практики і спеціалізації у сфері здоров’я
(здоров’я громади, ментальне здоров’я, здоров’я окремих соціальних, вікових,
статевих, етнічних груп, сексуальне здоров’я, залежності від ПАР тощо).
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Доктороські програми спрямовані на підготовку соціальних працівників
як науковців, викладачів і фахівців макрорівня практики соціальної роботи у
сфері здоров’я. У цих програмах тематика здоров’я розглядається інтегровано,
у контексті інших соціальних або глобальних проблем, міждисциплінарно,
міжпрофесійно. Дослідницька складова часто є складовою національних і
міжнародних програм з розв’язання глобальних проблем здоров’я.
Частка навчальних курсів здоров’єзбережувального спрямування на
бакалавраті коливається в межах 1828 %, на рівні магістратури – 5258 %, у
програмах докторату 6568 % змісту програм, представлена фундаментальними
і професійного спрямування курсам. Сертифікатні програми і спеціальні
повністю присвячені окремій темі в контексті здоров’я (стрес, психотравма,
насильство, лікувальний процес, медикаментозне лікування тощо).
Особливістю сучасного етапу розвитку системи підготовки соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності є різноманіття типів освітніх
програм, що дає змогу гнучко поєднувати вимоги стандартів підготовки і
запити щодо особистісного професійного розвитку тих, хто за ними навчається.
Програми подвійного ступеню – «подвійного», «комбінованого», «об’єднаного,
«спільного», «одночасного» ступеню або програми «подвійної градації» –
передбачають роботу студента для здобуття двох університетських ступенів зі
спеціальності «соціальна робота» (бакалавр+магістр; магістр+доктор філософії)
або з різних спеціальностей (бакалавр соціальної роботи+магістр громадського
здоров’я), у тій же установі чи в різних університетах, або й у різних країнах.
Студенти мають змогу завершити подібні програми за менший час, ніж треба
було б, щоб виконати кожну окремо. Цього досягається за рахунок виконаних і
спільно зарахованих кредитів у різних компонентах програм. Окрім економії
часу, такі програми сприяють значному фінансовому виграшу, оскільки
вартість їх менша, ніж сума кожної складової окремо. Університети
використовують економічний чинник для стимулювання швидшого завершення
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обраних програм підготовки, зменшуючи плату студентам при дотерміновому
виконанні індивідуальних навчальних планів.
Форми підготовки соціальних працівників – очна і заочна. Для очної
форми характерні програми денного навчання, але все частіше з’являються
вечірні програми для підготовки до діяльності у сфері здоров’я (магістерські,
сертифікатні, післядипломної спеціалізації, тематичні). Зростає кількість
програм дистанційного навчання, у тому числі комбінованих з очно-заочною
формою навчання (розподілене навчання). Навчальний процес здійснюється у
формі навчальних занять; самостійної роботи; практичної підготовки;
контрольних заходів. Основними видами навчальних занять у підготовці
майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності є
лекції та семінарські заняття, а також практичні, лабораторні роботи,
консультації, індивідуальні заняття, громадські навчання, майстер-класи від
лідерів місцевого і державного рівня.
Самостійна робота студентів значною мірою пов’язана із дослідницькою
діяльністю, що відіграє важливу роль у практичній підготовці майбутніх
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності. Включає
виконання домашніх завдань, самостійні (незалежні) дослідження, стажування,
підготовку і реалізацію проектів (групових та індивідуальних), міжнародні
незалежні дослідження.
У

професійній

підготовці

майбутніх

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності використовується значний арсенал методів і
технологій (традиційних, інноваційних), що максимально сприяють оптимізації
процесу. Найчастіше застосовуються методи: навчання у співпраці, навчання на
основі вивчення результатів дослідження практики (фактичних даних),
підсилення теорії, застосування вправ на контрпереноси, трансдисциплінарних
курсів, зосереджених на вирішенні проблем, досліджень із залученням громади,
навчання базованого на проблемі, а також технологій з використанням
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інформаційних технологій, дистанційного навчання, віртуального навчального
середовища, мережі Інтернет, програм глобальної інформаційної участі тощо.
Професорсько-викладацький склад факультетів і шкіл соціальної роботи
представляє наукову еліту і професіоналів соціальної роботи з міжнародним
визнанням. Поряд з інструкторами, викладачами практики, супервізорами вони
відіграють ключову роль у формуванні цілісної особистості фахівця соціальної
роботи, компетентного в здоров’єзбережувальній діяльності, як під час
аудиторних занять, так і на базах практики, забезпечують педагогічну
підтримку і супровід студентів.
Практична

складова

підготовки

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності є засобом інтеграції теорії і практики,
інструментом формування компетентності у 10-ти професійних ключових і
спеціальних компетенція на всіх рівнях практики соціальної роботи у сфері
здоров’я (мікро-, мезо-, макрорівень). Їй відведено не менше 40 % обсягу
кредитного навантаження програм підготовки.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено публікаціях
автора (Клос, 2009e; Клос, 2011d; Клос, 2012b; Клос, 2013a; Клос, 2014a; Клос,
2015a; Клос, 2015e; Клос, 2014e; Клос, Гайдук, Гілета, Макух, &Ставкова,
(Укл.), 2015; Клос, 2016c; Клос, 2016d; Klos, 2016; Klos, 2017b).
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РОЗДІЛ 6
ПРОГНОСТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ДО ЗДОРОВ’ЄЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
З УРАХУВАННЯМ ПРОГРЕСИВНИХ ІДЕЙ США
Представлено результати порівняльного аналізу професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в
Україні

та

Сполучених

Штатах

Америки;

здійснено

прогностичне

обґрунтування розвитку професійної підготовки соціальних працівників в
університетах України з урахуванням досвіду США.
6.1. Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності
в Україні та США
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
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).
За час проведення нашого дослідження (20032017 рр.) процес підготовки
майбутніх соціальних працівників – студентів спеціальності «Соціальна
робота» на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр» і «магістр» зазнав

375

трансформацій, що більшою мірою були пов’язані з формальною стороною
справи – зміною галузі знань і напрямків підготовки. Офіційна реєстрація
професії у Кваліфікаційному довіднику посад керівників, спеціалістів і
службовців (1991 р.) була підтверджена кваліфікаційними характеристиками
«спеціаліста із соціальної роботи» і «соціального працівника». Згідно Закону
України «Про соціальні послуги» (ст. 1) (2003 р.), соціальним працівником є
професійно підготовлений фахівець, що має необхідну кваліфікацію у сфері
соціальної роботи і надає соціальні послуги. Згідно зі ст. 17 закону,
кваліфікаційні вимоги до соціальних працівників визначають відповідні
центральні органи виконавчої влади (Закон № 966-IV, 2003).
Від моменту впровадження підготовки у ВНЗ України майбутніх
соціальних працівників (постанова КМ України від 24.05.1997 р. № 507)
професійна «Соціальна робота» була визнана спеціальністю в складі базового
напряму 0402 – «Соціологія» на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр»
(6.040202), «спеціаліст» (7.040202), «магістр» (8.040202). У 2008/2009 навч. р.,
на підставі постанов КМУ № 1719 від 13.12.2006 р. і № 1193 від 03.10.2007 р.
«Про доповнення переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців
у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра»,
відбулося переміщення напряму підготовки «Соціальна робота» до галузі знань
«Соціальне забезпечення» (1301) і присвоєння шифру «Соціальна робота» для
випускників програм ОКР «бакалавр» 6.130102., «спеціаліст» 7. 13010201,
«магістр» 8. 13010201. А з 01.09.2015 р. вступає в дію постанова Кабінету
Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти», у якій, відповідно до пункту 7 частини першої ст. 13 Закону України
«Про вищу освіту», КМ України затвердив новий перелік галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.
Згідно з цією постановою, «Соціальна робота» визначена галуззю знань (23), в
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межах якої відбуватиметься підготовка за двома спеціальностями – «Соціальна
робота» (231) і «Соціальне забезпечення» (232). При чому, варто зазначити, що
в новому переліку галузей знань і спеціальностей «Соціальна робота»
опинилася в послідовному порядку між такими двома галузями, як «Охорона
здоров’я» (22) і «Сфера обслуговування» (24), що, на нашу думку, цілком
логічно й обґрунтовано.
На початок вступної кампанії 1 липня 2015 р. підготовку майбутніх
соціальних працівників здійснювали на ОКР бакалавр 65 ВНЗ України, 33 ВНЗ
готували магістрів соціальної роботи. Згідно із визначенням Національної
системи стандартів вищої освіти, головна мета їх реалізації – це створення
можливостей формування у випускників вищих навчальних закладів соціально
та професійно важливих знань, умінь, навичок і компетенцій, зорієнтованості
на вирішення потреб національного ринку праці та Європейської спільноти. У
підготовку фахівців соціальної роботи в Україні запровадження стандартів
проходило поступово (з 2009 р.) і зі вступом у дію Постанови КМУкраїни
№ 266 цей процес набув нової активності (Постанова КМУ № 266, 2015).
Підготовку на освітньо-науковому рівні доктора філософії за спеціальністю
«Соціальна робота» розпочато в Україні з 20162017 н. р., ліцензії на її
здійснення отримали 15 ВНЗ і 1 науково-дослідна установа.
Для порівняння українського та американського досвіду професійної
підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в
якості критеріїв були взяті основні компоненти системи вищої освіти (згідно із
Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2015 № 1556-VII): 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.
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Кластерами означують сукупності елементів з подібними характеристиками,
пов’язані вертикальними і горизонтальними з’язками, здатні утворювати певні
соціальні відосини і мережі, розташовані в територіальній близькості,
орієнтовані на певну стрижневу галузь. Хоча термін має активне застосування в
економічній сфері, ми звернулися до нього задля «унаочнення» тісних зв’язків,
взаємовпливів і взаємодій між основними критеріями порівняння в межах
кластера. Таким чином, 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 (див. табл. 6.1.)
Порівняльним

аналізом

систем

підготовки

майбутніх

соціальних

працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в Україні та США були
охоплені всі доступні програми українських університетів (62 ВНЗ), перелік і
результати їх обстеження представлені у зведеній таблиці в додатку Ю.
Таблиця 6.1
Порівняльний аналіз деяких аспектів систем професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності
в університетах України та США (початок 20152016 н.р.)
КЛАСТЕРИ: критерії

США

УКРАЇНА

І.Заклади, що здійснюють
професійну підготовку
соціальних працівників до
зоров’єзбережувальної
діяльності

Університети,
коледжі,
спеціалізовані інститути та їх
підрозділи (відділи / факультети
(школи соціальної роботи), кафедри)
-понад 500 програм рівня БСР
-майже 250 програм МСР
-85 програм д-ра філософії СР
понад 150 університетів; більше
3 500 коледжів, з них 4-річні
(прирівняні до університетів) – 1 900
51,1% програм соціальної роботи
розміщені в коледжах магістра і
університетських;
29,7%
–
в
докторських коледжах, 18,4% в
бакалаврських коледжах; 0,8% в
спеціальних цільових програмах і
племінних коледжах)

Коледжі,
університети,
академії,
інститути та їх підрозділи (циклові
комісії, кафедри, школи соціальної
роботи)
підготовку зі спеціальності «соціальна
робота впроваджують:
- 27 коледжів за ступенем вищої
освіти молодший бакалавр
- 62 ВНЗ за ступенем вищої освіти
бакалавр
- 33 ВНЗ за ступенем вищої освіти
магістр
-0 ВНЗ за ступенем доктора філософії у
галузі соціальної роботи* (розпочато з
2016-2017 н.р.)

378
- типи вищих навчальних
закладів

- за формою власності

- ліцензування,
акредитація

-університети:
*дослідницькі 1 і 2 категорії,
підготовка за
всіма
освітніми
програмами, щорічно присуджують
понад 50 докторських ступенів;
**докторські – менші за масштабами
наукових досліджень, присуджують
більше 40 ступенів докторів наук /
рік;
***загальноосвітні
–
підготовка
бакалаврів, магістрів, з додатковим 2річним
поглибленим
вивченням
дисциплін спеціалізації;
****дослідницькі – фундаментальні
наукові дослідження, впровадження
результатів досліджень; професійна
підготовка фахівців усіх рівнів

-університети: багатогалузеві (класичні,
технічні) і галузеві (технологічний,
педагогічний,
гуманітарний,
економічний, богословський)
-академія,
інститут:
галузевий
(профільний, технологічний, технічний,
педагогічний,
богословський
/теологічний)
-коледжі: галузеві вищі навчальні
заклади або структурні підрозділи
університету, академії чи інституту

- державної
і
приватної
форм
власності (1:2)
-приватно-релігійні асоційовані та
інші приватні;
-приватні – некомерційні та комерційні;
-у 2012 р. 54,7% програм соціальної
роботи розміщувалися в державних
установах,
35%
у
приватнорелігійних і 10,3% в ін. приватних
навчальних закладах;
-у 2015 р. з обстежених 566 програм
у державних установах було 54,9%,
приватно-релігійних 34,5% та інших
приватних 10,6% [1085, с.6; 1087, с.4]

- заклади державної, комунальної та
приватної форм власності (2,3:1)

-ліцензування ВНЗ не проводиться
- акредитацію шкіл соціальної роботи
і програм професійної підготовки з
соціальної роботи на рівні бакалавра і
магістра здійснює РОСР
-у процесі розгляду клопотання про
акредитацію РОСР надає професійні
судження про якість освітньої
програми з соціальної роботи в
певній установі
-мета акредитації – забезпечення
професійного висновку щодо якості
функціонування програми і сприяння
її постійному поліпшенню
- політика закладів базується на
засадах автономії, самоврядування

- ліцензії на впровадження освітньої
діяльності видаються центральним
органом виконавчої влади у сфері
освіти і науки у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України строком
на десять років;
- акредитація
освітньої
програми
проводиться Національним агенством із
забезпечення вищої освіти після
надання вищим навчальним закладом
письмової заяви та документів, що
підтверджують
відповідність
його
освітньої діяльності стандарту вищої
освіти за спеціальністю.
- політика освітніх закладів грунтується
на
принципах
автономії
та
самоврядування
та
поєднання
колегіальних та єдиноначальних засад

- традиційна адміністративна модель,
модель співучасті, кластерна, модель
відкритої системи

-адміністративна
модель,
модель
співучасті, кластерна, модель відкритої
системи

-у 2015 р. обстежено 62 ВНЗ, з них
69,4% – державні установи, 30,6% –
приватні ВНЗ (у тому числі філії
університетів, академій, інститутів)

379
- політика освітніх закладів

- модель управління
закладом
- науково-методичне й
матеріально-технічне
забезпечення

ІІ. Рівні та ступені
(кваліфікації) вищої
освіти, що забезпечують
підготовку до здійсне-ння
здоров’єзбережу-вальної
діяльності соціальним
праців-ником
- рівні

- ступені

- документи про вищу освіту

ІІІ. Освітні та наукові
програми
типи

-

- програми професійної підго-товки у
неявній
частині
характеризують
перелік адекватних ресурсів для
створення,
підтримки
і
вдосконалення
освітнього
середовища, яке сприяє розвитку
компетентних практиків соціальної
роботи;
-програми соціальної роботи мають
необхідні ресурси для виконання
місії та цілей програми і для
підтримки
навчання
та
професіоналізації
студентів
і
вдосконалення програм
- Перший або переддипломний рівень
освітній
рівень
випускника
бакалаврської
програми
(undergraduate, baccalaureate)
- Другий рівень – магістерський або
пост-бакалаврат (postbaсcalaureate),
або випускний рівень (Graduate
Level)
- Третій рівень – післядипломний або
докторський
Ступені: бакалавр, магістр, доктора
філософії (Doctor of Philosophy)
- асоційований ступінь (Associate
Degree, AD) бакалавра гуманітарних і
природничих наук -- із соціальної
роботи і громадського здоров’я
- подвійний ступінь бакалавр і
магістр, магістр і доктор філософії

-технологічні вимоги щодо матеріальнотехнічного, навчально-методичного та
інформаційного
забезпечення
провадження освітньої діяльності у
сфері неперервної освіти повинні відповідати
Ліцензійним
умовам
провадження
освітньої
діяльності
закладів
освіти,
затверджених
Постановою КМУ № 1187 від 30.12.15
року

