
«Young Scientist» • № 10.1 (50.1) • October, 2017 97

СО
Ц

ІА
Л

ЬН
А 

РО
БО

ТА
 В

 У
К

РА
ЇН

І: 
 

К
О

Н
Ц

ЕП
Ц

ІЇ
, Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГІ

Ї Т
А 

СТ
РА

ТЕ
ГІ

Ї

© Грибоєдова Т.О., 2017

Постановка проблеми. Професійна діяль-
ність соціальних педагогів у нашій краї-

ні протягом останніх років набуває великої со-
ціальної ваги, бо значний контингент осіб, які 
потребують кваліфікованої допомоги, серед 
яких переважають діти-сироти та діти, позбав-
лені батьківського піклування. Ми вважаємо, що 
професійне самовизначення соціального педа-
гога мають зумовлювати, перш за все, педаго-
гічні основи життєвого самовизначення дитини, 
які спрямовано на нейтралізацію деприваційних 
умов розвитку та формування стійкості їх жит-
тєвих прагнень і переконань.

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Питаннями підготовки майбутніх соціальних пе-
дагогів роботи з молодшими школярами до само-
стійного життя приділяли увагу у своїх працях 
такі науковці як: І. Звєрєва, А. Капська, О. Кузь-
міна, Л. Міщик, І. Мигович, О. Мороз, С. Пащен-
ко, В. Поліщук, В. Тимченко, С. Харченко та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Дослідження обраної теми 
передбачає аналіз проблеми становлення май-
бутнього соціального педагога до роботи з молод-
шими школярами.

Формування цілей статті. Мета статті – роз-
крити питання підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з молодшими школярами до 
самостійного життя в умовах інтернатного закладу.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Найголовнішим у роботі з молодшими шко-
лярами соціальні педагоги назвали підготовку 
до дорослого життя, матеріальне забезпечення 
та розвиток навичок самообслуговування. Се-
ред інших відповідей були: «виховання психічно 
та фізичної здорової особистості», «підготовка до 
сімейного життя» та «підготовка до самостійного 
життя». Натомість менш необхідним вони вважа-
ють формування прив’язаності до значущого до-
рослого, що, як відомо, є запорукою становлення 
особистості молодшого школяра, яка позбавлена 
батьківської турботи.

Підготовку майбутніх соціальних педагогів 
науковці визначають як процес і результат (фор-
мування готовності до певної професійної діяль-

ності; цілісний неперервний процес становлення 
особистості фахівця; процес формування фахів-
ця нового типу, який має швидко й адекватно 
реагувати на зміни в суспільстві, компетентно 
вирішувати соціально-педагогічні проблеми; сис-
тема організаційно-методичних заходів, які за-
безпечують формування професійної спрямова-
ності, знань, умінь, навичок) [2].

Загальна робота підготовки соціального педа-
гога до роботи з молодшими школярами з соці-
альної адаптації до самостійного життя в умовах 
інтернатного закладу, її різні аспекти привертали 
увагу багатьох дослідників. Ученими досліджено: 
соціально-педагогічні причини соціальної адап-
тації до самостійного життя (І. Звєрєва, О. Кузь-
міна, С. Харченко та ін.), шляхи і засади соціаль-
ної адаптації до самостійного життя (В. Баженові 
та ін.), теоретичні і методичні засади підготовки 
студентів до соціальної адаптації до самостійного 
життя (Р. Вайнолова та ін.). У сучасних умовах 
загострення суспільних проблем питання підго-
товки висококваліфікованих соціальних педаго-
гів набуло особливої актуальності.

Проблема теоретичної та методичної підго-
товки соціальних педагогів до здійснення профе-
сійної діяльності є однією з центральних у теорії 
соціально-педагогічної роботи. Підходи до її ви-
рішення знаходимо в працях О. Безпалько, В. Бо-
чарової, М. Галагузової, І. Звєрєвої, А. Капської, 
О. Кузьміної, Л. Міщик, В. Поліщук, С. Харченко 
та ін. У дисертаційних дослідженнях, присвяче-
них питанням професійної підготовки соціальних 
педагогів до роботи з соціальної адаптації до са-
мостійного життя в умовах інтернатного закладу 
розглядаються особливості роботи соціального 
педагога з підлітками (О. Кузьміна). Проблема 
формування готовності соціальних педагогів до 
здійснення професійної діяльності висвітлена 
у роботах Р. Вайноли, С. Пащенко; до здійснен-
ня соціально-правої роботи – І. Ковчиної; фор-
мування професійної-етичої культури соціаль-
них педагогів – О. Маскалюк, О. Пономаренко; 
формування комунікативних якостей – Д. Год-
левської, О. Гури, Г. Локарєвої, А. Первушиної; 
практичної підготовки майбутніх соціальних пе-
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дагогів – З. Фалинської. Разом із тим рівень роз-
робленості проблеми підготовки соціальних педа-
гогів не є вичерпаним. Незважаючи на широкий 
спектр теоретичних і прикладних підходів у ви-
вчені процесу підготовки соціального педагога до 
роботи з молодшими школярами до самостійного 
життя: недостатньо вивчені її структура, зміст 
та основні компоненти [3].

