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ВСТУП 

Актуальність теми. Розвиток сучасної педагогічної науки та практики 

характеризується пошуком нових підходів до побудови навчально-виховного 

процесу в аспекті створення умов для становлення творчо розвиненої 

особистості, спроможної здійснювати професійну діяльність на високому 

фаховому та загальнокультурному рівнях. Оновлення системи освіти в 

контексті інтелектуального, культурного, духовного розвитку суспільства 

потребує нової генерації фахівців, які мають бути конкурентоспроможними 

спеціалістами на державному та світовому освітньому просторах.  

Змістовне наповнення фахової підготовки полягає у спрямуванні 

майбутніх соціальних педагогів на самоорганізовану самоосвітню діяльність, 

яка є необхідним компонентом життєтворчості та життєдіяльності й 

передумовою професійного самовдосконалення. Це вимагає побудови такої 

системи підготовки майбутніх соціальних педагогів, яка б забезпечила 

високий рівень психолого-педагогічної освіти відповідно до вимог 

гуманістичної парадигми, створила б умови для вдосконалення професійно 

значущих якостей, формування комунікативної компетентності, розвитку 

організаційних здібностей.  

Історико-педагогічний аспект проблеми професійної підготовки 

фахівців із соціальної педагогіки розглянуто в працях А. Ведмедюк, 

С. Гришак, Т. Лесіна, О. Платонова, О. Пожидаєва, О. Тютюнник, О. Філь, 

О. Шароватова. Проблеми професійно-особистісного становлення 

майбутнього фахівця репрезентовано в розвідках О. Гура, І. Козич, 

Л. Литовченко, О. Москалюк, О. Патинок, Г. Первушина, О. Пономаренко, 

Т. Спіріна. Розгляд різних аспектів процесу професійної соціально-

педагогічної підготовки відображено в дослідженнях В. Багрій, Л. Боднар, 

З. Бондаренко, О. Коваль, З. Фалінської. 

Окремі аспекти професійного самовдосконалення особистості 

висвітлено в низці дисертаційних робіт таких дослідників, як О. Діденко, 
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О. Прокопова, В. Семиченко, О. Скворцова, І. Скляренко, Н. Троценко, 

Т. Шестакова, А. Шлома; наукові положення щодо процесу підготовки 

майбутнього педагога до професійної діяльності (З. Курлянд); професійне 

самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах 

(Н. Троценко); формування готовності майбутніх педагогів до професійного 

самовдосконалення (Т. Шестакова).  

Проблему професійної підготовки соціальних педагогів та соціальних 

працівників репрезентовано в студіях багатьох учених (С. Архипова, 

О. Безпалько, В. Бочарова, Р. Вайнола, І. Звєрєва, А. Капська, О. Карпенко, 

Я. Кічук, І. Ковчина, Г. Лактіонова, С. Литвиненко, Г. Локарєва, Л. Міщик, 

В. Поліщук, В. Сластьонін, С. Харченко та ін.).  

Професійне самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів 

розглянуто в контексті вирішення проблеми розвитку особистості щодо 

реалізації завдань професійної діяльності (Л. Виготський, Г. Костюк, 

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Б. Теплов). Визначення підходів до розуміння 

педагогічної освіти, сутність яких полягає в розробці оновлених 

інтеграційних принципів на сучасному етапі підготовки майбутніх 

соціальних педагогів та переосмислення філософії педагогічної освіти, є 

важливими передумовами обґрунтування та інтерпретації особливостей 

професійного самовдосконалення майбутніх фахівців. Сучасні педагогічні 

дослідження забезпечують теоретичну й практичну значущість проблеми 

професійного зростання особистості майбутніх соціальних педагогів та 

їхнього самовдосконалення в аспекті визначення необхідних і достатніх умов 

для професійного становлення особистості. Проте наявні розробки не 

повністю враховують специфіку професійного самовдосконалення в процесі 

підготовки майбутніх соціальних педагогів.  

Теоретичний аналіз проблеми та вивчення досвіду підготовки фахівців 

дозволили виявити низку суперечностей, які об’єктивно існують у 

навчальному процесі сучасного вишу: між соціальним замовленням та рівнем 

підготовки майбутніх соціальних педагогів; високими вимогами до фахівця 
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та недооцінкою ролі самовдосконалення в підвищенні теоретичного, 

психолого-педагогічного та фахового рівнів; недостатньою сформованістю 

необхідних знань і вмінь та відсутністю спрямованості особистості на 

самовдосконалення, що може призвести до емпіричного, безсистемного 

характеру процесу фахової підготовки.  

Отже, актуальність зазначеної проблеми та її недостатня розробленість 

у педагогічній теорії та практиці зумовили вибір теми нашого дослідження: 

„Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідної теми кафедри соціальної 

педагогіки, психології та педагогічних інновацій „Теорія і практика 

інноваційної підготовки фахівців соціономічної сфери” (державний 

реєстраційний № 0111U009906), яка входить до тематичного плану науково-

дослідних робіт ДЗ „Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського”. Тему затверджено Вченою радою 

Державного закладу „Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського” (м. Одеса) (протокол № 5 від 

20.05.2014 р.), Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки 

та психології НАПН України (протокол № 6 від 17.06.2014 р.). 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх соціальних 

педагогів у вищих навчальних закладах. 

Предмет дослідження – педагогічні умови професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки. 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки. 

Гіпотеза дослідження – формування професійного самовдосконалення 
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майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки буде 

ефективним, якщо забезпечити реалізацію таких педагогічних умов: 

відображення в змісті підготовки майбутніх соціальних педагогів сутності й 

цінності професійного самовдосконалення; забезпечення індивідуальної 

траєкторії опанування студентами тренінгової діяльності та методів 

активного навчання; забезпечення кожному студенту свободи вибору та 

самостійності під час соціально-педагогічної практики. 

          Завдання дослідження: 

1. Розкрити теоретичні засади професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів. 

2. Науково обґрунтувати сутність та структуру поняття „професійне 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів”. 

3. Розробити критерії, показники та схарактеризувати рівні 

професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів. 

4. Визначити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови 

професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів. 

5. Експериментально перевірити й оцінити ефективність розроблених 

педагогічних умов професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: 

філософські й соціально-педагогічні положення щодо професійного 

самовдосконалення в процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів 

(В. Андрущенко, М. Євтух, І. Зязюн, Б. Коротяєв, В. Кремень); психологічні 

теорії розвитку особистості (Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, 

Л. Рубінштейн, Б. Теплов); сучасні теорії підготовки соціальних педагогів до 

професійної діяльності (В. Бочарова, Л. Гуслякова, І. Звєрєва, І. Зимня, 

А. Капська, Л. Коваль, І. Козубовська, Г. Лактіонова, І. Мигович, Л. Міщик, 

Т. Семигіна, С. Толстоухова, С. Харченко, С. Хлєбік, А. Ходорчук, 

О. Холостова та ін.); наукові концептуальні підходи самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки (системний, 
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діяльнісний, культурологічний, інтеграційний) (А. Болгарський, І. Гринчук, 

Г. Дідич, В. Дряпіка, Т. Завадська, І. Звєрєва, А. Капська, О. Караман, 

Л. Коваль, Т. Колишева, І. Ляшенко, І. Мигович, Л. Міщик, А. Рижанова, 

Л. Стефаник, І. Трубавіна, С. Харченко та ін.); науково-теоретичні 

положення щодо використання освітніх технологій у процесі 

самовдосконалення майбутніх фахівців (О. Безпалько, І. Богданова, 

Н. Зимовець, С. Коношенко, С. Омельченко, О. Пєхота, Г. Селевко); основні 

положення щодо підвищення професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів (В. Желанова, І. Ковчина, О. Кузьміна, В. Поліщук, 

В. Шпак). 

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи 

дослідження: теоретичні: аналіз наукової літератури з метою визначення й 

теоретичного обґрунтування проблеми педагогічних умов професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки; узагальнення, синтез, систематизація для теоретичного 

тлумачення педагогічних умов професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки; емпіричні: діагностичні 

(анкетування, бесіда, тестування, вивчення продуктів навчально-пізнавальної 

діяльності студентів), обсерваційні (пряме та опосередковане педагогічне 

спостереження, рефлексія власної професійної діяльності) з метою 

визначення рівнів професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки; педагогічний експеримент із метою 

визначення ефективності розроблених педагогічних умов; статистичні 

методи для опрацювання отриманих даних і встановлення кількісної 

залежності між досліджуваними явищами й процесами. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася в Державному закладі „Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”, 

Херсонському державному університеті, Ізмаїльському державному 

гуманітарному університеті. До експериментально-дослідної роботи було 
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залучено 223 студенти: ЕГ – 110 осіб та КГ – 113. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

тому, що: 

- уперше теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів (відображення в змісті підготовки майбутніх соціальних педагогів 

сутності й цінності професійного самовдосконалення; забезпечення 

індивідуальної траєкторії опанування студентами тренінгової діяльності та 

методів активного навчання; забезпечення кожному студенту свободи вибору 

та самостійності під час соціально-педагогічної практики); визначено й 

науково обґрунтовано сутність і структуру поняття „професійне 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів”, структурні компоненти 

професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів 

(мотиваційно-рефлексивний, особистісний, самоактуалізаційний, 

мобілізаційний); 

- уточнено поняття „професійне самовдосконалення”; удосконалено 

науково-методичне забезпечення щодо професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів; 

- подальшого розвитку набули наукові уявлення про зміст фахової 

підготовки майбутніх соціальних педагогів, критерії, показники та рівні 

професійного самовдосконалення. 

Практична значущість результатів полягає в тому, що розроблені 

автором матеріали можуть бути застосовані в практиці роботи вищих 

навчальних закладів різного рівня акредитації, як-от: методика діагностики 

рівнів професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у 

процесі фахової підготовки; система вправ, завдань, тестів, тренінгів, до яких 

залучатимуться студенти; програма елективного курсу „Основи 

професійного самовдосконалення”. 

Результати дослідження можуть бути використані під час викладання 

дисциплін: „Соціальна педагогіка”, „Самовиховання та саморегуляція 
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особистості”, „Технології роботи соціального гувернера”, „Методика 

викладання соціально-педагогічних дисциплін”, „Методика організації 

волонтерського руху” у ВНЗ, у системі післядипломної освіти щодо 

підвищення кваліфікації соціальних педагогів. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 

Державного закладу „Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського” (акт упровадження № 98/24 від 

27.01.16), Херсонського державного університету (акт упровадження № 01-

28/196 від 09.02.16), Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

(акт упровадження № 1-7/1040 від 24.12.2015).  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

висвітлено у виступах на наукових конференціях різного рівня: – 

Міжнародних: Південного наукового центру НАПН України (Одеса, 2014); 

„Теорія та практика управління педагогічним процесом” (Одеса, 2014); 

„Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти” (Одеса, 2014); 

„Актуальні проблеми сучасної дошкільної та вищої освіти” (Лодзь, 2014); V 

відкритому міжнародному форумі „Сучасні тенденції в педагогічній освіті і 

науки України та Ізраїлю: Шлях до інтеграції” (Ізраїль, 2014); VI відкритому 

міжнародному форумі „Сучасні тенденції в педагогічній освіті і науки 

України та Ізраїлю: Шлях до інтеграції” (Ізраїль, 2015); „Педагогіка і 

психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі” (Одеса, 2015); 

„Соціальна робота як правозахисна професія” (Чернівці, 2015); „Педагогіка 

та психологія: виклики сьогодення” (Київ, 2015); Wyźszej Szkoły Informatykii 

Umiejętnościi Fundacji Central European Academy Studiesand Certification 

(CEASC) (Польща, 2015), Конференції серії „Педагогіка” наукового журналу 

„Вестник МГОУ” (Москва, Росія, 2016); – Всеукраїнських: „Студентські 

соціальні ініціативи: реалії та перспективи” (Одеса, 2014, 2015); „Соціально-

педагогічний простір: виклики сьогодення” (Луганськ, 2015); „Актуальні 

проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи” (Кам’янець-

Подільський, 2015); „П’яті Сіверянські соціально-психологічні читання” 
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(Чернігів, 2014); „Педагогічні та психологічні науки: аналіз сучасності та 

прогноз майбутнього” (Харків, 2015); Конференції громадської організації 

„Львівська педагогічна спільнота” (Львів, 2014). Результати дисертаційної 

роботи доповідались та отримали позитивну оцінку на засіданнях кафедри 

соціальної педагогіки, психології та педагогічних інновацій Державного 

закладу „Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського”. 

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 19 одноосібних 

публікаціях, із них 6 – у наукових фахових виданнях України, 5 – у 

зарубіжних виданнях, 8 – в інших виданнях та збірниках матеріалів 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел 

(220 найменувань) та 8 додатків на 63 сторінках, 18 таблиць, 4 рисунків. 

Загальний обсяг дисертації – 242 сторінки, із них – 156 сторінок основного 

тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

1.1. Аналіз наукової літератури з проблеми професійного 

самовдосконалення 

 

Проблема професійного самовдосконалення – актуальна, складна та 

багатогранна, тому розглядається як специфічний вид професійної діяльності 

фахівців і важливий компонент підготовки та перепідготовки фахівця. Рівень 

професійної компетентності спеціаліста визначається його здатністю активно 

займатися професійним самовдосконаленням.  

Для проведення необхідного аналізу літератури з досліджуваної 

проблеми ми обрали два основні напрями: по-перше, аналіз джерел, що дає 

уявлення про професійне самовдосконалення в педагогічній галузі; по-друге, 

наукові публікації, монографії, дисертаційні праці, що характеризують 

професійне самовдосконалення. 

Почнемо наше дослідження з огляду наукової літератури першого 

напряму, що відображає уявлення про професійне самовдосконалення вищої 

педагогічної освіти. З’ясування окремих аспектів цієї проблеми в 

педагогічній науці здійснено в різних напрямах: вимоги до професійної 

підготовки вчителя (В. Бондар, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, І. Зязюн, 

В. Лозова, Н. Ничкало, О. Пєхота, Л. Пуховська, С. Сисоєва та ін.); 

професійне самовдосконалення (О. Абдулліна, А. Богуш, С. Гончаренко, 

М. Євтух, Н. Кічук, Н. Кузьміна, О. Мороз, О. Савченко та ін.); 

самовдосконалення на етапі оволодіння теоретико-методологічними 

засадами майбутньої професії (А. Болгарський, І. Гринчук, Г. Дідич, 
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В. Дряпіка, Т. Завадська, Л. Коваль, Т. Колишева, Г. Костюк, І. Ляшенко, 

Г. Падалка, А. Пиличяускас, Т. Пляченко, І. Полібіна, В. Ражников, 

Л. Рапацька, О. Ростовський, О. Рудницька, С. Харченко, О. Щолокова, 

Б. Яворський, О. Ярошенко).  

Професійне самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів  

розглянуто в контексті вирішення проблеми розвитку особистості щодо 

реалізації завдань професійної діяльності (Л. Виготський, Г. Костюк, 

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Б. Теплов). 

Проблемі професійного самовдосконалення особистості спеціалістів 

присвячено низку дисертацій і в Україні, і за кордоном. Окремі аспекти 

професійного самовдосконалення особистості досліджували такі науковці, 

як: А. Альхауалда, Т. Вайніленко, О. Діденко, К. Завалко, А. Кошолап, 

О. Прокопова, В. Сич, Є. Скворцова, І. Скляренко, С. Слободіна, І. Уличний, 

Н. Харчишина, А. Шлома та ін.  

Теоретичні положення й практичні рекомендації цих авторів 

неодноразово проаналізовано в студіях, присвячених професійному 

самовдосконаленню. 

Ми зупинимося на новітніх педагогічних дослідженнях практичного 

спрямування – дисертаційних працях українських учених останніх років, 

кількісний аналіз яких виявив тенденцію зростання наукового інтересу до 

проблеми професійного самовдосконалення майбутніх учителів. Для нас 

особливий інтерес становили кілька дисертацій, присвячених професійному 

самовдосконаленню: Н. Троценко (професійне самовдосконалення 

соціальних працівників у ресурсних центрах) [195]; І. Скляренко (професійне 

самовдосконалення в процесі підготовки майбутніх учителів музики) [184]; 

Т. Шестакової (Формування готовності майбутніх педагогів до професійного 

самовдосконалення) [212]. 

Н. Троценко, проаналізувавши наукові розробки та психологічні, 

соціологічні, соціально-педагогічні джерела, дійшла висновку про 

полісемічний характер поняття „професійне самовдосконалення”. З’ясовано, 
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що професійне самовдосконалення соціальних працівників – це процес 

розвитку професійно значущих якостей, підвищення рівня професіоналізму, 

основою якого є професійні самопізнання, самовизначення, самоорганізація. 

Авторка визначила такі критерії професійного самовдосконалення 

соціальних працівників, як: змістовно-мотиваційний, організаційно-

діяльнісний та операційний. Педагогічними умовами професійного 

самовдосконалення соціальних працівників є організація методичного 

супроводу соціальних працівників підготовленими спеціалістами ресурсних 

центрів, діяльність яких спрямована на надання їм професійної комплексної 

інформаційно-консультаційної, просвітницької, посередницької допомоги та 

підтримки; забезпечення соціальної взаємодії соціальних працівників та 

спеціалістів ресурсних центрів на підставі активного особистісного 

спілкування, соціального партнерства; процес професійного 

самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах базується на 

соціально-педагогічній технології, ураховуючи їхні інформаційно-методичні 

потреби. У дослідженні описано основні структурні компоненти цільового, 

який визначає мету навчання та набуття необхідних соціально-педагогічних 

знань, які відображають основні компоненти професійного 

самовдосконалення; змістового, що визначає зміст навчання, який 

відображає визначені основні компоненти професійного самовдосконалення; 

процесуального, що включає організаційні форми, методи, прийоми 

навчання. Соціально-педагогічна технологія професійного 

самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах містила: 

організацію методичного супроводу соціальних працівників підготовленими 

спеціалістами ресурсних центрів, діяльність яких спрямована на надання їм 

професійної комплексної інформаційно-консультаційної, просвітницької, 

посередницької допомоги та підтримки; забезпечення соціальної взаємодії 

соціальних працівників та спеціалістів ресурсних центрів на підставі 

активного особистісного спілкування, соціального партнерства; урахування 

інформаційно-методичних потреб соціальних працівників [195]. 
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Аналіз досліджень І. Скляренко щодо професійного 

самовдосконалення показав, що сучасні педагогічні дослідження визначають 

теоретичну й практичну значущість проблеми професійного зростання 

особистості майбутніх учителів музики та їхнього самовдосконалення в 

аспекті окреслення необхідних і достатніх умов для професійного 

становлення особистості. Професійне самовдосконалення забезпечує 

формування системи музичної освіти у фаховій підготовці майбутніх 

учителів музики через структуризацію та наповнення психолого-

педагогічним змістом: методичного компонента підготовки (інтегративні 

форми навчання, спеціальні методичні прийоми); особистісно-творчого 

компонента (інтерпретаційна діяльність з матеріалом музичного твору та 

особистісним саморозумінням і самопізнанням, організація конструктивної 

міжособистісної комунікативної взаємодії в підсистемах „викладач –

 музикант – студент”, „студент – студент”); професійного компонента як 

системи теоретичного забезпечення та практичного впровадження набутих 

знань і вмінь у процесі навчально-педагогічної практики. Результатом 

теоретичного дослідження проблеми стало виокремлення педагогічних умов, 

що забезпечили розвиток умінь та навичок професійного самовдосконалення 

студентів: урахування мотиваційно-потребнісної сфери особистості 

майбутнього вчителя та взаємозв’язку навчання, виховання, самоосвіти й 

самовиховання; специфіка навчальної взаємодії викладачів і студентів на 

основі діалогового принципу; визначення оптимального рівня змісту 

навчального процесу; суть професійно зорієнтованого характеру процесу 

навчання; відповідність змісту навчання інтересам студентів; реалізація 

міжпредметних зв’язків; стимулювання потреб студентів до 

самовдосконалення й розширення кругозору; індивідуалізація й 

диференціація навчання з урахуванням нерівномірності професійної 

підготовки майбутнього вчителя; використання методу моделювання 

професійних ситуацій, які стимулюють студентів до професійного 

самовдосконалення тощо. Розроблено компоненти (психолого-педагогічний 



15 
 

 
 

та фаховий), критерії (практично-діяльнісний, когнітивний, педагогічної 

спрямованості особистості, потребнісно-мотиваційний, творчо-

рефлексивний), показники зазначених компонентів (діяльнісно-творчий, 

змістовий, особистісно-позиційний, ціннісно-цільовий, самоактулізаційний) 

та рівні сформованості професійного самовдосконалення вчителя 

(репродуктивний, фактологічний, описовий, пошуковий, трансформаційний). 

