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внедрение профессионально-ориентированных 
праКтиК в образовательную подготовКу специа-

листов социономичесКого профиля
В статье раскрывается содержание инновационной образовательной 

технологии, суть которой состоит во вовлечении студентов социономичес-
ких  специальностей в профессионально-ориентированные практики на 
ранних этапах профессиогенеза.
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впровадження професійно-орієнтованих 
праКтиК в освітню підготовКу фахівців  

соціономічного профілю

постановка проблеми. Показником відповідності ви-
пускника соціономічного профілю реально існуючим потре-
бам соціуму (тобто показником конкурентоздатності) стає 
здатність суб’єкта включитись до реально існуючих сфер 
суспільних практик. Саме тому, зауважує Ю.М.Швалб, «на 
рівні соціального функціонування освіту необхідно розгля-
дати не як відносно самостійну систему, а як елемент більш 
загальної системи, в якій системоутворювальним елементом 
стає сфера практик, а канали «вимог» чи «пропозицій» ста-
ють механізмом зворотного зв’язку, завдяки якому практики 
фактично управляють процесом освіти» [4, с.78–79]. У цьому 
сенсі академічна освіта повинна забезпечувати підготовку 
випускника, підготовленого не до практичної діяльності як 
такої, а до будь–якої практики у професійній діяльності.

Різновидами професійноорієнтованих типів практик у 
вищій школі є дослідницькі, комунікативні, проектні, орга-
нізаційні, управлінські, ігрові тощо, які предметно у «згор-
нутому» вигляді володіють змістом майбутньої професійної 
діяльності. Вони відображають широкий діапазон взаємодій 
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суб’єкта, накопичення самостійного досвіду отримання необ-
хідних способів дій, засвоєння професійних норм і взірців 
діяльності, акумулювання особистісних результатів і досяг-
нень, а також досвід їх презентації на різних рівнях спільнот. 

І в цьому сенсі практика не повинна ототожнюватися із 
традиційними видами виробничих практик у вищих на-
вчальних закладах, які представлені у педагогіці вищої 
школи як самостійні форми навчальної діяльності і включе-
ні до навчального плану підготовки бакалаврів та магістрів 
як навчальна, навчально–виробнича, переддипломна прак-
тика студентів (в залежності від типу спеціальності можуть 
доповнюватися педагогічною, науково–дослідною тощо). В 
узагальненому вигляді основним завданням проходження 
виробничої практики студентами є «набуття професійних 
умінь і навичок» [3, с. 153]. Незважаючи на закладений в 
цих традиційних формах освітньої діяльності цільовий кон-
структ, доводиться визнати, що логіка їх розгортання побудо-
вана за принципом поступового переходу від споглядальної 
(пасивної) до практичної (активної) діяльності. Тобто, вклю-
чення студента в контекст реальної професійної діяльності 
розпочинається із способів пасивного спостереження за тру-
довими процесами. 

За таких умов реального місця і способів «набуття про-
фесійних умінь і навичок» фактично не залишається. Окрім 
того, така «бездіяльність» відповідним чином впливає на рі-
вень мотиваційної готовності студентів до освоєння професії. 
Викладачі вищої школи нерідко є свідками величезного ба-
жання і готовності студентів–соціономістів включитися без-
посередньо в освоювану сферу професійної діяльності вже на 
перших курсах, але можливість «угамування спраги» нада-
ється їм набагато пізніше, після освоєння засадничих теоре-
тичних знань і формування первинного образу майбутньої 
професії. Часто на цей момент пізнавальний (дослідниць-
кий) інтерес згасає або трансформується в інші форми пізна-
вальної діяльності, не пов'язані з професійною. 

Таким чином, означена ситуація загострює протиріччя між 
соціальним замовленням на «зрілого випускника» і фактич-
ною особистісною незрілістю суб’єкта професійної діяльнос-
ті, яка здебільшого виявляється у неготовності вчорашнього 
студента включатися в реально існуючі сфери практик. 

мета статті полягає у висвітленні досвіду практичного 
вирішення означення протиріччя шляхом впровадження 
освітньої технології включення студентів соціономічних спе-
ціальностей у професійноорієнтовані практики, які є штуч-
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но (спеціально) організованими і розгортаються за рамками 
офіційно визначеного аудиторного часу. 

аналіз проблеми. На специфіку підготовки фахівців со-
ціономічного фаху, яка повинна вирізнятися обов’язковою 
організацією умов задля набуття досвіду практичної під-
готовки, вказують численні дослідження вітчизняних і за-
рубіжних дослідників (О.Ф.Бондаренко, В.Т.Кудрявцев, 
О.Є.Сапогова, В.І Слободчиков, Н.В.Чепелєва, Ю.М.Швалб, 
Н.Ф.Шевченко та ін.). 