Дипломи
бакалавр соціальної роботи
бакалавр мистецтв із соціальної
роботи
бакалавр наук у соціальній роботі
магістр соціальної роботи
магістр громадського здоров’я
доктор філософії у соціальній
роботі
Сертифікати
Академічні програми
Професійні програми
Програми підготовки до фахової
діяльності (Оccupa-tional Рrograms,
ОРs)
Сертифікатні програми
Елективні програми
Міждисциплінарні програми
«Нетрадиційні» програми
Програми двопрофільної підготовки
Програма подвійного ступеню
Програми концентрації за методом
практики і сферою практики
«Альтернативні» програми
Комбінована магістерська програма
Спеціалізовані прикладні програми
Стипендіальні програми підвищення
рівня професійної кваліфікації МСР

диплом молодшого бакалавра
диплом бакалавра;
диплом магістра;
диплом доктора філософії

-перший (бакалаврський) рівень;
-другий (магістерський) рівень;
-третій (освітньо-науковий) рівень;

ступені вищої освіти
1) молодший бакалавр;
2) бакалавр;
3) магістр;
4) доктор філософії

освітньо-професійні програми
освітньо-наукові програми
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-акредитація освітньої
програми

- вимоги до рівня освіти
осіб, які можуть розпочати
навчання за цією програмою

-

-основні підходи і принципи
формування освітніх
програм

-Проводиться;
передбачає
встановлення відповідності освітньої
програми із соціальної роботи до
критеріїв ОПСА і можливості
провадження
такої
підготовки;
багатоступінчаста
і
включає
самоаналіз програми, відвідування та
перевірки КзА РОСР
-на програми підготовки бакалавра
приймають осіб з атестатом про
загальну середню освіту і досвідом
волонтерської роботи
- на
магістерські
програми
–
випускників зі ступенем бакалавра;
випускники загальноосвітніх закладів
зі значним (не менше 10 р.) досвідом
волонтерської і практичної діяльності
в соціальних службах
- на прогами докторського ступеню –
особи зі ступенем магістра, проте на
програми
подвійного
та
комбінованого ступеню – «соціальна
робота» у поєднанні з «громадським
здоров’ям» приймають і з освітою
бакалавра [703];
-усі програми підготовки соціальних
працівників застосовують підхід,
зосереджений на результатах і
заснований на компетентностях
-обов’язкова (визначена в ОПСА,
затверджена РОСР) 4-компонентна
модель програми включає:
- місія і цілі програми (досягнення
мети
професії,
заснованої
на
професійних цінностях і пов’язаної з
контекстом);
- очевидної частини програми
(формальна
структура
освітньої
програми, включно з навчальними
курсами,
безпосереднім
планом
(графіком)
навчання;
базовими
дисциплінами на бакалавраті та
поєднанням базових і прогресивних –
на магістратурі);

Процес акредитації передбачає надання
професійних висновків про якість
освітньої програми з соціальної роботи
в
певній
установі,
здійснює
Національне агентство із забезпечення
якості вищої освіти

на основі повної загальної середньої
освіти за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання знань і вмінь
вступників та рівня їх творчих та/або
фізичних здібностей з урахуванням
середнього бала документа про повну
загальну середню освіту та бала за
особливі успіхи (призерам IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових предметів; призерам III етапу
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України)
та/або
за
успішне
закінчення
підготовчих курсів закладу вищої освіти
для вступу до цього закладу вищої
освіти на природничо-математичні та
інженерно-технічні спеціальності.
- освітня програма розробляється
з
урахуванням
системного
і
структурованого за компетентностями
опису кваліфікаційних рівнів, що
зазнечені
в
Національній
рамці
кваліфікацій та включає систему
освітніх компонентів на відповідному
рівні
вищої
освіти
в
межах
спеціальності, що визначає вимоги до
рівня освіти осіб, які можуть розпочати
навчання за цією програмою, перелік
навчальних
дисциплін
і
логічну
послідовність їх вивчення, кількість
кредитів
ЄКТС,
необхідних
для
виконання цієї програми, а також
очікувані
результати
навчання
(компетентності),
якими
повинен
оволодіти
здобувач
відповідного
ступеня вищої освіти
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перелік навчальних
дисциплін і логічна
послідовність їх вивчення

тривалість навчання
кількість кредитів ЄКТС,
необхідних для виконання
програми

- неочевидні
аспекти
освітньої
програми (реалізація зобов’я-зань
щодо різноманітності; визначення
політики і про-цедур; політика
наставництва,
підтримки,
виключення; участь студентів у
управлінні; керів-ництво школи;
адміністративна структура; ресурси.;
- оцінювання і результати ;
Принципи-цінності соціальної роботи
–
служіння,
соціальна
справедливість, визнання гідності та
цінності
людини,
важливості
людських відносин, чесності й
компетентності, лежать в основі
явного і прихованого компонентів
навчальних програм і визначають
межі
професійної
прихильності
цінностям
- теоретична (академічна) і практична
складові підготовки
-обов’язкові,
вибіркові,
факультативні дисципліни
- курси фундаментальної і фахової
підготовки
-дисципліни гуманітарного циклу і
професійно орієнтовані дисципліни
-Бакалаврські програми 2-4 роки
студент повинен засвоїти близько 30
дисциплін, 120-130 кред., дисципліни
гуманітарного циклу і професійного
спрямування
- магістерські програми розраховані
переважно на 2-річн. термін (90-120
кр.)
- магістр подвійного ступеня в галузі
соціальної роботи і громадського
здоров’я (МСР/ MГЗ) має 93 кредити,
але фактично 120 кр. (по 60 кр. від
програм МСР і MЗГ).
-програма підготовки магістра СР з
концентрацією
і
спеціалізацією:
дисципліни прогресивної практики
(44 кред.), дисципліни концентрації
(21 кред.), дисципліни спеціалізації
(12 кред.), практична підготовка (14
кред.) всього 91 кред.
- доктора філософії (PhD) можна
отримати після 2-3 р. навчання і
підготовки та захисту дисертації
(всього 4-5 р), обсяг 77-80 кредитів
(включно
з
дослідженням,
комплексним екзаменом і захистом
дисертації)
10 ключових компетенцій однакових
для всіх рівні підготовки (згідно зі
стандартами
підгототовки
і
акредитації РОСР), відрізняються
ступенем
сформованості,
що
здобувається завдяки залученню до
прогресивної практики;
-самоідентифікація як професійного

-

обов’язкові, вибіркові, факультативні
дисципліни
- курси фундаментальної і фахової
підго-товки
-дисципліни гуманітарного циклу і
професійно орієнтовані дисципліни
- Освітньо-професійні
програми
(надалі – ОПП) підготовки бакалаврів
обсягом 180-240 кредитів ЄКТС.
- ОПП підготовки магістрів обсягом
90-120 кредитів ЄКТС.
- Освітньо-наукові програми (надалі –
ОНП) підготовки магістрів обсягом 120
кредитів
ЄКТС
з
обов’язковим
включенням дослідницької (наукової)
компоненти обсягом не менше 36
кредитів ЄКТС.
- ОНП підготовки докторів філософії з
обсягом освітньої складової 30-60
кредитів ЄКТС.
- У НУ «ЛП» освітня складова 48
кред.

Компетентності, які отримує здобувач
вищої освіти мають
поступовий
характер, тобто на кожному рівні
формуються
комплекси
компетентностей, які підтверджують
інтегральну компетентність:
- для
ступеню
вищої
освіти
молодший
бакалавр
здатність
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- очікувані результати
навчання (компетентності),
якими повинен оволодіти
здобувач відповідного
ступеня вищої освіти)

Оцінювання
результатів
навчання студентів

Практична підготовка

соціального
працівника
і
демонстрування
відповідної
поведінки;
- застосування етичних принципів
соціальної роботи у професійній
практиці;
- критичне мислення в інформуванні
й професійному спілкуванні;
- врахування
різноманітності
й
відмінностей на практиці;
- сприяння розширенню прав людей
та
соціальної
й
економічної
справедливості;
- участь у поінформованій у наукових
дослідженнях
практиці
і
в
дослідженнях на основі практики;
- застосування знань про людську
поведінку і соціальне середовище;
- участь у практиці розвитку політики
покращення соціально-економічного
добробуту і надання ефективних
послуг со-ціальної роботи;
- врахування контексту практики;
- здійснення залучення, оцінювання,
професійного втручання і оцінки в
роботі з окремими особами, сім’ями,
групами, організаціями і громадами
-Кожна програма включає спеціальні
компетенції,
визначені
особливостями закладу, регіону,
зокрема
компетенції
у
сфері
збереження здоров’я
–для оцінювання компетентності
студентів використовується 6 груп
стандар-тизованих критеріїв, що
дають змогу визначити ступінь
приросту
в
набутті
кожної
компетенції
за
відповідними
показниками – зразками поведінки
-оцінювання
рівня
досягнення
компетенцій
комплексне
–
у
поєднанні досягнень студентів у
теоретичних курсах та в практичній
підготовці,
- градація в оцінюванні академічних
досягнень студентів: майстерний (5),
вправний
(4),
належний
(3),
початковий (2), відсутні ознаки (1),
не було можливості (0), що
відповідає буквам А, B, C, D, E; при
ус-пішності D, E кредит за курс не
надається
- градація досягнень для всіх курсів
практичної підготовки передбачає
рівні: S (satisfa-ctory) – задовільний;
M (marginal) – маргінальний, граничний;
U
(unsatisfactory)
–
незадовільний. При успішності «U»
кредит за курс не надається.
- підсумкову оцінку формує викладач
практики
(інструктруктор
з
практики)
Завдання практики: встановити та

розв’язувати складні спеціалізовані
задачі та практичні проблеми у певній
галузі професійної діяльності або у
процесі навчання, що передбачає
застосування певних теорій та методів
відповідної науки і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов
- для ступеню вищої освіти бакалавр здатність розв’язувати складні задачі і
проблеми у певній галузі професійної
діяльності або у процесі навчання, що
передбачає проведення досліджень
та/або
здійснення
інновацій
та
характеризується невизначеністю умов і
вимог
- для ступеню вищої освіти магістр здатність
розв’язувати
комплексні
проблеми в галузі професійної та/або
дослідницько-інноваційної діяльності,
що передбачає глибоке переосмислення
наявних та створення нових цілісних
знань та/або професійної практики
- для ступеню вищої освти доктор
філософії-здатність
визначати
та
розв’язувати
соціально
значущі
системні проблеми у певній галузі
діяльності, які є ключовими для
забезпечення стійкого розвитку та
вимагають
створення
нових
системоутворювальних
знань
і
прогресивних технологій
- всі види підготовки оцінюються за
100-бальною шкалою (за курс)
-оцінювання рівня здобутих особою
знань,
умінь,
навичок,
інших
компетентностей, що відображає її
компетентність
відповідно
до
стандартів вищої освіти.

-Практична підготовка є обов’язковим
компонентом
освітньо-професійної
програми для здобуття освітньокваліфікаційного рівня і має на меті
набуття
студентом
особистісних,
соціальних
і
професійних
компетентностей.
-Практику проводять в орга-нізаціях та
на підприємствах, які відповідають
характеру
майбутньої
професійної
діяльності.
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підтримувати
безперервні
і
життєздатні репрезентативні зв’язки
між школою та спільнотами в її
околицях, для сприяння покращенню
якості навчання студентів і їх
практичній
підготовці
та
обслуговуванню зазначених громад
-виділення інтегральної ролі студента
у використанні університетських
ресурсів як допомоги в освітньому,
фінансовому і соціальному розвитку
громади;
-забезпечити досвід роботи на
місцях, в яких студент може
розвивати професійну ідентичність
шляхом безпосередньої участі в
практичній
реалізації
змісту
соціальних
послуг,
здобуття
безцінного професійного досвіду
-визнання практичної підготовки
рівно важливої як і теоретичної – це
ключовий дидактичний принцип і
- є центральною формою навчання
соціальної роботи, в ході якої
відбувається професійна соціалізація
студентів, формування ролі практика
завдяки персо-налізації практичного
досвіду;
-дає основні критерії оцінювання
професійної
компетентності
і
забезпечує їх реалізацію
-відбувається у формі практики і
практикуму
-практика базова і прогресивна
- індивідуальна програма практичної
підготовки,
навчальна
угода,
супервізія
чотири
основних
кластери
компетенцій, пов’язані з етикою
професії, що мають обов’язкове
відображення
у
практичній
підготовці:
влада,
гноблення,
різноманітність
і
соціальна
справедливість.
Організація
навчальновиховного процесу (форми,
методи, технології)

Здійснюється
відповідно
до
стандартів акредитації, за визначеними в явній і неявній складових
освітньої програми критеріями

Стандарти освітньої
діяльності та стандарти
вищої освіти

-Національні стандарти акредитації
програм
ступеня
магістра
та
бакалавра в галузі соціальної роботи
формує і затверджує комісія з акредитації при Раді з освіти в соціальній
роботі
(РОСР)
–
недержавної
професійною
структури.
Вона
розробляє їх на основі Освітньої
політики і стандартів акредитації в
галузі освіти у соціальній роботі

-Практика
проходить
під
організаційно-методичним
керівництвом
викладача вищого навчального закладу
та фахівця бази практики.
-Програму практики та терміни її
проведення
визначає
науковометодична комісія спеціальності.
-Організацію практичної підготовки
регламентує окреме поло-ження вищого
навчального закладу.

Базується на засадах інтелектуальної,
творчої діяльності у сфері вищої освіти
і науки, що провадиться у вищому
навчальному закладі через систему
науково-методичних і педагогічних
заходів та спрямована на передачу,
засвоєння, примноження і використання
знань, умінь та інших компетентностей
у осіб, які навчаються, а також на
формування гармонійно розвиненої
особистості.
Положення про організацію освітнього
процесу затверджується вченою радою
вищого навчального закладу відповідно
до законодавства.
Стандарти
освітньої
діяльності
розробляються для кожного рівня вищої
освіти
в
межах
спеціальності
«Соціальна робота» з урахуванням
необхі-дності створення умов для осіб з
особливими освітніми потребами та є
обов’язковими до виконання всіма
вищими
навчальними
закладами
незалежно від форми власності та
підпорядкування,
науковими
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- якість вищої освіти

- якість освітньої діяльності
- атестація здобувачів вищої
освіти

(ОПСА) (Educational Policy and
Accreditation Standards, 2008 р.)
- ОПСА формує і затверджує Комісія
з освітньої політики РОСР, яка
визначає
рамки
професійної
компетентності
в
професійній
підготовці до соціальної роботи
- стандарти акредитації визначають
вимоги (критерії) до розробки і
підтримки
функціонування
акредитованої програми соціальної
роботи рівня бакалавра або магістра і
вста-новлюють відповідність програм соціальної роботи до них
- стандарти підготовки окреслюють
межі
компетенцій
у
процесі
професійної підготовки
Оцінювання інструктором з практики
рівня здобутих студентами компетенцій під час практичної підготовки
Оцінювання успішності студентів за
теоретичну підготовку
Студентська
самооцінка
компетентностей,
Оцінка
процесу розміщення
і
проходження практики працівником
університету викладачем.
Відповідність
освітніх
послуг
стандартам акредитації
Оцінювання програм професійної
підготовки: 1) обстеження рівня
задоволення студентами бакалаврату
і
магістратури
навчанням;
2)
обстеження розміщення студентів на
базах практики, 3) оцінювання
студентами
розміщення
на
практикумі;
4)
оцінювання
працедавцями,
5)
випускниками
програми,
6)
самооцінювання
програми, 7) оцінювання КзА РОСР

установами,
що
забезпечують
підготовку докторів філософії;
- розробляються та затверджуються
центральним органом виконавчої влади
у сфері освіти і науки за погодженням з
Національним
агентством
із
забезпечення якості вищої освіти

Відповідність результатів навчання
вимогам,
встановленим
законодавством, відповідним стандартом
вищої освіти та/або договором про
надання освітніх послуг;.
Оцінку якості вищої освіти здійснюють:
-Національне агентство із забезпечення
якості вищої освіти
- вищі навчальні заклади
- роботодавці
Рівень організації освітнього процесу у
закладі вищої освіти, що відповідає
стандартам вищої освіти, забезпечує
здобуття особами якісної вищої освіти
та сприяє створенню нових знань.
Аналізують якість освітньої діяльності:
- державні органи, до сфери управління
яких належать вищі навчальні заклади
Національне агентство із забезпечення
якості вищої освіти
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-студентська
самооцінка
компетентностей,
- обстеження
рівня
задоволення
студентів навчанням (перед завершенням програми БСР і під кінець
вивчення кожного навчального курсу
фундаментальних
дисциплін
студентами МСР);
- обстеження практичної підготовки,
в тому числі: а) обстеження
розміщення на базах практики, б)
оцінювання студентами розміщення
на практикумі, в) оцінка процесу
розміщення і проходження практики
працівником університету викладачем).