Формувальний етап педагогічного експерименту передбачав підвищення 

активності та творчості студентів і сприяв усвідомленню необхідності 

професійного самовдосконалення в процесі майбутньої педагогічної 

діяльності студентів через застосування таких інноваційних форм у 

навчально-виховному процесі: творчих завдань проблемного характеру, 

моделювання навчальних ситуацій та їх аналіз з професійного погляду, 

моделювання навчальних ситуацій (ділові, рольові, імітаційні, дидактичні 

ігри). Результати формувального етапу експерименту дозволили встановити 

динаміку якісних змін характеристик умінь та навичок професійного 

самовдосконалення [184]. 

Професійному самовдосконаленню майбутніх учителів присвячено 

роботу Т. Шестакової, у якій виявлено, що професійно-педагогічне 

самовдосконалення розглядається в єдності сутнісних ознак (таких, як 

аутоспрямованість, самостійність, самодетермінованість, усвідомленість, 

позитивна модальність, творчий характер, інтегративність) та сутнісних 

складників (самоосвіти, самовиховання й самоактуалізації), що функціонують 

завдяки методам пізнання й самопізнання, творення й самотворення та діють 

у нерозривній єдності на всіх етапах роботи педагога над собою 

(діагностування, цілепокладання, планування, виконання, контроль і 

корекція), провідним механізмом реалізації яких є самоменеджмент педагога. 

Готовність до професійно-педагогічного самовдосконалення як цілісне 

відносно стійке особистісне утворення становить сукупність тісно 

взаємопов’язаних особистісних мотиваційно-ціннісних, когнітивно-

інтелектуальних та операційно-діяльнісних детермінант неперервного 
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професійного зростання вчителя, які забезпечують оптимальну реалізацію 

самоосвіти, самовиховання, самоактуалізації та самоменеджменту в 

професійній діяльності педагога [212]. 

О. Скворцова дійшла висновку, що професійне самовдосконалення 

фахівця задається трьома чинниками: особистісними особливостями, 

вимогами професійної діяльності та вимогами ринку праці (які відображають 

соціальне замовлення на сучасному етапі соціально-економічного розвитку) 

[183]. 

Заслуговує на увагу дисертаційна робота О. Прокопової, яка розглядає 

професійне самовдосконалення особистості як свідому професійну діяльність 

у системі його неперервної освіти, яка спрямована на підвищення фахового 

рівня фахівця, його професійну самореалізацію, подальший розвиток 

професійно значущих якостей. До процесу професійного самовдосконалення 

авторка включає, як і О. Діденко, професійну самоосвіту та професійне 

самовиховання, які забезпечують розвиток професійно значущих якостей, 

професійну самореалізацію особистості та детермінуються такими 

особистісними чинниками, як мотивація та професійна самосвідомість [156, 

с. 51]. Вона визначає ефективність професійного самовдосконалення такими 

психолого-педагогічними чинниками, як: мотивація досягнення, самооцінка, 

ідеальні уявлення про професійно значущі якості; рівень комунікативних та 

організаційних здібностей, які зумовлюють рівень професійної 

самореалізації, що залежить від сформованості вмінь і навичок самоосвіти та 

самовиховання. З’ясовано, що спрямованість на професійне 

самовдосконалення визначається розвитком у особистості мотивації 

досягнення успіху в професійній діяльності, адекватним сприйняттям 

дійсності, активною життєвою позицією, діловою спрямованістю, умінням 

аналізувати на підставі наукових методів власну професійну діяльність [156, 

с. 51]. Іншої думки дотримується А. Шлома, яка вважає, що професійне 

самовдосконалення особистості постає як засіб підготовки спеціаліста до 

інноваційної діяльності. Вона пропонує створювати умови для особистісного 
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професійного самовдосконалення, які б сприяли становленню у фахівця 

актуальних особистих якостей та властивостей, важливих при здійсненні 

інноваційної діяльності. Такими умовами можуть бути: застосування в 

професійній діяльності ділових ігор; використання проектної діяльності; 

використання у своїй професійній самоосвіті інформаційних технологій [156, 

с. 31].  

Продовжуючи аналіз наукових праць, присвячених цій проблемі, 

звернемося до дослідження В. Семиченко уважає за потрібне виділити 

окремо термін „професійне самовдосконалення”, яким позначають процес 

позитивних перетворень, що відбуваються вже на першому рівні досягнення 

професійної майстерності, тобто якщо термін „професійний розвиток” 

охоплює все розмаїття відповідних процесів, починаючи з першого рівня, то 

професійне самовдосконалення спирається вже на другий рівень [179, с. 54]. 

У своїй дисертаційній роботі О. Діденко сутність професійного 

самовдосконалення особистості бачить у поєднанні взаємопов’язаних і 

взаємозалежних процесів: професійного самовиховання як цілеспрямованої 

активної діяльності, що має на меті формування та вдосконалення своїх 

позитивних і негативних якостей та професійної самоосвіти як 

цілеспрямованої роботи з розширення та поглиблення своїх професійних 

знань, удосконалення та набуття відповідних навичок і вмінь [60, с. 13]. Він 

виділяє низку умов, при яких активізується професійне самовдосконалення 

особистості, це, у першу чергу, мотивація до професійного 

самовдосконалення та забезпечення відповідності мотивації реальним 

вимогам професійної діяльності; формування соціально-психологічного 

середовища, сприятливого до професійного самовдосконалення особистості. 

Отже, проведений аналіз науково-педагогічної літератури, присвяченої 

різноманітним аспектам професійного самовдосконалення, дозволяє дійти 

таких висновків: 

1. Проблема професійного самовдосконалення на сьогоднішній день є 

актуальною та складною. Аналіз сучасної наукової літератури з проблеми 
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дослідження вимагає побудови її класифікації у двох основних напрямах. По-

перше, це науково-педагогічні джерела, які висвітлюють теоретико-

методичні засади педагогіки та психології вищої освіти. По-друге, це сучасні 

наукові дослідження, присвячені вивченню професійного 

самовдосконалення.  

2. Дослідження наукової літератури першого напряму дозволяє нам 

стверджувати, що проблема професійного самовдосконалення залишається 

актуальною, її вирішення передбачає необхідність опори на величезний фонд 

теоретичних і практичних знань у галузі педагогіки вищої школи. Серед 

сучасних дисертаційних робіт, дотичних предмету нашого дослідження, 

виявлено прикладні дослідження проблеми професійного самовдосконалення 

психолого-педагогічної підготовки фахівців. 

3. У результаті вивчення літератури другого напряму нами також 

визначено: наявність у вітчизняних дисертаційних роботах розробки ідей і 

концептуальних положень щодо соціально-педагогічної підготовки фахівців; 

вивчення зарубіжного досвіду підготовки фахівців соціальної сфери; 

розв’язання проблем особистісного становлення соціальних педагогів і 

соціальних працівників; дослідження професійної підготовки таких фахівців 

за різними напрямами діяльності. 

4. Загалом аналіз наукової літератури з проблеми професійного 

самовдосконалення дозволяє визначити в загальному вигляді основні 

напрями нашого дослідження, а саме: аналіз джерел, що дають уявлення про 

професійне самовдосконалення в педагогічній галузі; по-друге, наукові 

публікації, монографії, дисертаційні праці, що характеризують професійне 

самовдосконалення. 

5. Проаналізовано наукові студії з обраної теми та зроблено висновок, 

що проблему професійного самовдосконалення репрезентовано в багатьох 

наукових розвідках.  
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Отже, наступні етапи нашого дослідження будуть присвячені сутності 

та структурі професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки. 

 

 

1.2. Сутність і структура професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки 

 

Особливість соціально-культурної, економічної ситуації в Україні в 

наш час полягає в тому, що необхідність змін у суспільстві ставить проблему 

розвитку людини в ранг пріоритетних завдань. Цілеспрямовані форми 

підготовки, які нині існують, уже не можуть охопити те велике коло завдань, 

які постають перед спеціалістами, виходячи із сучасних вимог. Тому 

професійне самовдосконалення розглядають сьогодні як специфічний вид 

професійної діяльності спеціалістів, як невід’ємний компонент їхньої 

підготовки та перепідготовки. Професійне самовдосконалення завжди є 

результатом усвідомленої взаємодії спеціаліста з конкретним соціальним 

середовищем, під час якого він реалізує потреби виробити в себе такі 

особистісні якості, які забезпечують успіх у професійній діяльності та взагалі 

в житті. Отже, самовдосконалення – явище особистісно-соціальне. При 

цьому вплив соціальних умов на особистісне самовдосконалення 

опосередковується самою особистістю, буттям її вже сформованих 

внутрішніх феноменів, системою особистісних вимог людини до самої себе 

[37].  

Розпочинаючи аналіз сутності професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів, доречно було б розглянути поняття 

„досконалість”, яке починається з себе та свого місця у світі. У європейських 

мовах слово досконалість містить уявлення про завершеність, закінченість. 

Під досконалістю можна розуміти практичну придатність речей для певних 
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цілей, досягнення поставленої мети, повноту чогось, найвищий рівень 

розвитку й, навпаки, лаконічність, гармонійність. В етиці йдеться про 

досконалість людини та шляхи її досягнення, що отримує власну 

визначеність через поняття морального ідеалу. 

В історії етико-філософської і релігійної думки ідея досконалості 

розвивається в протиставленні гедонічному досвіду – як уявлення про 

впорядкованість і одухотвореність схильностей людини. Якщо виділити в 

етичній думці різні образи досконалості, то він буде зв’язаний з духовними 

заходами, як-от: міра не повинна розумітись як домірність, відповідність 

чогось зовнішньому: середовищу, життєвим ролям особистості, обставинам. 

Помірність у потребах і бажаннях уже давніми мудрецями й філософами 

розумілась як умова особистої бездоганності, удосконалення, наближення до 

ідеалу, тобто, з одного боку, удосконалення в здібностях, навичках і вміннях, 

а з іншого, – це моральне вдосконалення як духовне піднесення особистості. 

На думку німецького філософа І. Канта щодо проблеми вдосконалення, 

вищою метою природи щодо всього людського роду й кожної окремої 

людини є досягнення щастя й досконалості – повного розвитку задатків, 

тобто нескінченний прогрес [190, с. 135].   

Природа, уважає Кант, створила людину, давши їй передумови 

розвитку й удосконалення. „Але турботою природи було також і те, щоб у 

людині було закладено ще й зародок розуму, за допомогою якого, якщо цей 

зародок розвивається, людина призначається для суспільства…”. На цьому 

функції природи-творця вичерпуються. Далі людині надається можливість 

самій перетворювати світ і себе. І. Кант стверджує, що людина, на відміну від 

інших живих істот, „у змозі вдосконалюватись згідно із своїми поставленими 

цілями, так само вона, як тварина, наділена здатністю бути розумною, може 

зробити з себе розумну тварину…”. 

Процес формування людини як розумної істоти та процес 

удосконалення людського роду в навчанні Канта – це здійснюваний у 

протиріччях процес культивування. При цьому визначальною умовою 
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розвитку природних задатків та здібностей слугує культура вміння, яка 

розглядається як головна суб’єктна умова та здатність до досягнення цілей 

узагалі. Культура вміння розвивається, включаючи в себе вдосконалення 

пізнавальних здібностей, образів думок. 

Вищою цінністю та формою культури Кант уважає моральне 

вдосконалення людини, співвідносячи його з найвищою пізнавальною 

здібністю-розумом [Там само, с. 141]. 

Удосконалення, до якого прагне людство, не може бути нічим іншим, 

як культурою природжених задатків і водночас культурою волі, морального 

способу думок. Підняти культуру своєї волі до найбільш чистого, 

доброчесного способу думок, коли закон стає мотивом, – внутрішнє 

моральне практичне вдосконалення. Людина за принципом і способом думок 

є суб’єктом, сприятливий до доброго, але добрим він стає тільки в ході 

безперервної діяльності та творенні. 

Моральне вдосконалення полягає у виконанні обов’язку „і притому з 

почуття обов’язку, щоб закон був не тільки правилом, але й мотивом 

вчинків”. Так, морально-практичне стає в навчанні Канта свого роду 

початковою клітинкою дій людини в будь-якій сфері діяльності. 

Продовжуючи аналіз наукових праць, присвячених нашій 

проблематиці, звернемося до думки К. Ушинського, який підкреслював щодо 

невизначеності поняття досконалість. Науковець стверджував, що в кожної 

людини власний погляд на людську досконалість, і що одному здається 

досконалістю, то іншому це здається божевіллям, тупістю або навіть пороком 

[197].  

Розглянувши поняття „досконалість” і „вдосконалення”, звернемо 

увагу на поняття „самовдосконалення”. У психології „самовдосконалення” 

починається в підлітковому віці, коли настає пора формування „ідеального 

Я” – усвідомленого особистого ідеалу, зіставлення з яким часто викликає 

невдоволення собою й прагнення змінити себе. Відбувається вироблення 

такого ідеалу, співвіднесення з ним своїх цілей, вчинків – „рух свідомості по 
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вертикалі” в просторі власних мотивів особистості; цей процес 

супроводжується особливими переживаннями щодо себе і своїх вчинків: 

невдоволенням собою, оцінюванням і переоцінюванням себе [194, с. 443]. 

На самосвідомість, особливо моральну, чекає ще довгий шлях 

розвитку. Людина усвідомлює себе як особистість, свої фізичні сили й 

розумові здібності, вчинки й дії, їхні мотиви й мету, своє ставлення до 

зовнішнього світу, інших людей і до самої себе [188, с. 226]. 

Так, свідомість людини спрямована на пізнання себе (внутрішнього 

світу, діяльності), зорієнтована на відображення зовнішніх об’єктів. 

Усвідомлення людиною самої себе називають самосвідомістю –

 усвідомлення людиною себе як особистості (своїх якостей і рис, стосунків з 

іншими людьми, місця й ролі в суспільстві). Вона дає змогу осмислити свої 

дії, почуття, думки, мотиви поведінки, своє місце в суспільстві. Її об’єктом є 

сама особистість. У ній вона постає і як суб’єкт, і як об’єкт пізнання. Завдяки 

їй людина усвідомлює себе як індивідуальну реальність, відокремлену від 

природи та інших людей. Через самопізнання людина здобуває певні знання 

про себе. Спочатку вони постають як ситуативні образи власного Я, які 

виникають у конкретних умовах діяльності та спілкування. Потім ці образи 

поступово інтегруються в цілісний, адекватний, суб’єктивний образ свого Я. 

Результатом самопізнання є створення Я-концепції особистості, яка 

формується в процесі життєдіяльності, водночас впливаючи на розвиток, 

діяльність і поведінку особистості, як установка щодо себе. 

Як будь-яка установка, вона має три компоненти: 

1) когнітивний – уявлення про свої здібності, зовнішність, соціальну 

значущість тощо; 

2) емоційно-оцінний, у якому відображається ставлення до себе 

(самоповага, самокритичність, самозакоханість та ін.); 

3) поведінковий – прагнення завоювати авторитет, підвищити свій 

статус чи намагатися бути непомітним, приховати свої недоліки[161]. 
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Самосвідомість – оцінка людиною свого світогляду, цілей, інтересів і 

мотивів поведінки [147, с. 412]. Проявом цього феномену є поняття ,,Я-

концепції”, що слугує основою процесу самовдосконалення. ,,Я-концепція” – 

це відносно стійка, більшою або меншою мірою усвідомлена, переживана як 

неповторна система уявлень індивіда про себе, на основі якої він будує свою 

взаємодію з іншими людьми й ставиться до себе [14]. 

Унаслідок повсякденної діяльності та взаємодії з іншими людьми в 

особистості виникає множина образів Я, кожен із яких домінує залежно від 

ситуації. Так, розрізняють Я-минуле, Я-реальне, Я-ідеальне, Я-фантастичне, 

Я-динамічне та ін. Я-реальне – уявлення людини про себе в цей момент. Я-

ідеальне – уявлення про те, якою вона повинна бути, щоб відповідати 

суспільним нормам і очікуванням інших. Розбіжність між Я-реальним і Я-

ідеальним є могутнім стимулом для роботи особистості над собою. 

Становлення Я-концепції особистості відбувається поступово в процесі 

нагромадження життєвого досвіду. Розвиваючись, вона починає впливати на 

оцінку цього досвіду, на мрії й прогнози власного майбутнього, на ставлення 

особистості до себе [161]. 

У межах акмеології була розроблена проблема професійної ,,Я-

концепції” як сукупності уявлень суб’єкта про свою життєву позицію, 

перспективи та цінності в контексті здійснення обраної професійної 

діяльності. Так, В. Желанова, розробляючи проблему розвитку професійної 

готовності вчителя до педагогічного спілкування зі студентами, у яку поряд з 

,,вихідною професійною оптимістичною позицією”, ,,ціннісними 

орієнтаціями”, ,,установкою”, ,,мотивами, потребами, інтересами”, 

,,ціннісним ставленням до особистості учня, до спілкування з ним”, включає 

професійну ,,Я-концепцію” [68]. 

Суть професійної ,,Я-концепції” полягає в тому, що самовдосконалення 

як соціальний процес базується на вимогах суспільства та професії до 

особистості спеціаліста. Причому висунуті вимоги повинні бути дещо вищі 

наявних можливостей конкретної людини. У випадку, якщо спеціаліст 
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усвідомлено приймає висунуті вимоги, він буде відчувати потребу в 

самовдосконаленні. Потреба знаходить свій предмет в образі ,,я-ідеальне 

професійне” та стає мотивом в роботі над собою. Отже, професійне 

самовдосконалення є усвідомлена, цілеспрямована діяльність з розвитку 

своєї професійної підготовки та професійно значущих якостей. Воно є 

специфічною складовою частиною професійної діяльності, одним з 

найважливіших компонентів підготовки та перепідготовки кадрів. Особливу 

важливість у справі якісного підвищення ефективності самовдосконалення 

співробітників набуває проблема керівництва цим процесом безпосередньо в 

колективах. Усе це потребує від їхніх безпосередніх керівників високої міри 

психолого-педагогічної підготовки, постійного вдосконалення своєї 

педагогічної культури. Не менш важливим є й те, що ця складна функційна 

система інтегрованих разом змістових та динамічних процесів багато в чому 

визначається рівнем розвитку мотивації професійного самовдосконалення 

спеціалістів [121].  