Одним із провідних питань є підготовка май-
бутнього соціального педагога до здійснення про-
фесійної діяльності. Концептуальні засади теорії 
і методики підготовки фахівців у галузі соціаль-
ної педагогіки в Україні розроблені такими про-
відними науковцями як І. Звєрєва, А. Капська, 
Л. Міщик, І. Мигович, О. Мороз, С. Пащенко, 
В. Поліщук, В. Тимченко, С. Харченко. Професій-
ній діяльності фахівців з соціально-педагогічної 
роботи та побудові моделі їх професійних якос-
тей присвятили свої дослідження В. Бочарова, 
Р. Вайнола, М. Галагузова, С. Григор’єв, І. Зязюн, 
І. Мельничук, С. Омельченко, С. Пальчевський, 
З. Фалинська, Е. Холостова.

Концептуально проблеми професійної підго-
товки майбутніх соціальних педагогів/працівни-
ків в Україні розглянуті вітчизняними науков-
цями за таким напрямами як управляння якістю 
соціальної освіти (М.Б. Євтух); педагогічний, пси-
хологічний та управлінські аспекти професій-
ної підготовки соціального педагога (Л. Міщик); 
професійна підготовка соціальних працівників 
умовах університетської освіти (О. Карпенко); 
підготовка соціального педагога до соціально-
правового захисту особистості (І. Ковчина); про-
фесійна підготовка соціальних педагогів в умо-
вах неперервної освіти (В. Поліщук); дидактичні 
основи підготовки студентів до соціально-педаго-
гічної діяльності (С. Харченко).

Професійна підготовка, як процес, що забез-
печує формування готовності майбутнього фахів-
ця до професійної діяльності, лише тоді розвиває 
та активізує зусилля та професійну свідомість, 
коли пізнавальна діяльність майбутнього соці-
ального працівника здійснюється в умовах близь-
ких до практичної професійної діяльності; тобто 
коли пізнавально-теоретичні дії співставляються 
та порівнюються з професійно-орієнтованими ді-
ями. Оскільки соціальний працівник є значущою 
постаттю соціальної сфери, як суб’єкт загальної 
та професійної культури в ролі організатора, 
управлінця та безпосереднього виконавця соці-
альної роботи, то професійна підготовка соціаль-
них працівників має забезпечити формування 
і всебічний розвиток компетентного, конкурен-
тоспроможного інтелектуально-творчого фахів-
ця з активною громадянською позицією, готового 
зробити свідомий вибір власного місця у профе-
сійній діяльності в соціальній сфері [4].

Особливої актуальності при цьому набувають 
діяльнісні аспекти соціальної роботи, оскільки 
реальна дійсність вимагає застосування не лише 
різних форм та методів роботи, що були б адек-
ватними до нових потреб соціуму, але й особли-
вого змістового наповнення, спрямованого на ре-
альну допомогу молодшим школярам. Практична 
реалізація діяльнісного підходу в соціальній ро-
боті передбачає не тільки ознайомлення майбут-
ніх соціальних працівників та соціальних праців-
ників-практиків з новими методами соціальної 

роботи, але й служить науково-дослідною базою 
для пошуку дієвих механізмів та умов адаптації 
цих методів до конкретних клієнтів з урахуван-
ням перспектив розвитку і визначення їхнього 
місця в житті.

Процес професійної підготовки майбутніх соці-
альних педагогів зумовлюється сутністю соціально-
педагогічної діяльності, її цінностями і характери-
зується метою, завданнями, змістом, технологією 
здійснення навчально-виховного процесу, характе-
ром взаємодії викладачів і студентів, досягнутими 
результатами. Головна мета процесу підготовки 
полягає в єдності навчання, виховання та всебічно-
го розвитку студентів на основі цілісності та спіль-
ності в діяльності. Організація процесу підготовки 
фахівців умовно поділяється на три етапи: почат-
ковий, основний і завершальний [2].

На початковому етапі для організації процесу 
підготовки майбутніх соціальних педагогів ство-
рюються відповідні педагогічні умови. З цією ме-
тою вирішуються такі завдання: цілепокладан-
ня, діагностика умов, прогнозування досягнень 
та планування розвитку процесу. Сутність ціле-
покладання полягає в обґрунтуванні і постановці 
цілей, які необхідно трансформувати в конкретні 
завдання. Правильно визначити завдання проце-
су підготовки допомагає педагогічна діагностика, 
яка є дослідницькою процедурою, що спрямова-
на на з’ясування умов і обставин, за яких має 
відбуватися процес підготовки. Прогнозування 
є наступним кроком процесу підготовки, сутність 
якого полягає в завчасному оцінюванні можли-
вих результатів.

