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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ  

З ПЕДАГОГІЧНО ЗАНЕДБАНИМИ ПІДЛІТКАМИ
Анотація. Стаття присвячена аналізу деяких актуальних питань професійної підготовки майбутніх фа-
хівців у вищому навчальному закладі. Зокрема, висвітлюється та обґрунтовується проблема наукових 
основ формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з педагогічно занедбаними під-
літками. Уточнено сутність та зміст понять «готовність майбутнього соціального педагога», «професій-
на підготовка». Визначено структурні компоненти готовності майбутніх фахівців до роботи з педагогічно 
занедбаними, проаналізовано чинники, що сприяють покращенню професійної підготовки студентів до 
роботи з вищезгаданою категорією неповнолітніх.
Ключові слова: якість освіти, професійна підготовка, майбутні соціальні педагоги, готовність до роботи 
з педагогічно занедбаними підлітками, особистісна готовність.
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THE THEORETIC AND METHODICAL ASPECTS OF FORMATION  
OF FUTURE SOCIAL PEDAGOGUES’ PROFESSIONAL READINESS  

TO WORK WITH PEDAGOGICALLY NEGLECTED TEENAGERS
Summary. The increase of the high-quality level of pedagogical education according to the European demands 
is one of the most important tasks nowadays. It touches the sphere of professional formation of future social 
pedagogues as far as the reality gives reasons to believe that such antisocial phenomena like bulling, aggres-
siveness, cadging are rapidly expanding and deepening among children and youths. The upgrading of the 
proper specialists’ professional training to work with different categories of children, including pedagogically 
neglected can contribute substantially to the solution of the existing problems. The article is devoted to the 
analysis of some topical issues of future specialists’ professional training in higher educational establishments. 
In the process of the given research modern demands to professional preparation of future social pedagogues 
in higher pedagogical educational establishments have been analyzed. It means the achievement and support 
of a high level of education in accordance with state standards; an approach to the quality of education as to a 
social and pedagogical process; an orientation on the updating of the content of education and individualization 
of teaching. The ability of a future social pedagogue to cooperate with pedagogically neglected teenagers while 
working as volunteers at centers of social services for family, children and youths and other public institutions 
is highly appreciated. A thorough analysis of theoretical sources and practical experience of the specialists’ 
training gives ground to define the essence of the concept of a future specialist’s readiness to interaction with 
pedagogically neglected teenagers. It reproduces moral and psychological, theoretical and practical components 
and personal qualities which are necessary for effective work with such category of children. Readiness presup-
poses the students’ theoretical knowledge about the given problem; motivation; active participation in the pro-
cess; the formation of proper abilities and skills and, of course, personal qualities such as love and respect for 
children, sympathy, responsibility, communicability and tolerance, tactfulness and a high level of culture. The 
essence of the concepts “readiness of the future social teacher”, “professional training” are clarified. Structural 
components of future specialists’ readiness to work with pedagogically neglected teenagers are determined, 
factors that contribute to improving students’ professional preparation for work with the above mentioned cat-
egory are analyzed. Prospects for further scientific research in this direction have been determined.
Keywords: quality of education, professional training, future social pedagogues, readiness to work with 
pedagogically neglected teenagers, personal readiness.

Постановка проблеми. Сучасні концепції 
якості освіти є вираженням тих змін, що 

відбуваються на межі тисячоліть, в епоху карди-
нальних інновацій. Такі трансформації вимага-
ють того, щоб навчально-виховний процес в освіт-
ніх закладах, що готують майбутніх фахівців, а 
також і соціальне середовище були максимально 
зорієнтовані на формування демократичної, гу-
маністичної, самодостатньої особистості. 

Наукові дослідження останніх років, статис-
тичні дані різних державних служб, сучасна 
реальність свідчать про поширення у дитячому 
та молодіжному середовищі численних негатив-
них явищ, які характеризуються різного рівня 

порушеннями у дотриманні моральних, законо-
давчих, правових норм і принципів життєдіяль-
ності й спілкування. Тобто, існування у дитячому 
та молодіжному середовищі таких асоціальних 
явищ як лихослів’я, булінг, агресивність, хулі-
ганство та чимало інших, першопричиною яких 
часто буває педагогічна занедбаність, постає од-
нією з актуальних соціально-педагогічних про-
блем нашого часу.