Так, аналіз літературних джерел (Г. Волковицький, 1994; І. Донцов, 

1997; О. Ситников, 1996 та ін.) дозволяє визначити мотивацію професійного 

самовдосконалення як сукупність усіх спонук та умов, які детермінують, 

спрямовують та регулюють процес професійного самовдосконалення 

спеціаліста [37; 62; 182].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, присвячених проблемі 

мотивації професійного самовдосконалення особистості, дозволяє 

стверджувати, що її розробкою займаються психологи та педагоги різних 

наукових шкіл, починаючи з біхевіоризму й до гуманістичної, особистісно 

зорієнтованої педагогіки. Мотивація професійного самовдосконалення 

педагогічних працівників є предметом досліджень таких видатних учених, як 

О. Бодальов, А. Деркач, Є. Ільїн, О. Орлов, В. Сластьонін, І. Ісаєв, 

Н. Кузьміна та ін.  

Зазначимо, що поняття мотивація трактується як сукупність мотивів, 

доказів для обґрунтування чогось. Мотивувати – наводити мотиви, що 
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пояснюють, виправдовують певні дії, вчинки тощо; обґрунтовувати [35]. 

Основним психологічним механізмом мотивації професійного 

самовдосконалення постає процес інтеріоризації. Ідеться про те, що у 

свідомості людини відображено два становища дійсності: наявне та бажане, 

суперечна єдність яких і становить одну із основних структурних 

особливостей спонуки до розвитку своєї особистості [24]. І хоча джерелом 

самовдосконалення є зовнішні соціальні чинники (у вигляді поставлених 

вимог до спеціаліста, престижу та привабливості його професії, організації 

праці в конкретних колективах), головні рушійні сили його все ж таки 

знаходяться всередині особистості спеціаліста (ставлення до поставлених 

вимог, ступінь прийняття їх та ін.). У процесі інтеріоризації зовнішній вплив 

постає в нерозривній єдності з внутрішніми умовами. Виходячи з цього 

важливого методологічного положення, можливо висунути припущення, що 

для розвитку мотивації професійного самовдосконалення необхідно, з одного 

боку, створювати потрібні внутрішні умови, тобто свідомо впливати 

безпосередньо на мотивацію членів трудового колективу через переконання, 

формування цілей, ідеалів, роз’яснення, стимуляцію внутрішньої роботи із 

самосвідомості переосмислення себе та навколишньої дійсності з метою 

подальшої перебудови спеціалістами своєї професійної діяльності. А з 

другого, – забезпечити відповідність зовнішніх впливів, для чого за 

допомогою спеціально організованих умов професійної діяльності та взаємин 

вибірково актуалізувати необхідні професійно значущі якості та рівень 

професійної компетентності спеціалістів, які при систематичній активізації 

поступово переходять у більш стійкі мотиваційні утворення з наступною 

перебудовою мотивації [64].  

Ми вважаємо, що професійне самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів як усвідомлена, цілеспрямована діяльність із розвитку своєї 

професійної підготовки й професійно значущих якостей багато в чому 

визначається рівнем розвитку відповідної мотивації. На нашу думку, 

розвиток мотивації професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 
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педагогів полягає в сукупності зовнішніх вимог, які сприяють позитивній 

мотивації, у здібності співвіднести їх найоптимальнішим чином, виходячи з 

конкретної ситуації, та в умінні з’ясувати внутрішні спонукальні сили. 

У зв’язку з цим можливо виділити деякі напрями ефективного впливу 

на процес розвитку мотивації професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів. Перший напрям, мета якого – сформувати попередню 

потенційну готовність соціального педагога до позитивного сприйняття 

професійної діяльності прагнення та бажання, інтерес при першому ж 

зручному випадку проявити себе в ній. Наступним напрямом ефективного 

впливу на процес розвитку мотивації професійного самовдосконалення є 

формування в соціальних педагогів міцних знань, умінь та навичок у роботі 

із професійного самовдосконалення. Професійні знання – це об’єктивно 

необхідні знання про всі сторони професійної діяльності, що складаються із 

загальних та часткових компонентів, які вимагає практика. Вони є основою 

для формування професійної культури та безпосередньо технології 

досягнення бажаних результатів праці. Професійні вміння становлять дії та 

,,техніки” соціальних педагогів, які застосовуються в процесі діяльності.  

Навички відображають засвоєну здібність спеціаліста виконувати професійні 

дії, заходи, конкретні посадові функції. Міцні знання, уміння, навички 

професійного самовдосконалення соціального педагога самі по собі є 

сильними мотивувальними чинниками в розвитку особистості. При 

формуванні навичок та вмінь професійного самовдосконалення добре 

зарекомендувала себе система специфічних конкретних впливів під час 

мотиваційних тренінгових програм [182]. Третій напрям розвитку мотивації 

самовдосконалення – актуалізація потреб професійного самовдосконалення в 

процесі провідної діяльності – пов’язано з впливом саме на цю групу 

мотивів. Тобто йдеться про вплив і на зовнішні, і на внутрішні чинники, які 

сприяють формуванню та актуалізації мотивів самовдосконалення 

безпосередньо в конкретній ситуації.  

Отже, одним із основних шляхів актуалізації спонук 
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самовдосконалення є цілеспрямоване моделювання та розвиток ситуацій, за 

допомогою яких соціальні педагоги постійно стикаються з необхідністю 

активно поширювати й застосовувати набуті знання, уміння та навички, 

ставляться в умови, які потребують від них проявів професійно значущих 

якостей. Систематичність та регулярність дій у подібних ситуаціях буде 

сприяти розвитку мотивації професійного самовдосконалення. Одним з 

важливих шляхів актуалізації спонук є його стимулювання. До того ж значно 

краще цей процес протікає, коли майбутні соціальні педагоги знаходять 

підтримку в колективі, бачать зацікавленість педагогів та організації. Тому 

головним в управлінні повинно бути спонукання до розвитку здібностей для 

більш інтенсивної та продуктивної праці. Педагог не повинен наказувати 

своїм підлеглим, а орієнтувати їх на проблеми, які стоять перед організацією, 

розподіляючи їх за визначеністю, спрямовувати зусилля, допомагати 

виявленню здібностей майбутніх соціальних педагогів, концентрувати їх на 

найголовнішому, формувати навколо себе групу однодумців [123].  

Мотивація професійного самовдосконалення не обмежується 

регулювальним впливом референтних груп та ідеалів. Вона не меншою 

мірою підпорядковується й груповим нормам, неформальним правилам 

поведінки, традиціям та моралі в конкретних трудових колективах. Як 

відмічає Д. Хейг, мотивація зорієнтована на професійне зростання та 

накопичення знань [82]. 

На нашу думку, багато залежить від правильного визначення того, що є 

важливим для людини, на яку бажають вплинути, які її домінантні мотиви. 

Науковці стверджують, що відносно мотивації майбутніх соціальних 

педагогів вирішальну роль відіграє задоволеність працею та результатами 

своєї праці.  

Ми вважаємо доречно розглянути самоактуалізацію, самореалізацію, 

самоефективність самовдосконалення, які є чинниками здійснення 

самостійної навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів. 

Розглянемо поняття самоефективності докладніше. Самоефективність є 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&c=15-1%3A300-2&r=14201514&rch=l&qurl=http%3A//dissertation.com.ua/node/687975&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&c=15-1%3A300-2&r=14201514&rch=l&qurl=http%3A//dissertation.com.ua/node/687975&fr=webhsm
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невід’ємним процесом самовдосконалення; як і самопізнання, самооцінка, 

самоконтроль, рефлексія є елементами структури самосвідомості. 

Самосвідомість розвивається, змінюється, збагачується протягом життя 

людини. У кожного є природна схильність до самовдосконалення, яка на 

певному етапі розвитку особистості та впливу суспільства постає як 

усвідомлення прагнення до творчого саморозвитку, самореалізації. 

А. Бандура вважає, що самоефективність – це оцінка людиною власної 

компетентності, уміння усвідомлювати свою здібність вибудовувати 

поведінку, яка б відповідала специфічному завданню або ситуації. 

Самоефективність впливає на форму й побудову поведінки, мотивацію та 

виникнення емоцій [103, с. 61]. 

На думку К. Роджерса, самоефективність розглядається як прагнення 

до самовдосконалення та актуалізації. Аналіз проблеми самоефективності 

тісно пов’язаний із філософією прагматизму як методологічною основою її 

вирішення. Ставлення людини до світу (світоставлення, світогляд) 

прагматизм убачає не в пізнавальному (гносеологічному), а в практичному, 

прагматичному ставленні до нього, коли головне завдання людини філософія 

вбачає не в розумовому функціонуванні, а у виявленні першооснов 

людського життя. Інакше кажучи, коли ідеї, поняття, продукти відображення 

взагалі – не лише засоби об’єктивно істинного знання й пізнання, а перш за 

все засоби реалізації практичних цілей і потреб людини; такої поведінки й 

діяльності її, яка веде до успіху, користі й задоволення. Звичайно, пізнання і 

знання з їх об’єктивним змістом не заперечуються, але вони змінюють свою 

функцію: бути не основою світорозуміння, а знаряддями, інструментами, 

досягнення людиною своїх практичних цілей і завдань, що є корисними, 

тобто забезпечують належний рівень існування людини. Головною 

особливістю концепції самоефективності є те, що вона базується не на 

біологічній, а на соціальній основі, та що зовнішні і внутрішні детермінанти 

в її структурі діють не ізольовано, а в єдності, взаємозумовленості. На цій 

основі А. Бандура створює так званий ,,рецепроктний детермінізм, сутність 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&c=15-1%3A294-2&r=3566097&rch=l&qurl=http%3A//otherreferats.allbest.ru/psychology/00195632_0.html&fr=webhsm
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якого полягає в зумовленості поведінки взаємодією особистісних, 

поведінкових і зовнішніх детермінант, які і визначають внутрішню 

активність людини, інтерактивність, яка набуває форми ефективної 

поведінки, що призводить до успіху, і тим самим є критерієм оцінки 

діяльності. Отже, самоефективність залежна від самооцінки людини, її 

когнітивних здібностей, і тому набуває значення самоефективності як 

усвідомлення власної ефективності [103, с. 61].  

Поняття самоефективності тісно пов’язане з поняттями ,,успіх”, 

,,успішність”. Проблематика успіху розглядалась у соціології (В. Гришин), 

філософії (Н. Розенберг, В. Бабушкін), психології (К. Левін,Ф. Хоппе, 

О. Серебрякова та ін.). Науковці досліджували близькі теми: дослідження 

рівня домагань (Л. Бороздіна), аналіз сприйняття образу успішної людини 

(В. Петренко), феномен страху успіху (А. Співаковська). В акмеологічному 

підході успішність розглядали як досягнення суспільної значущості. 

Л. Мальц, А. Федосєєва досліджують проблему життєвої успішності, яку 

розуміють як найважливішу життєву цінність особистості. На їхній погляд, 

орієнтація на досягнення успіху є неодмінною умовою розвитку і 

особистості, і суспільства. Автори зазначають, що чітке визначення критеріїв 

життєвої успішності педагога та їхній зв’язок з компетентністю будуть 

сприяти підвищенню життєвої успішності і майбутніх, і педагогів-практиків. 

Поняття успіху та самоефективності є взаємопов’язаними детермінантами. 

Висока самоефективність пов’язана з очікуванням успіху й призводить до 

індивідуальної та соціальної успішності людини. Своєю чергою, досягнення 

успіху гарантує позитивний зворотний зв’язок, який підвищує 

самоефективність особистості. А. Бандура доводить, що поведінка 

особистості зумовлена взаємодією особистісних, поведінкових і зовнішніх 

детермінант, що визначають внутрішню активність людини, яка набуває 

форми ефективної поведінки, що призводить до успіху. Отже, ми 

розглядаємо такі джерела педагогічної самоефективності: довкілля, 

особистість, поведінка. Джерела, які зумовлюють виникнення педагогічної 
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самоефективності, функціонують не автономно, а в єдності, 

взаємозумовленості. Розглянемо їх більш докладно. Довкілля – це ті зовнішні 

ситуації, що зумовлюють, але не спричиняють педагогічну самоефективність. 

Так, зовнішнє середовище діє не саме по собі, а в тій формі, у якій воно 

сприймається та інтерпретується особистістю. Люди в межах певної 

зовнішньої ситуації можуть обрати таку поведінку, яка підсилить або 

послабить її роль у формуванні самоефективності. Так, вплив академічної 

групи на студента – це зовнішній вплив, але якого він буде набувати 

характеру, сприяти розвитку його ефективності чи, навпаки, гальмувати її – 

це визначається самою особистістю, її поведінкою. Отже, поведінка є 

функцією довкілля, а довкілля залежить від поведінки. Другим джерелом 

виникнення педагогічної самоефективності є особистість, під якою 

розуміються, передусім, її внутрішні характеристики: мислення, пам’ять, 

прогностичні здібності. Так, мислення визначає, з якими явищами 

зовнішнього середовища людина зустрічається, як їх усвідомлює, оцінює та 

організує у своїй діяльності. А. Бандура висунув ідею існування системи ,,Я”, 

яка діє і на основі власної поведінки, і довкілля. Це сукупність когнітивних 

структур, що включають сприйняття, оцінку й регуляцію поведінки. Вона 

дозволяє бачити, пізнавати й виражати в символах нашу поведінку й 

оцінювати її ефективність. Третє джерело – це власна поведінка людини. Уже 

з перших двох джерел стає зрозумілим сутність поведінки як зовнішнього 

прояву діяльності людини. Вона тісно пов’язана з довкіллям, з одного боку, і 

якостями особистості – з іншого. Велике значення мають індивідуальні 

стандарти поведінки, їхній вплив на самоефективність людини. Формуються 

стандарти через взаємодію особистості й довкілля та виконують роль 

активаторів діяльності, зростання її ефективності. Значною мірою поведінка 

пов’язана з судженнями людини про те, яку цінність ми надаємо нашій 

діяльності. А. Бандура висунув припущення, що позитивна мотивація 

людини на виконання певної діяльності може суттєво підвищити 

самоефективність. Отже, педагогічна самоефективність залежить від мотивів, 
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які лежать в основі обрання особистістю професії. Самоефективність означає 

переконання людини в тому, що в складній ситуації вона зможе 

продемонструвати вдалу поведінку. Тобто віра в ефективність означає оцінку 

власної, конкретно визначеної поведінкової компетентності. На думку 

А. Бандури, істотною характеристикою багатьох психічних захворювань є 

нестача довіри до власних поведінкових здібностей. Багато захворювань 

супроводжуються недооцінкою або неправильною оцінкою особистих 

здібностей і поведінкових навичок. Самоефективність не існує без 

самовиховання, а це – процес засвоєння людиною досвіду попередніх 

поколінь за допомогою внутрішніх суб’єктивних чинників, що забезпечують 

розвиток особистості. Здійснюючи самовиховання, людина може займатися 

самоосвітою, що, природно, не може не позначитися на творчій діяльності 

людини. Прагнення до досконалості призводить до високих творчих 

результатів. Необхідно також згадати й про теорію самодетермінації, 

розроблену американськими психологами Е. Десі і Р. Райаном, яка постулює, 

що людина здатна відчувати й реалізовувати у своїй поведінці свободу 

вибору, незважаючи на об’єктивні обмежувальні чинники середовища або 

вплив неусвідомлюваних процесів. Якщо із самого дитинства умови 

існування дитини сприяють наданню їй свободи вибору активності, царині 

інтересів, якщо вони надають широкий діапазон можливостей без накладення 

непотрібних обмежень, то все це сприяє тому, що дитина, а згодом і 

дорослий стає здоровою й повноцінною особистістю. Підміна вибору самої 

людини вимогами ззовні – одна з причин виникнення психічних порушень 

[216, с. 253]. 

Важливим чинником самоефективності є й самооцінка – оцінка 

особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших 

людей. Відносячись до структури ,,Я-концепції”, самооцінка є важливим 

регулятором поведінки. Від самооцінки залежать взаємини людини з іншими, 

її критичність, вимогливість до себе, ставлення до успіхів і невдач. Тим 

самим самооцінка впливає на ефективність діяльності людини й подальший 
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розвиток особистості. Самооцінка тісно пов’язана з рівнем домагань 

особистості, тобто прагненням до досягнення цілей того ступеня складності, 

на яку людина вважає себе спроможною. Розбіжність між домаганнями й 

реальними можливостями людини веде до того, що вона починає 

неправильно себе оцінювати, унаслідок чого її поведінка стає неуспішною. 

Люди з реалістичним рівнем домагань вирізняються впевненістю у своїх 

силах, наполегливістю в досягненні мети, більшою продуктивністю, 

критичністю в оцінюванні досягнутого (за класичною концепцією 

У. Джемса). Самоустановки індивіда й характер його особистісної мотивації 

правлять найбільший вплив на успішність (Н. Сміт). Результати численних 

досліджень говорять про те, що між успішністю й уявленнями індивіда про 

свої здібності існує тісніший зв’язок, ніж між успішністю і ,,Я-концепцією” 

загалом. У підлітків, які мають негативні уявлення про свої здібності, інші 

елементи ,,Я-концепції” можуть бути позитивними, негативними або 

нейтральними. Проте індивіди, які мають низьку самооцінку, загалом 

становлять серед них приблизно половину (Бруковер, Еріксон, Джойер). 

Учні, які добре вчаться, отримують перевагу не тільки в плані самооцінки, 

але й у взаєминах з колегами, друзями. Це, своєю чергою, мотивує свідомо 

проявляти в навчанні ще більшу завзятість. До чинників, що впливають на 

успішність, на думку Р. Бернса, належать ,,Я-концепції”, показник інтелекту, 

соціальний статус, зацікавленість батьків. А. Адлер, стверджуючи, що 

людина прагне до досконалості, виходив з міркування, що люди, які йдуть 

уперед, завжди перебувають у русі до значущих цілей у житті. Самі люди 

відповідальні за те, ким вони стають і як поводяться. Згідно з Ж. Ньюттеном, 

мотивація – ,,це безперервна, активна селективність, яка визначає стійкість і 

спрямованість поведінки й забезпечує досягнення мети”. Під час досліджень 

мотиву досягнення такими вченими, як Д. Мак-Клелланд і Х. Хекхаузен, 

були виявлені дві незалежні мотиваційні тенденції: прагнення до успіху й 

прагнення уникнути невдачі. Дані досліджень, присвячених вивченню 

мотивації людської діяльності, а також дані досліджень особистості 
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показують, що успішність людської діяльності визначається трьома 

чинниками: силою мотивації (прагненням до успіху), наявністю в ціннісній 

системі людини цінностей досягнення, а також освоєнням необхідних 

навичок і вмінь [216, с. 253].  

Принциповим моментом концепції самоефективності є ідея про те, що 

віра у свої здібності впоратися з певним видом діяльності – необхідна 

мотиваційна умова. А. Бандура вважає, що привабливість результату і віра в 

позитивний результат (очікування результату) недостатні для запуску 

мотивації суб’єкта. Ключовою детермінантою людської поведінки 

розглянуто самоефективність, яка визначається як ,,судження людей про 

свою здатність організувати і виконати послідовність дій, необхідних для 

досягнення установлених раніше типів результатів діяльності” [Там само, 

с. 15]. 