Управління у професійній
підготовці соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності
- система управління

-система вищої освіти базована на
засадах вільної та динамічної
координації
науково-освітніх
спільнот, не директивна і не має
централізованого управління, подібна
до автономної соціальної організації
- система
управління
освітою
утворена
загальнодержавними
законочавчими органами (Конгрес,
Департамент
освіти)
і
депертаментами освіти в кожному із
штатів США,
які здійснюють
управління системою освіти штату і
керування навчальними закладами;
-поряд із державними структурами в
системі управління професійною
підготовкою соціальних працівників
до здоров’єзбережувальної діяльності
беруть участь недержавні організації:
- Рада з освіти в соціальній роботі –
національна
некомерційна
організація, представляє освіту в
галузі соціальної роботи в США,
розробляє, встановлює і підтримує
національні стандарти акредитації

Заходи з оцінювання результатів
навчання
студентів
передбачають
вхідний,
поточний,
семестровий
контроль результатів навчання та
діагностику набуття компетентностей.
Ці
заходи
регламентуються
Положенням
про
рейтингове
оцінювання досягнень студентів і
Положенням
про
організацію
й
проведення поточного і семестрового
контролю
результатів
навчання
студентів у вищих навчальних закладах.
Критерії
оцінювання
результатів
навчання студента на екзаменах та
заліках визначають робочі навчальні
програмами.
Атестацію
студента
здійснює екзаменаційна комісія після
завершення його теоретичного та
практичного навчання на певному
освітньому (освітньо-кваліфікаційному)
рівні для встановлення фактичної
відповідності рівня підготовки вимогам
державних стандартів вищої освіти.
Порядок атестації студента регламентує
Положення про атестацію здобувачів
вищої освіти та роботу екзаменаційної
комісії вищого навчального закладу
Сукупність знань, умінь, навичок,
інших
компетентностей,
набутих
особою у процесі навчання за певною
освітньо-професійною,
освітньонауковою програмою, які можна
ідентифікувати, кількісно оцінити та
виміряти
за
показниками
які
затверджуються
положенням
про
організацію освітньої діяльності у
вищому навчальному закладі
Управління у сфері вищої освіти
1. Управління у сфері вищої освіти у
межах своїх повноважень здійснюється:
1) Кабінетом Міністрів України;
2) центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти і науки;
3) галузевими державними органами, до
сфери управління яких належать
заклади вищої освіти;
4)
органами
влади
Автономної
Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування, до сфери управління
яких належать заклади вищої освіти;
5) Національною академією наук
України та національними галузевими
академіями наук;
6) засновниками закладів вищої освіти;
7)
органами
громадського
самоврядування у сфері вищої освіти і
науки;
8)
Національним
агентством
із
забезпечення якості вищої освіти.
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- законодавство, що
забезпечує освіту і державна
політика у сфері підготовки
соціальних працівників до
здоров’єзбережувальної
діяльності

програм
ступеня
магістра
та
бакалавра в галузі соціальної роботи
на основі Світових стандартів освіти і
підготовки із соціальної роботи та з
урахуванням місцевих особливостей
- Рада з акредитації вищої освіти
через Бюро з акредитації в соціальній
роботі (далі БАСР) (Office of Social
Work Accreditation, OSWA) здійснює
управління
багатоступінчастим
процесом акредитації і проводить
акредитацію РОСР та програм
ступеня
доктора
філософії
в
соціальній роботі, керуючись законодавчою базою в питаннях освіти,
прий-нятою
і
затвердженою
Конгресом США;
- американська
Національна
асоціація соціальних працівників
визнає Світові стандарти освіти і
підготовки із соціальної роботи,
укладені і затверджені спільно
МАСП і МФШСР, як основу
професі-йної підготовки фахівців
соціальної роботи

-законодавство
регулярно
оновлюється:
Забезпеченням
реалізації
державної
освітньої
політики на державному рівні є акти
Конгресу США зібрані у «Кодексі
законів США» (розд. 34); щорічно
збірник
перевидається
і
доповнюється новими законодавчими
акти у сфері надання освітніх послуг
- Закону про вищу освіту (1965) із
доповненнями (1992);
- акт Перкінса (1984) з питань
підтримки технічної освіти в США і
регулювання професійного розвитку,

-Постанова Кабінету Міністрів України
від 24.05.1997 р. №507 «Про перелік
напрямів та спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у
вищих
навчальних
закладах
за
відповідними
освітньокваліфікаційними рівнями»;
-постанови КМУ №1719 від 13.12.2006
р. і №1193 від 03.10.2007 р. «Про
доповнення переліку напрямів, за якими
здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах за освітньокваліфікаційнм рівнем бакалавра»
- постанова КМУ від 29.04.2015 р.
№ 266 «Про затвердження переліку
галузей знань і спеціальностей, за
якими
здійснюється
підготовка
здобувачів вищої освіти»,
-постанова КМУ № 1187 від 30.12.15
року “Про затвердження Ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти ”
- Закон України «Про вищу освіту» від
01.07.2015 №1556-VII
-Закон України «Про освіту» (1991 р.),
- Закон України «Про професійний
розвиток працівнків» (2012 р.),
- Закон України «Про соціальні
послуги» (2003 р.),
- Стратегія сталого розвитку України на
період до 2030 року(2015 р.),
- Указ Президента України від
25.06.2013 р. № 344/2013 «Про
Національну стратегію розвитку освіти
України на період до 2021 року»
- Національна стратегія реформування
системи охорони здоров’я в Україні на
період 2015 – 2020 років
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Учасники освітнього
процесу

- наукові, науковопедагогічні та педагогічні
працівники: права

- здобувачі вищої освіти,
- в тому числі
особа з
особливими
освітніми
потребами:
права,
можливості

навчання персоналу; у 2006 р. закон
доповнений
питанням
розвитку
професійної освіти і підготовки;
- Національний план впровадження
освітніх технологій у підготовку
американських учнів до XXI ст.,
забезпечення
технологічної
грамотності (1996) [398, с. 200] (нові
види фінансової допомоги: Президентська почесна стипендія; гранти
додаткових можливостей; спеціальні
гранти студентам коледжів;
- Закон про надання допомоги
платникам податків (1997) (податкові
знижки для платників податків);
- Закон про зайнятість (1998);
- Акт «Про навчання людей з
інвалідністю» (2001);
- Акт «Про допомогу у ви-рішенні
питань інвалідності та закону про
права» (2000) розширено дистанційне
нав-чання для осіб з інвалідністю,
збільшено фінансування етнічних
вузів, податкових пільг;
- Закон про створення рахунків для
потреб освіти упродовж життя
(2007), спрямований на навчання
упродовж всієї професійної кар’єри,
для розвитку потенціалу особистості;
- Акт на підтримку знань та
інвестування в навички на все життя
(2013);
- Стандарти освітньої політики і
акре-дитації у соціальній роботі
(2008), прийнята РОСР;
1) науково-педагогічні та педагогічні
працівники
2) здобувачі вищої освіти
3) інструктори
практики,
4) супервізори
5) інші працівники закладів вищої
освіти – адміністративні кадри,
допоміжний персонал
6)
фахівці-практики
на
базах
практики
7)роботодавці
8) клієнти соціальних служб
- Кожному студенту без винятку при
вступі на навчання призначають
радника з числа викладачів, які
читають курси за профілем.
-усі
студенти
працюють
за
індивідуальним навчальним планом
Радник надає підтримку студентові у
виборі
дисциплін,
укладанні
індивідуального навчального плану
-Для супроводу освітнього процесу
осіб з інвалідністю у вищих
навчальних закладах функціонують
відділення (управління) підтримки,
що відповідають федеральним і
державним законам і впливають на
здобуття кваліфікації особами з
інвалідністю.

1) наукові, науково-педагогічні та
педагогічні працівники;
2) здобувачі вищої освіти та інші особи,
які навчаються у закладах вищої освіти;
3) фахівці-практики, які залучаються до
освітнього процесу на
освітньопрофесійних програмах;
4) інші працівники закладів вищої
освіти.
До
освітнього
процесу
можуть
залучатися роботодавці.
Особи, які навчаються у вищих
навчальних закладах, мають право на:
1) вибір форми навчання під час вступу
до вищого навчального закладу;
2) безпечні і нешкідливі умови
навчання, праці та побуту;
3) трудову діяльність у позанавчальний
час;
4) додаткову оплачувану відпустку у
зв’язку з навчанням за основним місцем
роботи, скорочений робочий час та інші
пільги, передбачені законодавством для
осіб, які поєднують роботу з навчанням;
5)
безоплатне
користування
бібліотеками,
інформаційними
фондами, навчальною, науковою та
спортивною
базами
вищого
навчального закладу;
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Кожна навчальна установа
забезпечує рівні можливості освіти
студентів із інвалідністю, їх участі у
всіх програмах і заходах, у тому
числі стажуванні та роботі на базах
практики.
Студентам з інвалідністю, які
потребують
пристосувань
академічного
середовища,
пропонується звернутися до своїх
викладачів (радників) на початку
семестру, щоб обговорити свої
конкретні потреби.
Управління з послуг для студентів
університету
з
обмеженими
можливостями
(The
University’s
Office of Services for Students with
Disabilities, SSD) надає допомогу
щодо академічних, економічних,
соціальних та розважальних заходів
для студентів з інвалідністю.
Послуги супроводу доступності через
SSD
включають:
допомогу
в
пристосуванні навчальних аудиторій,
супровід волонтерів, які читають і
стенографують, засоби для запису
усних виступів (лекцій), переклад,
транспортні
засоби
доступу,
орієнтація і допомога в реєстрації,
спеціальні
стипендії,
допоміжні
засоби для читання і навчання, такі
як підручники з шрифтом Брайля,
великі
друковані
матеріали,
допоміжні
технології,
телекомунікаційні
пристрої
для
глухих і слабочуючих. Координатори
SSD також служать проміжною
ланкою і адвокатами для студентів з
обмеженими можливостями. Для
того, щоб зареєструватися або
дізнатися більше про послуги,
потрібно звернутися в Службу для
студентів
з
обмеженими
можливостями
або
на
сайт
http://ssd.umich.edu/ чи зв’язатися з
конкретними
відповідальними
особами в Управлінні студентських
послуг по телефону для вирішення
питань, пов’язаних з практикою.
Важливим
аспектом
підтримки
студентів під час навчання є виховна
робота. Полягає у забезпеченні
студентів академічною професійною
підтримкою і доглядом. Це частина
політики і процедур університету,
має переваги в порівнянні з
адміністративною процедурою через
певні порушення. Процес підтримки
є засобом запобігання порушенням
чи проблемам, і надається в ході
обговорень під час аудиторних занять
чи практичної підготовки, а також як
поради викладачів, що пропонують
підтримку студентам з проблеми у
задоволенні очікувань від курсу,
програми або університету.

6)
безоплатне
забезпечення
інформацією для навчання у доступних
форматах з використанням технологій,
що
враховують
обмеження
життєдіяльності, зумовлені станом
здоров’я (для осіб з особливими
освітніми потребами);
7)
користування
виробничою,
культурно-освітньою,
побутовою,
оздоровчою базами вищого навчального
закладу у порядку, передбаченому
статутом вищого навчального закладу;
8) забезпечення гуртожитком на строк
навчання у порядку, встановленому
законодавством;
9)
участь
у
науково-дослідних,
дослідно-конструкторських
роботах,
конференціях, симпозіумах, виставках,
конкурсах, представлення своїх робіт
для публікації;
10) участь у заходах з освітньої,
наукової,
науково-дослідної,
спортивної, мистецької, громадської
діяльності, що проводяться в Україні та
за
кордоном,
у
встановленому
законодавством порядку;
11) участь в обговоренні та вирішенні
питань удосконалення навчального
процесу, науково-дослідної роботи,
призначення стипендій, організації
дозвілля, побуту, оздоровлення;
12) внесення пропозицій щодо умов і
розміру плати за навчання;
13) участь у громадських об’єднаннях;
14) участь у діяльності органів
громадського самоврядування вищого
навчального
закладу,
інститутів,
факультетів, відділень, вченої ради
вищого навчального закладу, органів
студентського самоврядування;
15) вибір навчальних дисциплін у
межах,
передбачених
відповідною
освітньою програмою та робочим
навчальним планом, в обсязі, що
становить не менш як 25 відсотків
загальної кількості кредитів ЄКТС,
передбачених для даного рівня вищої
освіти. При цьому здобувачі певного
рівня вищої освіти мають право
вибирати навчальні дисципліни, що
пропонуються для інших рівнів вищої
освіти, за погодженням з керівником
відповідного факультету чи підрозділу;
16) навчання одночасно за декількома
освітніми програмами, а також у
декількох вищих навчальних закладах,
за умови отримання тільки однієї вищої
освіти за кожним ступенем за кошти
державного (місцевого) бюджету;
17) академічну мобільність, у тому
числі міжнародну;
18) отримання соціальної допомоги у
випадках,
встановлених
законодавством;
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Рівень
1
(підтримка).
Зустріч
студентів та викладачів – член
факультету чи радник студента
пропонують студентам зустріч, коли
у них є побоювання, пов’язані з
виконанням студентом програми або
проблемами в навчальному середовищі; член факультету чи радник
студента можуть рекомендувати
студентові певні зміни поведінки,
модифікації завдань і / або надання
додат-кових послуг підтримки. Результат наради фіксуються, але звітна
документація не потрібна.
Рівень 2 (консультації). Зустріч
студентів, викладачів, радників і / або
персоналу
служби
підтримки
кампуса. Якщо питання не вирішене
на основі консультацій з викладачами
та консультантами, будь-яка сторона
може ініціювати зустріч студента з
членами факультету і радниками для
вивчення можливостей додаткової
підтримки і необхідних кроків
допомоги. Представник факультету і
/або консультант рекомендує додаткові зміни поведінки для студента,
модифікації завдання та / або надання
додаткових
послуг
підтримки.
Документи цієї наради будуть
розміщені файлі студента.
Рівень 3 (вирішення) - Зустріч
студента,
викладача,
радника,
директора програми (БСР /МСР) і/
або директора практичної підготовки,
коор-динатора програми від громадської організації, щоб розробити
формальний план і графік зміни
поведінки, змін у навча-льному плані
студента
з
урахуванням
дисциплінарних
процедур
університету,
повторної
оцінки
придатності студента для програми
соціальної
роботи.
Результати
зустрічі вносяться у файл студента і
спрямовуються керівництвові кафедри соціальної роботи

Проведене
професійної

системне
підготовки

порівняння
майбутніх

19) зарахування до страхового стажу
відповідно до Закону України «Про
загально-обов’язкове державне пенсійне
страхування» періодів навчання на
денній формі навчання у вищих
навчальних
закладах,
аспірантурі,
докторантурі, клінічній ординатурі,
інтернатурі, резидентурі, за умови
добровільної сплати страхових внесків;
20) академічну відпустку або перерву в
навчанні із збереженням окремих прав
здобувача вищої освіти, а також на
поновлення навчання у порядку,
встановленому центральним органом
виконавчої влади у сфері освіти і науки;
21)
участь
у
формуванні
індивідуального навчального плану;
22) моральне та/або матеріальне
заохочення за успіхи у навчанні,
науково-дослідній і громадській роботі,
за мистецькі та спортивні досягнення
тощо;
23) захист від будь-яких форм
експлуатації, фізичного та психічного
насильства;
24) безоплатне проходження практики
на підприємствах, в установах, закладах
та організаціях, а також на оплату праці
під час виконання виробничих функцій
згідно із законодавством;
25) канікулярну відпустку тривалістю
не менш як вісім календарних тижнів на
навчальний рік;
26) отримання цільових пільгових
державних кредитів для здобуття вищої
освіти
у
порядку,
визначеному
Кабінетом Міністрів України;
27) оскарження дій органів управління
вищого навчального закладу та їх
посадових осіб, педагогічних і науковопедагогічних працівників;
28)
спеціальний
навчальнореабілітаційний супровід та вільний
доступ до інфраструктури вищого
навчального закладу відповідно до
медико-соціальних
показань
за
наявності обмежень життєдіяльності,
зумовлених станом здоров’я.

