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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

В умовах кризового стану соціально-економічної, політичної, духовної сфер сучасного 

українського суспільства актуалізована потреба у висококваліфікованих фахівцях соціальної 

галузі. Це зумовлює підвищення вимог до рівня їхньої професійної підготовки, зокрема, у 

закладі вищої освіти (надалі – ЗВО). Останнє передбачає необхідність створення у ЗВО умов 

для «гармонізації соціального та індивідуального в процесі розвитку особистості, її 

соціального становлення» [5, c. 92]. У свою чергу, підґрунтям для активізації соціального  

розвитку студентів у ЗВО з метою підвищення рівня їхньої соціальності, формування 

необхідних особистісних характеристик є, насамперед, відповідна нормативна база. Відтак, 

актуальним вбачається аналіз нормативних основ реалізації завдань соціального виховання у 

процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у ЗВО. 

На основі аналізу наукових джерел установлено, що проблематика соціалізації, 

виховання, соціального виховання, соціального становлення студентів у процесі професійної 

підготовки у закладах вищої освіти є актуальною та знайшла своє відображення у численних 

працях вітчизняних і зарубіжних вчених. При цьому з’ясовано, що значна увага в наукових 

дослідженнях, зокрема, приділяється проблемам виховних систем (І. Бех, Ю. Жданович, 

Б. Ковбас, Н. Сєліванова, Г. Сорока, Л. Шелестова, М. Шилова, О. Шпак та ін.) та 

характеристиці соціального виховання (А. Мудрик, Н. Максимовська, М. Плоткін, 

А. Рижанова, К. Чертова та ін.). Важливі висновки про визначальну роль виховання у 

формуванні особистості, про функції діяльності як основи розвитку, про характер 

співвідношення виховання й процесу соціалізації особистості містять наукові розвідки 

А. Бодальова, В. Зеньковського, А. Ковальова, А. Леонтьєва, А. Мудрика, А. Троцко, 

Д. Фельдштейна, Д. Ельконіна та інших. Стан і динаміку процесів соціалізації, соціального 

(зокрема, й професійного) становлення студентської молоді, конструювання середовища 

закладу вищої освіти досліджували Р. Вайнола, К. Дубич, О. Карпенко, Л. Міщик, 

М. Філатова та інші науковці. 

Проблеми підготовки фахівців соціальної галузі в умовах закладу вищої освіти 

репрезентовано в розвідках О. Безпалько, М. Васильєвої, І. Звєрєвої, А. Капської, Н. Кабусь, 

В. Костіної, В. Поліщук та ін. Застосування середовищного підходу в процесі професійної 

підготовки фахівців соціальної галузі досліджували О. Караман, С. Коношенко, Ж. Петрочко, 

А. Поляничко, О. Пономаренко, А. Рижанова, С. Савченко, С. Харченко та ін., зокрема 

особливості соціально-виховного середовища закладу вищої освіти представлено в 

дослідженнях Ю. Клочан, Н. Максимовської, В. Сєнашенка, М. Соловей, А. Ушакова, 

О. Хендрик, В. Штифурак та ін. 
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Аналіз нормативної джерельної бази засвідчив, що реалізація процесу соціального 

виховання майбутніх соціальних працівників у вищій школі регулюється актами 

внутрішньодержавного (Конституція України, Закони України «Про освіту». «Про вищу 

освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про 

соціальну роботу з дітьми та молоддю», Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року, Концепція національного виховання, Концепція виховання дітей та 

молоді в національній системі освіти та інші) та міжнародного (Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і культурні права, Всесвітня декларація про вищу освіту для ХХІ 

століття, Рекомендація МОП про розвиток людських ресурсів: освіта, підготовка кадрів і 

неперервне навчання; Нова європейська стратегія «Європа-2020» та інші) рівнів. 

Так, у Конституції України [2] (ст. 53-54) закріплено право кожного громадянина на 

освіту, зокрема, передбачено можливість на конкурсній основі безоплатно здобути вищу 

освіту в державних і комунальних закладах освіти; закріплено гарантії свободи наукової й 

технічної творчості й розвитку науки, сприяння науковим зв’язкам України зі світовим 

співтовариством; розвитку вищої освіти, різних форм навчання; надання державних 

стипендій і пільг студентам тощо. 