Так, самоефективність – почуття власної компетентності та 

ефективності. Це почуття відрізняється від самоповаги та усвідомлення 

власної гідності. Люди, наділені високою самоефективністю, – 

наполегливіші, менш тривожні, краще вчаться та не схильні до депресій. 

Дослідження психологів не раз переконували у високій ефективності 

оптимістичної віри у власні можливості. Отже, самосвідомість особистості є 

важливим чинником становлення та самовдосконалення індивіда у структурі 

соціальних відносин. Вона є складним психічним процесом, сутність якого 

полягає у сприйнятті особистістю себе в численних ситуаціях взаємодії з 

іншими людьми, осмисленні себе як суб’єкта дій, почуттів, поведінки, 

позиції в соціумі [113, с. 82]. 

Іншими словами, самоефективність полягає в тому наскільки 

компетентною почуває себе людина, здійснюючи ту чи ту діяльність. 

Самоефективність залежить від того, що думає людина про свої здібності 

впоратись з діяльністю, і не є функцією її навичок чи наявності здібностей. 

Думка про власну самоефективність, за А. Бандурою, впливає на прагнення 

людини діяти в тих ситуаціях, з якими вона вважає себе здатною впоратися, 
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на рівень її наполегливості при виконанні діяльності та подоланні перешкод 

у процесі досягнення результату, а також на те, скільки зусиль, часу та 

енергії вона готова витратити для реалізації поставлених цілей [216]. 

Як стверджують американські дослідники Шенен-Моран та Вулфолк, 

самоефективність повинна бути важливим компонентом програми 

професійної підготовки педагога [220]. У цьому контексті автори зазначають, 

що самоефективність педагога – це поняття, яке не можуть собі дозволити 

ігнорувати ні дослідники-теоретики, ні практики. Чим більше 

самоефективність задіяна в процесах підкріплення мотивації та саморегуляції 

майбутніх учителів, тим більшими будуть їхні досягнення з навчальних 

предметів [220, с. 803]. 

Як підкреслює Вулфолк Хой, положення про те, що переконаність 

педагога визначає його поведінку, є простим, але це не применшує його 

суттєвості. Суттєвими характеристиками високосамоефективних учителів у 

професійній діяльності є відкритість до критичних зауважень, професійна 

допитливість, дитиноцентризм у виборі методів і технологій навчання, на 

відміну від педагогів із низьким рівнем професійної самоефективності, які, 

згідно з дослідженнями, більш схильні до авторитаризму в спілкуванні з 

учнями й володіють недостатньою обізнаністю з навчальної дисципліни, яку 

викладають. Такий висновок американської дослідниці дає можливість 

припустити, що професійна самоефективність учителя тісно пов’язана із його 

компетентністю, насамперед ґрунтовним знанням свого предмета. У 

подальшому дослідженні Шенен-Моран і Вулфолк Хой стверджують, що 

професійна самоефективність учителя має цінне значення для загартування 

сили волі педагога, його наполегливості, бажання відповідати вимогам 

професії, бути вимогливим до себе й не відступати перед труднощами у 

професійній сфері [216].  

У контексті поведінки педагога самоефективні вчителі схильні бути 

наполегливішими в роботі з учнями, які не встигають, менше їх критикувати 

за неправильні відповіді (Gibson & Dembo, 1984). Учителі з високим рівнем 
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самоефективності більше здатні експериментувати з методами навчання, 

підбирають серед них найбільш ефективні, творчо підходять до використання 

інноваційних засобів навчання (Allinder, 1994; Guskey, 1998; Stein & Wang, 

1988). Елліндер робить висновок, що вчителі з високим рівнем особистісної 

та професійної самоефективності ставили значно вищу навчальну мету перед 

своїми учнями на початку навчального року. Особистісно самоефективні 

педагоги позитивно впливали на розвиток учнів [220]. 

Т. Кремешна у своєму дослідженні щодо самоефективності вчителя у 

вітчизняній педагогічній науці [95] дає визначення поняття ,,педагогічна 

самоефективність”. Під педагогічною самоефективністю вона розуміє 

,,інтегративне утворення, яке виражається в упевненості педагога у власній 

професійній компетентності, здатності продуктивно здійснювати педагогічну 

діяльність, обираючи засоби педагогічного впливу, що забезпечують успішне 

досягнення поставлених цілей навчально-виховного процесу” [95]. 

Найчастіше фігурує розуміння самоефективності вчителя як віри цього 

суб’єкта у свої можливості здійснювати діяльність, а також власний розвиток 

у процесі досягнення професійних цілей та завдань. Професійна 

самоефективність за своєю сутнісною характеристикою та компонентною 

структурою є складним інтегративним утворенням [217].  

Поряд із емотивно-ціннісним та когнітивно-діяльнісним компонентом 

своє специфічне значення в системному розвитку професійної 

самоефективності відіграє й рефлексивний компонент. Адже професійна 

самоефективність майбутнього соціального педагога тісно пов’язана з 

такими характеристиками його особистості, як самооцінка (особистісна й 

професійна), самоставлення, самоповага, аутосимпатія та ін. Водночас, 

розглядаючи педагогічний аспект професійної самоефективності, відмітимо, 

що продуктивна професійна праця майбутнього соціального педагога  

передбачає адекватну самооцінку ним своєї професійної діяльності, тобто 

педагогічну рефлексію. На важливості формування адекватної самооцінки 

майбутніх спеціалістів наголошує відомий психолог Р. Бернс, який на основі 
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узагальнення низки досліджень робить висновок, що авторитарні тенденції в 

спілкуванні часто виявляються властивими невпевненим у собі педагогам із 

негативною самооцінкою, які, відчуваючи особистісну неадекватність, 

тривожність і незахищеність, ідентифікуються з авторитарними ролями, що 

проявляється і в надмірній жорстокості та владності, і бажанні за будь-яку 

ціну утвердитись в очах учнів. І навпаки,соціальний педагог з високою, 

позитивною самооцінкою, стійкою вірою у власні здібності, ,,почуваючи себе 

в класі впевнено, не відчуває необхідності у психологічному захисті... легко 

прийме певну обмеженість своїх можливостей, а також можливостей учнів... 

зможе бути доброзичливим і водночас у потрібних випадках удаватись до 

виправданої критики” [14, с. 310].  

На думку Г. Бізяєвої (на основі досліджень Ю. Кулюткіна, 

Г. Сухобської), професійна рефлексія соціального педагога – здатність 

відображати ,,внутрішню картину світу” учня. Це також здатність займати 

дослідницьку, засновану на рефлексивних властивостях свідомості, позицію 

щодо своєї практичної діяльності та до самого себе як її суб’єкта, що може 

слугувати критерієм у визначенні професіоналізму педагога. Рефлексія 

педагога, на думку вченої, – це його вміння аналізу, осмислення та 

конструювання ціннісної основи своєї діяльності, заснованої на відображенні 

себе як суб’єкта діяльності, особистості та індивідуальності в системі 

суспільних відносин [16]. 

У контексті підготовки студентів до здійснення навчально-виховного 

процесу за особистісно зорієнтованою моделлю важливо сформувати в 

майбутніх соціальних педагогів бажання й уміння орієнтуватися у власній 

майбутній професійній діяльності на особистість школяра – на його можливе 

сприйняття змісту педагогічної діяльності та самого педагога, на його 

ставлення, навіть у випадку, коли відсутній реальний зворотний зв’язок про 

те, як він засвоює зміст навчання, бачить особистість учителя й себе в цьому 

процесі. Звідси необхідність розвитку в майбутнього соціального педагога 

рефлексивності мислення. Під рефлексією розуміємо, з одного боку, 
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здатність особистості аналізувати власні думки, почуття, наміри, з іншого, – 

здатність прогнозувати думки, почуття, наміри інших людей щодо себе або 

інших осіб, наприклад, рефлексія, що виникає в якості усвідомлення чи 

прогнозування вчителем того, яким його сприймають та оцінюють учні в 

конкретній ситуації або загалом, дозволяє педагогу здійснювати корекцію 

своєї професійної поведінки під час педагогічного спілкування, 

перебудовувати зміст і т. п. Самоефективному в професійній діяльності 

соціальному педагогу необхідно вміти займати рефлексивну позицію, тобто 

бути здатним дивитись на себе і свою діяльність ніби збоку, очима учнів. 

Займаючи рефлексивну позицію, педагог створює мисленнєвий зворотний 

зв’язок з учнями, що суттєво підвищує адекватність педагогічного 

спілкування, що, своєю чергою, позитивно впливає на його професійну 

майстерність, а відтак і професійну самоефективність. В. Желанова у 

структурі професійної компетентності педагога виокремлює такі компоненти, 

як базові особистісні та професійно значущі якості, суб’єктну й професійно-

діяльнісну компетентність. При цьому наскрізним інтегрувальним 

складником, що об’єднує й пронизує всі компоненти професійної 

компетентності вчителя, на думку авторки, є рефлексивна компетентність. 

[68, с. 132].  

За В. Поліщук, рефлексивна компетентність визначається як 

професійна якість особистості, що дозволяє найефективніше й адекватно 

здійснювати рефлексивні процеси, реалізацію рефлексивної здібності, що 

забезпечує процес розвитку й саморозвитку, сприяє творчому підходу до 

професійної діяльності, досягненню її максимальної ефективності й 

результативності. Визнання ролі рефлексивної компетентності в розвитку 

професійної самоефективності майбутнього соціального педагога абсолютно 

виправдане, оскільки часто доводиться стикатися з проблемою дефіциту цієї 

професійної якості в студентів, що виражається у відсутності розуміння 

причин тих або тих педагогічних явищ, у перцептивній безграмотності, у 

стереотипізації стосунків із дітьми, у вторгненні у їх Я-простір, у 
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непрогностичності професійної діяльності тощо. Отже, для розвитку 

професійної самоефективності та самовдосконалення майбутніх  соціальних 

педагогів важливо забезпечити умови для формування в майбутніх 

спеціалістів уміння тонко відчувати іншу людину, проникати в її емоційне 

переживання, тобто вміння емпатійної взаємодії.  

Емпатія – збагнення емоційного стану, проникнення-вчування в 

переживання іншої людини. Як особливі форми емпатії виділяють: 

співпереживання – переживання тих же емоційних станів, що переживає 

інший, через ототожнення з ним; співчуття – переживання власних 

емоційних станів у зв’язку з почуттями іншого [210, с. 129].  

Зробимо висновок, що педагогічна рефлексія та емпатійність – 

взаємодоповнювальні характеристики особистості професійно 

самоефективного соціального педагога. Однією з організаційно-педагогічних 

умов формування професійної самоефективності майбутнього соціального 

педагога є створення рефлексивно-емпатійного середовища в навчально-

виховному процесі. Майбутній соціальний педагог повинен оволодіти 

здатністю до емпатії, виявляти співчуття, доброзичливість, уважність у 

спілкуванні. Йому потрібно знати, що саме людина відчуває під час 

спілкування, наскільки комфортно вона себе почуває. Але він не повинен 

зупинятися на самому лише співчутті. 

Досліджуючи процес підготовки майбутнього педагога до професійної 

діяльності, З. Курлянд приділяє увагу необхідності формування в 

майбутнього педагога образу гарного іншого. В основі цього, на думку 

вченої, повинні бути повага до особистості, усвідомлення її неповторності, 

гуманістичне й толерантне ставлення до дітей, оптимістичний погляд на 

можливості їхнього позитивного зростання [101].  

Це твердження має значення для нашого дослідження, оскільки повага 

до особистості, усвідомлення її неповторності, гуманістичний вплив на 

особистісне зростання є необхідними умовами забезпечення сприятливої 

атмосфери для розвитку професійної самоефективності майбутніх соціальних 
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педагогів. На нашу думку, головним поняттям є емпатійне ставлення 

викладачів до майбутніх фахівців , яке поєднує в собі такі особистісні якості, 

як чутливість, доброзичливість, чуйність, емоційну гнучкість. Викладачі 

повинні забезпечити кращі зразки емпатійної поведінки в організації 

професійного становлення майбутніх соціальних педагогів та приділити 

увагу самосвідомості, формою якої є усвідомлення людиною власної 

гідності, уявлення про свою цінність як особистості. Розуміння людиною 

власної гідності є одним із способів усвідомлення відповідальності перед 

собою як особистістю. На підставі аналізу цих понять обґрунтовано 

концепцію самоефективності (А. Бандура) [216]. 

Важливим для нас є визначення поняття „професійне 

самовдосконалення”, яке подає К. Абульханова-Славська. Дослідниця 

вважає, що це свідомий, цілеспрямований процес підвищення рівня своєї 

професійної компетентності та розвитку значущих якостей відповідно до 

зовнішніх соціальних вимог, умов професійної діяльності та особистісної 

програми розвитку [159, с. 176]. 

Поняття „професійне самовдосконалення” тісно взаємодіє з поняттями 

„самовиховання”, „самоосвіта”, „саморозвиток”. 

У сучасній педагогічній науці самовиховання розглядають як свідому 

діяльність людини, спрямовану на вироблення, удосконалення або зміну нею 

своїх якостей відповідно до соціальних та індивідуальних цінностей, 

орієнтацій, інтересів, що формуються під впливом умов життя і виховання. 

Завдяки самовихованню особистість має можливість виявити власні 

домінантні задатки, які в подальшому забезпечать ефективну професійну 

діяльність [163, с. 312].  

Сьогодні складно знайти наукове дослідження без згадування 

саморозвитку. Саморозвиток – процес цілеспрямованого впливу особистості 

на себе з метою вироблення чи шліфування фізичних і моральних якостей, 

сутнісних сил, духовної сфери, активізації здібностей, нахилів і формування 

необхідних для життєдіяльності, а також самореалізації нових знань, умінь і 
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навичок. Саморозвиток визначає потребу людини в саморусі, готовність 

змінюватися на краще, відкритість інноваціям, гнучке ставлення до 

зовнішніх впливів, відмова від консерватизму й догматизму [40, с. 252]. 

Сучасні науковці розглядають самоосвіту як самостійну пізнавальну 

діяльність людини, спрямовану на досягнення певних особистісно значущих 

освітніх цілей і задоволення загальнокультурних запитів, пізнавальних 

інтересів у будь-якій сфері діяльності, підвищення професійної кваліфікації, 

тощо [67, с. 798]. 

Основним змістом самоосвіти є вдосконалення наявних у студента 

знань, формування вмінь і навичок з метою досягнення бажаного рівня 

професійної компетенції. Самоосвіта сприяє усвідомленню себе як 

соціально-професійної одиниці та реалізується на основі постійної потреби 

студента в розширенні кола інформаційного простору, пізнання сутнісних 

власних рушійних сил, прагнення здобувати нові знання в процесі 

цілеспрямованої діяльності [72]. 

Для процесу професійного самовдосконалення характерним є 

домінування рефлексивної активності з переосмислення й упорядкування 

різних аспектів власного досвіду. У результаті такої активності формуються 

особистісні сенси різного рівня узагальненості. При цьому вся 

багатоманітність та багатоаспектність чинників, які слугують структурними 

компонентами навчально-виховного процесу (аудиторна та позааудиторна 

діяльність), не вичерпується функціонуванням рефлексивних механізмів. 

Необхідним є врахування засобів та прийомів, спрямованих на активізацію 

професійного самовдосконалення. У якості такого підходу можна розглядати 

інтеграцію мотивації особистості й професійного самовдосконалення. 

Співвідношення особистісного й професійного самовдосконалення є 

суттєвим зв’язком між характеристиками мотивації особистісного й 

відповідними характеристиками професійного самовдосконалення. 

Дослідниця К. Абульханова-Славська в розвитку особистості виділяє 

вищий рівень її становлення, що полягає в самовизначенні її життя, у якому 
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вона є повноцінним суб’єктом життєдіяльності в тому сенсі, що спроможна 

будувати своє життя власними силами й змінювати, розвивати себе як 

суб’єкт [1, с. 102]. 

Самовдосконалення немислиме без дій, результатом яких є реальне 

збагачення, підвищення професійних якостей та можливостей особистості. З 

одного боку, можна говорити про самовдосконалення стихійне й 

цілеспрямоване, свідоме; з іншого, – самовдосконалення може бути 

пасивним. Процеси самовдосконалення бувають епізодичними, або 

постійними й безперервними; поверховими, формальними й глибокими, 

істотними. Самовдосконалення досягає в різних людей різної міри 

інтенсивності. Воно може бути джерелом і зовнішніх, кількісних, і 

внутрішніх – якісних змін у діяльності особистості. Особливо важливими при 

цьому є особистісні зміни, виникнення нових поглядів, відчуттів, навичок, 

бажань тощо. Ці зміни особистості і є розвитком „Я-професійного”. 

Професійне самовдосконалення – явище, властиве тільки людині, яка 

усвідомлює себе як майбутнього фахівця. Удаючись до самовиховання, 

особистість прагне оволодіти тими особистісними та професійними 

якостями, що якнайбільше сприяли б їй у виконанні професійних функцій 

[72].  

Так, професійне самовдосконалення майбутнього фахівця – це 

цілеспрямована діяльність, спрямована на систематичне формування й 

розвиток позитивних та усунення негативних якостей особистості відповідно 

до усвідомлених потреб і мотивів професійної діяльності, а також на 

реалізацію особистої програми професійного розвитку. Професійне 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів передбачає 

вдосконалення здібностей, як-от: комунікативні, організаторські тощо, а 

також особистісних якостей – тактовність, вихованість, прагнення до 

саморозвитку, енергійність, терпимість, ерудованість, спостережливість, 

гнучкість, упорядкованість, наполегливість, цілеспрямованість, упевненість у 

собі.  
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На нашу думку, феномен професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів становить найбільш адекватну форму самоосвіти, саморозвитку та 

самовиховання особистості, що виявляється в її самоактуалізації та 

самореалізації як професіонала. 

Узагальнивши теоретичні матеріали відповідно до цілей та завдань 

нашого дослідження, ми пропонуємо таке визначення ключового поняття: 

професійне самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі 

фахової підготовки – це свідома, систематична, цілеспрямована робота над 

собою з метою підвищення рівня власної компетентності, розвитку 

соціально-педагогічних якостей відповідно до соціальних вимог; 

спрямованість до постійного саморозвитку та здатності до успішної 

соціально-педагогічної діяльності. 

Так, розглянувши сутність професійного самовдосконалення, ми 

вважаємо за необхідне розглянути його компоненти, які є дуже важливими в 

педагогічній діяльності соціального педагога. Усі вони тісно пов’язані між 

собою й утворюють цілісну єдність. Професійна діяльність соціального 

педагога підпорядковується індивідуальним закономірностям, 

найхарактернішими із яких є: усвідомлення необхідності організації 

діяльності не за наказом, а за внутрішнім бажанням і мотивом; уміння брати 

на себе відповідальність при виявленні й вирішенні важливих професійних 

проблем; висока професійна компетентність, самостійність суджень, 

оперативність і сміливість щодо прийняття рішень; наявність особистої 

методики, досвіду, сприятливої морально-психологічної атмосфери, що 

сприяє ефективності роботи; здатність до постійного самовдосконалення, 

творчого пошуку; здатність швидко пов’язувати нові знання з уже набутими 

[49].  