дозволило

виявити

соціальних

спільні

риси

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності в університетах США і Україні: 1) наявність
різних типів закладів вищої освіти (університетів або прирівняних до них,
державної та приватної форм власності), що провадять професійну підготовку
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності; 2) університети
забезпечені адекватними ресурсами – матеріально-технічними, навчально-
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методичними, інформаційними тощо для забезпечення освітньої діяльності,
відповідно до цілей підготовки (США) і ліцензійних умов (Україна);
3) підготовка здійснюється на трьох рівнях вищої освіти – першому
(бакалаврському), другому (магістерському), третьому (докторському або
освітньо-науковому), що визначає здобуття ступенів – бакалавр, магістр, доктор
філософії, та супроводжується отриманням відповідного документу – диплома
бакалавра, магістра і 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 освітньо-професійних 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 науково-методичних 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 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
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можливості для участі осіб з особливими освітніми потребами у професійній
підготовці майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбрежувальної
діяльності.
Водночас було виявдлено відмінності. Вони полягають у наступному.
1. Коледжі у США, прирівняні до університетів, оскільки вони виконують весь
обсяг функцій і суспільних завдань, мають кадрове, матеріально-технічне,
науково-методичне забезпечення, що не поступається університетському, їх
інтелектуальний потенціал засвідчує високий науковий рівень, престиж
окремих

коледжів

у

підготовці

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності перевищує університетський (наприклад,
коледжі Брин-Морр, Сіменса, Сміт ін.). В Україні коледжі мають статус вищого
навчального закладу ІІ рівня акредитації, у підготовці майбутніх соціальних
працівників відграють роль допоміжної структури, оскільки забезпечують
підготовку на рівні кваліфікації молодшого бакалавра, тобто соціального
працівника, що відповідає середній ланці професійної освіти. 2. Частка освітніх
програм ППМСПЗД у державних вищих навчальних закладах у США
приблизно 50 % для бакалаврських, 68 % магістерських, 86 % докторських, тоді
як в Україні – понад 70 % усіх програм у державних університетах.
3. Рзноманітність типів програм ППМСПЗД в США (академічні, професійні,
елективні, міждисциплінарні, двопрофільної підготовки, подвійного ступеню,
концентрації

за

методом

практики

і

сферою

практики,

комбіновані,

спеціалізовані прикладні, підготовки до фахової діяльності, сертифікатні,
стипендіальні) дозволяє студентам дуже гнучко і динамічно використовувати ці
можливості для здобуття освітніх і наукових ступенів, кваліфікацій і активно
впливати на професійну власну кар’єру соціального працівника у сфері
здоров’я. В Україні всі типи програм визначаються централізовано на рівні
Міністерства освіти

і

науки, незалежно

від

напряму підготовки

чи

спеціальності. 4. В обох країнах використовуються стандартні за структурою
програми, проте в Україні така уніфікація стосується форми документу, а в
США

типова

(чотирикомпонентна)

структура

означає

виконання
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концептуальних вимог до побудови програми як засобу розвитку гармонійного
високоосвіченого компетентного у своїй професії фахівця.
5. Програми спеціалізації для підготовки фахівців соціальної роботи сфери
здоров’я в США наявні у кожному університеті, що здійснює підготовку в
галузі соціальної роботи, кількість таких програм практично співпадає із
загальною чисельністю освітніх програм на рівні магістра соціальної роботи
(понад 250). Натомість в Україні програми спеціалізації соціальної роботи у
сфері здоров’я представлені лише у 6-х вищих навчальних закладах, при чому в
3-х з них спеціалізація визначена як «Практичній / медична психологія», що
належить до професійної компетентності практичного /медичного психолога, а
не соціального працівника сфери здоров’я.
6. Американські освітні програми спеціалізації соціальних працівників у
питаннях здоров’я (ментальне здоров’я, геронтологічна допомога чи робота з
дітьми і сім’ями із узалежненнями) побудовані за типовою 4-компонентною
моделлю і досягнення результату підготовки за програмою – формування
професійної компетентності соціального працівника в здоров’єзбережувальній
діяльності – визначається за критеріями 10+ (10 обов’язкових компетенцій
+компетенція здоров’єзбереження).
7. Значущість практичної складової підготовки майбутніх соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в США асоціюється з
визнанням однакової важливості теорії і практики та їх інтеграції у поєднанні з
науковим пошуком у процесі професійної підготовки; формально в обсязі
програми частка практичної підготовки складає не менше 40 %. Натомість в
Україні ця цифра сягає до 1518 % обсягу освітньо-професійної прогами.
8. Програми з ПМСПЗД по-різному кількісно (обсяг часу) і якісно (тип
дисципліни) наповнені здоров’єзбережувальними змістом. У США курси
здоров’єзбережувального спрямування на бакалавраті становлять майже чверть
кредитного обсягу і сформована переважно за рахунок загальнонаукових і
природничих

дисциплін,

рідше

–

професійно

орієнтованих;

на

рівні

магістратури ця цифра перевищує половину всього обсягу, сформована
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спеціальними дисциплінами професійного спрямування; у програмах докторату
зміст дисциплін, зорієнтованих на збереження здоров’я, представлено в 3/5
курсів спеціального і професійно орієнтованого спрямування. Сертифікатні
програми і спеціальні зазвичай повністю присвячені окремій проблемі здоров’я.
Для України зміст здоров’єзбережувального характеру представлений на
бакалавраті не більше 10 %; єдина професійно орієнтована дисципліна
«Медико-соціальні основи здоров’я», підготовлена автором і визнана МОН
України (2013 р.) як базова для вивчення проблем здоров’єзбереження в
соціальній роботі. На сьогодні вона включена у 7 із 65 освітніх програм
підготовки бакалаврів соціальної роботи. На рівні підготовки магістрів
дисципліни здоров’єзбережувального спрямування займають 2027 %; у
освітній складовій докторських програм питання здоров’я представлено лише в
Національному університеті «Львівська політехніка», охоплює 8 % змісту
підготовки.
9. Стандарти

підготовки

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності в США відсутні, оскільки компетентність
здоров’єзбереження

розглядається

невіддільною

складовою

професійної

компетентності стандартів підготовки в галузі соціальної роботи. Формування
здоров’єзбережувальної компетентності (спеціальної) відбувається в процесі
формування

ключових

професійних

компетентностей

з

урахуванням

особливостей практики в сфері здоров’я, орієнтована на стандарти професійної
діяльності у сфері здоров’я – на конкретну її ділянку (геронтологія,
узалежнення, хоспісна допомога, дитяча онкологія, нефрологія тощо). Таким
чином, стандарти підготовки визначає практика, оскільки представлені у
програмі вимоги до випускника враховують потреби відповідної частини
клієнтів соціальної роботи сфери здоров’я і тих установ, в яких надається
допомога. У такий спосіб реалізується концепція активації потенціалу клієнта і
підхід «людина-в-середовищі».
Натомість в Україні вимоги до випускника програми в галузі соціальної
роботи до діяльності у сфері здоров’я, за аналогією до всіх інших програм і
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стандартів, формуються на рівні МОН України групою фахівців-теоретиків із
залученням республіканського керівництва Центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді та представників комітетів Міністерства праці і соціальної
політики. Практики соціальної роботи регіональних і місцевих соціальних
служб у цій роботі участі не беруть, як і в обговоренні пропозицій стандартів
підготовки. Це відображає традиції радянського соціального забезпечення,
орієнтованого на патерналістський підхід у роботі з населенням.
Стандарти підготовки майбутніх соціальних працівників в Україні за
останні 10 років зазнали трьох трансформувань, пов’язаних із змінами у
визнанні галузі знань «Соціальна робота» (до цього «Педагогічні науки»→
«Соціологія» → «Соціальне забезпечення»), а також у зв’язку з переходом до
вимог Болонського процесу – зосередження на копетентнісному підході. Проте
зміни в стандартах торкнулися форми, а не суті, оскільки перелік
компетентностей укладався за типовим зразком, а не з урахуванням реальних
потреб соціальної сфери і клієнтів соціальних служб, зрештою актуальних
соціальних проблем в країні.
10. Ще одна відмінність стандартів професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в США та
Україні зв’язку зі Світовими стандартами підготовки і освіти в галузі соціальної
роботи. Американські стандарти достатньо чітко орієнтовані на міжнародний
зразок, і це визнано Національною асоціацією соціальних працівників, з
представників якої формується головна регулююча структура в формуванні
національних стандартів підготовки соціальних працівників – Рада з освіти в
соціальній роботі. В Україні на Світові стандарти орієнтуються здебільшого
заклади (і відповідно програми ПМСПЗД), які працюють на основі
американської моделі підготовки в галузі соціальної роботи, рідше –
західноєвропейської моделі. Окрім двох згаданих, є третій варіант підготовки –
східноєвропейська модель, оперта на біомедичному підході у розумінні
здоров’я і шляхів розв’язання соціальних проблем у зв’язку із його
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порушеннями, яка концептуально відрізняється від Світових стандартів,
заснованих на холістичному підході.
Різноманіття моделей підготовки в Україні пов’язано з тим, що перші
програми професійної підготовки соціальних працівників (1997 р.) були
створені

на

основі

міжнародних

освітніх

проектів,

спрямованих

на

реформування соціальних служб. Проекти були ініційовані Міжнародною
асоціацією шкіл соціальної роботи і реалізовувалися Канадською агенцією з
міжнародного розвитку (CIDA) та Шведським агентством міжнародного
розвитку (SIDA). Ще частина програм підготовки соціальних працівників була
створена шляхом поділу кафедр педагогіки, соціальної педагогіки, соціології,
психології у відповідь на ініціативу МОН України. Очевидно, що на цих
кафедрах в основу підготовки фахівців нової спеціальності були покладені
зразки автентичних спеціальностей. Не дивно, що до сьогодні маємо
випускників – соціальних працівників, які за професійною компетентністю
більше відповідають фахові соціолога, соціального педагога, психолога.
11. У програмах ППМСПЗД в США вагоме місце відведено дослідницькій
діяльності студентів як інструменту розвитку теорії соціальної роботи сфери
здоров’я на основі фактичних даних, що вважається основним джерелом її
розбудови в сучасних умовах; крім цього, такі дослідження мають важливий
оцінний аспект у вивченні соціальних проблем сфери здоров’я, особливо в
міжнародному масштабі. Це спонукає студентів до участі в незалежних
міжнародних дослідженнях за програмами міжнародної (глобальної) соціальної
роботи, спрямованими на вирішення проблем сфери здоров’я всесвітнього
масштабу.
Українські програми ППМСПЗД включають обов’язкову дослідницьку
складову підготовки, але розширення сфери досліджень до міжнародного рівня
поки що виняток з правил, аніж звична практика. Керівництво дослідницькою
діяльністю студентів здійснюється викладачами у вільний від основного
(аудиторного) навантаження час і до уваги береться (у загальному рейтингу
науково-навчально-методичної активності викладача) лише у випадку, якщо

396

студент здобув призове місце на ІІ етапі Всеукраїнських конкурсів
студентських наукових робіт, олімпіад чи міжнародних заходів подібного
рівня; наукове керівництво дослідницькою роботою аспірантів не враховується
в основному навантаженні викладача.
12. Оцінювання як важливий компонент процесу професійної підготовки і
водночас інструмент розвитку програми професійної підготовки соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності, що має суттєві відмінності в
США й Україні, що також пов’язано із централізацією управління закладами.
Всі українські програми оцінювання якості підготовки у вищій освіті
проводиться уніфіковано – всі види підготовки оцінюються за 100-бальною
шкалою (за курс), що передбачає оцінювання рівня здобутих особою знань,
умінь, навичок, інших компетентностей, і відображає її компетентність
відповідно до стандартів вищої освіти. Це не сприяє достатній диференціації,
знижує рівень об’єктивності в оцінюванні, не сприяє підвищенню рівня
сформованості компетентності студента в процесі підготовки, зменшує
мотивацію студентів до її покращення.
Натомість

у

США

система

оцінювання

високо

диференційована,

використовується комплексний підхід в оцінці рівня досягнення компетенцій,
що передбачає поєднання досягнень студентів у теоретичних курсах та в
практичній

підготовці.

Для

оцінювання

компетентності

студентів

викоритовується 6 груп стандартизованих критеріїв, що дають змогу визначити
ступінь приросту в набутті кожної компетенції за відповідними показниками –
зразками

поведінки.

В

оцінюванні

академічних

досягнень

студентів

застосовують 5-бальну шкалу за такими рівнями: майстерний (5), вправний (4),
належний (3), початковий (2), відсутні ознаки (1), не було можливості (0), що
відповідає буквам А, B, C, D, E. У межах шкали можливі підградації,
наприклад, 4,7=А-; 4,4=В+; 3,6=С+ тощо. При успішності D, E кредит за курс
не надається, тобто студент може закінчити вивчення курсу без здобуття
офіційного кредиту. Для оцінювання результатів практичної підготовки
передбачено рівні: S (satisfactory) – задовільний; M (marginal) – граничний; U
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(unsatisfactory) – незадовільний. При успішності «U» кредит за курс не
надається. Таким чином, система оцінювання напряму стимулює рівень
успішності студентів і спонукає до персональної постійної активності в усіх
видах навчальної діяльності.
13. Якість ППМСПЗД в американському та українському контекстах
забезпечується виконанням вимог національних стандартів. Проте в Україні
стандарти розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері
освіти і науки за погодженням із Національним агентством із забезпечення
якості вищої освіти (затверджений КМУкраїни), в США стандарти розробляє і
затверджує Комісія з акредитації Ради з освіти в соціальній роботі (професійна
громадська організація), яка не має жодного зв’язку з Департаментом освіти
США. РОСР здійснює акредитацію освітніх програм з підготовки в галузі
соціальної роботи рівня бакалавра і магістра, проте ані державні структури, ані
сама організація не зобов’язують школи соціальної роботи до проходження цієї
процедури. Тим часом, 95 % усіх програм професійної підготовки в галузі
соціальної роботи акредитовані; їх випускники мають значно вигідніші й кращі
можливості працевлаштування та в процесі ліцензування на роботу.
14. Управління в ППМСПЗД у США і Україні відрізняється принципово: у
США – це високий ступінь децентралізації з елементами централізації, в
Україні – це жорстка централізація. Ця відмінність чи не найбільшою мірою
визначає інші відмінності в підготовці майбутніх соціальних працівників до
здоров’єзбережувальної діяльності в Україні, оскільки обмежує можливості
реалізувати інновації та різного роду ініціативи на рівні вищого навчального
закладу чи кафедри. Управління в системі професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності реалізується, як і
всієї системи вищої освіти США, на засадах вільної та динамічної координації
науково-освітніх спільнот, не директивно і не централізовано, подібно до
автономної

соціальної

організації.