Подолання таких проявів значною мірою за-
лежить від комплексу заходів, серед яких важ-
ливу роль відіграє професійна підготовка соці-
альних педагогів, які добре володіють методикою 
роботи з такою категорією неповнолітніх.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. У нашому дослідженні значущість підготов-
ки майбутнього соціального педагога до роботи 
з педагогічно занедбаними дітьми пов’язується 
з необхідністю підвищення якості освіти, під-
готовки фахівців відповідно до сучасних вимог 
(С. Вітвицька, А. Капська, В. Кремень, Н. Нич-
кало, О. Пожидаєва, О. Савченко, В. Сластьонін, 
C. Харченко та інші). 

Готовність до професійної діяльності соці-
ального педагога розкривають теоретичні по-
ложення про сформованість його особистості, 
які аналізуються у дослідженнях Т. Абрамович, 
О. Безпалько, Р. Вайноли, Л. Міщик, В. Полі-
щук. С. Харченко, зокрема, зазначаючи, що у ме-
тодологічному плані надзвичайно важливо мати 
чіткі орієнтири й кінцевий результат навчання, 
орієнтується на змістове тлумачення поняття, 
здійснене В. Сластьоніним, у якому поєднуються 
такі його компоненти, як психологічна, науково-
теоретична, практична, психофізіологічна готов-
ність [10, с. 231].

О. Пожидаєва показником готовності студента 
до професійної діяльності розглядає професійну 
компетентність, що формується на засадах тео-
ретичних знань, практичних умінь, особистісних 
якостей та життєвому досвіді, виокремлюючи 
особистісний, мотиваційно-цільовий, когнітив-
ний, операційно-технологічний, організаційний 
компоненти готовності [8, с. 159].

 Л. Міщик розглядає готовність особистості 
до соціальної діяльності як інтегровану якість, 
у якій виявляються такі складові готовності 
спеціаліста до професійної діяльності: мораль-
но-психологічна або мотиваційна, науково-те-
оретична і практична. Структуру професійної 
готовності дослідниця пропонує розглядати як 
систему із таких чотирьох компонентів: мотива-
ційна готовність – світогляд і спрямованість, що 
відтворюють потреби, інтереси, ідеали, прагнен-
ня, морально-естетичні якості особистості, які 
відповідають обраній професійній діяльності; те-
оретична готовність – певний рівень знань інди-
віда; практична готовність – наявність гностич-
них, комунікативних, конструктивних умінь, що 
дає змогу розв’язувати професійні завдання; кре-
ативність – готовність до творчості та наявність 
досвіду творчої діяльності [6, с. 58].

Структурну модель особистості соціального 
педагога, до якої входять такі основні компо-
ненти: мотиваційний, ціннісний, професійно 
особистісний, гностичний, технологічний, функ-
ціонально-рольовий і нормативно-правовий, об-
ґрунтовує В. Поліщук [9, c. 58].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. До якісних показників 
освіти відносять знання і розвиток студентів, 
зв'язок знань з практикою, життям, позитивну мо-
тивацію навчання, відповідність змісту освіти ви-
могам часу, державним освітнім стандартам. Ви-
значаючи важливість забезпечення у підготовці 
майбутніх соціальних педагогів комплексу фор-
мування показників її якості, підкреслимо суттє-
вість для нашого дослідження і такої позиції, яка 
передбачає підхід до якості освіти як до соціаль-
но-педагогічного процесу, що містить реалізацію 
його цілей, сучасних технологій та умов, необхід-
них для досягнення позитивних результатів [5].

Аналіз наукових досліджень з проблеми про-
фесійної підготовки майбутніх соціальних пе-
дагогів виявив, що пропозиції вищезгаданих 
учених стосуються різних аспектів і мають як 
загальноспрямовувальний педагогічний харак-
тер, так і вузькоспеціальний. Варто відзначити 
й недостатню кількість досліджень, спеціально 
присвячених професійній підготовці майбутніх 
соціальних педагогів до роботи з педагогічно за-
недбаними підлітками.