На нашу думку, майбутні соціальні педагоги у своїй професійній 

діяльності повинні ставити цілі, які надають багато переваг, спрямовують на 

вирішення важливих завдань. Проте далеко не завжди майбутні фахівці в 

процесі фахової підготовки ставлять перед собою осмислені цілі. Для того, 
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щоб розуміти, про що йдеться, розглянемо поняття мета, яке трактується як 

ідеальне, мислене, уявне передбачення результату діяльності. Як 

безпосередній мотив мети спрямовує й регулює людську діяльність. Зміст 

мети залежить від об’єктивних законів дійсності, реальних можливостей 

суб’єкта та використовуваних засобів. Мета є наперед визначеним ідеалом, 

до якого людина прагне; внутрішньоспонукальним мотивом діяльності; 

здобутим на кінцевому відрізку діяльності її результатом. Але не завжди 

потреба в досягненні цілей виникає, тому ми розглянемо спрямованість до 

мотивації успіху. Очевидно, що провідними особливостями людей з високим 

рівнем мотиву соціального успіху є: активність, упевненість у собі, висока 

загальна самооцінка, впевненість у своїй привабливості, ініціативність, 

практичність, організованість, особистий вплив, інтелект, уміння 

налагоджувати з людьми стосунки.  

Так, мотивація досягнення завжди викликала інтерес з боку 

дослідників, не дивно, що існує багато вітчизняних та зарубіжних теорій 

мотивації досягнення. Теоретичні та практичні дослідження є основою для 

формування положень про мотивацію діяльності, спрямованої на досягнення 

успіху чи уникнення невдач. Багато психологів, досліджуючи мотиваційну 

сферу та рівень інтелекту для визначення успішності в навчальній, 

професійній та інших видах діяльності, дійшли висновку, що саме мотивація 

досягнення є основною причиною, яка впливає на досягнення успіху [111; 

185; 202]. 

Характеризуючи мотивацію досягнення, необхідно звернути увагу на її 

внутрішні складники – бажання працювати, тобто прагнення зробити щось 

краще або швидше та очікування успіху. Мотивація досягнення завжди 

зорієнтована на мету, без якої неможлива будь-яка свідома діяльність [185]. 

Надзвичайно великий внесок у розвиток розуміння мотивації зробив 

А. Маслоу. Переглянувши поняття інстинктів, він замінив їх поняттям базові 

потреби, які мають інстинктивну природу, що є вираженням видової 

специфіки людини. На відміну від інстинктів, базові потреби можуть бути не 
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розвинутими через слабке вираження інстинктивного чинника й пригнічення 

його іншими, пов’язаними із соціальним впливом. А. Маслоу виділяє п’ять 

груп базових потреб: фізіологічні потреби (голод, спрага, сон, сексуальний 

потяг), потреби в безпеці (упевненість, захищеність, порядок), потреба в 

любові (симпатія, близькість, ніжність), потреба в повазі (визнання, повага, 

схвалення), потреба в самоактулізації (самовираження, реалізація свого 

потенціалу, усвідомлення буття). Ці групи потреб формують ієрархію. Нижчі 

потреби, починаючи з фізіологічних, є одночасно більш нагальними. Тобто, 

якщо ці потреби не задоволені, уся активність індивіда витрачається на їх 

задоволення, решта потреб просто не існує для людини в такий момент. Коли 

потреби нижчого рівня задоволені, вони перестають визначати поведінку 

особистості й настає черга наступних потреб відповідно до ієрархії. Отже, 

потреби більш високого рівня можуть мотивувати діяльності особистості 

лише за умови задоволення потреб нижчих рівнів [115; 185]. Мотивація 

досягнення завжди зорієнтована на мету, без якої неможлива будь-яка 

свідома діяльність. 

На нашу думку, мотивація досягнення цілей неможлива без здатності 

до самооцінки реалізації життєвих цілей. Самооцінка характеризується за 

такими параметрами: 

– рівень – високий, середній і низький; 

– співвідношення з реальними успіхами – адекватна й неадекватна; 

завищена й занижена; 

– особливості побудови – конфліктна й безконфліктна. 

Об’єктом самооцінки можуть бути: предметна діяльність та її 

результати, поведінка людини, її моральні, розумові й фізичні якості, 

здібності, риси характеру, зовнішній вигляд, місце в системі взаємин з 

іншими тощо[147]. 

Так, самооцінка – це моральна оцінка власних вчинків, моральних 

якостей, мотивів. Здатність до самооцінки формується в людині в процесі її 

соціалізації, у міру свідомого засвоєння нею тих моральних принципів, які 
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виробляються суспільством, і виявлення особистого ставлення до власних 

вчинків на основі оцінок, що даються цим учинкам навколишніми. Можна 

сказати так: самооцінка є оцінки інших, прийняті особистістю як масштаб 

власної поведінки. Завдяки здатності до самооцінки люди знаходять 

можливість значною мірою самостійно направляти й контролювати свої дії й 

навіть виховувати себе [21]. 

Проведене дослідження дає підставу назвати компонент мотиваційно-

рефлексивним, основними складниками якого є: потреба в досягненнях 

цілей; спрямованість до мотивації успіху; здатність до самооцінки реалізації 

життєвих цілей. На шляху до професійного самовдосконалення майбутні 

соціальні педагоги в процесі фахової підготовки повинні намагатися 

відчувати потребу в досягненні поставлених ними цілей, вони повинні бути 

спрямованими до мотивації успіху, але для цього повинні вміти адекватно 

оцінити себе, розуміти, яким чином треба реалізувати свої життєві цілі. 

Продовжуючи розглядати компоненти професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки, звернемося до розгляду другого компонента. Уважаємо, що 

соціально-педагогічна природа особистості передбачає становлення її 

комунікативної життєдіяльності, у процесі якої відбуваються зовнішні й 

внутрішні зміни, формується комунікабельність, реалізуються складники 

комунікативного потенціалу. Ураховуючи особливу значущість взаємодії 

людей у колективі, низка дослідників особливо наголошує на 

міжособистісному боці процесу комунікації (Г. Ложкін, Б. Ломов, Б. Паригін 

та ін.), зокрема підкреслюючи, що вона становить ніби внутрішній механізм 

життя колективу або соціального об’єднання: у процесі комунікативної 

взаємодії передається й засвоюється соціальний досвід, відбуваються зміни 

структури й сутності взаємодіючих суб’єктів, формується вся різноманітність 

людських індивідуальностей, відбувається соціалізація особистості. 

Так, поняття комунікативність розглядається як здатність до 

спілкування, контактів; зв’язок, спілкування, комунікабельність. 



46 
 

 
 

Комунікабельність – здатність бути комунікабельним, товариськість, 

контактність [35]. 

Розглянемо поняття комунікація (лат. сommunicato від communico – 

роблю спільним, зв’язую, спілкуюсь) – спілкування, передавання інформації 

від людини до людини – специфічна форма взаємодії людей у процесі 

пізнавально-трудової діяльності за допомогою мови чи інших знакових 

систем [147]. 

Ми вважаємо, що майбутні соціальні педагоги повинні розвивати в собі 

комунікативні вміння, які є загальнолюдськими. Проте для майбутніх 

соціальних педагогів ці вміння є професійною якістю їхньої особистості.  

Майбутнім спеціалістам необхідно знати форми й культуру 

спілкування та володіти ними. Предмет спілкування завжди зумовлює 

змістовий характер людської взаємодії. Залежно від того, що є предметом 

спілкування, його змістом, змінюються, розширюються різновиди 

спілкування: побутове й ділове, спеціально-професійне, загальнонаукове, 

соціально-політичне, соціально-педагогічне, інформаційно-комунікативне та 

ін. Щоб можна було використовувати в професійній комунікативній 

діяльності різні види спілкування, кожен майбутній соціальний педагог має 

знати основні вимоги до його комунікативної діяльності [49; 173]. 

Виходячи з того, що майбутні соціальні педагоги повинні вміти 

вислухати, ,,почути”, зрозуміти роз’яснити, довести, відповісти, переконати, 

створити позитивну емоційну атмосферу для довіри чи ділового настрою, 

знайти підхід до клієнта, кожен із них має володіти відповідними 

професійними якостями – знаннями та вміннями, які загалом можна 

зарахувати до ,,комунікативної професіограми” соціального педагога: знати 

професійний мовленнєвий етикет і володіти ним; уміти формулювати цілі й 

завдання професійного (ділового) спілкування; уміти ставити запитання й 

професійно на них відповідати; володіти навичками ділового спілкування й 

уміти управляти ним залежно від визначених цілей; уміти аналізувати 

конфліктні й кризові ситуації та робити з них адекватні висновки; уміти 
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доводити, аргументувати, спростовувати, переконувати, досягаючи водночас 

узгодженості й компромісу; уміти вести бесіду, полеміку, дискусію, 

суперечку, співбесіду, ділову розмову, диспут, круглий стіл, переговори 

тощо, спрямовуючи їх на вирішення прогнозованого, позитивного й 

умотивованого результату; володіти технікою й логікою мовлення; володіти 

відповідними мовленнєвими структурами й лексичними одиницями, що 

впливають на емоційно-експресивний стан клієнта; уміти говорити лише 

тоді, коли є що сказати співбесіднику [44; 64]. 

Розглянемо сутність здатності до комунікативного контролю. 

Американський психолог М. Снайдер виявив три рівні комунікативного 

контролю: низький (поведінка стійка, і особистість уважає за потрібне 

змінюватися залежно від ситуацій. Характеризуються щирим 

саморозкриттям у спілкуванні, прямолінійністю); середній (характеризується 

щирістю, але нестриманість емоційних проявів); високий (характеризується 

легким входженням у будь-яку роль, гнучке реагування на зміну ситуації). 

Опираючись на рівні комунікативного контролю, доходимо висновку, 

що майбутні соціальні педагоги з високим комунікативним контролем 

постійно стежать за собою, добре знають де і як себе поводити. Вони 

керують своїми емоційними проявами, але відчувають труднощі в 

спонтанності самовираження, не люблять спонтанних ситуацій. Майбутні 

соціальні педагоги в процесі фахової підготовки з низьким комунікативним 

контролем відкриті, але можуть бути неприємно прямолінійними та 

нав’язливими до інших.  

Розглядаючи поняття – схильність до взаєморозуміння, було б доречно 

визначити поняття контактність, що є здатністю до контактів, спілкування; 

зв’язків, спілкування [35]. Контактність реалізується через здатність до 

встановлення позитивних соціальних контактів. Передумовами контактності 

є відкритість у спілкуванні, високий рівень домагань, прагнення утвердитись, 

здатність установлювати ділові зв’язки, схиляти людей до себе, уміння 

побачити конфліктну ситуацію очима сторін, що конфліктують, здатність 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&c=15-1%3A210-1&r=11037258&rch=l&qurl=http%3A//5fan.ru/wievjob.php%3Fid%3D41513&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&c=15-1%3A210-1&r=11037258&rch=l&qurl=http%3A//5fan.ru/wievjob.php%3Fid%3D41513&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&c=15-1%3A210-1&r=11037258&rch=l&qurl=http%3A//5fan.ru/wievjob.php%3Fid%3D41513&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&c=15-1%3A210-1&r=11037258&rch=l&qurl=http%3A//5fan.ru/wievjob.php%3Fid%3D41513&fr=webhsm
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вислуховувати та переконувати тощо. 

Продовжуючи розглядати цей компонент, звернемо увагу на здатність 

до подолання емоційних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні. 

У багатьох ситуаціях під час спілкування майбутні соціальні педагоги 

можуть зіштовхнутися з тим, що їхні слова, бажання й спонукання якось 

неправильно сприймають співрозмовники. Іноді навіть складається 

враження, що співрозмовник захищається від їхніх слів і переживань, зводить  

бар’єри й перешкоди на шляху спілкування. Проходячи через накопичення 

цих бар’єрів, наші слова частково залишаються в них, а частково змінюються 

до невпізнанності. Тим часом бувають і такі ситуації, коли те, що ми 

говоримо, не наштовхується на перешкоди й досягається повне 

взаєморозуміння. 

Питання про ефективність людського спілкування – універсальне. 

Бар’єри спілкування можуть бути зв’язані з характерами людей, їхніми 

прагненнями, поглядами, мовними особливостями, з манерами спілкування. І 

причини багатьох конфліктів, взаємних розбіжностей і невдоволення людей і 

в особистій, і в професійній сферах не в останню чергу криються саме в 

нерозумінні прийомів ефективного спілкування, у невмінні ними 

скористатися. Буває так, що бар’єром на шляху до взаєморозуміння є 

хвилювання, пов’язане з бажанням людини, щоб її зрозуміли. Тут починають 

діяти емоції, які виявляють емоційний бар’єр. Емоції діють як фільтри 

нашого сприйняття: ми бачимо й чуємо, насамперед, те, на що ми емоційно 

налаштовані – фактично нашими комунікаціями керують наші очікування, 

почуття та ставлення. Емоційний бар’єр найчастіше пов’язаний з 

концепціями тих чи тих малих або великих соціальних груп, до яких 

належить людина. Він виникає тоді, коли у взаєминах між людьми відсутній 

емоційний комфорт - стан максимальної емоційної зручності в природному й 

соціальному середовищі. Емоційний бар’єр виникає на основі антипатії – 

почутті неприязні, відрази до чогось чи когось [4]. 

Поняття бар’єр трактується як ускладнення, пов’язане з яким-небудь 
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психологічним станом, упередженням [35]. Психологічний бар’єр – 

внутрішня перешкода психологічної природи/страх, тривога, невпевненість, 

сором тощо; заважає людині успішно виконати певну дію [147]. 

Ми пропонуємо розглянути види емоційних бар’єрів. Вони 

поділяються на: бар’єр провини й сорому виникає в результаті усвідомлення 

недоречності того, що відбувається (співрозмовник у цей момент червоніє, у 

нього змінюється голос, він відводить погляд від партнера по спілкуванню й 

опускає очі); бар’єр поганого настрою теж входить у групу емоційних 

бар’єрів у спілкуванні (негативний емоційний стан проектується на партнера 

по спілкуванню й паралізує його комунікативні прагнення, поганий настрій 

співрозмовника дуже часто є причиною виникнення конфліктних ситуацій у 

спілкуванні); суб’єктивні бар’єри спілкування формуються на основі 

характеру та темпераменту [88]. 

Розглянемо ці основні емоційні бар’єри в спілкуванні. Емоційний стан 

людини також може впливати на ефективність спілкування. Емоції людини 

служать одним з головних механізмів внутрішньої регуляції психічної 

діяльності та поведінки. Вони здатні різко посилити або послабити скутість, 

боязкість у спілкуванні. Однак лише стійкі негативні емоції створюють 

бар’єри в спілкуванні. До таких фундаментальних емоцій належать: 

страждання (горе), гнів, відраза, презирство, страх, сором і вина, поганий 

настрій та ін. Відповідно до цього до особистісних бар’єрів негативних 

емоцій можна віднести:  

– бар’єр страждання. Цей бар’єр спілкування викликається трагічними 

подіями, фізичними болями, сильно заниженою самооцінкою, 

незадоволеністю своїм соціальним статусом і т. п. Такий бар’єр знижує й 

рівень товариськості тієї людини, яка переживає страждання, і тих, хто 

вступає з нею в контакт. Бар’єр страждання може бути викликаний 

сором’язливістю людини; 

 – бар’єр гніву. Його подолати особливо важко, оскільки гнів провокує 

несподівані перешкоди, образи і т. п. Гнів здатний подвоїти фізичну й 
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психічну енергію: чим він сильніший, тим людина активніше виливає його в 

словах або агресивних діях; 

 – бар’єр огиди й відрази. Цей бар’єр виникає через порушення будь-

ким елементарних норм етики поведінки або внаслідок ,,гігієнічного 

неприйняття” іншої людини. Його можуть спровокувати: а) пом’ятий, 

брудний одяг і взуття; б) недбала, зайва жестикуляція партнера, 

посмикування; в) відштовхувальні манери (грубий цинізм, пальці в роті, 

вухах, носі, демонстрація непристойних звуків і т. п.); г) порушення 

психологічної дистанції спілкування; д) гігієнічно неприємні дії (чухання, не 

використання носової хустки, слинотеча і т. п.); е) мокрі, спітнілі долоні й 

брудні нігті простягнутої для рукостискання руки; ж) неприємні запахи з 

рота, від тіла, ніг; з) гнилі передні зуби та ін. Зауважимо, що навколишні 

швидко перестають звертати увагу на фізичні дефекти, але гігієнічні 

відхилення вони не сприймають завжди. Саме ці відхилення надовго 

запам’ятовуються людям, провокуючи стійкий бар’єр спілкування; 

– бар’єр презирства. Також, як і бар’єр відрази, він обмежує контакти з 

людиною, яка викликає негативні емоції. Презирство в людей зазвичай 

викликають: аморальні вчинки людини; її забобони; неприйнятні риси 

характеру (боягузтво, скупість); зрада і т. п.; 

 – бар’єр страху. Цей бар’єр спілкування є одним із тих, що важко 

перебороти в спілкуванні між людьми. З людиною, яка є джерелом страху, 

контакти зводяться до мінімуму. Її уникають, намагаються не залишатися з 

нею наодинці, не зустрічатися, не потрапляти їй на очі; 

 – бар’єр сорому й провини. Виникає в результаті усвідомлення 

недоречності події, що відбувається як реакція на критику, непомірну 

похвалу, лестощі, залицяння; з боязні здатися незграбним або бути викритим 

у чомусь скоєному; від усвідомлення глибокої провини перед кимось і т. п.; 

– бар’єр поганого настрою. Поганий настрій часто спричиняє 

конфлікти. Цей емоційно-негативний стан впливає на партнера, паралізуючи 

його бажання спілкуватися; 
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 – бар’єр мови. Цей бар’єр спілкування виникає внаслідок допущених 

мовленнєвих помилок. Він може спотворити або навіть повністю заглушити 

слова мовця. Такий бар’єр виникає внаслідок: емоційного збудження; 

неправильного вибору слів; помилок у побудові повідомлення; неправильної 

оцінки здатності партнера зрозуміти передану йому інформацію; слабкої 

аргументації висловлювань; невміння використовувати соціально-

психологічні механізми спілкування [88]. 

Психологи виділяють емоційний бар’єр як один із тих, що часто 

трапляється в міжособистісному спілкуванні та ускладнює процес 

спілкування. На основі якісного аналізу ми бачимо, що емоційні бар’єри 

можуть виявлятися в різних формах. Значними емоційними бар’єрами є 

,,Небажання зближатися з людьми на емоційній основі”, ,,Негнучкість, 

невиразність емоцій” і ,,Неадекватність прояву емоцій”. Таку тенденцію 

можна пояснити віковими особливостями, на які вказують багато психологів 

(А. Реан, Р. Нємов, Л. Виготський, І. Кон і ін.), через відсутність великого 

досвіду в спілкуванні, бажання виділитися серед інших, проявити себе. 

Поняття ,,емоції” – це суб’єктивні реакції людини на вплив зовнішніх і 

внутрішніх подразників. Вони проявляються у відчуттях задоволення або 

незадоволення, радості та страху, розслаблення та напруги. Емоції прийнято 

ділити на позитивні й негативні. Відповідно людина прагне до позитивних 

емоцій і хоче уникати негативних. 

У педагогічному словнику поняття емоції – реакції людини на 

внутрішні та зовнішні подразники, що мають яскраво виражене суб’єктне 

забарвлення й охоплюють усі види почуттєвості та переживань. Емоційні 

реакції, за Л. Виготським, істотно впливають буквально на всі форми нашої 

поведінки, на всі моменти виховного процесу [35]. У тлумачному словнику 

сучасної української мови емоції – переживання людиною свого ставлення до 

дійсності, до особистого й навколишнього життя; душевні переживання, 

почуття людини [147]. 