Деталізуючи конституційні норми, Закон України (надалі – ЗУ) «Про освіту» [9] 

визначив право кожного на здобуття якісної та доступної освіти, для чого створюються і 

гарантуються рівні умови до її доступу. Це право забезпечується, насамперед, широкою 

мережею закладів освіти, заснованих на державній та інших формах власності, наукових 

установ і закладів післядипломної освіти; відкритим характером закладів освіти; створенням 

умов для вибору профілю навчання й виховання відповідно до здатностей і інтересів осіб, а 

також вибору різних видів освіти (формальна, неформальна, інформальна) та форм її 

здобуття (інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), індивідуальна 

(екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на 

виробництві)), дуальна). При цьому в основу гарантій здобуття освіти в державних і 

комунальних закладах освіти покладено державне (бюджетне) фінансування. Окрім того, 

передбачено необхідність закріплення в законодавстві стандартів освіти, які визначають 

«вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів навчання здобувачів освіти 

відповідного рівня…» (ст. 32 ЗУ «Про освіту»), що забезпечить високий рівень освіти 

відповідно до останніх наукових досягнень. 

Пріоритетним законодавчим актом у галузі вищої освіти, безпосередньо спрямованим 

на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки 

громадян України, є Закон України «Про вищу освіту» [8], у якому встановлено правові, 

організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створено умови для 

посилення співпраці державних органів і бізнесу із закладами вищої освіти на принципах 

автономії ЗВО, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки 

конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного 

розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та 

держави у кваліфікованих фахівцях. 

У контексті визначення нормативно-правових засад соціального виховання майбутніх 

соціальних працівників у ЗВО значущими є також визначена у Концепції національного 

виховання [4] стратегія «розвитку наскрізної системи виховання молодого покоління України, 

наповнення виховання гуманітарним змістом, котрий узгоджується кращими надбаннями 

цивілізації, орієнтований на соціалізацію, безпосередній розвиток Людини і відповідає 

потребам її самореалізації» та відповідні положення Концепції виховання дітей та молоді у 

національній системі освіти [3], у яких акцентовано на «гуманістичному характері 

виховання» як «побудови його змісту й форм на основі глибокого розуміння вихователем 

природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості» турботі 

про її гармонійний розвиток; встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному 

процесі; ставлення до кожного вихованця «як до неповторної особистості; суб’єкта вільного 

розвитку». 
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Соціально-правові основи реалізації завдань соціального виховання здобувачів вищої 

освіти в Україні, зокрема й майбутніх соціальних працівників, повністю відповідають 

міжнародним стандартам і, насамперед, Міжнародному пакту про економічні, соціальні і 

культурні права [7], відповідно до якого «освіта повинна спрямовуватись на повний розвиток 

людської особистості та усвідомлення її гідності» (ст. 13); концептуальним положенням 

«Всесвітньої декларації про вищу освіту для ХХІ століття: підходи і практичні заходи» [1], у 

якій, серед іншого, наголошено на необхідності переходу від навчання, орієнтованого на 

когнітивне освоєння дисциплін, до навчання, спрямованого на розвиток навичок і здібностей, 

пов’язаних з комунікацією, творчим і критичним аналізом, незалежним мисленням і 

колективною працею в багатокультурному контексті; концепції нової моделі європейської 

освіти, яка міститься у висновках Лісабонського самміту щодо політики освіти ЄС, 

відображених у «Меморандумі безперервної освіти Європейського Союзу» [6] (де, серед 

іншого, проголошено принцип навчання впродовж життя) тощо. 

Отже, задля організації та керівництва процесом соціального виховання майбутніх 

соціальних працівників у закладі вищої освіти, організації та регулювання взаємодії між 

різноманітними соціальними інституціями, задіяними в цьому процесі, необхідні відповідні 

нормативні основи. Закладена в сучасних державних документах нормативно-правова база 

створює основу соціального розвитку студентської молоді в процесі освіти; реалізації завдань 

соціального виховання у вищій школі. 
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