Цей етап завершується скорегованим на осно-
ві результатів діагностики і прогнозування про-
ектом організації процесу підготовки. Основним 
етапом є процес здійснення професійної підготов-
ки майбутніх соціальних педагогів, який перед-
бачає постановку і роз’яснення мети та завдань, 
взаємодію викладачів і студентів, використання 
визначених методів, засобів і форм підготовки, 
створення сприятливих умов, стимулювання ді-
яльності студентів. Результативність процесу 
підготовки соціальних педагогів залежить від до-
цільності поєднання зазначених елементів між 
собою, їх спрямованості, практичної реалізації 
мети; від наявності зворотних зв’язків, які до-
зволяють своєчасно здійснювати корекцію та пе-
дагогічну взаємодію [1].

На завершальному етапі процесу підготовки 
соціальних педагогів здійснюється аналіз досяг-
нутих результатів, що допомагає зрозуміти при-
чини відхилень і визначити, де, як і чому до-
пущені помилки або за рахунок створення яких 
умов досягнуті позитивні результати.

У своєму досліджені К. А. Дмитренко роз-
глядає модель формування готовності майбутніх 
соціальних педагогів до професійної комуніка-
ції в процесі педагогічних практик являє собою 
спеціально організовану узгоджену взаємодію 
суб’єктів (викладачів, керівників практик від ка-
федр) та об’єктів (студентів – майбутніх соціаль-
них педагогів), що реалізується через докладно 
розкриті нами вище мету, принципи, завдання, 
зміст, форми й методи [5].

Посилаючись на традиційні погляди про най-
важливіші етапи будь-якого педагогічного про-
цесу (В. Безрукова, І. Підласий та ін.), визначи-
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ли таку послідовність процесу реалізації моделі 
формування готовності майбутніх соціальних пе-
дагогів до професійної комунікації в процесі пе-
дагогічних практик, якого передбачається:

1. Поглиблення знань професійної комунікації 
на заняттях із навчальних дисциплін «Педаго-
гіка», «Соціальна педагогіка», «Соціальна психо-
логія», «Комунікативна майстерність соціального 
педагога», «Методика роботи соціального педаго-
га в закладах освіти», «Технології соціально-пе-
дагогічної діяльності» із запровадженням ігрових, 
активних, інтерактивних методів на лекційних, 
семінарських, практичних заняттях і в самостій-
ній роботі з певної навчальної дисципліни.

2. Проведення у позанавчальний час комуні-
кативних тренінгів для студентів експеримен-
тальних груп.

3. Доповнення завдань педагогічних практик 
для студентів експериментальних груп завдан-
нями комунікативного характеру.

4. Укладання рекомендацій для виклада-
чів, керівників педагогічних практик від кафе-
дри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
щодо реалізації моделі формування готовності до 
професійної комунікації в процесі педагогічних 
практик у студентів експериментальних груп [2].

Підвищення рівня якості професійної підго-
товки майбутнього соціального педагога є нагаль-
ною потребою сучасної психолого-педагогічної 
науки і практики, а також одним із пріоритет-
них напрямків модернізації і фундаменталізації 
вищої педагогічної освіти в Україні на сучасних 
теоретико-методологічних засадах.

Проблемами професійної діяльності соціаль-
них педагогів у різних інституціях займалися до-
слідники А. Капська, О. Безпалько, М. Галагузо-
ва. Предметом дослідження І. Звєрєвої, І. Пєші 
були загальнотеоретичні та прикладні аспекти 
розвитку соціально-педагогічної роботи з дітьми 
та молоддю в Україні, визначення її головних 
тенденцій та закономірностей, чинників та пріо-
ритетних напрямків.

У монографії Р. Вайноли «Особистісний роз-
виток майбутнього соціального педагога в про-
цесі професійної підготовки» (2008 р.) розкрито 
такі важливі аспекти, як: проблема професій-
ної підготовки майбутнього соціального педагога 
в педагогічній теорії; сучасні моделі професійної 
підготовки соціального педагога в контексті його 
особистісного розвитку; особливості особистіс-
ного розвитку майбутнього соціального педагога 
в процесі його професійної діяльності; особистісні 
якості соціального педагога як професійний ін-
струментарій тощо [1].

