




























































ПРОТОКОЛ ЕКСПЕРТНОГО ІНТЕРВ’Ю 
з Ольгою Щетініною, 

членом правління Української асоціації оцінювання 
     

Інтерв’юер: Тетяна Спіріна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної 
роботи Інституту людини Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

  
§ До виконання яких професійних завдань мають бути готові фахівці з 

соціальної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої 
програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм? 

 
- Яку роботу, на Ваш погляд, можуть виконувати фахівці з 

соціальної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої 
програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм»? 

Такі фахівці можуть працювати як в державному, так і в некомерційному 
секторі. Керувати і виконувати роботу соціальних установ, некомерційних і 
благодійних організацій. Вкрай необхідні фахівці з моніторингу та оцінки для 
ефективного і прозорого управління, орієнтованого на результати. 

- На яких посадах в професійній сфері, до якої належить 
роботодавець, вони можуть працювати? 

Це можуть бути керівники та працівники державних органів та установ 
соціальної сфери, а також керівники та працівники некомерційних, громадських 
організацій та благодійних фондів. Випускники можуть бути фахівцями з 
моніторингу та оцінки, як зовнішніми, так і внутрішніми, працюючи в своїх 
організаціях. 

- В яких працівниках (в контексті їхньої професійної підготовки) 
Ви були б найбільш зацікавлені? 

Нам, як Асоціації фахівців, цікаво мати представників професії в різних 
секторах (державному і громадському), а також, які спеціалізуються в різних 
сферах - наприклад, в роботі з дітьми сиротами, сім'ями в СЖО, медицині, 
гуманітарній та соціальній допомозі, працевлаштування, забезпечення 
миротворчого процесу, прав людини, справедливого правосуддя тощо Маючи 
основні знання і навички, які отримають випускники, вони можуть 
спеціалізуватися в певних сферах за вибором. Нам і країні потрібні всі. 

 
§ Що на ваш погляд мають вміти робити випускники ЗВО за 

спеціальністю «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм» 
безпосередньо по завершенню навчання, щоб вони могли успішно 
працевлаштуватися у Вашій організації та адаптуватися на робочому місці? 

 
- Наявність яких компетентностей ви би стали перевіряти у 

«недосвідченого» претендента на роботу в вашій організації? 



Уміння бути активним, гнучким, продовжувати вчитися у колег і 
здобувати знання по роботі самостійно. 

- Знання та навички з яких дисциплін, на Ваш погляд, обов’язково 
необхідні соціальному працівнику для початку своєї кар’єри за 
спеціальністю взагалі та у Вашій організації зокрема? 

Для початку необхідні загальні знання з менеджменту соціальних 
проєктів, вміти ставити цілі і завдання, визначати необхідні заходи для 
вирішення соціальних проблем і відстежувати результати. Для останнього 
необхідно знати, як побудувати систему МіО в організації, етапи та 
технологію проведення оцінки результатів і вироблення рекомендацій. 

- Яких знань та навичок, на Ваш погляд, частіше за все не 
вистачає випускникам ЗВО, які пробують себе у Вашій сфері? 

Фахівці з моніторингу та оцінки є унікальними для України, їх не так 
багато, і поки ні у кого немає вітчизняного диплома, так як не було такої 
програми у ЗВО. Тому, в принципі, не вистачає фахівців, які б професійно 
займалися керівництвом соціальних проєктів і їх оцінкою. 

- Які переваги і недоліки Ви вбачаєте при професійній підготовці 
студентів Київського університету імені Бориса Грінченка (відповідно до 
освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм»)? 

Випуск фахівців з цієї спеціальності є унікальним для України. Тому в 
навчанні таких фахівців бачу тільки переваги. Хочеться побажати, щоб 
практики, стажування було якомога більше, щоб випускникам можна було 
довірити виконання роботи відразу після закінчення закладу вищої освіти. 

 
§ Як тенденції у розвитку Вашої галузі, на Ваш погляд, ЗВО мають 

враховувати при розробці своїх навчальних програм? 
  