До

системи

управління

належать

загальнодержавні законочавчі органи (Конгрес, Департамент освіти) і
депертаменти освіти в кожному із штатів США, які здійснюють управління
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системою освіти штату і керування навчальними закладами. При цьому
жодного прямого втручання в освітній процес ці структури не здійснюють, їх
участь полягає у формуванні загальної стратегії розвитку, відповідно до
внутрішньої політики держави. Основним питанням їхньої участі в управлінні є
дотримання права кожного на доступ до освіти.
15. Учасниками професійної підготовки в обох країнах є дві основні групи
– навково-педагогічні працівники і студенти, хоча в межах цих груп є певні
відмінності. В українському контексті студентами соціальної роботи переважно
є молоді люди, які закінчили загальноосвітні школи і не мають жодного
практичного досвіду, часто без розуміння змісту майбутньої професійної
діяльності; вибір фаху пов’язують із рейтинговими можливостями власних
результатів ЗНО і відсутністю необхідності вивчати математично-природничі
дисципліни.
У США студенти, які проходять підготовку за програмами соціальної
роботи у сфері здоров’я, чітко розуміють і усвідомлюють власну потребу в
здобутті компетентності здоров’єзбережувальної діяльності, оскільки більшість
(на рівні бакалавра) або переважна більшість (на рівні магістерської програми)
працює у цій сфері або планує розпочати таку роботу незабаром. Це дорослі і
відповідальні люди з різним професійним досвідом, стажем волонтерської
роботи в соціальних організаціях, добре вмотивованих на професійний
розвиток і зростання. Вагомим чинником у цьому є економічна складова:
вартість навчання і перспектива подальшої професійної самореалізації. За
даними статистичного відділу Бюро праці США, попит на кваліфікованих
соціальних працівників для сфери здоров’я зросте до 2022 р. на 28 %. Цей
показник один з найвищих серед професій у сфері здоров’я.
16. Законодавчий супровід професійної підготовки соціальних працівників
для сфери здоров’я в США є добре розробленим, сформувався впродовж
тривалого часу (від середини 1950-х років дотепер), один з останніх значущих
актів – «Закон про доступну охорону здоров’я» (2008 р.), що започаткував
реформу охорони здоров’я в США (20082012 рр.), забезпечив зростання ролі
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соціальних працівників на рівні первинної ланки медико-санітарної допомоги, і
відповідний попит на фахівців соціальної роботи у сфері здоров’я. Окрім
значного покращення рівня доступності до послуг охорони здоров’я (понад 20
млн. осіб отримали медичне страхування), цей Акт сприяв також підвищенню
статусу соціальних працівників сфери здоров’я в суспільстві.
Натомість професійна підготовка в галузі соціальної роботи в Україні
регламентується законодавчими актами, що «не встигають» за практикою,
нерідко орієнтуються на обмежений досвід, не проходять належного
попереднього обговорення за участі всіх зацікавлених сторін, і перш за все,
споживачів послуг. Останній з таких «Закон про соціальні послуги» (в новій
редакції) очікує на затвердження впродовж 5 років. Особливе занепокоєння
викликає те, що соціальна робота і охорона здоров’я в Україні – це різні сфери,
а точніше єдина соціальна сфера з «роздвоєним» підпорядкування. На відміну
від високорозвинутих в соціальній сфері країн (Австралія, Великобританія,
Канада, Німеччини, США та ін.), де послуги охорони здоров’я і соціальні
послуги логічно є предметом діяльності одного міністерства (департаменту),
оскільки спрямовані на задоволення потреб соціального функціонування,
розвитку і добробуту людей, в Україні функціонують два окремі міністерства –
охорони здоров’я і праці та соціальної політики. Порозуміння між цими
структурами, як і більшість видів адміністративної комунікації, відбувається
повільно. Міжгалузева співпраця у питаннях збереження здоров’я населення,
особливо груп ризику, поки що не дала значних позитивних результатів.
17. Соціальна політика в частині охорони здоров’я населення і соціального
захисту у США та в Україні також відрізняється. У США соціальна політика
працює «на випередження». Завдяки ретельним дослідженням суспільних
настроїв, соціально-економічних проблем, врахуванням стану економічних
показників народного господарства, потреб населення у певних видах
соціальної допомоги і підтримки, в тому числі у зв’язку із станом здоров’я, на
державному рівні розробляються відповідні програми заходів з попередження
можливих суспільних вибухів різних соціальних груп і прошарків у зв’язку із
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погіршенням стану добробуту. Тому виражену активність щодо збільшення
кількості програм ППМСПЗД можна спостерігати в періоди погіршення
соціально-економічного становища в країні, оскільки в цей час особливо
зростає попит на кваліфікованих соціальних працівників, у тому числі для
сфери здоров’я, і збільшується рівень державного фінансування подібних
програм.
В Україні система соціального захисту працює за старими підходами, які
ґрунтуються на компенсуванні певних матеріальних і фінансових витрат і
субсидіюванні окремих послуг, пов’язаних із забезпеченням мінімального
прожиткового рівня життя людей. Соціальні послуги як основний інструмент
вирішення соціальних проблем людей, не зважаючи на те, що закон «Про
соціальні послуги» прийнято ще у 2003 р., не використовуються повною мірою.
Зрештою само законодавство в цій сфері вже застаріло, оскільки не дає чіткого
розуміння сутності соціального обслуговування населення, соціальних послуг,
у багатьох додаткових уточнюючих нормативних документах є численні
суперечності щодо змісту і характеру соціальних послуг та діяльності
соціальних служб і роботи соціальних працівників. Система закладів як
інфраструктура соціальної роботи перебуває не етапі формування. Таким
чином,

недостатність

належного

нормативно-правового

регулювання

в

соціальній сфері в Україні гальмує розвиток відповідної сфери, не дозволяє
ефективно розвивати соціальні послуги, а тому не дає

можливості

використовувати ресурс соціальної роботи у покращенні добробуту населення.
На основі врахування закономірностей розвитку системи професійної
підготовки соціальних працівників в університетах США – зумовленість
підготовки суспільними потребами; залежність підготовки від умов, в яких
вона відбувається; взаємозалежність процесів професійної підготовки і
розвитку особистості фахівця; взаємозв’язок підготовки, реальних пізнавальних
можливостей студентів та їх персональних потреб щодо професійного
розвитку; єдність процесів викладання і навчання у професійній підготовці
майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності;
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взаємозалежність завдань, змісту, методів і форм навчання у професійній
підготовці соціальних працівників до діяльності у сфері здоров’я в умовах
університету

–

було

встановлено

тенденції

розвитку

ППМСПЗД

в

університетах США.
Виявлені закономірності та врахування глобалізаційних впливів дозволили
визначити

такі

тенденції

розвитку

професійної

підготовки

майбутніх

соціальних працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної
діяльності: 1) активізація розвитку програм підготовки соціальних працівників
до діяльності у сфері здоров’я в умовах загострення соціально-економічних
проблем

і

суспільно-політичних

суперечностей,

що

супроводжуються

підвищенням уваги американської держави до підготовки фахівців соціальної
сфери; 2) диверсифікація, гнучкість програм відповідно до запитів здобувачів
освіти і зрослих потреб споживачів послуг у зв’язку з наслідками
глобалізаційних

процесів;

3) збільшення

кількості

мультикультурних,

міжнародних, глобальних програм зі збереження здоров’я і досліджень в
умовах глобального погіршення здоров’я людей; 4) зростання активності
соціальних працівників у роботі міждисциплінарних команд здоров’я і
відповідне

збільшення

5) впровадження

чисельності

інноваційних

міждисциплінарних

підходів

і

методів

програм;
підготовки

(трансдисциплінарна підготовка фахівців для сфери здоров’я ін.). 6) зростання
«ваги»

дослідницької

діяльності

студентів

у

підготовці

до

здоров’єзбережувальної діяльності та емпіричних досліджень практиків у
розбудові теорії соціальної роботи в сфері здоров’я у зв’язку з розвитком
медичної науки, інформаційних технологій; 7) посилення ціннісних орієнтацій
у підготовці фахівців до діяльності у сфері здоров’я у зв’язку із збільшенням
кількості морально-етичних дилем у соціальній роботі сфери здоров’я
внаслідок зростання темпів технологізації та інформатизації охорони здоров’я і
медицини; 8) переорієнтування підготовки соціального працівника для сфери
здоров’я з адаптивної особистості на формування активного учасника ситуацій
соціальних змін в умовах, що швидко змінюються; 9) зростання суспільного
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запиту на підготовку соціальних працівників для сфери здоров’я на всіх рівнях
практики у зв’язку із визнанням проблеми глобального погіршення здоров’я
питанням права людей на рівний і справедливий доступ до ресурсів здоров’я,
базовим питанням практики соціальної роботи в світі; це сприяє зростанню
запиту на практиків відповідної кваліфікації, збільшенню й урізноманітненню
програм підготовки.
6.2. Прогностичне обґрунтування розвитку професійної підготовки
соціальних працівників в університетах України з урахуванням
досвіду США
Наведена вище порівняльна характеристика систем професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в
США та Україні дає підстави до таких висновків.
На сьогодні в США сформована відкрита динамчіна система професійної
підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності, що
представлена

структурним,

організаційним,

змістовим,

управлінським,

методичним компонентами, які охоплюють практичниий, теоретичниий та
індивідуальний рівні, що функціонує в контексті неперервної підготовки
фахівців соціальної роботи. В Україні можна говорити про формування ситеми
професійної

підготовки

соціальних

працівників,

оскільки

визначені

в

американському досвіді компоненти системи не забезпечені належним рівнем
зв’язків і взаємозалежності, що дозволило б стверджувати про їх синергетичну
результативність і ефективність. Наявні окремі програми спеціалізації та робочі
програми дисциплін здоров’єзбережувального спрямування не забезпечують
належного рівня підготовки, а результати, яких вдалося досягти в цьому
напрямі, недостатньо генеразовані та дисеміновані в межах країни.
Програма професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до
здоров’єзбрережувальної діяльності, що сформувалася в Національному
університеті «Львівська політехніка», відображає результат процесу, що триває
упродовж десятиліття і характеризується трансформаціями, здебільшого
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еволюційного ґенезу, внаслідок впливу низки зовнішніх і внутрішніх чинників.
До

зовнішніх

відносимо:

1)

суспільно-політичні

зміни

(розвиток

громадянського суспільства, формування соціальної політики, у тому числі в
питаннях соціального захисту, охорони здоров’я, неефективна економічна
політика, громадські рухи, пов’язані із захистом прав малозабезпечених і
найбільш уразливих з погляду здоров’я категорій населення, захист прав
споживачів, інші правозахисні рухи; військові дії на Сході країни, що
погіршують економічне становище і зумовили значні міграційні процеси
всередині країни, зростання потреби у збереженні здоров’я, лікування і
реабілітації); 2) соціально-економічні зміни (економічна нестабільність, криза,
погіршення рівня добробуту населення, особливо найбільш незахищених
категорій – діти, люди похилого віку, пацієнти онкологічних клінік, хоспісів,
особи з хронічними невиліковними летальними захворюваннями, особи з
інвалідністю, ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД ін., військові дії на Сході
країни); 3) розвиток професійної соціальної роботи (розширення спектру сфер
діяльності, у тому числі в закладах охорони здоров’я, у громаді в контексті
потреб

здоров’я,

зростання

міжнародної

співпраці

з

організаціями

і

структурами, що надають послуги зі збереження здоров’я); 4) розвиток системи
професійної підготовки фахівців соціальної роботи (відкриття нових кафедр,
ліцензування нових програм з підготовки соціальних працівників на всіх трьох
освітніх рівнях, створення програм підвищення кваліфікації та спеціалізації для
соціальних працівників, орієнтованих на роботу у сфері здоров’я); 5) розвиток
соціальної сфери (відкриття нових соціальних організацій державного,
громадського, приватного, релігійного підпорядкування, що надають соціальні
послуги, пов’язані зі збереженням здоров’я окремих цільових груп, а також
загальнопрофілактичного спрямування, реабілітаційного характеру тощо);
6) зовнішньополітичні впливи (пов’язані з військовою агресією Росії і всіма
наслідками військових дій на сході країни; євроінтеграційні процеси, що
спонукають до активнішого застосування різного роду прогресивного
зарубіжного досвіду в соціальній роботі та в охороні здоров’я, безвізовий
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режим, що сприяє міграційним і трансферним процесам, які впливають на стан
соціальної сфери і запити населення щодо її послуг тощо).
Проте цей досвід більшою мірою локальний і процес дисемінації його в
межах країни триває, оскільки низка університетів підхопили ініціативу і вже
сьогодні маємо таке. З-поміж 62 бакалаврських програм дисципліна «Медикосоціальні основи здоров’я», яка, згідно з галузевим стандартом 2011 р., була
визнана обов’язковою у підготовці майбутніх соціальних працівників, присутня
лише в 8 університетах. У магістерських програмах (33) наявні спеціалізації
програм з підготовки магістрів соціальної роботи, як-от, в Академії праці,
соціальних відносин і туризму програма підготовки магістра соціальної роботи
має назву «Соціально-психологічне консультування», у Хмельницькому
національному університеті на кафедрі соціальної роботи і соціальної
педагогіки здійснюється підготовка за спеціалізацією «Соціально-психологічна
реабілітація», «Практична психологія», у Тернопільському національному
педагогічному університеті ім. В. Гнатюка підготовка магістрів соціальної
роботи

відбувається

Чернігівському

за

спеціалізацією

національному

«Соціальна

технологічному

реабілітація»;

університеті

у

проводять

підготовку магістрів за спеціалізацією «Соціально-психологічна допомога
населенню» тощо. Проте ані в меті, ані в переліку результатів навчання питання
здоров’я не згадуються. Чи не єдиною програмою підготовки соціальних
працівників до діяльності у сфері здоров’я, окрім Львівської політехніки, є
Школа охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська
академія», у рамках якої реалізуються магістерська програма «Менеджмент в
охороні здоров’я» та докторська програма «Управління в охороні здоров’я», а
також проведення Літньої школи «Трансформація систем охорони здоров’я:
Східна Європа» (з 2014 р.) та Зимової школи «Громадське здоров’я в Україні»
(з 2016 р.). У рамках Зимової школи громадського здоров’я змістове
наповнення курсу та вміння і навички, які заплановано здобути випускникам,
відповідають особливостям здоров’єзбережувальної діяльності соціальних
працівників. Метою створення Школи була підготовка професіоналів для сфери
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громадського здоров’я в Україні; програма пропонує два напрями: «Громадське
здоров’я та його складові» і «Комунікація в громадському здоров’ї».
Аналіз

стану

професійної

підготовки

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності в Україні проведений за критеріями
професіоналізації, представленими і схарактеризованими щодо соціальної
роботи у сфері здоров’я в США (див. 2.1. за І. Вайс-Ґал, П. Велбурн (Weiss-Gal,
Welbourne, 2008) показав, що на початок вступної кампанії 2015 р. практично
всі бакалаврські програми і близько двох третин магістерських (з доступних у
мережі Інтернет на офіційних сайтах вищих навчальних закладів) мали різною
мірою відображені у навчальних планах і програмах дисципліни, що
стосуються питання збереження здоров’я у соціальній сфері.
Упродовж 20132016 рр. у навчальні програми підготовки соціальних
працівників, соціальних педагогів на освітніх рівнях бакалавра і магістра в
таких вищих навчальних закладх України, як Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка, Черкаський національний
університет

імені

університет,

Хмельницький

національний

педагогічний

Національний

Богдана

педагогічний

Хмельницького,
національний
університет

Київський

університет,
імені

університет

міжнародний
Тернопільський

Володимира

імені

М.