Технології соціально-педагогічної роботи 
з молодшими школярами мають на меті вклю-
чення різноманітних методів, прийомів, методик, 
технік, що перш за все залежить від професі-

оналізму спеціаліста. Вибір технологій соціаль-
ним педагогом залежить від проблеми молодшого 
школяра, особливостей її особистості та виховно-
го мікросоціуму, рівня і виду адаптації до само-
стійного життя у інтернатному закладі.

Потрібно розглядати психологічні особливості 
роботи майбутнього соціального педагога в інтер-
наті в двох аспектах – по-перше, робота пови-
нна бути направлена на корекцію деформованого 
світосприйняття молодшого школяра, поведінки, 
на соціалізацію дитини і нормальний її розвиток, 
на вироблення навичок, необхідних для самостій-
ного життя після виходу із закладу тощо. Але 
другий дуже важливий психологічний аспект 
роботи – це особливості спілкування майбутньо-
го соціального педагога з дитиною, оптимальне 
сприйняття працівником дитини і навпаки, дити-
ною працівника. Соціальний педагог має направ-
ляти значні зусилля на цей аспект роботи [4].

Працівник, не знаючи психічних особливостей 
розвитку дітей-сиріт, часто провокує учня на 
конфлікт, не замислюючись над тим, що дитина 
може зовсім ненавмисно себе так поводить, а це 
викликано її особливостями психіки. Щодо по-
ширеної особливості дітей, що потрапляють до 
інтернатів – педагогічної занедбаності, то її ре-
зультатом часто є недостатній інтелектуальний 
розвиток, це може виражатися в несформова-
ності або нерозвиненості пізнавальних процесів, 
а саме нестійкої уваги, слабкої пам’яті, слабко 
розвинутого мислення, низькій ерудиції. При ро-
боті з молодшими школярами необхідно зважа-
ти на такі можливі їх особливості, інакше робота 
буде неефективною і на додачу можлива психо-
логічна травматизація самої дитини. Наприклад, 
вчитель, незнайомий з особливостями розвитку 
дитини, думатиме, що учень погано навчається, 
або виконує ті чи інші завдання, тому що не хоче 
навчатися краще. Така думка створить певний 
психологічний бар’єр між вчителем та учнем. 
Педагог думатиме, що він викладається повніс-
тю, а учень не хоче вивчити навіть елементар-
ного. Дитина в свою чергу відчуватиме ворожий 
настрій вчителя до себе [3].

Висновок. Таким чином, соціальний педагог 
повинен вивчати дітей, з якими працює, та по 
можливості стимулювати педагогів та інших лю-
дей, що працюють з дитиною, на вивчення її осо-
бливостей. На основі психологічного портрету 
дитини обираються методи роботи з нею, адже 
лише адекватні до психологічних особливостей 
дитини дії спеціалістів, що працюють з нею, бу-
дуть максимально ефективними і не травмують 
дитячу психіку. Але саме по собі спілкування 
в ході роботи є надзвичайно важливим, і спілку-
ючись з дитиною потрібно зважати на її вірогідні 
відмінності від дітей, які виховувалися і вихову-
ються в благополучних сім’ях.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ  
К ФОРМИРОВАНИЮ ГОТОВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Аннотация
В статье проводится анализ актуальной проблемы подготовки будущих социальных педагогов. Про-
блема формирования готовности к самостоятельной жизни детей в условиях интернатных заведениях 
освещены в статье с позиции нейтрализации последствий социальной и емоциальнои депривации. 
Главной целью статьи является подготовка в обучении, воспитании и всестороннего развития будущих 
социальных педагогов на основе целостности и общности в деятельности. Обострение социальных про-
блем подготовки высококвалифицированных социальных педагогов к формированию работы с млад-
шими школьниками к самостоятельной жизни в условиях интернатных заведениях приобрело особую 
актуальность. На основе теоретического анализа проблемы определяются некоторые методические 
позиции образовательной работы с будущими социальными педагогами.
Ключевые слова: социальная адаптация, младший школьник, социальный педагог, формирование, де-
привационые условия.
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PREPARATION OF FUTURE SOCIAL PEDAGOGES  
TO FORMATING THE FUTURE OF YOUNG SCHOOLS TO SELF-LIFE

Summary
The article analyzes the actual problem of preparing future social educators. The problem of formation 
of readiness for independent living of children in residential institutions is highlighted in the article 
from the standpoint of neutralizing the consequences of social and emotional deprivation. The main goal 
of the article is to prepare for the education, education and comprehensive development of future social 
educators on the basis of integrity and community in their activities.The aggravation of social problems 
of training highly skilled social educators to form the work with junior pupils for independent living in 
residential institutions has become particularly relevant. On the basis of theoretical analysis of the problem 
some methodological positions of educational work with future social educators are determined.
Keywords: social adaptation, junior schoolchild, social educator, formation, deprivational conditions.