- До яких змін в галузі мають бути готові випускники ЗВО? 
Спеціальність МіО, як і проєктний менеджмент, стає все більш 

глобальною. Необхідно прищеплювати випускникам глобальне мислення, щоб 
вони не замикалися на приватних питаннях, а мислили масштабно. 

Крім того, на сьогоднішній момент недостатньою законодавчої бази для 
широкого впровадження МіО в діяльність державних органів. Але в найближчі 
роки це прийде в Україну, як вимога міжнародних, глобальних стандартів 
держуправління. Ось тоді знадобиться значна кількість фахівців з професійним 
дипломом і підготовкою. 

- Якими якостями мають володіти випускники ЗВО, щоби 
адаптуватися до тих змін, що настають або можуть настати в галузі 
соціальної роботи, соціальної педагогіки? 

Стежити за світовими і національними тенденціями в своїй сфері, 
приєднуватися до професійних спільнот, як національних, так і міжнародних, 
бути в них активними членами. 

 
- Які спеціалізації або яка додаткова підготовка соціальних 

працівників можуть, на Ваш погляд, найбільшою мірою цінуватись 
працедавцями в найближчі роки та у більш віддаленій перспективі? 



Як тільки МіО стане частиною державної політики, будуть потрібні 
фахівці, які розуміються і в соціальній політиці, і в законодавчій сфері з цього 
питання.  

 
 
 
Ольга Щетініна, 
Член правління  
Української асоціації оцінювання                                                   Підпис 



 

ПРОТОКОЛ ЕКСПЕРТНОГО ІНТЕРВ’Ю 

з Скіпальською Галиною Богданівною, 

директором представництва HealthRight International 

(Право на здоров’я) в Україні 

     

 
Інтерв’юер: Аліна Володимирівна Дуля, 

викладач кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Інституту людини 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

 

 

 До виконання яких професійних завдань мають бути готові фахівці з 

соціальної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої 

програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм? 

1. Безпосереднє надання соціальних послуг громадянам. 

2. Планування надання послуг відповідно до запиту та наявності 

ресурсів. 

3. Моніторинг потреб та оцінювання відповідності наданих послуг 

потребам населення. 

 Яку роботу, на Ваш погляд, можуть виконувати фахівці з 

соціальної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої 

програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм»? 

Фахівці з соціальної роботи, які завершили освітню програму «Моніторинг 

та оцінка соціальних програм», як зазначалося вище, мають змоuу включатися в 

процес організації та надання соціальних послуг населенню, оцінювати рівень 

якості, відповідність потребам наданих послуг. 

 На яких посадах в професійній сфері, до якої належить 

роботодавець, вони можуть працювати? 

Фахівці зазначеної програми можуть працювати у сфері надання соціальних 

послуг державними та комунальними інституціями, працювати у неурядових 

(міжнародних та національних) організаціях і на посадах безпосередніх 

надавачів соціальних послуг, а також займати менеджерські посади управління 

проєктною діяльністю, бути такими затребуваними фахівцями з оцінювання. 

 В яких працівниках (в контексті їхньої професійної підготовки) 

Ви були б найбільш зацікавлені? 

1. Фахівцями з управляння соціальними проєктами та програмами. 

2. Фахівцями з оцінювання якості надання соціальних послуг. 

 Що, на ваш погляд, мають вміти робити випускники ЗВО за 

спеціальністю «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм» 

безпосередньо по завершенню навчання, щоб вони могли успішно 

працевлаштуватися у Вашій організації та адаптуватися на робочому місці? 

Мати високий рівень знань та навичок відповідно до їхньої спеціалізації. 

Мати достатній рівень володіння іноземною мовою. Готовність працювати з 

вразливими верствами населення. Вміння планувати діяльність свою та команди 



(за необхідності). Мати аналітичні здібності. Вміння працювати в команді. 

Здатність вчитися та підвищувати рівень своїх професійних компетенцій. 

 Наявність яких компетентностей ви би стали перевіряти у 

«недосвідченого» претендента на роботу в вашій організації? 

Стресостійкість, готовність до змін діяльності, аналітичні навики, навички 

міжособистісної взаємодії. 