Основною причиною негативних емоцій є відчуття незадоволення, 
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міжособистісні конфлікти, стреси. Бар’єр негативних емоцій погано впливає 

на результати спілкування. У ньому виділяють бар’єр спілкування, який 

виникає на ґрунті страждання або горя. Він може виникати і у відповідь на 

події, і напередодні їх. Бар’єр спілкування, який виникає через негативні 

емоції, створює викривлене уявлення про дійсність і неправильні оцінки. 

Дуже часто це виражається в агресивності або в намаганні взагалі уникнути 

спілкування, замкнутися наодинці. Неувага до негативних емоцій у цьому 

випадку викликає прикрість і ще більше переживання, а підвищена увага, 

участь і втіха часто провокують лише роздратування. Важко подолати бар’єр 

спілкування, викликаний сильним роздратуванням і гнівом. Ці емоції 

породжуються у відповідь на неочікувані (формальні) перешкоди до 

задоволення тієї чи тієї потреби. У спілкуванні мотивований гнів, запал, 

емоційний потенціал, енергія та сміливість, рішучість людини можуть 

набагато зрости. У цьому випадку їй відмовляє тверезий розрахунок, 

передбачливість і гнучкість. Людина схильна до різких слів і агресивних дій. 

По-діловому можна й потрібно спілкуватися лише з людиною, яка управляє 

своїми емоціями. Якоюсь мірою навіть аморально використовувати ситуацію, 

у якій емоції володіють суперником. 

Проведене дослідження дає підставу назвати компонент особистісним, 

основними складниками якого є: здатність до комунікативного контролю; 

схильність до взаєморозуміння; здатність до подолання емоційних бар’єрів у 

міжособистісному спілкуванні.  

Розглянемо третій компонент. Звернемось до поняття 

,,самоактуалізації”. Так, В. Завірюха в роботі, присвяченій формуванню 

здатності до професійного самозростання, професійне самовдосконалення 

визначає як діяльність у формі самоактуалізації, що спрямована на 

формування себе як фахівця. Складниками цієї діяльності, на думку автора, є: 

вдосконалення професійних знань, умінь і навичок; розвиток професійно 

важливих особистісних якостей [71, с. 9]. 

У деяких напрямах сучасної західної психології самоактуалізація 
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висувається на роль головного мотиваційного чинника, на противагу 

біхевіоризму й фрейдизму, за якими поведінкою особистості рухають 

біологічні сили. Самоактуалізація припускає наявність сприятливих 

соціально-історичних умов. Це безперервна реалізація потенційних 

можливостей, здібностей і талантів, як звершення своєї місії, або покликання, 

долі тощо, як повніше пізнання й, отже, прийняття власної початкової 

природи, як невпинне прагнення до єдності, інтеграції чи внутрішньої 

синергії особистості. Проблематику самоактуалізації активно розробляв 

А. Маслоу. Він уважав, що самоактуалізація є найвищою потребою людини 

відповідно до „піраміди потреб”. Згідно з його теоретичними положеннями, 

людина здатна до задоволення більш високих (з піраміди) потреб тільки 

після того, як задоволені нижчі. Отже, щоб людина змогла 

самоактуалізуватися, їй спочатку необхідно задовольнити всі інші потреби 

відповідно до піраміди. За А. Маслоу, самоактуалізованим людям властиве: 

яскравіше й чіткіше сприйняття реальності; спонтанність; орієнтування на 

вирішення проблеми; пошук усамітнення для зосередження; незалежність у 

мисленні; пограничний або містичний досвід; щира доброта; благородство і 

повага; почуття гумору; креативність; культурна відкритість; усвідомлення 

власної недосконалості. Дослідження самореалізації можна знайти в студіях 

таких учених, як  А. Адлер, який пише про прагнення до влади, К. Юнг – до 

індивідуації, Еріх Фромм – про продуктивний характер, Карл Роджерс – 

увага до клієнта. Дослідження самореалізації часто проводяться в контексті 

питання про почуття власної гідності, сенсу життя, усвідомлення, розуміння 

цілей і цінностей у житті. Ці дослідження інтегрують такі напрями 

психології, як психологія особистості, психологія мотивації, соціальна 

психологія розвитку, андрагогіка [50].  

Отже, самоактуалізація майбутніх соціальних педагогів у процесі 

фахової підготовки – постійне прагнення до повного виявлення, розвитку 

особистісних потенційних можливостей; здатність їх реалізації. До 

самоактуалізаційного компонента ми зараховуємо такі показники, як: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%85%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%AE%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0


54 
 

 
 

здатність до саморозвитку, потреба до самореалізації себе в професійній 

діяльності; здатність жити в злагоді із собою; наявність вольових зусиль. 

Значно поглибили наше розуміння здатність до саморозвитку, 

потреби до самореалізації себе в професійній діяльності. Звертає на себе 

увагу тлумачення поняття самореалізації як реалізація свого творчого, 

людського потенціалу [35]. 

Ми розуміємо самореалізацію майбутніх соціальних педагогів у 

процесі фахової підготовки як свідому, цілеспрямовану діяльність, 

направлену на реалізацію власних сил, здібностей, можливостей, життєвих 

настанов. Самореалізація, на наш погляд, тісно пов’язана з поняттям 

саморозвиток, що описується як розумовий або фізичний розвиток людини, 

якого вона досягає самостійними заняттями, вправами; розвиток чого-небудь 

власними силами, без впливу, сприяння яких-небудь зовнішніх сил [Там 

само]. 

Здатність до саморозвитку тільки відносно залежить від уміння 

засвоєння теоретичних знань, у житті є багато чинників, які заважають 

реалізувати свій природний інтелектуальний потенціал. Основними з них є: 

вплив сім’ї; власна інерція, небажання щось змінити; передчасне 

розчарування, коли встановлюється позиція ,,нічого неможливо зробити”; 

недостатність підтримки інших людей при можливих невдачах і труднощах, 

що виникають у ході перемін; необ’єктивна оцінка інших людей; ворожість 

інших людей, які вважають, що переміни можуть загрожувати їхньому 

статусу, або вносити дискомфорт (окремі з них прагнуть саботувати можливі 

зміни, вносячи сумнів, висміюючи їх, або навіть вступають у прямий 

конфлікт); недостатність ресурсів. 

Отже, індивідуальний розвиток – це процес усебічного вдосконалення 

людини протягом усього життя. Це набуття здатності управляти поточними 

подіями, боротьба з труднощами в конкурентному середовищі [74].  

Для майбутніх соціальних педагогів життєво важливим є розвиток 

здатності бути відкритим для нових знань і досвіду вміння бути гнучким, 
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пристосовуватись до зміни обставин. Здатність бути гнучким визначається 

сукупністю таких навичок: точно оцінювати ситуацію; слухати й чути інших; 

постійно переглядати сьогодення; не зациклюватись на старому досвіді; 

одержувати задоволення від подолання бар’єрів; визнавати за іншими право 

на помилки. Гнучкість пов’язана з відкритістю особистості. Відкрита людина 

має такі переваги: має силу переконання; викликає довіру й лояльність у 

інших; дає вихід своїм почуттям і цим знижує напругу; береться за важкі 

справи; установлює взаємини з іншими. Відкритій людині протистоїть 

людина-гравець, яка має такі потенційні переваги: вигляд ефективного й 

надійного; проявляє гнучкість; уміло надає сприяння іншим; обережна в 

зобов’язаннях; може змінювати свою позицію; переслідує перш за все свої 

інтереси. Людина-гравець має потенційні недоліки; може викликати 

недовіру; має недійсний авторитет; підриває увагу до себе; не працює з 

повною віддачею. Саморозвиток – це більш безперервний процес, ніж мета, 

яку треба досягти [74]. 

Ми вважаємо, що здатність до саморозвитку – це здатність майбутніх 

соціальних педагогів до набуття, оновлення та розвитку знань, умінь, 

адаптації до змін у навколишньому середовищі. Майбутні соціальні педагоги, 

на нашу думку, мають можливість займатись своїм саморозвитком упродовж 

усього життя.  

На нашу думку, самоактуалізаційний компонент повинен містити 

здатність жити в злагоді з собою.  

Дуже часто ми бачимо людей, які відрізняються завидним фізичним 

здоров’ям, але в яких ,,немає злагоди з собою”. Це виражається або в 

залежності від чого-небудь чи кого-небудь, або в надмірній вразливості чи 

почутті провини тощо. На таких прикладах ми чітко можемо побачити, що 

психологічний стан людини є такою ж ключовою умовою для щасливого 

життя, як здорове фізичне тіло та успішна соціальна адаптація. Психологічне 

здоров’я визначається особистими якостями людини, які допомагають їй 

знайти свій шлях у житті та гармонізувати потреби окремо взятої особистості 
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та суспільства загалом [69]. 

Уважаємо, що майбутні соціальні педагоги повинні жити в злагоді, 

гармонії з собою, мати адекватну думку про себе, оцінювати себе об’єктивно 

та адекватно – без самознищення та без надмірно високої думки про себе. 

Перш за все необхідно сказати, що не варто плекати ілюзій щодо абсолютно 

здорової психіки. Людина влаштована так, що, вирішуючи одне завдання, 

вона стикається з наступним і т. п. Але однозначно варто прагнути, щоб 

майбутні соціальні педагоги розбирали свої проблемні ситуації, адже таким 

чином вони можуть кардинально змінити своє життя на краще. 

Розглянемо, як бути в згоді з собою: п’ять кроків назустріч : 

– слідувати своїм бажанням. Візьміть аркуш паперу й напишіть ТОП-

100 своїх бажань – від великих (як побачити Париж), до найбільш маленьких 

(зустріти світанок або купити ось той симпатичний блокнот для записів 

кулінарних рецептів). Щодня заповнюйте його, поки не набереться сто таких 

бажань. Уклейте цей список у щоденник і регулярно виконуйте свої бажання; 

– журнал щастя: усвідомлювати себе в моменти щастя. Заведіть 

фотоальбом і фотографуйте себе в моменти щастя, радості й заспокоєння. 

Пишіть у ньому про радощі кожного дня, про події, які трапляються з вами зі 

списку ТОП-100. Такий щоденник буде нагадувати вам про те, що насправді 

важливо й цінно для вас. З іншого боку, це відмінний путівник для того, щоб 

вибрати, як провести наступний день у злагоді з собою; 

– слідувати своїм принципам. Одним із кроків на шляху до себе є 

усвідомлення своїх життєвих принципів, те, що ми називаємо чинити по 

совісті і з собою, і з іншими людьми. Дбайливо ставитися до себе – це 

раціонально харчуватися, спати достатньо, не засуджувати інших людей, не 

брати участі в аферах, робити благодійні внески. У вашій декларації буде все 

за вашими переконаннями й правилами. Напишіть, що знаєте про себе, і 

доповнюйте її після кожної непростої ситуації, де вам довелося зробити 

вибір: не дозволяти образи й брутальності щодо себе; не доносити на інших; 

брати на себе відповідальність за помилки; допомагати нужденним – що буде 

http://www.koxana.com/karera/psiholog/690-buti-v-zgodi-z-soboyu.html
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у вашій декларації? 

– утілювати свою місію. Людина, яка займається своєю справою, живе 

в гармонії з собою й навколишнім світом, приносить у світ те, що найбільше 

любить робити. Напишіть свої спостереження: що ви любите робити кожен 

день і що дійсно потрібно іншим людям. Це й буде ваша місія – те, що ви 

даєте цьому світу. Особливо творчі натури можуть придумати образ і 

намалювати його. Знати й застосовувати свої сильні сторони. Усвідомлення 

себе: привабливою, розумною жінкою; гарною матір’ю; професіоналом своєї 

справи; 

– додає впевненості в собі й дозволяє робити вибори, які приносять вам 

успіх і визнання. Консультація психолога або тренінг про любов до себе 

дозволять скорегувати самооцінку, тоді любов до себе й самоповага будуть з 

вами все життя. Умиротворіння, спокій і свобода – так більшість описують 

цей чудовий стан. Виникають конфлікти між тим, що ми хочемо, і тим, що 

треба зробити. Життя наповнюється особливим змістом. Ми відчуваємо, що 

ми є живі і справжні. Людина, яка знаходиться в згоді із собою: виглядає 

природно; викликає довіру; випромінює тепло й прийняття. Такий стан не 

дається майбутнім соціальним педагогам від народження, але вони можуть 

навчитися бути в ньому й жити в злагоді із собою [80]. 

Розглянемо наявність вольових зусиль. У радянській психології 

найбільш повний огляд і аналіз розвідок з проблеми волі є в студіях 

В. Селіванова, М. Ярошевського [214; 215], у підручниках С. Рубінштейна 

[167; 169]. 

Дослідження поняття волі почалося ще за часів античності й 

трапляється в працях Аристотеля [8]. 

Р. Декарт також досліджував поняття волі. Він уводить поняття волі як 

здатність душі формувати бажання й визначати прагнення до будь-якої дії 

людини, яку не можна пояснити на основі рефлекторного принципу. Воля – 

це свідоме регулювання людиною своєї поведінки й діяльності, виражене в 

умінні долати внутрішні та зовнішні труднощі при здійсненні 
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цілеспрямованих дій і вчинків [112, с. 508]. 

І. Сєченов відзначав, що ,,воля – це не якийсь безликий агент, що керує 

лише диханням, а діяльна сторона розуму й морального почуття, яка керує 

диханням в ім’я того чи того й часто наперекір навіть почуттю 

самозбереження” [180, с. 255 – 256]. 

Згідно з поглядами В. Селіванова [175], під волею слід розуміти 

активність особистості, передусім активність регуляції в умовах подолання 

труднощів. Ця активність має два аспекти: змістовий та аспект форми 

виявлення процесу. Загалом форми активності особистості поділяють на: 

імпульсивну (миттєву психічну реактивність особистості на внутрішні чи 

зовнішні впливи – без роздумів, оцінки наслідків); звичну, де дії є 

здебільшого стереотипними, а вольовий контроль відбувається за звичкою; 

вольову, як вищу форму активності, за якої особливості ситуації напруження 

між мотивацією й перешкодою чинять найбільший опір особистості та 

вимагають зусиль свідомої саморегуляції поведінки [33, с. 603 – 604].  

Воля – це свідомо спрямована активність особистості. Вона є 

внутрішньою активністю психіки, пов’язаною з вибором мотивів, 

цілепокладанням, прагненням до досягнення мети, зусиллям до подолання 

перешкод, мобілізацією внутрішньої напруженості, здатністю регулювати 

спонукання, можливістю приймати рішення, гальмуванням поведінкових 

реакцій. Усе це – специфічні властивості волі. Зв’язок волі з активністю має 

важливу характеристику – умисність, свідому цілеспрямованість психічних 

процесів у стані вольової активності. Свідомість і воля є самостійними, хоча 

й поєднаними та перехрещуваними гранями психічного. Виконуючи свою 

роль у психічному процесі, свідомість не стає волею, але все ж таки є її 

важливою ознакою. Свідомість і у вольовому процесі залишається 

свідомістю. Вона забезпечує виконання волею її функцій [Там само, с. 604]. 

У концепції В. Селіванова [174; 177] воля розуміється як 

психологічний інструмент, що дозволяє особистості справлятися з 

імпульсивністю й не піддаватися рутині. Воля визначається як свідомий 
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рівень регуляції людиною своєї поведінки й діяльності, виражений у вмінні 

долати внутрішні та зовнішні перешкоди при здійсненні цілеспрямованих дій 

і вчинків. Вольову регуляцію В. Селіванов розглядає вищу форму активності 

(свідомо спрямована активність) особистості, у якій проявляється здатність 

людини панувати над собою, боротися за досягнення поставленої мети. Така 

регуляція відбувається за допомогою вольових зусиль [178], 

конкретизуючись у вольових процесах, станах, властивостях, діях. На його 

думку, вольова регуляція не може вважатися завершеною, якщо вона не 

виразилася через виконання. Загалом вольова діяльність особистості 

охоплює: вольові процеси, які мають місце в будь-якому вольовому вчинку, 

зусиллі; вольову діяльність, яка виражається в здійсненні довільних і 

мимовільних дій; вольові стани – це тимчасові психічні стани, які 

оптимізують, мобілізують психіку людини на подолання внутрішніх і 

зовнішніх перешкод.  

Часто такі стани виявляються у вольовому зусиллі, яке відображає силу 

нервово-психічного напруження, що мобілізує фізичні, інтелектуальні й 

моральні сили людини; вольові якості – відносно стійкі, незалежні від 

конкретної ситуації психічні утворення людини [33, с. 604 – 605]. 

Проаналізувавши дослідження вчених, доходимо висновку: під волею 

можемо розуміти певне свідоме прагнення людини діяти тим чи тим чином у 

певних ситуаціях, навіть усупереч певним зовнішнім чи внутрішнім 

чинникам. Воля виникає тоді, коли людина виявляється здатною до рефлексії 

своїх потягів, може так чи так зіставитися з ними. Виникнення волі, на нашу 

думку, нерозривно пов’язано зі становленням індивіда як суб’єкта, який 

визначає свою поведінку, відповідаючи за неї. Проведене дослідження дає 

підставу назвати компонент самоактуалізаційним. Основними складниками 

якого є здатність до саморозвитку, самореалізація себе в професійній 

діяльності; здатність жити в злагоді з собою; наявність вольових зусиль. 

Розглянемо останній компонент нашого дослідження – мобілізаційний. 

Пріоритетним напрямом розвитку системи підготовки майбутніх фахівців 
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кінця ХХ – початку ХХI століття є впровадження ідей, концепцій та 

технологій, спрямованих на подальше забезпечення процесу 

самовдосконалення, на доступність та ефективність освіти, на активне 

пристосування молодого покоління фахівців до життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві. Одним із засобів досягнення цих цілей є 

розвиток невикористаних резервів людини як механізмів, що забезпечують 

розроблення індивідуальних особистісних програм різних рівнів складності 

залежно від конкретних потреб підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

Розглянемо один із способів залучення потенційних можливостей майбутніх 

фахівців задля досягнення ними успішних результатів у професійній 

діяльності, тобто особистісну змобілізованість [18].  

Аналіз дослідження І. Богданової щодо особистісної змобілізованості  

майбутнього вчителя дозволив з’ясувати, що родовим поняттям 

змобілізованості є поняття ,,готовність” до діяльності, яка загалом 

трактується як стан мобілізації всіх психофізичних систем людини, що 

забезпечують ефективне виконання професійних дій [81; 18]. 

Підкреслюючи сутність поняття ,,змобілізованість”, звернемо увагу на 

думку І. Сергєєва, який трактує її як стан психофізичної готовності людини 

до майбутніх дій [18; 179]. Бути змобілізованим означає вміти мобілізувати в 

кожній конкретній ситуації знання та досвід. Більш високого статусу 

поняттю „змобілізованості” надає В. Деркач [18; 58], який зазначає, що 

кожна людина протягом життя може досягати професійного „акме”, тобто 

максимальну змобілізованість. Максимальна змобілізованість – вищий рівень 

у професійному розвитку, реалізація всіх професійних здібностей та 

можливостей. 

Отже, особистісна змобілізованість визначається мобілізаційною 

готовністю майбутніх соціальних педагогів до професійного саморозвитку та 

розуміється як фундаментальна здатність успішно виконувати будь-яку 

діяльність завдяки самонастроюванню на контроль своїх дій [18]. 