Гнатюка,

П. Драгоманова,

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка,
Мукачівський державний університет були впроваджені основні результати
дослідження американського досвіду професійної підготовки соціальних
працівників до діяльності зі збереження здоров’я; у роботу комунальної
реабілітаційної

установи

змішаного

типу

«Львівський

міський

центр

реабілітації «Джерело» впроваджено інноваційні соціальні послуги, спрямовані
на збереження здоров’я пацієнтів закладу.
Повертаючись до результатів аналізу основних показників, які вказують на
професіоналізацію соціальної роботи у сфері здоров’я в Україні, можемо
зробити такі висновки. У сучасних вітчизняних реаліях ще бракує суспільного
визнання

професійного

статусу

соціального

працівника

у
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здоров’єзбережувальній діяльності. Питання участі соціальних працівників у
вирішенні проблем здоров’я клієнтів соціальної роботи було предметом нашої
уваги протягом останніх 10 років, упродовж 20062015 рр. проводилась низка
досліджень щодо діяльності соціальних працівників державних соціальних
служб і громадських організацій, які надають соціальні послуги різним
категоріям населення у контексті здоров’я; виявлення стану готовності фахівців
соціальної роботи до діяльності зі збереження здоров’я тощо. За результатами
всеукраїнського

соціологічного

Енергодарським

інститутом

дослідження,

державного

та

проведеного
муніципального

спільно

з

управління

ім. Р. Г. Хеноха «Класичного приватного університету» і кафедрою соціології
та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка»
(2011 р.), окремий авторський блок якого стосувався з’ясування стану
діяльності соціальних служб у питаннях збереження здоров’я населення та
участі соціальних працівників у таких заходах в сучасній Україні (вибірка 947
респондентів), було встановлено, що позитивно (відмінно, добре, задовільно)
оцінили якість дiяльностi соцiальних служб у питаннях збереження здоров’я
населення від 1730 % до 5064 % респондентів (у різних регіонах країни).
Серед опитаних фахівців соціальних служб лише 21 % виявилися здатними
реалізувати повною мiрою свої професiйнi здiбностi в питаннях збереження
здоров’я населення, з них тільки 4 % відповіли цілком ствердно «Так, можу», а
ще 17 % «Радше можу, нiж ні»; 44 % відповіли заперечно і для 34 %
респондентів було важко визначитися з відповіддю. Основною перешкодою в
реалiзацiї своїх професiйних здiбностей у питаннях збереження здоров’я
населення понад 14 % респондентів назвали цiлковиту вiдсутнiсть знань з цих
питань, ще 23 % вказали на часткову вiдсутнiсть знань i досвiду, понад 20 %
опитаних зазначили фрагментарнiсть знань i вiдсутнiсть досвіду діяльності в
питаннях збереження здоров’я населення, на недостатність досвіду роботи в
цих питаннях зіслалися понад 28 % респондентів, і тільки неповні 15 % назвали
вiдсутнiсть у клiєнтiв потреби у збереженні здоров’я як перешкоду в реалізації
своїх професiйних здiбностей у цих питаннях. Таким чином, можна
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стверджувати, що переважна більшість потреб (85 %), з приводу яких
звертаються клієнти до фахівців соціальних служб, лежить у площині здоров’я,
хоча й не ідентифікуються як такі; готовими до подібної діяльності вважає себе
лише п’ята частина опитаних фахівців соціальної роботи, хоча відсутність
відповідних знань, умінь, компетентності, досвіду підтверджують ті ж 85 %
опитаних.
У нашій державі немає спеціальних процедур ліцензування професійної
діяльності соціального працівника, як це передбачено в США, але, разом з цим,
можливості професійної діяльності фахівців соціальної роботи в системі
закладів охорони здоров’я (у хоспісах, в поліклінічних відділеннях лікарень у
кабінетах інфекційних захворювань, у складі лікарської психолого-педагогічної
комісії, у центрах профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом, у громадських
організаціях, що здійснюють діяльність у сфері збереження здоров’я, як-от
реабілітаційні

і

профілактичні

структури

тощо)

передбачаються

функціональними обов’язками і переліком посад службовців (згідно з
класифікатором професій, затверджених в Україні).
Про професійну монополію на конкретні види робіт соціального
працівника, пов’язаних із здійсненням здоров’єзбережувальної діяльності поки
що говороти не доводиться, оскільки законодавчо закріплений спектр місць
практики і посад соціального працівника, знову ж таки, обмежений
класифікатором професій і спеціальностей, а там «Здоров’єзбережувальної
діяльності соціального працівника» або «Соціальної роботи в охороні здоров’я»
немає. Проте сучасна ситуація в соціальній сфері не позбавлена оптимізму з
приводу залучення соціальних працівників у сферу здоров’я, оскільки
з’являються нові законодавчі акти, що регламентують, наприклад, практику
фахівців соціальної роботи у навчально-реабілітаційних центрах. До слова,
варто згадати, що практика соціальних працівників у сфері здоров’я в США до
моменту її офіційного визнання також пережила тривалий період несприйняття
медичною, лікарняною професійною громадою і часто була відображенням
зневажливого ставлення лікарів, медсестер до ролі соціального працівника в
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лікувальному процесі та реабілітації пацієнтів. Тому активна робота соціальних
працівників у громаді в напрямку збереження і покращення здоров’я окремих
груп чи спільноти загалом виявилася більш ефективним і результативним
напрямом діяльності у сфері здоров’я, особливо в контексті послуг збереження
здоров’я вдома, організації довготривалого догляду, у роботі з людьми із
інвалідністю різного ґенезу (як унаслідок вроджених порушень розвитку, так і
набутих порушень здоров’я). Позитивні результати такої діяльності сприяли
тому, що в 1950-х роках у США були прийняті перші законодавчі акти, які
офіційно закріплювали за соціальними працівниками ролі та функції в системі
первинної медико-санітарної допомоги, у сфері ментального здоров’я,
хоспісної та паліативної допомоги, в центрах здоров’я у громаді.
У

сучасних

умовах

здоров’єзбережувальна

в

Україні

діяльність

особливо

соціальних

актуальною

працівників

у

постає
процесах

реабілітації учасників АТО і допомозі їхнім сім’ям, роботі з внутрішньо
переміщеними особами і сім’ями, а також різні аспекти підтримки
малозабезпечених прошарків населення, соціально незахищених груп (люди
похилого віку, самотні особи з інвалідністю, діти і молодь, позбавлені
батьківського піклування, жертви насильства, мігранти, ВІЛ-інфіковані та
тяжко- та невіліковнохворі, особи з хронічними захворюваннями тощо).
Прикладами активізації такої діяльності в Україні є робота громадських
організацій «Карітас України», «Крила надії», Салюс, «Центр даун – синдром
«Промінчик»; громадські організації та об’єднання: «Відкрите серце»,
навчально-реабілітаційний центр «Джерело», «Батьки Джерела», «Дитячоюнацький

соціальний

центр»

БФ

«Карітас-Львів

УГКЦ»,

«Плече»,

«Самодопомога», «Созарін», Мальтійська служба допомоги, «Корпорація
добрих справ» тощо, у яких проходять практику студенти Національного
університету «Львівська політехніка» на засадах здоров’єзбереження і
практикують випускники цього навчального закладу.
Серед найбільш значущих можна вважати успішний захист у 2016 р. двох
дисертацій із педагогіки на здобуття наукового ступеня кандидата наук на теми
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«Професійна підготовка майбутніх заняттєвих терапевтів у універсітетах
Канади» (13.00.04 – теорія та методика професійної освіти); «Педагогічна
підтримка учнів з гіперактивним розладом у загальноосвітній школі США»
(13.00.01 – історія педагогіки та загальна педагогіка). Завдяки першому
дослідженню було проведено аналіз та систематизовано теоретичні знання з
питань становлення заняттєвої терапії як сфери професійної діяльності,
виявлені

особливості

підготовки

майбутніх

заняттєвих

терапевтів

і

представлено заняттєву терапію як здоров’єзбережувальну технологію, що має
місце у зарубіжній практиці та ипє активно застосовуватися в соціальній сфері
в Україні.
Другим

з

досліджень

обґрунтовано

можливості

використання

прогресивних ідей досвіду США в розбудові системи інклюзивної освіти учнів
з гіперактивним розладом в Україні, завдяки удосконаленню наукових
положень щодо змісту, форм і методів реалізації педагогічної підтримки у
роботі з дітьми із гіперактивністю та дефіцитом уваги. Обидва дослідження
базувалися на біопсихосоціодуховному, холістичному підході в розумінні
здоров’я особистості та екосистемній перспективі у визначенні характеру
необхідних змін, що будуть реалізовуватися в процесі професійного втручання
соціального працівника. А це є найкращим підтвердженням й ілюстрацією
дієвості обґрунтованих нами положень здоров’єзбережувальної діяльності
соціального працівника і концепції професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності. Отримані
дослідниками результати ще раз переконують у нашій правоті, оскільки
відображають зміст діяльності соціального працівника у здоров’єзбереженні як
активність, спрямовану, з одного боку, на структурні зміни, зокрема зміни у
середовищі (усунення різного роду бар’єрів у шкільному середовищі для дітей з
гіперактивністю – це подолання нерозуміння і несприйняття вчителями та
соціумом проблем і потреб у спеціальних умовах для розвитку й реалізації
власного потенціалу подібних дітей), з другого,  на функціональні зміни,
зокрема зміни досвіду людини щодо здоров’я (навчання здоров’я, що у випадку
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заняттєвої терапії дозволяє людям через включення у різні види діяльності
розширити бачення власних можливостей у зміні свого здоров’я і життя на
краще).
Ще одна позитивна ілюстрація – це ліцензування програми підготовки
доктора філософії у галузі соціальної роботи зі спеціальності «Соціальна
робота» на третьому освітньо-науковому рівні (2016 р.). Здоров’єзбережувальна
спрямованість

підготовки

забезпечується

дисциплінами

професійного

спрямування «Сучасний стан та перспективи розвитку наукових знань галузі
«Соціальна робота» та «Соціальна робота і здоров’єзбереження», а також
педагогічним практикумом. Програма розрахована на 48 кредитів ЄКТС
освітньої складової (термін освітньої складової освітньо-наукової програми – 2
роки), загальний термін навчання 4 роки.
Метою освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованих
науковців у сфері науки та практики соціальної роботи на основі глибокого
розуміння дискусійних питань соціального розвитку та ролі соціальної роботи у
ньому; формування здатності розв’язувати комплексні задачі на основі здобуття
досвіду

наукового

стажування

високого

рівня

в

міждисциплінарному

середовищі з акцентом на здоров’єзбереженні. Освітньо-наукова програма з
прикладною орієнтацією базується на поєднанні технологій соціальної роботи і
управління в соціальній сфері, аспектів соціальної політики, соціального
захисту, соціального забезпечення у мульти- і міждисциплінарному контекстах
соціального розвитку та міжнародної співпраці з урахуванням інновацій,
забезпечує підґрунтя для проведення наукових досліджень та подальшої
професійно-наукової діяльності. Особливістю програми є широкий спектр
інноваційних напрямків розвитку теорії і практики соціальної роботи, які вона
охоплює, з більш прицільною увагою до здоров’єзбереження як невід’ємної
складової

професійної

діяльності,

що

сприяє

актуалізації

теоретико-

прикладного підґрунтя здійснення наукового пошуку (див табл. 6.6 дод. Р11)
Інтегральна компетентність фахівця – випускника програми передбачає
здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі соціальної роботи на
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основі здобутих глибинних професійних знань, наукових і культурних
ціннісно-смислових орієнтацій, шляхом критичного осмислення відповідних
проблем соціальної практики і дослідницько-інноваційної діяльності, створення
нових цілісних знань і професійної практики в соціальній роботі з виходом на
міждисциплінарний рівень (здоров’єзбережувальну діяльність). Це забезпечує
подальшу можливість працевлаштування та навчання випускників у науководослідних установах і вищих навчальних закладах (як науковця і викладача); в
органах державної влади; службах соціальної допомоги, установах соціального
обслуговування, державній службі зайнятості; сфері охорони здоров’я та
надання соціальної допомоги: лікарняні та поліклінічні заклади; установи
соціальної допомоги; у благодійній діяльності (соціальні проекти, програми у
сфері нематеріального виробництва, Благодійні фонди, товариства, громадські
організації), у діяльності професійних спілок; сфері юстиції і правосуддя
(пенітенціарна система).
Наукова

складова

освітньо-наукової

програми

визначається

індивідуальним навчальним планом аспіранта (орієнтовний перелік напрямів
дослідження подано в дод Р.12). Вивчення курсу «Соціальна робота і
здоров’єзбереження» спрямовано на формування у молодих науковців
системних знань у сфері соціальної роботи на засадах здоров’єзбереження
населення. Навчальна дисципліна передбачає вивчення основних положень
теоретичних, методологічних, етичних, організаційно-методичних аспектів
здоров’єзбереження у практиці соціальної роботи України і за рубежем,
спрямованої на створення інтегрованих соціальних послуг із використанням
теорії соціальної роботи, заснованої на доказах (фактах), зосереджених у
громаді, орієнтованих на сім’ю і керованих споживачами, реалізованих за
участі фахівців міждисциплінарної команди.
Серед очікуваних результатів вивчення цієї дисципліни є: формування
фахових компетентностей, виражених у здатності глибоко обґрунтовувати
основні процеси у соціальній роботі та соціальній сфері у світі з питань
збереження здоров’я та враховувати їх вплив на безпосередню практику
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здоров’єзбережувальної діяльності в соціальній роботі України; застосування
знань спеціальної галузі дослідження в поєднанні зі знаннями загальної
наукової дискусії та внеску до індивідуальної ділянки дослідження соціальної
сфери на засадах здоров’єзбереження і міждисциплінарності; планування,
проведення й аналіз результатів дослідження, на основі яких робити внесок до
соціальних і гуманітарних знань (у контексті проблеми збереження здоров’я
населення), представляючи результати наукового пошуку до друку в наукових
журналах і виданнях, збірниках матеріалів конференцій; уміння впроваджувати
технології інклюзії, інші інноваційні здоров’єзбережувальні технології, методи,
засоби соціальної роботи як щодо осіб з інвалідністю, так і з різними
категоріями клієнтів.
Важливе значення у контексті практичного впровадження концепції
здоров’єзбережувальної діяльності в соціальній роботі і програми професійної
підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності
належить

спільному

проекту

Національного

університету

«Львіська

політехніка» (представленого кафедрою соціології та соціальної роботи ІГСН),
Українського

католицького

університету

(представленого

Інститутом

екуменічних студій) і Міжнародної федерації «Лярш» («Ковчег») – створення й
практична

реалізація

навчальної

сертифікатної

програми

«Медико-

психологічний та соціальний супровід осіб з особливими потребами»
(20082015 рр.). Упродовж листопада 2008 р. – січня 2011 р. проводилась низка
науково-практичних семінарів з питань супроводу людей з особливими
потребами, зумовленими залежністю від ПАР, порушеннями інтелектуального
розвитку, проблеми ментальної сфери, старечим та дитячим віком, втратою
зору чи слуху тощо. При цьому за основу діяльності було взято холістичну,
біопсихосоціальну модель здоров’я, а пріоритетними напрямкам професійної
діяльності у соціальній сфері визначено: взаємодію та взаємовплив особи, яка
супроводжує, та особи, яку супроводжують; роботу в команді; особисту
відповідальність – участь у процесі гуманізації суспільства (програма МПСС).
Метою

цієї

Міжнародної

міжуніверситетської

програми

є

підготовка

413

соціальних працівників до супроводу осіб з інвалідністю внаслідок означених
особливостей здоров’я людини, що потребує постійної підтримки і допомоги у
задоволенні щоденних потреб та вирішенні проблем, які нездатна задовольнити
самостійно. Наголос у програмі зроблено на духовній складовій супроводу, яка
не стільки зосереджується на релігійних аспектах діяльності, скільки на
спроможності

будувати

і

підтримувати

тривалі

поважні

стосунки

взаєморозуміння із людиною з особливими потребами. Ще один акцент
програми пов’язаний із командною роботою, оскільки надання послуг здоров’я
– це міжпрофесійна, міждисциплінарна проблема, що потребує участі фахівців
різного профілю, ключову роль у цьому покликаний відігравати соціальний
працівник.
Сертифікатна програма «Медико-психологічний і соціальний супровід осіб
з особливими потребами» розрахована на підготовку осіб із певним досвідом
роботи з людьми із проблемами здоров’я під час безпосередньої практики
(волонтера; працівника соціальної служби чи громадської організації, що надає
послуги у контексті збереження здоров’я; студента спеціальності «Соціальна
робота» з певним досвідом волонтества у сфері здоров’я) і передбачає
підготовку впродовж 560 год., з яких 260 год. – аудиторні заняття, 300 год. –
практика (на базі Навчально-реабілітаційного центру «Джерело» і навчальних
майстерень Ляршу).
Навчання відбувається блоками – 1 змістовий модуль впродовж 1 тижня
аудиторних занять (щоденно 8 год.), які чергуються з блоками практики, при
чому вся практика відбувається з обов’язковою супервізією. Змістовно основні
питання взаємопов’язані логікою психо-соціального розвитку особистості, а
наскрізною і проникаючою визначена взаємодія, побудована на комунікації –
між особою, яка супроводжує, і особою, яку супроводжують, та між фахівцем і
іншими фахівцями. У взаємодії з особою, яку супроводжують, важливе
значення належить сім’ї, родині, близьким і знайомим, які також формують
мережу підтримки (див. табл. 6.7. дод. Р13)
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Автору випала можливість бути частиною колективу викладачів і
практичних соціальних працівників, соціальних педагогів, психологів, які
спільно із зарубіжними партнерами розробляли програму, були її першими
учасниками і реалізаторами одночасно. Завдяки цій програмі та за підтримки
Інституту екуменічних студій УКУ, кафедри соціології та соціальної роботи
ІГСН Львівської політехніки, а також Львівської обласної та міської рад було
розгорнуто ще одну міжнародну ініціативу у соціальній сфері України – проект
«Екуменічний соціальний тиждень» як засіб налагодження взаємодії між
різними складовими громадянського суспільства, громадою і державою,
політиками і громадянами, професійними і громадськими організаціями,
різними конфесіями християнської Церкви, представниками різних релігій у
досягненні спільної мети – покращання добробуту пересічних людей завдяки
сприянню