 Знання та навички з яких дисциплін, на Ваш погляд, обов’язково 

необхідні соціальному працівнику для початку своєї кар’єри за 

спеціальністю взагалі та у Вашій організації зокрема? 

На початку своєї кар’єри фахівцю необхідно: 

Розуміти сутність та значення напрямів, форм та методів соціальної роботи, 

як вони функціонують на різних рівнях.  

Орієнтуватися в системі законів та нормативно-правових актах, що діють у 

відповідній сфері надання соціальних послуг.  

Вміти організувати та провести первинні прийоми вразливих груп 

населення. 

 Які переваги і недоліки Ви вбачаєте у професійній підготовці студентів 

Київського університету імені Бориса Грінченка, що проходять практику у 

Вашій установі (відповідно до освітньої програми «Моніторинг і оцінка 

соціальних програм»)? 

Студенти добре обізнані у своїй діяльності, виконують поставлені задачі, 

беруть активну участь в процесах надання соціальних послуг населенню (за 

необхідності їх залучення), грамотні в проєктному менеджменті, порівняно зі 

студентами інших університетів.  

 Що у них виходить добре, у чому Вони достатньо підготовлені? 

Рівень теоретичних знань студентів – високий.  

 Які завдання важкі для виконання студентами? 

Таких завдань не було. Є менторська підтримка від фахівця, який опікується 

практикою студента, або консультує з магістерського дослідження. Тому, за 

таких умов успіх забезпечений. 

 Яких знань та навичок, на Ваш погляд їм не вистачає? 

Під час проходження практики студентам найчастіше не вистачає навичок 

для практичної діяльності. Рівень теоретичних знать високий, але недостатньо 

навичок для втілення знань в практичній діяльності. Це не завжди пов’язано з 

рівнем підготовки, але й від самого студента, його вмотивованості до 

професійної діяльності, академічної успішності. 

 Якою мірою студенти, на Ваш погляд, обізнані щодо етичних 

норм соціальної роботи, здатні дотримувались етичних вимог, норм 

доброчесності? 

Студенти Університету Грінченка добре обізнані щодо етичних норм 

соціальної роботи та дотримуються етичних вимог і норм доброчесності. У нас 

не було прецеденту з цього питання. 

 Як тенденції у розвитку Вашої галузі, на Ваш погляд, ЗВО мають 

враховувати при розробці своїх навчальних програм?  

 До яких змін в галузі мають бути готові випускники ЗВО? 

Випускники ЗВО мають бути готовими адаптуватися до будь-яких змін у 

процесі роботи. Знаходити вихід та оперативно вирішувати будь-які кризові та 

нестандартні ситуації. А як соціальні працівники, що спеціалізуються на 



оцінюванні соціальних програм і проєктів, вони повинні дуже добре розуміти 

особливості орієнтованого на результат управління, вміти оцінювати розвиток. 

 Якими якостями мають володіти випускники ЗВО, щоби 

адаптуватися до тих змін, що настають або можуть настати в галузі 

соціальної роботи, соціальної педагогіки? 

На сьогодні актуальним є застосування у практичній діяльності 

інструментів/засобів віддаленої роботи та адаптація їх до щоденної діяльності. 

Бачила, що у цій освітній програмі є курс з ІКТ у професійній діяльності. Це 

дуже добре. А також вражає Електронний кампус Університету Грінченка.  

Бажаю вашій освітній програмі розквіту і запевняю у продовженні нашого 

плідного партнерства! 

 

 

 

Директор представництва  

HealthRight International  

(Право на здоров’я) в Україні                                 Галина СКІПАЛЬСЬКА 
 

 



ПРОТОКОЛ ЕКСПЕРТНОГО ІНТЕРВ’Ю 

з Вайнолою Ренате Хейкіївною, 

доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри соціальної 

педагогіки НПУ імені М.П. Драгоманова                                             

 

 
Інтерв’юер: Денисюк Олена Миколаївна, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Інституту людини 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка 

  

 До виконання яких професійних завдань мають бути готові фахівці з 

соціальної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої 

програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм? 