Метою статті є визначення алгоритмів фор-
мування готовності майбутніх соціальних пе-
дагогів до роботи з проблемними підлітками 
та аналіз чинників, що сприяють підвищенню 
якості даного процесу.

Виклад основного матеріалу. Професійна 
підготовка соціального педагога – складний, сис-
темний соціально-педагогічний процес. Її зміст 
зумовлений об’єктивними чинниками, один із 
яких – багатоаспектність професійної діяльності 
соціального педагога, до якої складовим компо-
нентом входить робота з дітьми та молоддю, зо-
крема з категорією педагогічно занедбаних.

 Суттєве значення у підготовці майбутніх со-
ціальних педагогів до роботи з педагогічно зане-
дбаними підлітками має досягнення кінцевого 
результату – сформованості у них готовності пра-
цювати з цією категорією дітей.

На основі аналізу існуючих у педагогічній 
теорії підходів до поняття готовності майбутніх 
соціальних педагогів до професійної діяльності, 
аналізу її практики ми сформували суть готов-
ності майбутніх соціальних педагогів до роботи 
з педагогічно занедбаними та визначили її рівні. 
Нами дається таке визначення: професійна го-
товність майбутнього соціального педагога до ро-
боти з педагогічно занедбаними дітьми та підліт-
ками – це стан сформованої його компетентності, 
що інтегровано відтворює рівень морально-пси-
хологічної, теоретичної і практичної готовності 
та наявності особистісних професійних якостей, 
необхідних для ефективної роботи з педагогічно 
занедбаними.

Морально-психологічна готовність відтворює 
усвідомлення студентами важливості роботи 
з педагогічно занедбаними дітьми, зацікавле-
ність цим напрямом діяльності. Теоретична го-
товність – це володіння інтегрованими систем-
ними знаннями з різних навчальних дисциплін. 
Практична готовність означає сформоване воло-
діння комплексом різноаспектних (аналітичних, 
прогностичних, гностичних, комунікативних, 
організаторських) умінь та навичок, необхідних 
для практичної реалізації різних функцій, форм, 
видів і методів професійної діяльності. Вміння 
використовувати на практиці методики соціаль-
но-педагогічної діагностики, виявляти причини 
відхилень поведінки педагогічно занедбаних ді-
тей та підлітків, уміння прогнозувати й програ-
мувати процес виховання та соціалізації, здат-
ність організовувати творчу діяльність дітей, 
координувати діяльність суб’єктів соціального 
виховання, використовувати комплекс правових 
норм, спрямованих на захист прав та інтересів 
дітей, підлітків, уміння будувати взаємовідноси-
ни з сім’ями. До особистісних якостей належать 
доброзичливість, повага та любов до дітей, спів-
чутливість, відповідальність, комунікабельність, 
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толерантність, тактовність, широкий загальний 
розвиток, високий рівень культури тощо.

Зміст підготовки студентів до профілактично-
корекційної роботи з педагогічно занедбаними 
підлітками зумовлює розкриття шляхів втілення 
його у діяльність ВНЗ. У педагогічних навчаль-
них закладах, які готують соціальних педагогів, 
певна увага підготовці їх до роботи з проблем-
ними дітьми приділяється. Але недоліком цього 
процесу є те, що спеціально та цілеспрямовано 
питання роботи з педагогічно занедбаними під-
літками не вивчаються. З метою удосконалення 
змісту професійної підготовки майбутніх соціаль-
них педагогів, усунення недоліків та посилення 
практичної спрямованості навчального процесу, 
нами були розроблені навчально-методичні ма-
теріали. До них, зокрема, належить програма 
спецкурсу ,,Профілактично-корекційна робота 
з педагогічно занедбаними підлітками”.

Мета спецкурсу полягала у тому, щоб сфор-
мувати знання щодо змісту, проявів, соціаль-
но-педагогічних чинників та особливостей про-
філактики та корекції відхилень у поведінці 
педагогічно занедбаних підлітків, а також спри-
яти розвитку необхідних умінь і навичок майбут-
ніх соціальних педагогів з профілактично-корек-
ційної роботи з таким контингентом учнів.