Російський дослідник В.Е.Волков приходить до висновку, 
що тема практик виникає там, де потрібно описати реаль-
ну діяльність. А таких реальностей виникає безліч, водно-
час практика досить динамічна і корпоративна сфера, і тому 
«практика – це штучно організована діяльність, яка форму-
ється на основі теоретичного і уявного супроводу. Діяльність 
без цього забезпечення не може бути відтворена і не може 
бути зафіксована в культурі як досвід». Для освітньої під-
готовки це може означати наступне: як навчити тому, чого 
ще немає? Або як підготувати фахівців для проектувальної 
діяльності? [1].

Виходячи із цього, логіка розгортання і включення сту-
дентів в систему професійноорієнтованих практик має певні 
закономірності: вони є спеціально заданими і проектними по 
своїй формі. Це вид самостійної діяльності студентів в спе-
ціально організованому професійному середовищі з метою 
пошуку і апробації професійних способі дій, пізнання вну-
трішньої (прихованої) специфіки професійної діяльності 
як умови напрацювання особистісного досвіду в майбутній 
професії. 

У якості базових професійноорієнтованих різновидів прак-
тик ми виокремлюємо три: 1) волонтерська; 2) дослідницька; 
3) проектна практики. В рамках навчального процесу ця 
можливість реалізується завдяки впровадженню принципо-
во відмінної концепції підготовки і виконання студентських 
курсових робіт, починаючи з першого по третій курси на-
вчання соціономічній спеціальності [6].

Варто визнати, що в епоху експансії інтернет–технологій 
у різні сфери життєдіяльності людини (включаючи й на-
вчання), курсова робота, як різновид науково–дослідницької 
роботи студентів, фактично втратила своє основне призна-
чення. Її головна мета полягає у розвитку самостійних на-
вичок наукового дослідження студентів, (принаймні так 
стверджується у згаданому підручнику з Педагогіки вищої 
школи: «захист курсових та дипломних робіт сприяє зрос-
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танню самостійності студентів, формуванню їх як майбутніх 
спеціалістів») [3, с. 150]. 

Водночас реальна практика свідчить, що виконання кур-
сових робіт носить здебільшого формальний (репродуктив-
ний) характер, й швидше демонструє рівень компілятивних 
навичок студента. Внаслідок цього виникає велика розбіж-
ність між бажаним і дійсним, між націленістю підготовки 
фахівця соціономічної сфери на розв’язання професійних за-
дач, пов’язаних із психічною реальністю суб’єкта взаємодії, і 
відсутністю «простору» для їх формування.

Виходячи з цього, основною метою включення студентів–
соціономістів в систему професійно–орієнтованих практик 
постає досвід набуття способів взаємодії у професійних ситу-
аціях завдяки реально отриманому досвіду емоційного пере-
живання і особистісного відреагування (рефлексії). 

волонтерська практика (і курс). Дослідники волон-
терської діяльності стверджують, що участь в ній дозволяє 
забезпечувати базові особистісні потреби людини – у визна-
нні, приналежності, самореалізації тощо. Важливою скла-
дової її ефективності є позитивне схвалення волонтерської 
діяльності з боку суспільства, визнання корисності і затре-
буваності. 

Основна мета включення студентів соціономічних спеці-
альностей у волонтерську практику полягає у формуванні 
професійних компетенцій, що мають афективно забарвлену 
вираженість. Йдеться про ті особистісні утворення індивіда, 
які роблять процес надання допомоги гуманним і ціннісно–
значущим: емпатійна підтримка, сенситивність, безоцінне 
прийняття, неупереджене ставлення тощо. Організація цього 
різновиду професійноорієнтованої практики включає чотири 
етапи: підготовчий, діяльнісний, аналітичний, контрольний.

На підготовчому етапі відбувається збір і узгодження 
інформації щодо можливої участі студентів у волонтерських 
практиках. Чітко окреслюються цілі та задачі, формується 
мотивація включення студентів до волонтерської діяльнос-
ті, формулюється соціальний заказ на допомогу з боку пред-
ставників міських та районних соціальних служб, громад-
ських організацій тощо.

 Діяльнісний етап передбачає безпосередню діяльність 
волонтера при кураторському супроводі викладачів про-
фільної кафедри і спеціалістів відповідної соціальної аген-
ції. Студенти ведуть відповідні записи у документації, про-
водять моніторинг відгуків клієнтів волонтерських послуг, 
їхніх побажань. 
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На аналітичному етапі здійснюється збір, обробка і ана-
ліз отриманих результатів, рефлексивний аналіз особистіс-
них «прирощень» професійних компетенцій, які оформля-
ються у формат наукової роботи – курсової роботи, готується 
презентація виступу. 

На контрольному етапі відбувається оприлюднений за-
хист курсових робіт студентів. 

Результати включення студентів–першокурсників до во-
лонтерських практик показують, що студенти позитивно оці-
нюють набутий досвід. Вони зауважують, що завдяки безпо-
середній взаємодії із клієнтами соціальної роботи змінилось 
їхнє сприйняття професії, бажання і готовність займатися до-
помогою. Серед інших надбань студенти виокремлюють на-
ступне: чітке розуміння обов’язків соціальних працівників; 
досвід знайомства із різними категоріями клієнтів; усвідом-
лення специфіки надання допомоги клієнтам; застосування 
теоретичних знань на практиці; усвідомлення взаємозв’язку 
психології із соціальною роботою; усвідомлення місця і ролі 
соціальної роботи в соціумі [5]. 