 

Я думаю, що перелік цих завдань перш за все виходить зі змісту предмету 

даної освітньої програми і її мети. Магістри ОП «Моніторинг і оцінка соціальних 

програм перш за все повинні володіти комплексом технологічних показників і 

тому їх головним завданням: бути технологами процесу моніторингу та оцінки. 

Моніторинг та оцінка самі по собі є технологічними процедурами, тому моє 

бачення специфіки та унікальності даної освітньої програми полягає у готовності 

студентів до здійснення цих технологічних операцій. 

 

 В яких працівниках (в контексті їхньої професійної підготовки) 

Ви були б найбільш зацікавлені? 

 

Зважаючи на сучасні тенденції розвитку соціальної роботи України, 

зокрема, на процеси децентралізації, на створення об’єднаних територіальних 

громад, на мою думку, ми зараз були б дуже зацікавлені  в спеціалістах (в 

даному випадку я кажу  як вузівський працівник), які б могли навчити студентів, 

наприклад, бакалаврського рівня роботі по оцінці потреб і проблем громади. 

Саме цей напрям - оцінка переліку тих соціальних послуг, які надаються, 

визначення видів соціальних послуг внаслідок системного моніторингу є 

найбільш цікавим вектором. 

 

 Що на ваш погляд мають вміти робити випускники ЗВО за 

спеціальністю «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти освітньої програми «Моніторинг і оцінка соціальних програм» 

безпосередньо по завершенню навчання, щоб вони могли успішно 

працевлаштуватися у Вашій організації та адаптуватися на робочому місці? 

 

Ми розглядаємо випускників даної освітньої програми перш за все в якості 

майбутніх викладачів фахових дисциплін, і зокрема, їх підготовка дає 

можливість запропонувати їм широкий вибір дисциплін варіативного блоку: це 

можуть бути технології моніторингу, технології оцінки, оцінка потреб і проблем 

громад, оцінка стану сімей тощо. Тобто різноманітні види оцінок можуть 



наповнити змістовим контентом підготовку бакалаврів. Окрім того, нам було б 

цікаво долучити таких фахівців до взаємодії зі студентами, студентським 

самоврядуванням в якості створення нових проєктів та програм стосовно оцінки 

потреб сучасного студенства, оцінки стану задоволеності студентів якістю їх 

освітніх програм. Отже, плюсом даної освітньої програми є те, що її випускники 

можуть бути координаторами системи виховних, соціально-виховних впливів на 

студентську молодь завдяки тим навичкам аналітики, оцінки, якими вони 

володіють. 

 

 Знання та навички з яких дисциплін, на Ваш погляд, обов’язково 

необхідні соціальному працівнику для початку своєї кар’єри за 

спеціальністю взагалі та у Вашій організації зокрема? 

 

Якщо стосовно нашої організації, то перш за все, це знання методики 

викладання фахових дисциплін, оскільки ми розглядаємо цих випускників в 

якості майбутніх викладачів, знання загальних технологій соціальної роботи та 

знання окремих технологічних процесів. 

 

 Які переваги і недоліки Ви вбачаєте у професійній підготовці студентів 

Київського університету імені Бориса Грінченка, що проходять практику у 

Вашій установі (відповідно до освітньої програми «Моніторинг і оцінка 

соціальних програм»)? 

 

Звичайно більше переваг, оскільки програма на мою думку дуже логічна, 

програма цікава, вона дійсно інноваційна, дає великий масив практик, в тому 

числі і викладацької, ми долучаємо студентів до даного виду практики. 

Головною перевагою є те, що сучасні студенти, які зараз навчаються за цією 

програмою, є результатом студентоцентрованого підходу. Вони бачать свою 

траєкторію, володіють абсолютно ексклюзивними навичками оцінки і 

моніторингу. Щодо недоліків: передивляючись зміст програми та зміст фахових 

компетентностей, я вважаю, що ці дві процедури “моніторинг” та “оцінка” 

потребують все ж таки диференціації. Було б добре, щоб певні компетентності і 

результати навчання були спрямовані саме на моніторинг, а окремі 

компетентності і результати відповідали поняттю  більше “оцінки”, тоді в 

сукупності це дало б кращий результат. Проте я засвідчую надзвичайно високий 

рівень фахової підготовки, методичної обізнаності, чудові знання методології 

досліджень. Це показують студенти під час підготовки своїх магістерських робіт, 

тому про переваги можна говорити дуже довго.  