вирішенню

різноманітних

соціальних

проблем

українського

суспільства.
Постійною складовою програми щорічних (починаючи з 2008 р.)
Екуменічних соціальних тижнів у Львові була робота секції «Соціальної роботи
у підтримці та охороні здоров’я населення», незважаючи на зміну загальної
тематики екуменічних тижнів (у 2008 р. «Український кооперативний рух»,
2009 р. «Соціальна відповідальність», 2010 р. «Довіра. Відповідальність.
Філантропія», 2011 р. «Реформи через довіру», 2012 р. «Майбутнє демократії в
Україні», 2013 р. «Повага до відмінностей», 2014 р. «Відповідальність
християнина у сучасному суспільстві», 2015 р. «Освіта задля змін: духовність
та інновації», 2016 р. «Міграція: виклик для України»). При цьому учасниками
панельних дискусій, «круглих столів», обговорень, «ворк-шопів» з питань
залучення фахівців соціальної сфери і широкої громадськості у вирішення
проблем,

пов’язаних

зі

збереженням

здоров’я

населення,

були

найрізноманітніші люди – науковці, політики, викладачі ВНЗ, практичні
соціальні працівники, медики й організатори охорони здоров’я, представники
духовенства, керівники соціальних служб, представники органів влади та
місцевого самоврядування, студенти і волонтери соціальної роботи з України та
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з-за кордону (Польща, Німеччина, Чехія, Словаччина, Франція, Голландія,
Канада, США та ін.). Спільною для всіх була проблема надання соціальних
послуг людям різного віку, статі, соціального статусу, національної, культурної,
релігійної приналежності в контексті збереження здоров’я, перш за все, у
зв’язку із існуванням нерівностей у різних умовах проживання людей. Обмін
досвідом і напрацюваннями у цій сфері завжди мають важливе значення для
пошуку нових шляхів вирішення старих проблем.
Досягнуті

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 сьогоднішній день, 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.
Виявлені відмінності, з яких ключовою вважаємо незавершеність
формування необхідних взаємозв’язів між компонентами системи підготовки
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в Україні,
спричинені відмінностями на державному, галузевому, інституціональному,
організаційному рівнях функціонування системи. 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
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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

східноєвропейська

моделі

північноамериканська,

підготовки;

практична

західно-

складова

і

підготовки

недооцінюється, обмежена 1015 % загального обсягу програми; студенти
дорослі за віком, але психологічно недостатньо зрілі до усвідомленої
професійної

підготовки;

викладачами

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.
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Узагальнення
прогресивних

результатів

ідей

досвіду

наукового
США

й

пошуку

уможливило

обґрунтування

виявлення

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 (представлено у таблиці 6.2).

Таблиця 6.2

Основні напрями і рівні розвитку професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в Україні
Напрями

Концептуальний

Політико-правовий

Організаційноуправлінський

Навчально-методичний

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

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

-компетентнісний підхід у
формуванні
стандартів
підготовки;
-компетентнісний підхід у
формуванні стандартів практики соціальних працівників (за сферами);
-компетентнісний підхід у
формуванні
стандартів
соціальних послуг

Інформ.здоров’єзбережувальний

Державний

Рівні
пропаганда
здоров’я і
здорового
способу
життя
на
всіх рівнях
соціальної
практики
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Університетський

Інституціональний

Галузевий

Продовження таблиці 6.2
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
-соціальна
робота
у
сфері
здоров’я як
соц.
інститут –
інструмент
розвитку
цілісної
особистості
і шлях досягнення здоров’я і добробутут

-створення одного
Міністерства
охорони здоров’я і
соціального
обслуговування;
-реформування
системи соціального
захисту і обслуговування населення – вдосконалення
нормативноправової
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;

-профорієнтація; створення
стандартів
підготовки
соціальних працівників для
сфери
здоров’я;
забезпечення
умов
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
науково-методичної
активності
викладачів,
сприяння їх професійному
розвитку впродовж життя

-інформування про
соціальні
послуги у
сфері здоров’я,
мережу
закладів,
навчання
здоров’я в
громаді

-вироблення
спільної
стратегії
покращення
здоров’я населення
на засадах цілісного
підходу
засобами
міжгалузевої
співпраці в соціальній роботі сфери
здоров’я,

-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,

-формування
стандартів
практики;
-формування
стандартів
підготовки
на
основі
Світових стандартів освіти в
галузі соціальної роботи;
фахове науково-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)
-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;

-пропаганда цінностей соціальної роботи у сфері здоров’я
-інофрмування
про послуги соціальної роботи
у
сфері
здоров’я

-підготовка
фахівця –
це
розвиток
цілісної гармонійної особистості
фахівця,
готового до
здоров’єзбережувальної
діяльності,

-створення професійної організацій соціальних
працівників сфери
здоров’я
(загальноукраїнського)
як
осередку
розвитку теорії і
практики
соціальної роботи у
сфері
здоров’я,
створення етичного
кодексу соціальних
працівників сфери
здоров’я; розвиток
міжнародної співпраці
-урахування
специфіки
підготовки
соціальних
працівників
до
здоров’єзбережувальної діяльності:
збільшення
практичної
складової до 40%;
створення
виробничо-навчальних
комплексів;

інформування про
результати
спільних
досліджень
із залученням громади;
розробленої
спільно
програми
розбудови
здорової
громади;
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Закінчення таблиці 6.2
подальшого професійного розвитку

-фінансова підтримка наукової і навчально діяльності викладчів і студентів;
-стимулювання досліджень, базованих
на
фактичних
даних;

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;

забезпечення
умов
доступного
навчального
середовища
з
використанням
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 роботи і сферою
практики
(в
охороні
здоров’я)

-надання
інформаційних,
консультаційних,
освітніх,
реабілітацій
них ін.
послуг;
проф.орієнтаційна робота в
ЗОШ,
ПТНЗ,
соціальних
організаціях
з
питань
здоров’єзбереження
в соціальній
сфері

Висновки до шостого розділу
Узагальнення
прогресивних

ідей

результатів
досвіду

наукового
США

й

пошуку

уможливило

обґрунтування

виявлення

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, навчальнометодичним, інформаційно-здоров’єзбережувальним.
Концептуальний напрям рекомендацій потребує зміни методологічних
підходів до розвитку теорії і практики підготовки соціальних працівників до
діяльності зі збереження здоров’я – перехід до концепції людиноцентризму,
визнання соціальної сфери пріоритетом державної політики, здорової особистості –
благополучною, конкурентоздатною і такою, що сприяє обороноздатності країни; у
соціальній сфері застосування підходів індивідуалізації, комплексності соціальних
послуг, активної участі клієнта у вирішенні проблем. У закладах вищої освіти
доцільно застосовувати підхід студентоцентризму, децентралізацію управління; в
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охороні здоров’я – холістичний підхід. Впровадження концепції соціальної роботи
сфери здоров’я як інструменту розвитку цілісної особистості і шляху досягнення
повного здоров’я і добробуту; спільної стратегії покращення здоров’я населення
засобами міжгалузевої співпраці.
Нормативно-правовий напрям передбачає реформування законодавства «Про
соціальні послуги» для уточнення термінології, інфраструктури, професійного
рівня і кваліфікації фахівців, категорій клієнтів, механізмів вирішення соціальних
проблем, ринку соціальних послуг, фінансування соціальних послуг, а не закладів.
Внесення «Соціальної роботи у сфері здоров’я» в державний класифікатор
професій і посад; збільшення держзамовлення на підготовку фахівців соціальної
роботи

(всіх

освітніх

рівнів);

розроблення

стандартів

підготовки

до

здоров’єзбережувальної діяльності. Законодавче забезпечення участі соціальних
працівників у сфері здоров’я в складі міжпрофесійних груп фахівців – команд
здоров’я.
Для організаційно-управлінського напряму змін доцільно: удосконалення
освітньої політики щодо взаємодії між МОН, МСП, МОЗ для започаткування
міжпрофесійної підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності (соціальна робота+громадське здоров’я). Підсиленням значущості
професії соціального працівника як агента соціальних змін (моральне, економічне,
матеріально-технічне, інформаційне). Створення програми спеціалізації «Соціальна
робота у сфері здоров’я». Використання інноваційних методів і технологій
міжпрофесійної підготовки; зміна політики оцінювання якості роботи викладачів,
сприяння їх професійному розвитку впродовж життя. Створення всеукраїнської
професійної організації соціальних працівників сфери здоров’я як осередку
розвитку теорії і практики, розроблення етичного кодексу соціальних працівників
сфери здоров’я; розвиток міжнародної співпраці; формування стандартів практики і
стандартів підготовки на основі Світових стандартів; створення інклюзивного
середовища для студентів з особливими освітніми потребами.
Рекомендації щодо науково-методичного напряму стосуються: сприяння
академічній мобільності студентів і викладчів, залучення іноземних гостьових
лекторів і викладчів, фінансова підтримка наукової і навчальної діяльності
викладчів і студентів; стимулювання досліджень, базованих на фактичних даних.
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Збільшення

практичної

складової

підготовки

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності до 40 %; створення виробничо-навчальних
комплексів; посилення співпраці з громадою, вітчизняними і зарубіжними
університетами, іншими міжнародними освітніми і соціальними організаціями;
створення міжуніверситетських, міжгалузевих, міжнародних програм підготовки
соціальних працівників для сфери здоров’я; залучення баз практики з-за кордону.
Зміна політики

професійного

відбору студентів (особистісна професійна

придатність, волонтерство); розроблення критеріїв відбору баз практики,
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; створення сприятливого
для здоров’я освітнього середовища з використанням інноваційних технологій
підготовки, творчої і конструктивної співпраці; вдосконалення структури і змісту
освітніх програм на засадах науковості, зв’язку теорії з практикою, ціннісного,
цілісного підходів, міждисциплінарності, «осердя», рівновагомості практичної і
теоретичної складових, індивідуалізації, диференціації; створення програм
спеціалізації, з концентрацією за методом соціальної роботи і сферою практики в
охороні здоров’я.
Інформаційно-здоров’єзбережувальний

напрям

передбачає

пропаганду

цінностей соціальної роботи у сфері здоров’я; інофрмування про послуги
соціальної роботи у сфері здоров’я і здоров’єзбережувальну діяльність; створення
фахового науково-практичного видання «Соціальна робота в сфері здоров’я» –
науково-практичної

платформи

міждисциплінарних

досліджень,

ініціатив,

публікацій. Інформування про результати спільних досліджень із залученням
громади; розроблення спільних програм розбудови здорової громади і надання
інформаційних, консультаційних, освітніх, реабілітаційних інших послуг у ЗМІ, в
науково-практичних виданнях; організація науково-практичних конференцій
регіонального, національного, міжнародного рівнів з питань підготовки соціальних
працівників для сфери здоров’я; профорієнтаційна робота.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено публікаціях автора
(Klos, 2013; Klos, 2015; Klos, 2016; Klos, 2017a; Klos, 2017b; Клос, 2017a; Клос,
2017c).
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ВИСНОВКИ
Узагальнення результатів дослідження теорії та практики професійної
підготовки майбутніх соціальних працівників в університетах США до
здоров’єзбережувальної діяльності уможливило такі висновки:
1. На основі бібліографічного аналізу проблеми у вітчизняних та
зарубіжних джерелах з питань педагогіки, соціальної роботи, психології,
соціології, філософії, охорони здоров’я, біоетики, права, культурології
встановлено,

що

професійна

здоров’єзбережувальної

підготовка

діяльності

соціальних

висвітлюється

працівників

до

різнопланово.

Систематизація джерел за темою дослідження дозволила зробити висновок про
міждисциплінарність проблеми і спонукала до здійснення наукового пошуку за
напрямами: вивчення теорії та емпіричного досвіду здоров’єзбережувальної
діяльності фахівців соціальної роботи у Сполучених Штатах Америки;
визначення дидактичних особливостей професійної підготовки соціальних
працівників до діяльності у сфері здоров’я в умовах глобалізаційних
трансформацій соціальної сфери, освіти й охорони здоров’я; обґрунтування
професійного

портрета

соціального

працівника,

підготовленого

до

здоров’єзбережувальної діяльності на засадах компетентнісного підходу в
умовах неперервної освіти.
Здоров’єзбережувальна діяльність соціального працівника розглядається у
контексті змісту, напрямів, форм, методів, ресурсів соціальної роботи у сфері
здоров’я, зокрема міждисциплінарної взаємодії соціального працівника з
іншими фахівцями, що реалізується на основі застосування моделей, теорій,
принципів і цінностей соціальної роботи. Професійна підготовка соціальних
працівників до діяльності зі збереження здоров’я відбувається на трьох освітніх
рівнях вищої школи на засадах парадигми неперервної освіти в галузі
соціальної роботи, орієнтована на національні (місцеві) потреби і Світові
стандарти освіти і підготовки в галузі соціальної роботи, в умовах посилення
глобалізаційних впливів у соціальній сфері, освіті та охороні здоров’я.
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Підготовлений до діяльності зі збереження здоров’я соціальний працівник є
цілісною особистістю висококваліфікованим компетентним фахівцем, здатним
до комплексного вирішення проблем охорони здоров’я клієнтів і подальшого
професійного розвитку. Результати бібліографічного аналізу підтвердили, що у
вітчизняному

науковому

середовищі

професійна

підготовка

майбутніх

соціальних працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної
діяльності як самостійна дослідницька проблема не розглядалася.
2. Встановлено, що міжнародні та національні професійні організації
прямо і опосередковано впливають на розвиток підготовки соціальних
працівників у США до здоров’єзбережувальної діяльності. ООН сприяє
розвиткові соціальної роботи як соціального інституту, змінам у соціумі задля
подолання

соціальної

несправедливості

в

умовах

глобалізаційних

трансформацій. ВООЗ, МФСП, МАШСР підтримують здоров’єзбережувальну
діяльність соціальних працівників – заохочують міжгалузеву, міжпрофесійну
взаємодію фахівців як інстумент усунення бар’єрів і нерівності щодо здоров’я,
покращення добробуту людей. МОП, ЮНІСЕФ мають вплив на розвиток
освітньої

політики

на

глобальному

рівні,

стимулюють

впровадження

інноваційних форм, методів, технологій, методологічних підходів у підготовку
соціальних працівників до діяльності у сфері здоров’я у зв’язку з розвитком
освіти дорослих. МАШСР, МФСП, МРСД втілюють глобальну освітню
політику в Світових стандартах підготовки і освіти в галузі соціальної роботи,
Етиці та Новому порядку денному для соціальної роботи; спонукають розвиток
теорії та практики здоров’єзбережувальної діяльності соціальних працівників,
Нової освітньої політики і стандартів акредитації програм професійної
підготовки. НАСП, НАШСР, РОСР безпосередньо формують освітню політику
і стандарти акредитації, стандарти підготовки в галузі соціальної роботи;
забезпечують акредитацію освітніх програм і їх розвиток на всіх рівнях,
вдосконалення змісту підготовки соціальних працівників у сфері здоров’я на
засадах цінностей професії і здоров’єзбережувальної діяльності.
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3. Здоров’єзбережувальна діяльність у соціальній роботі у США заснована
на професійній філософії – «ідеології соціальної роботи», вираженій в
цінностях, викристалізованих у процесі еволюції соціальної роботи як
суспільної діяльності і професії. Аксіологічні засади соціальної роботи у сфері
здоров’я втілюють ідеї гуманізму, позитивізму, утопізму і професіоналізму, а
також представлені цінностями, служіння, соціальної справедливості, гідності,
цінності

і

цілісності

особистості,

важливості

людських

відносин,

компетентності, поваги до різноманіття, до права кожного на самовизначення
та участь у прийнятті рішень щодо здоров’я, виявлення і розвиток
внутрішнього потенціалу кожного клієнта, непричинення шкоди.
Теоретичні засади здоров’єзбережувальної діяльності в соціальній роботі у
США представлені еклектичними знаннями у зв’язку з міждисциплінарним
характером галузі, заснованої на інтеграції автентичних наукових теорій і
досліджень із теоріями суміжних наук. Здоров’єзбережувальна діяльність у
соціальній роботі характеризується «двофокусністю» – втручанням одночасно
для змін структурного (середовище) і функціонального (особистість) характеру.
Теорії зосереджені на структурних перетвореннях (соціологічного напряму),
сконцентровані на особистості (функціонального напряму) і комплексного
спрямування (поєднують ідеї зміни середовища й індивіда), належать до
базових. Запозичені теорії здоров’єзбережувальної діяльності у соціальній
роботі походять із психології, психіатрії, біоетики, медсестринського догляду,
охорони здоров’я, соціології, адміністрування. Найчастіше використовуються
теорії поведінки щодо здоров’я (модель переконань щодо здоров’я, теорії
зважених дій, запланованої поведінки) та теорії, засновані на соціальних
мережах (соціальної дії, поведінки щодо використання медичних послуг),
транстеоретична модель. Особливістю власних теорій соціальної роботи сфери
здоров’я є базованість на результатах практики.
4. Ґенеза розвитку системи професійної підготовки соціальних працівників
в університетах США до здоров’єзбережувальної діяльності схарактеризована і
обґрунтована на основі критеріїв, які ілюструють становлення системи
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впродовж

понад

взаємопов’язаних

двох

століть.