Основні завдання спецкурсу – сформувати гли-
боке усвідомлення важливості роботи з педагогічно 
занедбаними підлітками; розкрити суть, соціаль-
но-педагогічний зміст і прояви педагогічної зане-
дбаності; охарактеризувати соціально-педагогічні 
чинники виникнення педагогічної занедбаності; 
ознайомити соціального педагога з технологією 
профілактично-корекційної роботи з педагогічно 
занедбаними підлітками; розвивати професійний 
інтерес до визначеного виду, соціально-педагогіч-
ної діяльності; забезпечувати професійну компе-
тентність майбутніх соціальних педагогів у роботі 
з такою категорією дітей та підлітків.

Наукову основу спецкурсу склали концепту-
альні положення про взаємозв’язок і взаємозу-
мовленість соціально-педагогічних явищ та про-
цесів; сутність професійної підготовки майбутніх 
соціальних педагогів до соціально-педагогічної 
профілактично-корекційної роботи з педагогічно 
занедбаними підлітками, психологічні особли-
вості розвитку підлітків, наукові засади органі-
зації виховного процесу.

Програма спецкурсу складається із семи тем. 
У наведених темах розкриваються поняття педа-
гогічної та соціальної занедбаності, різні підходи 
до їхнього визначення; особливості різних груп 
педагогічно занедбаних дітей; стадії розвитку 
педагогічної занедбаності, помилки виховання 
дітей у сім’ї, недоліки навчально-виховної роботи 
школи, негативний вплив побутового оточення, 
роль сімейних стосунків у формуванні педаго-
гічної занедбаності, значення виховного впливу 

батьків на процес соціалізації дітей, проблеми 
сучасної сім’ї, ефективні форми допомоги сім’ї, 
підвищення психолого-педагогічної компетент-
ності батьків, особливості індивідуальної та гру-
пової роботи соціального педагога з педагогічно 
занедбаними підлітками, специфіка здійснення 
профілактично-корекційної роботи через інтер-
активні форми.

Необхідною умовою для формування відпо-
відного рівня готовності майбутніх фахівців до 
професійної діяльності ми вважаємо роботу со-
ціальних педагогів з проблемними підлітками 
за місцем проживання, особливо через клубну 
діяльність та волонтерський рух, а також через 
різні громадські організації.

У практиці позааудиторної роботи цінним, на 
наше переконання, є ознайомлення студентів 
з організацією роботи соціального педагога із за-
недбаними підлітками в умовах загальноосвіт-
ніх навчальних закладів. Доцільно, на наш по-
гляд, також практикувати відвідування міських 
і районних соціальних служб для безпосередньо-
го ознайомлення зі станом проблеми та досвідом 
організації роботи з її подолання у певній тери-
торіальній громаді. Ефективними, безперечно, 
є зустрічі студентів з класними керівниками для 
ознайомлення з організацією ними індивідуаль-
ної роботи з дітьми такої категорії.

Висновки і пропозиції. Однією із ключових 
умов подолання негативних явищ у суспільному 
середовищі є високий рівень професійної готов-
ності фахівців до роботи з проблемними дітьми. 
Готовність до професійної діяльності ми детермі-
нуємо як інтегроване поняття, що відтворює мо-
рально-психологічні, теоретичні, практичні ком-
поненти підготовленості та наявності особистісних 
професійних якостей, необхідних для ефективної 
роботи з педагогічно занедбаними підлітками.

Одним із визначальних аспектів здійснення 
ефективної підготовки кваліфікованих фахівців 
даної галузі ми вбачаємо у використанні в дано-
му процесі відповідних навчально-методичних 
матеріалів, зокрема спецкурсу з означеної проб-
лематики, а також залученні майбутніх фахівців 
до волонтерської та клубної діяльності. Це дасть 
можливість поглибити та розширити їхні знання 
про явище педагогічної занедбаності, удоскона-
лити та закріпити практичні уміння і навички 
та розвинути професійно важливі особистісні 
якості через практичну діяльність.

Здійснена нами наукова розвідка не вичерпує 
усіх аспектів проблеми професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів до роботи з пе-
дагогічно занедбаними підлітками. Вважаємо 
перспективними дослідження ролі самостійної 
роботи студентів та взаємодії вищого навчаль-
ного закладу із спеціалізованими соціальними 
службами у формуванні готовності студентів до 
роботи з проблемними неповнолітніми.
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