 

 Якою мірою студенти, на Ваш погляд, обізнані щодо етичних 

норм соціальної роботи, здатні дотримувались етичних вимог, норм 

доброчесності? 

Безперечно, оскільки переважна більшість студентів даної освітньої 

програми є випускниками ще бакалаврського рівня ступеню підготовки, тому 

ознайомленні з великою кількістю нормативних документів, які стосуються цих 

питань. Крім того, окремо читається дисципліна “ Етика соціальної роботи”, і в 



подальшому є модулі, які пов’язані з деонтологією, з професійною етикою. 

Окрім того, в змісті кожного курсу є, завдання дослідницького характеру, 

виконання яких вимагає дотримання етичних норм. Під час написання курсових, 

перед студентами постійно постають завдання дотримання норм професійної 

етики, педагогічної етики. Надалі, ці питання піднімаються, коли йдеться про 

викладацьку роботу і академічну доброчесність, про викладацьку культуру, 

оскільки корпоративна етика в Університеті Грінченка є скажімо такою цінністю 

університетського життя. Студенти цю цінність не просто розуміють, вони ії 

приймають як особисту. І тому відповідальність, гідність і професійна чесність 

для них є не порожніми словами. Це відразу помітно.  

 

 Які тенденції у розвитку Вашої галузі, на Ваш погляд, ЗВО мають 

враховувати при розробці своїх навчальних програм? До яких змін в галузі 

мають бути готові випускники ЗВО? 

 

Ми говоримо про те, що сьогодні оце поєднання стандартних 

компетентностей і м’яких навичок, воно все йде від м’яких навичок, оскільки і 

швидкоплинні зміни, умови пандемії, різноманітні кризи які відбуваються 

сьогодні в суспільстві, мають забезпечити готовність соціального працівника до 

роботи з новими групами отримувачів послуг, до зміни видів цих послуг, до 

зміни навіть інституцій. Зараз відбувається трансформація центрів соціальних 

служб, перенесення важелів впливу на територіальну громаду, тому така 

схильність до гнучкості мислення, дій, вміння працювати в ситуаціях з 

надзвичайною напругою, з неочікуваними умовами, є на мою думку, дуже 

важливим вмінням, тобто вміння адаптації, з професійної адаптації.  

 

 Які спеціалізації або яка додаткова підготовка соціальних 

працівників можуть, на Ваш погляд, найбільшою мірою цінуватись 

працедавцями в найближчі роки та у більш віддаленій перспективі? 

 

Сьогодні ми можливо не говоримо про спеціалізації, ми говоримо про певні 

блоки дисциплін за вибором, які ми можемо запропонувати студентам, і в 

даному контексті, якщо ми говоримо про цю освітню програму, можливо це 

оцінка потреб окремих категорій отримувачів послуг. Наприклад, робота і оцінка 

ситуацій розвитку дітей та молоді в умовах соціокультурного середовища 

великого міста. На мою думку, Університет, який є муніціпальним закладом 

вищої освіти, робить  дуже багато соціальних проєктів для міста, але з 

урахуванням потреб і оцінки, саме студенти даної освітньої програми могли б 

виступити в якості розробників, генераторів таких проєктів. Це один вектор 

роботи, робота в соціокультурному середовищі великого міста і розвиток дітей і 

молоді в умовах такого міста. А другий напрям -  його підказує саме життя – 

можливо це кризова соціальна допомога різним категоріям населення в умовах 

пандемії, допомога в подоланні стресів, допомога в подоланні конкретних 

перешкод, які виникають у певних груп клієнтів, отримувачів послуг, які 

вимушені зараз бути вдома. А в принципі, я б виходила не тільки з міркувань 

експертів і працедавців, а ,можливо, говорила б перш за все про потреби та 



інтереси самих студентів. Нехай вони своїми виборами дисциплін роблять собі 

нову спеціалізацію. 
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