Змобілізованість майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 
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підготовки неможлива без емоційної стабільності.  

Поняття емоційної стабільності та емоційної стійкості нерідко 

розглядають як синонімічні: здатність регулювати емоційні стани, 

несхильність до афективного реагування, стійкість окресленого емоційного 

стану. Проте зауважимо, що емоційна стійкість визначена дослідниками як 

інтегративна властивість особистості, що є головним критерієм успішної 

діяльності в емоціогенних обставинах (Л. Аболін, П. Зільберман, О. Чебикін). 

Ідеться не тільки про емоції, але й про інтелектуальні, мотиваційні, сенсорні, 

моторні та інші якості особистості, що виникають при дії емоціогенних 

чинників подразників у процесі діяльності, які перешкоджають виникненню 

емоційних станів, що дезорганізують поведінку людини [75; 97; 206]. 

Погляди деяких фахівців ґрунтуються на положенні про те, що 

емоційна стабільність безпосередньо зв’язана з певними переживаннями та 

емоційними станами. Її характеризують такі риси, як урівноваженість, 

оптимістичність, терплячість, спокійність; переважання позитивних емоцій. 

Емоційну ж нестабільність розглядають як нестійкість настрою та емоцій, 

песимістичність, занепокоєння, боязкість, вдумливість, заклопотаність; часту 

зміну емоцій протилежних знаків [97; 122]. Інший підхід ґрунтується на 

положенні про високу міру емоційної стійкості, що властива індивідам з 

низькою емоційною чутливістю, тобто емоційна стабільність – це 

індивідуальне неприйняття емоціогенних чинників [97]. 

Існує й такий погляд на емоційну стабільність, як на властивість 

особистості, що забезпечує стабільність стенічних емоцій та емоційного 

збудження при впливові різних стресорів [97; 150]. 

Наявність емоційної стабільності свідчить про спроможність ефективно 

виконувати відповідну діяльність; поряд з мотиваційною, інтелектуальною, 

вольовою підготовленістю є важливою умовою діяльності особистості. Якщо 

функціонування емоційної сфери особистості не сприяє виконанню 

відповідної діяльності, тоді спостерігаємо емоційну нестабільність. Разом з 

тим, емоційна нестабільність виявляє себе через неоптимальний рівень 
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емоційного збудження, наприклад, у діапазоні від надмірної радості до 

переживання жаху, або це пов’язано з ригідністю поведінки тощо. Отже, 

емоційна стабільність – це сприятлива характеристика емоційної сфери 

особистості відносно конкретної діяльності або ситуації спілкування. 

Саморегуляція психічних станів – це провідний чинник емоційної 

стабільності індивіда. Крім того, наявність емоційної стабільності пов’язана з 

оптимальним рівнем прояву емоційних властивостей особистості [97]. 

Розглянемо більш докладно перетворення енергії впливу. Звернемо 

увагу на поняття енергодійність. У дослідженнях І. Богданової також 

здійснено аналіз сутності цього поняття. На думку психологів, талановитим 

людям притаманні характерні риси, серед яких головними вважають такі, як: 

плинність думки, її гнучкість, оригінальність, допитливість, мужність. 

Педагогам з розвинутою інтуїцією також притаманні певні риси: пізнавальна 

діяльність та інтелектуальна активність. Своєю чергою, з’ясовано, що 

взаємодія інтуїтивного й логічного пізнання породжує ,,енергодійність” 

учителя, яка становить основу структури його професійно-педагогічної 

компетентності. Розглянемо ,,енергодійність” теоретичної, організаційної та 

проектувальної компетентності. Для визначення сутності цих феноменів 

пов’яжемо стан „енергодійності” компетентності педагога зі станом 

змобілізованості як таким, що визначається як повна готовність до виконання 

певних дій. Розглянемо деякі характеристики означеного стану. Припустимо, 

що ,,енергодійність” проектувальної компетентності характеризується 

такими ознаками: протяжністю в просторі (від майбутнього вчителя до 

учасників процесу професійної діяльності, від них до тієї діяльності, яку вони 

будуть здійснювати; потужністю результатів діяльності, ,,енергодія” яких 

перевищує енергетичні витрати вчителя. Охарактеризований стан педагога 

визначимо як ,,проектувальну змобілізованість”. Крім розглянутих 

феноменів, визначимо сутність суб’єктної ,,енергодійності” педагога. Вона 

характеризується такими ознаками: силою прагнення до професійного 

зростання; індивідуальністю особистості, що характеризується специфічним 
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чуттям, проблемним баченням, тонким розумінням, творчою уявою, чіткою 

пронизливістю, практичною мудрістю. Такий стан педагога визначимо як 

,,суб’єктна змобілізованість” [19]. 

Розглянемо готовність до самоосвіти. В основі самоосвіти лежить 

цікавість того, хто навчається, у поєднанні з самостійним вивченням 

матеріалу” (М. Кураш). У сучасній науковій літературі є досить багато 

тлумачень поняття ,,самоосвіта”. У психології самоосвіта – ,,самостійно 

організована суб’єктом діяльність учіння, що задовольняє його потреби в 

пізнанні й особистісному зростанні, є необхідним складником процесу 

саморозвитку” [152, с. 340]. 

Самоосвіта є невід’ємною частиною систематичного навчання в 

стаціонарних закладах, сприяючи поглибленню, розширенню й більш 

міцному засвоєнню знань” [46, с. 296]. Так, В. Жуков, Л. Лаптєв, 

А. Подольська, В. Сластьонін, М. Фіцула дійшли спільної думки, що 

самоосвіта – це оновлення й удосконалення наявних у особи знань, умінь і 

навичок для того, щоб досягнути бажаного рівня професійної компетентності 

[159; 199]. 

Так, Я. Подоляк, Я. Шведова, В. Артюхова вважають самоосвіту по-

справжньому вільним видом освітньої діяльності, результати якої повністю 

визначаються бажаннями й здібностями особистості; необхідним 

компонентом життя освіченої й культурної людини, який визначає її 

суспільну цінність; шляхом до прискорення саморозвитку різних сторін 

особистості [153, с. 118 – 120].  

Як зазначає Т. Шестакова, самоосвіта спрямована на оновлення та 

поглиблення наявних у фахівців знань з метою досягнення бажаного рівня 

професійної компетентності [212, с. 61].  

Отже, самоосвіта – це самостійна, цілеспрямована, систематична 

освітня діяльність майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки, яка здійснюється через системний пошук, оволодіння, засвоєння, 

накопичення, упорядкування, систематизацію нових знань і цінностей 
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культури, шляхом оновлення і вдосконалення своїх знань, умінь і навичок, 

яка сприяє їх поглибленню, розширенню й більш міцному засвоєнню. 

Самоосвіта неможлива без самостійності.  

На думку С. Рубінштейна (1989), самостійність є результатом великої 

внутрішньої роботи людини, її здатності ставити не тільки окремі цілі, 

завдання, але й визначати напрям своєї діяльності [76]. 

І. Кон розширює це визначення, характеризуючи самостійність як 

властивість особистості, що припускає, по-перше, незалежність, здатність 

самому, без підказки ззовні, приймати й утілювати в життя важливі рішення; 

по-друге, відповідальність, готовність відповідати за наслідки своїх вчинків і, 

по-третє, переконання в тому, що така поведінка реальна, соціально можлива 

і морально правильна [93]. 

Проведене дослідження дає підставу назвати компонент 

мобілізаційним, у який ми включили такі складники, як: емоційна 

стабільність; перетворення енергії впливу; готовність до самоосвіти.  

На підставі аналізу наукової літератури нами розроблено структурні 

компоненти професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки: 

1. Мотиваційно-рефлексивний компонент зі складниками: потреба в 

досягненнях цілей; спрямованість до мотивації успіху; здатність до 

самооцінки реалізації життєвих цілей. 

2. Особистісний компонент зі складниками: здатність до 

комунікативного контролю; здатність до подолання емоційних бар’єрів у 

міжособистісному спілкуванні; схильність до взаєморозуміння. 

3. Самоактуалізаційний компонент зі складниками: здатність до 

саморозвитку, самореалізація себе в професійній діяльності; здатність жити в 

злагоді із собою; наявність вольових зусиль. 

4. Мобілізаційний компонент зі складниками: емоційна стабільність; 

перетворення енергії впливу; готовність до самоосвіти. 

В умовах сучасної кризи економічної, політичної, соціальної, наукової, 
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культурної та інших сфер життєдіяльності українського суспільства, що 

передбачають бурхливі, стрімкі, глибинні кількісні та якісні зміни, особливе 

значення для особистісного та професійного розвитку майбутніх соціальних 

педагогів набуває рівень розвитку їхньої мотивації професійного 

самовдосконалення в процесі фахової підготовки. Оскільки саме прагнення 

до постійного самопізнання, саморозвитку, самоактуалізації в умовах 

внутрішньоособистісної та зовнішньої, соціально-професійної нестабільності 

забезпечує, з одного боку, їхню професійну стійкість, усталеність, 

відповідний рівень професійної компетентності, з іншого, – постійний 

професійний розвиток.  

 

 

1.3. Діагностика рівнів професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки 

 

Проблема професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки, визначення сутності й структури 

професійного самовдосконалення дозволило нам розпочати проведення 

діагностики рівнів сформованості професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки. Було 

сформовано якісний і кількісний склад учасників експерименту, розроблено 

критеріальну базу дослідження, складено методику констатувального 

експерименту.  

Для практичного визначення професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки необхідні 

критерії та показники, на основі яких визначають рівень сформованості 

професійного самовдосконалення. З’ясування критеріїв професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки дозволило перевірити педагогічні умови, упровадження яких 
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допоможе самовдосконалюватись майбутнім соціальним педагогам. Отже, 

виокремлено критерії, показники із метою схарактеризувати рівні 

професійного самовдосконалення (див. табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Критерії, показники професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки 

Компоненти Критерії Показники 

мотиваційно-

рефлексивний 

спонукальний потреба в досягненні цілей 

спрямованість до мотивації 

успіху 

здатність до самооцінки 

реалізації життєвих цілей 

особистісний контактність здатність до комунікативного 

контролю 

здатність до подолання 

емоційних бар’єрів у 

міжособистісному спілкуванні 

схильність до взаєморозуміння 

самоактуалізаційний самоефективність здатність до саморозвитку, 

самореалізація в професійній 

діяльності 

наявність вольових зусиль 

здатність жити в злагоді із собою 

мобілізаційний енергодійність емоційна стабільність 

перетворення енергії впливу 

готовність до самоосвіти 

(здатність до самостійності) 

У структурі професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки ми виокремили такі компоненти: 

мотиваційно-рефлексивний, особистісний, самоактуалізаційний, 

мобілізаційний. Для оцінки досліджуваного феномену в межах кожного 
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компонента з’ясували основні критерії та їхні показники. 

За визначеннями, поданими у словниках, критерій (гр. kriterion – засіб 

для судження) – ознака, за якою оцінюють, визначають або класифікують 

що-небудь, міра судження [92; 116]. 

Показник – це характеристика певного аспекту критерію, за яким 

можна робити висновки [34]. 

Кожен критерій спрямований на оцінювання окремого компонента, що 

має три показники. Отже, говорити про професійне самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки можна за умови 

виявлення кожного критерію. 

Перейдемо до характеристики кожного з критеріїв професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки. 

Мотиваційно-рефлексивний компонент професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів визначаємо за 

спонукальним критерієм. 

Показниками професійної спрямованості ми вважаємо: 

– потреба в досягненнях цілей; 

– спрямованість до мотивації успіху; 

– здатність до самооцінки реалізації життєвих цілей. 

Особистісний компонент професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів розкриваємо за критерієм контактність. 

Критерій „контактність” визначаємо за рівнем комунікативного 

контролю на різних стадіях спілкування: установлення контакту, 

особистісної орієнтації, вирішення проблеми та вихід із контакту. 

Налагодження на контакт є сукупністю трьох показників: напруженість, 

стриманість, контактність. Комунікативний складник спілкування майбутніх 

соціальних педагогів охоплює обмін інформацією, а також те, як інформація 

формується, уточнюється, розвивається.  

Показниками цього критерію вважаємо: 
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– здатність до комунікативного контролю; 

– схильність до взаєморозуміння; 

– здатність до подолання емоційних бар’єрів у міжособистісному 

спілкуванні. 

Самоактуалізаційний компонент вираховуємо за критерієм само 

ефективність, що визначається за рівнем прагнення до саморозвитку, 

самооцінки особистісних якостей, які сприяють саморозвитку, оцінці 

можливостей реалізації себе в професійній діяльності; наявності сили волі та 

здатності до застосування вольових зусиль при подоланні перешкод. 

Процес самовдосконалення особистості майбутніх соціальних 

педагогів починається із самопізнання, яке відбувається на основі актів 

самоспостереження самоаналізу й самооцінки. На основі самопізнання 

формується самоставлення особистості, яке так само зумовлює прийняття 

рішення про необхідність самокорекції, самозміни і, як наслідок, – до 

практичних перетворювальних дій майбутнього фахівця, спрямованих на 

самого себе – до самотворення. Процес самопізнання, критичне ставлення до 

себе, адекватна самооцінка своїх професійних характеристик та 

властивостей, самоаналіз квазіпрофесійної та професійної (у період 

проходження педагогічної практики) діяльності майбутніх соціальних 

педагогів допомагають їм визначити напрями та завдання власного 

професійного самовдосконалення [15, с. 277]. 

Показниками самоефективного критерію вважаємо: 

– здатність до саморозвитку, самореалізацію себе в професійній 

діяльності; 

– здатність жити в злагоді з собою; 

– наявність вольових зусиль. 

І, нарешті, мобілізаційний компонент визначаємо за енергодійністю. 

Передбачає емоційну стабільність, енергію впливу, здатність до 

самостійності.  

Показниками цього критерію є: 
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– емоційна стабільність; 

– перетворення енергії впливу; 

– готовність до самоосвіти (здатність до самостійності). 

Ступінь прояву кожного з показників, узятих у сукупності, визначає 

рівень сформованості професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки. Ми визначили три рівні 

сформованості професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки: низький, середній, достатній. 

Зазначимо, ми будемо використовувати у своєму подальшому 

дослідженні метричну шкалу, яка містить три рівні: низький, середній, 

достатній. Тому ці методики були перераховані за вимогами кваліметричного 

розподілу за визначеними нами рівнями (див. додаток А). 

Опишемо кожен з рівнів професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки. 

Низький рівень професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів. На цьому рівні майбутні соціальні педагоги 

володіють позитивними й негативними стимулами, які зводяться до 

негативних переживань; емоційна система загалом налаштована на негативні 

стимули; мотиваційний полюс не визначається; комунікативний контроль 

низький, висока імпульсивність у спілкуванні, відкритість, поведінка мало 

піддається змінам залежно від ситуації спілкування та не завжди 

співвідноситься з поведінкою інших. Низький рівень самовдосконалення 

особистості ми визначаємо в студентів із негативним ставленням до будь-

яких особистісних змін та процесу самовдосконалення. У цих студентів 

немає прагнення до самостійного вирішення проблеми, постійної напруженої 

діяльності, пошуку ефективних способів навчальної та виховної діяльності. 

Низький рівень характеризується задоволеним вибором професії; відсутністю 

професійної спрямованості, наполегливістю в досягненні своїх цілей. 

Середній рівень професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів є базовим у професійному самовдосконаленні 
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майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки. 

Характеризується наявністю мотивації професійної діяльності в майбутніх 

соціальних педагогів, наявністю потреб у досягненні професійних знань, 

умінь та навичок у професійній діяльності. На цьому рівні в майбутніх 

фахівців недостатня наполегливість у досягненні мети в професійній 

діяльності.  

Середній рівень професійного самовдосконалення особистості 

характеризується тим, що студенти, які знаходяться на цьому рівні, частково 

зацікавлені в самовдосконаленні своєї особистості й не до кінця усвідомили 

значення процесу самовдосконалення в становленні педагога в сучасній 

навчально-виховній діяльності. 

Достатній рівень професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів з позитивною орієнтацією на самовдосконалення 

особистості, високою життєтворчою активністю, глибоким усвідомленням 

процесу самовдосконалення для особистісного становлення майбутнього 

педагога, для його професійного, інтелектуального, соціального, культурного 

зростання в сучасному навчально-виховному процесі. 

Цей рівень характеризується вираженою стійкою мотивацією до 

професійної діяльності, усвідомленою потребою в досягненні професійних 

знань, умінь та навичок; вираженою позитивною професійною 

спрямованістю, наполегливістю в досягненні своєї мети; формується 

функційний інтерес, досягається вершина – професійна потреба вивчати 

соціальну педагогіку та оволодіння основами педагогічної майстерності. Це 

виражається в потребі долати перешкоди та досягати високих показників у 

праці, самовдосконалення себе, самореалізації, здатності управляти своїми 

емоціями, високому комунікативному контролі, схильності до контактності; 

спроможності до саморозвитку, реалізації у професійній діяльності, 

самооцінці своїх якостей, умінні жити у злагоді з собою. На достатньому 

рівні майбутні соціальні педагоги знають себе й можуть довіряти собі, мають 

цінне вміння знаходити вихід із складних ситуацій і особистого характеру, і 
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тих, що стосуються взаємин з іншими. Характеризується вмінням бути для 

себе джерелом сили й підтримкою навіть тоді, коли інші цю силу називають 

слабкістю.  

Завдання експериментально-дослідної роботи – проведення 

діагностики щодо рівня професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки. Було проведено 

попереднє діагностування серед 90 студентів 1 – 4 курсів, спеціалістів та 

магістрів денного відділення, а також 20 студентів 2 – 4 курсів заочного 

відділення факультету початкового навчання спеціальності ,,Соціальна 

педагогіка” ДЗ ,,Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського”, 113 студентів 2 – 4 курсів денного 

відділення Херсонського державного університету. На констатувальному 

етапі експериментально-дослідної роботи загалом узяли участь 223 студенти: 

ЕГ – 110 та КГ – 113. На цьому етапі дослідження визначено розробку 

кількісної та якісної характеристика кожного з рівнів. 

Охарактеризуємо отримані дані за першим спонукальним критерієм 

мотиваційно-рефлексивного компонента з показниками: потреба в 

досягненнях цілей, спрямованість до мотивації успіху, здатність до 

самооцінки реалізації життєвих цілей. Цей рівень ми перевірили за 

допомогою діагностики мотивації досягнення (А. Мехрабіан, яка дає 

можливість виявити потребу долати перешкоди та домагатися високих 

показників); діагностики мотивації успіху та боязні невдачі (адаптована 

М. Фетискіним, яка дає змогу діагностувати два мотиви особистості – 

прагнення до успіху чи боязні невдачі); методики самооцінки професійно-

педагогічної мотивації (адаптована М. Фетискіним, яка дає змогу виявити, на 

якій мотиваційній сходинці знаходиться досліджуваний). 