дослідницька практика (іі курс). Традиційно дослід-
ницька діяльність розглядається в контексті наукової діяль-
ності, водночас ціла низка провідних наукових і психологічних 
наукових шкіл (В.Давидов, Д.Ельконін, Ю.Громико) розгля-
дають її у якості освітньої діяльності, спрямованої на досяг-
нення освітніх результатів. ЮНЕСКО взагалі розглядає її не 
як наукову роботу, а як основну технологію сучасної освіти. 

Дослідження – діяльність, пов’язана із пошуком відповіді 
на творче, дослідницьке завдання, що передбачає наявність 
основних етапів, властивих для дослідження у науковій сфе-
рі: постановку проблеми; вивчення теорії, пов’язаної з обра-
ною темою; висування гіпотези дослідження; підбір методик 
і практичне оволодіння ними; збір матеріалу; аналіз і уза-
гальнення отриманих даних; оформлення висновків. 

Особливість дослідницьких практик студентів соціономіч-
ного профілю полягає у специфіці предмета досліджуваного 
явища, яке безпосередньо пов’язане зі змістом майбутньої 
професійної діяльності. Це в свою чергу означає, що голов-
ною метою включення студентів до дослідницьких практик є 
набуття ними функціональної навички дослідження як уні-
версального способу освоєння дійсності, а також активізація 
особистісної позиції студента в освітньому процесі на основі 
вироблення суб’єктивно нових, особистісно значимих знань. 

Фактично головним стимулом стає інтерес, який через 
механізми емоційної зацікавленості та залученості знімає 
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проблему примусової мотивації та примусового пошуку при 
вирішенні дослідницьких завдань. Обрана студентами про-
блематика дослідження повинна враховувати ряд моментів: 
а) актуальність досліджуваного явища, б) недостатність ви-
вчення і розробленості проблеми; в) можливість застосуван-
ня дослідницьких процедур для його опису (зокрема, можли-
вість доступу до експертів з даної проблеми). Обрана студен-
тами проблематика дослідження повинна дотримуватися 
ряду принципів: а) актуальність досліджуваного явища; б) 
недостатність вивчення і розробленості проблеми; в) можли-
вість застосування дослідницьких процедур для його опису. 

проектна практика (ііі курс). Проектування – діяль-
ність, спрямована на трансформацію об’єкта з метою покра-
щення його якісних характеристик, що мають соціально–
орієнтовану спрямованість. Тому, виходячи із специфіки 
змісту діяльності фахівців соціономічних професій, проекту-
вання повинне зачіпати соціальне середовище людини, ви-
ступати в якості конструювання соціального майбутнього.

У сучасній літературі соціальне проектування визнача-
ється як «науково–теоретична і водночас практична діяль-
ність зі створення проектів розвитку соціальних систем, ін-
ститутів, соціальних об’єктів, їх властивостей і відносин на 
основі соціального передбачення, прогнозування та плану-
вання соціальних якостей та характеристик, що являються 
значущою соціальною потребою» [2, с.3].

При виконанні курсового проекту студенти самостійно 
обирають тему, виходячи із власних інтересів в галузі освою-
ваної соціономічної професії і врахування можливостей само-
стійного ініціювання і реалізації проектної ідеї. Іншим спо-
собом включення в проектну практику є підключення до ре-
алізації проектів, які вже здійснюються іншими суб’єктами. 
В будь–якому випадку виконавці курсового проекту поста-
ють перед необхідністю розвитку навичок соціального про-
ектування.

Серед професійних компетенцій в сфері проектної діяль-
ності виокремлюються: стратегічне планування, проекту-
вання, залучення коштів (фандрайзинг), налагодження ко-
мунікації та зв’язків з громадськістю, залучення волонтерів, 
оцінка ефективності та звітності. 

Включення студента в реальну практику проектування 
актуалізує проблему відповідального ставлення до викону-
ваної діяльності. Конкретна людина (а не абстрактне по-
няття) зумовлює необхідність активізації особистих ресурсів, 
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усвідомлення обмежень, прийняття рішень, що є атрибута-
ми психологічно зрілої людини. 

Студентам пропонуються різні види оформлення резуль-
татів проекту: рукописні та друковані матеріали, відеофіль-
ми, фотографії, альбоми, комп’ютерні програми, настінні га-
зети, альманахи, моделі, таблиці. Як і в попередніх видах 
участі в професійно–орієнтованих практик, студент здійснює 
рефлексивний аналіз особистісних та професійних змін, оці-
нює результати власної участі в роботі над проектом, визна-
чає рівень набутих компетентностей. 

Таким чином, впровадження професійно–орієнтованих 
практик у якості освітньої технології у практику вищої шко-
ли вирішує питання подолання обмежень існуючих способів 
організації навчання і розв’язання проблеми освоєння ком-
петенцій у сфері соціономічних професій.
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