періодів

Виокремлено

розвитку

системи

шість

послідовних

професійної

підготовки

соціальних працівників в університетах США до діяльності у сфері здоров’я: І –
волонтерський період (кінець ХVІІІ ст. – 80-ті рр. ХІХ ст.); ІІ – початковий
період (90-ті рр. ХІХ ст. – 1920-ті рр.); ІІІ – період інституціалізації (1930–
1940-ві рр. ХХ ст.); ІV – період завершення професіоналізації (50–70-ті рр.
ХХ ст.); V – період систематизації та нових стратегій (80–90-ті рр. ХХ ст.); VІ –
період неперервного розвитку (початок ХХІ ст. – дотепер)
Система професійної підготовки соціальних працівників в університетах
США

до

здоров’єзбережувальної

діяльності

є

відкритою,

гнучкою,

багатофункціональною, адаптивною структурою, що охоплює компоненти,
взаємодії

і

взаємозв’язки

яких

забезпечують

її

динамічність

і

випереджувальний розвиток. Системотвірними є зв’язки між ціннісноконцептуальним,
похідними

є

суб’єкт-суб’єктним
зв’язки

між

і

змістовим,

результативним

компонентами;

організаційно-процесуальним

і

оцінювально-результативним компонентами.
Система функціонує на основі загальнометодологічних і андрагогічних
принципів, зокрема, міждисциплінарності, ціннісного підходу, неперевності,
цілісності, компетентності, зв’язку теорії з практикою, індивідуалізації,
диференціації, елективності, гнучкості, самостійності, врахування досвіду,
свободи вибору, творчості викладання і навчання тощо. Досягнення очікуваних
результатів, згідно з її метою можливе за умов: нормативно-правового,
фінансового,

дидактичного,

навчально-методичного,

організаційно-

управлінського і наукового забезпечення. Професійна підготовка зорієнтована
на зовнішні стандарти якості вищої освіти – стандарти акредитації, розроблені з
урахуванням Світових стандартів, нової освітньої політики, а також стандартів
практики соціальних працівників у сфері здоров’я (за нозологіями і напрямами)
і суспільних запитів.
5. Структурно-функціональна модель діяльності фахівця соціальної роботи
у сфері здоров’я США унаочнює результат функціонування системи
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професійної підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної
діяльності й одночасно представляє професійний портрет такого фахівця.
Соціальний працівник, підготовлений до здоров’єзбережувальної діяльності,
працює в закладах охорони здоров’я і за їх межами, виконує свої професійні
обов’язки на мікро-, мезо- і макрорівнях практики, із застосуванням методів
профілактики, терапевтичного втручання, корекції, реабілітації.
Такий

фахівець

здатний

реалізувати

професійні

ролі

менеджера,

керуючого справами, керівника проекту, директора неприбуткової організації,
адміністратора, брокера соціальних послуг, творця соціальної політики,
пропагандиста

здоров’я,

фандрейзера,

керівника

програм

державного,

регіонального та місцевого рівнів, адвоката, консультанта, експерта, вчителя з
охорони

здоров’я,

посередника,

оцінювача

програм,

координатора

й

організатора міждисциплінарної команди здоров’я. Функції соціального
працівника

у сфері

здоров’я

організаційну,

комунікативну,

посередницьку,

правозахисну,

включають:
допомоги

діагностичну, прогностичну,
і

підтримки,

медико-гігієнічну,

профілактичну,

аналітико-оцінювальну,

інформаційно-пропагандистську, методичну, педагогічну, комунікативну. При
цьому

фахівець

використовує

ресурси

соціальної

роботи

(професійні,

технологічні, інформаційні, матеріальні, людські), внутрішні ресурси клієнта
(особистий потенціал здоров’я, сім’я), ресурси громади.
6. Виявлено дидактичні засади професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної
діяльності: послідовність і наступність, цілісність і науковість знання; зв’язок
теорії з практикою; рівна вагомість практичної і теоретичної складових
підготовки;

епістемологічний

зміст

базових

програм;

професійна

спрямованість; концентрація за сферою практики здоров’я і методом роботи в
спеціалізації;

диференціації,

індивідуалізації;

різноманіття

і

гнучкості;

неперервного оцінювання; поєднання колективної діяльності із самостійністю й
активністю кожного студента; застосування інноваційних методів і технологій;
неперервності професійного розвитку.
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Організаційні умови професійної підготовки соціальних працівників в
університетах США до здоров’єзбережувальної діяльності передбачають:
чіткий

законодавчий

супровід,

ціннісно-професійну

спрямованість,

міждисциплінарність, гнучкість, здоров’єзбережувальну насиченість змісту
програм, застосування кредитно-трансферної шкали вимірювання результатів
підготовки, академічну мобільність, застосування інноваційних методів
навчання, інформатизацію і технологізацію навчального процесу, доступність
та інклюзивність освітнього середовища, зв’язки університетів з базами
практики і соціальними агенціями, закладами охорони здоров’я, співпраця з
науково-дослідними структурами, впровадження результатів дослідницької
діяльності студентів і викладачів у практику неперервної взаємодії з громадою.
Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до
здоров’єзбережувальної діяльності, відображений в освітніх програмах і
робочих програмах (дисциплін), формується під впливом філософськотеоретичних, етично-ціннісних засад професійної соціальної роботи у сфері
здоров’я, з урахуванням стандартів акредитації і підготовки, стандартів
професійної діяльності (за напрямами практики).
7. Дослідження ґенези системи професійної підготовки соціальних
працівників до здоров’єзбережувальної діяльності в університетах США дало
змогу виявити такі закономірності підготовки: зумовленість підготовки
суспільними потребами; залежність підготовки від умов, в яких вона
відбувається; взаємозалежність процесів професійної підготовки і розвитку
особистості

фахівця;

взаємозв’язок

підготовки,

реальних

пізнавальних

можливостей студентів та їх персональних потреб щодо професійного
розвитку; єдність процесів викладання і навчання у професійній підготовці
майбутніх соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності;
взаємозалежність завдань, змісту, методів і форм навчання у професійній
підготовці соціальних працівників до діяльності у сфері здоров’я в умовах
університету.
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Виявлені закономірності та врахування глобалізаційних впливів дозволили
визначити

такі

тенденції

розвитку

професійної

підготовки

майбутніх

соціальних працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної
діяльності: 1) активізація розвитку програм підготовки соціальних працівників
до діяльності у сфері здоров’я в умовах загострення соціально-економічних
проблем

і

суспільно-політичних

суперечностей,

що

супроводжуються

підвищенням уваги американської держави до підготовки фахівців соціальної
сфери; 2) диверсифікація, гнучкість програм відповідно до запитів здобувачів
освіти і зрослих потреб споживачів послуг у зв’язку з наслідками
глобалізаційних

процесів;

3) збільшення

кількості

мультикультурних,

міжнародних, глобальних програм зі збереження здоров’я і досліджень в
умовах глобального погіршення здоров’я людей; 4) зростання активності
соціальних працівників у роботі міждисциплінарних команд здоров’я і
відповідне

збільшення

5) впровадження

чисельності

інноваційних

міждисциплінарних

підходів

і

методів

програм;
підготовки

(трансдисциплінарна підготовка фахівців для сфери здоров’я ін.); 6) зростання
«ваги»

дослідницької

діяльності

студентів

у

підготовці

до

здоров’єзбережувальної діяльності та емпіричних досліджень практиків у
розбудові теорії соціальної роботи в сфері здоров’я у зв’язку з розвитком
медичної науки, інформаційних технологій; 7) посиленням ціннісних орієнтацій
у підготовці фахівців до діяльності у сфері здоров’я у зв’язку із збільшенням
кількості морально-етичних дилем у соціальній роботі сфери здоров’я
внаслідок зростання темпів технологізації та інформатизації охорони здоров’я і
медицини; 8) переорієнтування підготовки соціального працівника для сфери
здоров’я з адаптивної особистості на формування активного учасника ситуацій
соціальних змін в умовах, що швидко змінюються; 9) зростання суспільного
запиту на підготовку соціальних працівників для сфери здоров’я на всіх рівнях
практики у зв’язку із визнанням проблеми глобального погіршення здоров’я
питанням права людей на рівний і справедливий доступ до ресурсів здоров’я,
базовим питанням практики соціальної роботи в світі; це сприяє зростанню
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запиту на практиків відповідної кваліфікації, збільшенню й урізноманітненню
програм підготовки.
8. Вивчення досвіду США з підготовки майбутніх соціальних працівників
до здоров’єзбережувальної діяльності в університетах та порівняння із
українським дало змогу виявити спільне і відмінне. На основі прогностичного
підходу, враховуючи закономірності та тенденції американського досвіду, було
окреслено шляхи розвитку системи професійної підготовки соціальних
працівників в університетах України. Для цього необхідно реалізувати зміни на
державному,

галузевому,

інституціональном,

університетському

рівнях;

впровадження їх здійснювати за напрямами: концептуальним, політикоправовим,

організаційно-управлінським,

навчально-методичним

та

інформаційно-здоров’єзбережувальним.
На державному рівні необхідно: будувати соціальну політику на основі
концепції людиноцентризму, гуманістичних цінностей і визнання соціальної
сфери пріоритетним напрямом державної політики; закріплення принципів –
служіння, ставлення до кожної людини як цілісності, поваги прав на
самовизначення і участь, виявлення та розвиток внутрішнього потенціалу,
спільної відповідальності держави і людини за здоров’я власне і суспільства –
як основоположних у формуванні політики держави щодо здоров’я населення.
Завершення реформування законодавства «Про соціальні послуги» для
забезпечення

його

дієвості

у

соціальній

сфері.

Оптимізування

здоров’єзбережувальної діяльності в соціальній роботі шляхом об’єднання МОЗ
і МСП і спрощення міждисциплінарної взаємодії фахівців у вирішенні проблем
здоров’я.
На галузевому рівні слід перейти в соціальній сфері до індивідуалізації та
комплексного надання соціальних послуг на засадах здоров’єзбереження.
Реформування системи соціального захисту і обслуговування населення на
основі врахування реальних потреб населення, формування ринку соціальних
послуг, мережі закладів (державних, недержавних), стандартизації соціальних
послуг, зміни механізмів фінансування («гроші ходять за клієнтом»),
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підсиленням значущості професії соціального працівника як агента соціальних
змін (моральне, економічне, матеріально-технічне, інформаційне). У вищій
освіті: студентоцентризм і децентралізація управління; створення спеціалізації
«Соціальна робота у сфері здоров’я» і розроблення відповідних стандартів
підготовки; використання інноваційних методів і технологій міжпрофесійної
підготовки; сприяння професійному розвитку викладачів упродовж життя.
Реформування

освітньої

політики

взаємодії

МОН,

МСП,

МОЗ

для

започаткування міжпрофесійної підготовки майбутніх соціальних працівників
до здоров’єзбережувальної діяльності. У сфері охорони здоров’я: холістичний
підхід у розумінні здоров’я; законодавче забезпечення участі соціальних
працівників у складі міжпрофесійних груп – команд здоров’я; міжпрофесійна
підготовка фахівців громадського здоров’я і соціальних працівників.
На інституціональному рівні – соціальної роботи у сфері здоров’я
необхідно використовувати концепцію здоров’єзбережувальної діяльності
соціального працівника у досягненні здоров’я і добробуту населення;
вироблення спільної стратегії покращення здоров’я населення засобами
міжгалузевої співпраці. Створення всеукраїнської професійної організації
соціальних працівників сфери здоров’я, розроблення відповідного етичного
кодексу, стандартів практики, стандартів підготовки з урахуванням Світових
стандартів; заснування фахового науково-практичного видання «Соціальна
робота в сфері здоров’я»; здійснення міждисциплінарних досліджень, їх
публікація, обмін досвідом, міжнародна співпраця; створення освітніх програм
глобальної соціальної роботи у сфері здоров’я (з міжнародними партнерами), із
залученням зарубіжних баз практики; пропаганда цінностей соціальної роботи
у сфері здоров’я.
На університетському рівні необхідно утвердження концепції підготовки
фахівця як формування цілісної гармонійної особистості, компетентного у
здоров’єзбережувальній діяльності, здатного до подальшого професійного
розвитку; децентралізація управління; безбар’єрне середовище для студентів з
особливими освітніми потребами; академічна мобільність студентів і викладчів;
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фінансова підтримка наукової і навчальної діяльності викладчів і студентів;
стимулювання досліджень на основі фактичних даних. Збільшення обсягу
практичної

складової

підготовки

соціальних

працівників

до

здоров’єзбережувальної діяльності до 40 %; створення виробничо-навчальних
комплексів спільно із соціальними службами; посилення співпраці з громадою,
вітчизняними

і

зарубіжними

університетами,

міжнародними

освітніми,

соціальними, професійними організаціями; диверсифікація програм підготовки
соціальних працівників для сфери здоров’я. Зміна політики професійного
відбору студентів, розроблення критеріїв відбору баз практики, 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 доступного
навчального середовища з використанням інноваційних технологій підготовки,
творчої і конструктивної співпраці; вдосконалення структури і змісту освітніх
програм на засадах науковості, зв’язку теорії з практикою, ціннісного, цілісного
підходів, міждисциплінарності, «осердя», рівноважливості практичної і
теоретичної складових, індивідуалізації, диференціації; створення програм
спеціалізації, з концентрацією за методом соціальної роботи і сферою практики
в охороні здоров’я. Повідомляти результати спільних досліджень із залученням
громади; розробка спільної програми розбудови здорової громади і надання
інформаційних, консультаційних, освітніх, реабілітаційних ін. послуг у ЗМІ, в
науково-практичних виданнях; організація науково-практичних конференцій
регіонального, національного, міжнародного рівнів з питань підготовки
соціальних працівників для сфери здоров’я; профорієнтаційна робота.
Вивчення теорії і професійної практики майбутніх соціальних працівників
в

університетах

США

до

здоров’єзбережувальної

діяльності

сприяло

розробленню навчально-методичного комплексу зі спеціальності «Соціальна
робота», що охоплює програми та навчально-методичні посібники з навчальних
дисциплін «Вступ до спеціальності «Соціальна робота», «Медико-соціальні
основи здоров’я», «Технології збереження здоров’я в соціальній сфері»,
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«Здоров’єзбережувальна

діяльність

у

соціальній

роботі»,

«Методика

викладання соціальної роботи», «Педагогічна практика», «Практика за темою
магістерської кваліфікаційної роботи», «Соціологія здоров’я», «Соціальна
геронтологія»; енциклопедичний навчальний словник-довідник «Все про
соціальну

роботу»,

методичні

рекомендації

до

вивчення

перелічених

навчальних курсів, електронні навчально-методичні комплекси.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. До
подальших напрямів вважаємо за доцільне віднести: розроблення стандартів
підготовки соціальних працівників до здоров’єзбережувальної діяльності як
спеціалізації у галузі «Соціальна робота» на засадах компетентнісного підходу;
нові

спеціалізації

підготовки

у

соціальній

роботі

сфери

здоров’я;

запровадження програм підготовки в галузі соціальної роботи за подвійними
ступенями і подвійними спеціальностями, за програмами дистанційного,
розподіленого навчання, глобальної соціальної роботи у сфері здоров’я.
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