Результати опитування подано нижче у вигляді зведеної таблиці. 
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Таблиця 1.2 

Діагностика рівнів професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки за спонукальним 

критерієм  

(мотиваційно-рефлексивний компонент) 

 

Групи Рівні 

низький середній достатній 

Кількість % Кількість % Кількість % 

Показник 1 – потреба в досягненні цілей 

ЕГ  

110                               

52 47,3 

 

50 45,4 8 7,3 

КГ 

113 

56 49,6 37 32,7 20 17,7 

Показник 2 – спрямованість до мотивації успіху 

ЕГ 

110 

68 61,8 0 0 42 38,2 

КГ 

113 

78 69 22 19,5 13 11,5 

Показник 3 – здатність до самооцінки реалізації життєвих цілей 

ЕГ             

110 

57 51,8 49 44,5 4 3,7 

КГ 

113 

82 72,6 31 27,4 

 

0 0 

 

Як представлено в таблиці 1.2, за першим показником (потреба в 

досягненні цілей) можна стверджувати: в ЕГ 52 студенти, що становить 

47,3% від загальної кількості респондентів цієї групи, демонструють низький 

рівень, 50 осіб (45,4%) – середній, 8 студентів (7,3%) мають достатній рівень. 

У КГ – 56 студентів, що складає 49,6% від загальної кількості респондентів 

цієї групи, демонструють низький рівень, 37 осіб (32,7%) – середній і 20 

студентів (17,7%) мають достатній рівень. 

За другим показником (спрямованість до мотивації успіху) зафіксовано 

в ЕГ 68 студентів, що становить 61,8% від загальної кількості респондентів 

цієї групи, які демонструють низький рівень, 42 студенти (38,2%) – достатній 

рівень. У КГ 78 студентів, що становить 69%, демонструють низький рівень, 
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22 респонденти (19,5%) – середній і 13 (11,5%) – достатній рівень. 

За третім показником (здатність до самооцінки реалізації життєвих 

цілей) виявлено за методикою самооцінки професійно-педагогічної мотивації 

в ЕГ: 57 студентів, що становить 51,8% від загальної кількості цієї групи, 

демонструють низький рівень, 49 респондентів (44,5%) – середній і 4 (3,7%) – 

достатній. У КГ виявлено 82 студенти (72,6% від загальної кількості 

респондентів цієї групи), які демонструють низький рівень, 31 (27,4%) – 

середній. 

За результатами проведених методик ми одержали рівні професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки за критерієм спонукальний мотиваційно-рефлексивного 

компонента на констатувальному етапі експерименту (див. табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Результати діагностування рівнів професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки за 

спонукальним критерієм мотиваційно-рефлексивного компонента на 

констатувальному етапі експерименту 

Рівні ЕГ 

110 

КГ 

113 

 Кількість       % Кількість        % 

Низький  59 53,6 72 63,7 

Середній 33 30 30 26,6 

Достатній 18 16,4 11 9,7 

 

Отже, продовжуючи аналізувати наявний рівень професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки відповідно до першого – науково-теоретичного критерію 

(спонукальний), ми звернули увагу на дані опитування студентів, подані в 

табл. 2.4. На достатньому рівні виявлено 18 студентів (16,4%) ЕГ і 11 (9,7%) 

КГ. У майбутніх соціальних педагогів достатньо сформована потреба в 
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досягненні цілей, вони спрямовані до мотивації успіху.  

Середній рівень мають 33 студенти (30%) ЕГ і 30 (26,6%) КГ.  

Низький рівень зафіксовано в 59 респондентів (53,6%) ЕГ і 72 (63,7%) 

КГ. У студентів простежується низька потреба до мотивації успіху і боязнь 

невдачі, а також занижена самооцінка до професійно-педагогічної мотивації. 

Продовжуючи аналіз діагностики рівнів сформованості професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки, охарактеризуємо отримані дані за другим критерієм – 

контактність особистісного компонента з показниками: здатність до 

комунікативного контролю, схильність до взаєморозуміння, наявність 

емоційних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні. Ми використовували 

діагностику комунікативного контролю (М. Шнайдер, що дає змогу вивчення 

рівня комунікативного контролю), діагностику емоційних бар’єрів у 

міжособистісному спілкуванні (В. Бойко, що дає змогу виявити рівень 

емоційних бар’єрів), опитувальний листок Форварга на контактність (дає 

змогу діагностувати три показники налагоджування на контакти: 

напруженість, стриманість, контактність). 

Результати опитування представлено нижче у вигляді зведеної 

табл. 1.4. 

За першим показником (здатність до комунікативного контролю), як 

видно з табл. 2.5, на низькому рівні було виявлено 32 студенти (29,1%) ЕГ і 

40 (35,4%) КГ; на середньому  – 45 респондентів (40,9%) ЕГ і 57 (50,4%) КГ; 

на достатньому рівні – 33 особи (30%) ЕГ і 16 (14,2%) КГ. 

За другим показником (схильність до взаєморозуміння) на низькому 

рівні виявлено 18 студентів (16,4%) ЕГ і 26 (23%) КГ; на середньому – 56 

респондентів (50,9%) ЕГ і 52 (46%) КГ; на достатньому рівні – 36 студентів 

(32,7%) ЕГ і 35 осіб (31%) КГ. 

За третім показником (наявність емоційних бар’єрів у 

міжособистісному спілкуванні) на низькому рівні виявлено 22 студенти 

(20%) ЕГ і 45 студентів (39,8%) КГ; на середньому – 31 респондент (28,2%) 
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ЕГ і 17 студентів (15,1%) КГ; на достатньому – 57 осіб (51,8%) ЕГ і 51 

студент (45,1%) КГ.  

Таблиця 1.4 

Діагностика рівнів професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки за показниками 

критерію „контактність” 

(особистісний компонент) 

Групи Рівні 

низький середній достатній 

Кількість % Кількість % Кількість % 

Показник 1 – здатність до комунікативного контролю 

ЕГ 

110 

32 29,1 45 40,9 33 30 

КГ 

113 

40 35,4 57 50,4 16 14,2 

Показник 2 – здатність до взаєморозуміння 

ЕГ 

110 

18 16,4 56 50,9 36 32,7 

КГ 

113 

26 23 52 46 35 31 

Показник 3 – наявність емоційних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні 

ЕГ 

110 

22 20 31 28,2 57 51,8 

КГ 

113 

45 39,8 17 15,1 51 45,1 

 

Результати рівнів професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки за контактним критерієм 

особистісного компонента подано в табл. 1.5. 
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Таблиця 1.5 

Результати діагностування професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки за критерієм 

„контактність” особистісного компонента на констатувальному етапі 

експерименту 

Рівні ЕГ 

110 

КГ 

113 

 Кількість % Кількість % 

Низький  24 21,8 37 32,7 

Середній 44 40 42 37,2 

Достатній 42 38,2 34 30,1 

 

Отже, дані, подані в табл. 1.5, свідчать про те, що за контактним 

критерієм на достатньому рівні зафіксовано 42 студенти (38,2%) ЕГ і 34 

(30,1%) КГ, що свідчить про здатність студентів до комунікативного 

контролю, вони з високим комунікативним контролем, постійно слідкують за 

собою, добре знають де і як себе поводити. Незначній частині студентів 

емоції не заважають у спілкуванні. У великої частини студентів відбувається 

розвиток таких якостей, як : емпатія, теплота й повага, відвертість і щирість, 

конкретність, ініціативність, безпосередність. 

Середній рівень мають 44 студенти (40%) ЕГ і 42 (37,2%) КГ, у яких 

середній комунікативний контроль. Вони відверто ставляться до інших, але 

мають витримку в емоційних проявах, співвідносять свої реакції з 

поведінкою інших, у них наявні деякі емоційні проблеми в спілкуванні 

кожного дня. Студенти стримані й менше наділені якістю „контактність”. 

Низький рівень виявили 24 студенти (21,8%) ЕГ і 37 (32,7%) КГ. Це 

свідчить про те, що вони мають низький рівень комунікативного контролю, 

високу імпульсивність у спілкуванні, відкритість, розкутість, мало 

піддаються змінам залежно від ситуації спілкування і не завжди зважають на 

поведінку інших людей. Емоції явно заважають їм установлювати контакти з 
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людьми, вони схильні до якихось дезорганізувальних реакцій та станів, 

мають проблеми в налагоджуванні контактів. 

Продовжуючи аналіз діагностики рівнів професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки, охарактеризуємо отримані дані за третім самоефективним 

критерієм самоактуалізаційного компонента з показниками: здатність до 

саморозвитку, самореалізація себе в професійній діяльності; здатність жити в 

злагоді з собою, наявність вольових зусиль. Було використано діагностику 

рівня саморозвитку та професійно-педагогічної діяльності Л. Бережнова (яка 

дає змогу діагностувати рівень прагнення до саморозвитку, самооцінку своїх 

якостей, які сприяють саморозвитку, оцінку можливостей реалізації себе в 

професійній діяльності), тест на виявлення здатності жити в злагоді з собою 

(дає змогу діагностувати три показники вміння жити в злагоді з собою, тобто 

проявляти самовладання: вдоволений, амбівалентний, невдоволений), 

методика ,,Яка у вас сила волі” (дає змогу оцінити здатність до застосування 

вольових зусиль при подоланні перешкод).  

Результати опитування представлено нижче у вигляді зведеної 

табл. 1.6.  

Згідно з результатами, викладеними в табл. 1.6, за першим показником 

(здатність до саморозвитку, самореалізація себе в професійній діяльності) 

можна стверджувати, що зафіксовані в ЕГ 45 студентів, що становить 40,9% 

від загальної кількості респондентів цієї групи, демонструють низький 

рівень, 38 (34,6%) – середній і 27 (24,5%) – достатній. У КГ зафіксовано 47 

студентів (41,6% від загальної кількості респондентів цієї групи) 

демонструють низький рівень, 36 (31,9%) – середній і 30 осіб (26,5%) – 

достатній. 

За другим показником (здатність жити в злагоді із собою) зафіксовано в 

ЕГ 52 студенти, що становить 47,3% від загальної кількості респондентів цієї 

групи, які демонструють низький рівень, 52 особи (47,3%) – середній і 6 

(5,4%) – достатній рівень. У КГ 56 студентів (49,6% від загальної кількості 
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респондентів цієї групи) демонструють низький рівень, 47 (41,6%) – середній 

і 10 осіб (8,8%) – достатній рівень. 

Таблиця 1.6 

Діагностика рівнів професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки за показниками 

критерію „самоефективність” 

(самоактуалізаційний компонент) 

Групи Рівні 

низький середній достатній 

Кількість % Кількість % Кількість % 

Показник 1 – здатність до саморозвитку, самореалізація в професійній 

діяльності 

ЕГ 

110 

45 40,9 38 34,6 27 24,5 

КГ 

113 

47 41,6 36 31,9 30 26,5 

Показник 2 – здатність жити у злагоді з собою 

ЕГ 

110 

52 47,3 52 47,3 6 5,4 

КГ 

113 

56 49,6 47 41,6 10 8,8 

Показник 3 – наявність вольових зусиль 

ЕГ 

110 

74 67,3 36 32,7 0 0 

КГ 

113 

77 68,1 25 22,1 11 9,8 

 

За третім показником (наявність вольових зусиль) виявлені в ЕГ 74 

студенти, що становить 67,3% від загальної кількості респондентів цієї 

групи, демонструють низький рівень, 36 (32,7%) – середній. У КГ 77 

студентів (68,1% від загальної кількості цієї групи) демонструють низький 

рівень, 25 (22,1%) – середній і 11 осіб (9,8%) – достатній рівень. 

Результати рівнів професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки за критерієм 

самоефективність подано в табл. 1.7.  
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Таблиця 1.7 

Результати діагностування професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки за критерієм 

„самоефективність” самоактуалізаційного компонента на 

констатувальному етапі експерименту 

 

 

Рівні ЕГ 

110 

КГ 

113 

 Кількість % Кількість % 

Низький  57 51,8 60 53,1 

Середній 42 38,2 36 31,9 

Достатній 11 10 17 15 

 

Отже, продовжуючи аналізувати наявний рівень професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки відповідно до третього – науково-теоретичного критерію 

самоефективність, ми звернули увагу на дані опитування студентів, подані в 

табл. 1.7. На достатньому рівні виявлено 11 студентів (10%) ЕГ і 17 студентів 

(15)%) КГ. Це означає, що незначна кількість майбутніх соціальних педагогів 

мають прагнення до саморозвитку, високу самооцінку своїх якостей, які 

сприяють саморозвитку, достатній рівень для самореалізації. Студенти 

живуть у злагоді з собою, вони знають себе й можуть собі довіряти. Здається, 

що майбутні соціальні педагоги мають цінне вміння знаходити вихід із 

складних ситуацій і особистого характеру, і тих, що стосуються взаємин один 

з одним; уміють бути для себе джерелом сили й підтримкою навіть тоді, коли 

інші називають їхню силу слабкістю. Із силою волі в студентів усе добре. У 

важку хвилину вони не підведуть; їх не лякають ні нові доручення, ні далекі 

поїздки, ні справи, що лякають інших; хоча інколи їхня чітка позиція з 
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непринципових питань набридає тим, хто їх оточує.  

На середньому рівні зафіксовано 42 студенти (38,2%) ЕГ і 36 (31,9%) 

КГ. У цих респондентів наявний середній рівень прагнення до саморозвитку, 

самооцінка своїх якостей та перспективний рівень для самореалізації. 

Майбутні соціальні педагоги, вірогідно, не живуть у повній злагоді з собою. 

У них існують багато сумнівів і невдоволення собою, якісь перешкоди для 

повного прийняття власної особистості. Сила волі в них посередня. Якщо 

вони стискаються з труднощами, то намагаються їх долати, однак якщо 

побачать обхідні шляхи, відразу скористаються ними. За власним бажанням 

зобов’язань на себе не візьмуть, це не зовсім позитивно характеризує їх перед 

іншими. 

Низький рівень виявлено в 57 студентів (51,8%) ЕГ і 60 (53,1%) КГ. У 

цих майбутніх соціальних педагогів простежується низький рівень прагнення 

до саморозвитку, неперспективні для самореалізації, низький рівень 

самооцінки своїх якостей. Студенти мають повну відсутність злагоди із 

собою. Із силою волі в них справи не дуже добрі. Вони виконують, що легше 

й цікавіше, навіть якщо це може чимось зашкодити. До своїх зобов’язань 

ставляться без особливого ентузіазму, що нерідко призводить до 

конфліктних ситуацій. 

І, нарешті, продовжуючи аналіз діагностики рівнів професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки, охарактеризуємо отримані дані за четвертим і останнім критерієм 

енергодійності мобілізаційного компонента з показниками: емоційна 

стабільність, перетворення енергії впливу, готовність до самоосвіти 

(здатність до самостійності). На констатувальному етапі експерименту 

використано тест на виявлення емоційної стабільності (який дає змогу 

визначити три рівні емоційної стабільності: достатній, середній, низький), 

тест на виявлення домінантної формули перетворення впливу (який дає змогу 

зазирнути в енергетичну лабораторію власних емоцій), тест „моя 

самостійність” (спрямований на визначення рівня самостійності). Одержані 
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результати рівнів сформованості професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки за критерієм 

енергодійності подано в табл 1.8. 

Отже, згідно з результатами, викладеними в табл. 1.8, за першим 

показником (емоційна стабільність) можна стверджувати, що зафіксовано в 

ЕГ 19 студентів, що становить 17,3% від загальної кількості респондентів цієї 

групи, які демонструють низький рівень, 56 (50,9%) – середній рівень і 35 

респондентів (31,8%) – достатній. У КГ: 22 студенти, що становить 19,5% від 

загальної кількості, демонструють низький, 62 (54,9%) – середній і 29 (25,6%) 

– достатній рівень. 

Таблиця 1.8 

Діагностика рівнів професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки за показниками 

критерію „енергодійність” 

(мобілізаційний компонент) 

Групи Рівні 

низький середній достатній 

Кількість % Кількість % Кількість % 

Показник 1 – емоційна стабільність 

ЕГ 

110 

19 17,3 56 50,9 35 31,8 

КГ 

113 

22 19,5 62 54,9 29 25,6 

Показник 2 – перетворення енергії впливу 

ЕГ 

110 

24 21,8 64 58,2 22 20 

КГ 

113 

36 31,9 58 51,3 19 16,8 

Показник 3 – готовність до самоосвіти (здатність до самостійності) 

ЕГ 

110 

17 15,5 39 35,4 54 49,1 

КГ 

113 

23 20,4 36 31,8 54 47,8 
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За другим показником (перетворення енергії впливу) зафіксовано в ЕГ 

24 студенти, що становить 21,8% від загальної кількості респондентів цієї 

групи, які демонструють низький рівень, 64 особи (58,2%) – середній і 22 

(20%) – достатній. У КГ 36 студентів (31,9% від загальної кількості цієї 

групи) демонструють низький, 58 (51,3%) – середній і 19 студентів (16,8%) – 

достатній рівень. 

За третім показником (готовність до самоосвіти (здатність до 

самостійності) можна стверджувати, що зафіксовані в ЕГ 17 студентів, що 

становить 15,5% від загальної кількості осіб цієї групи, демонструють 

низький рівень, 39 (35,4%) – середній і 54 (49,1%) – достатній рівень. У КГ 23 

студенти (20,4% від загальної кількості цієї групи) демонструють низький 

рівень, 36 (31,8%) – середній, 54 (47,8%) – достатній рівень. 

Узагальнені дані рівнів професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки за критерієм 

енергодійність подано в таблиці 1.9. 

Таблиця 1.9 

Результати діагностування професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки за критерієм 

„енергодійність” мобілізаційного компонента на констатувальному етапі 

експерименту 

Рівні ЕГ 

110 

КГ 

113 

 Кількість % Кількість % 

Низький  20 18,2 27 23,9 

Середній 53 48,2 52 46 

Достатній 37 33,6 34 30,1 

 

Отже, дані, подані в табл. 1.9, свідчать, що на достатньому рівні 

перебувають 37 студентів (33,6%) ЕГ і 34 студенти (30,1%) КГ. Середній 
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рівень зафіксовано в 53 осіб (48,2%) ЕГ і 52 (46%) КГ. Низький рівень – у 20 

студентів (18,2%) ЕГ і 27 респондентів (23,9%) КГ. Зазначимо, що 

діагностика рівнів професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки за кожним окремим критерієм лише 

умовна, оскільки компоненти перебувають у тісному зв’язку. 

Завдання констатувального етапу експерименту полягало у визначенні 

первинного стану професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки, який визначався за середніми 

показниками кожного з критеріїв. Результати рівнів професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки на констатувальному етапі експерименту подано в табл. 1.10. 

Рівні професійного самовдосконалення як середні показники за 

поданими компонентами представлено в табл. 1.11.   

Таблиця 1.10 

Результати діагностики рівнів професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки 

Критерії Групи Рівні 

Низький Середній Достатній 

абс. % абс. % абс. % 

Спонукальний ЕГ 59 53,6 33 30 18 16,4 

КГ 72 63,7 30 26,6 11 9,7 

Контактність  ЕГ 24 21,8 44 40 42 38,2 

КГ 37 32,7 42 37,2 34 30,1 

Самоефективність ЕГ 57 51,8 42 38,2 11 10 

КГ 60 53,1 36 31,9 17 15 

Енергодійність ЕГ 20 18,2 53 48,2 37 33,6 

КГ 27 23,9 52 46 34 30,1 
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Таблиця 1.11 

Рівні професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у 

процесі фахової підготовки на констатувальному етапі експерименту 

Кількість 

студентів 

Низький рівень Середній рівень Достатній рівень 

абс. % абс. % абс. % 

ЕГ 110 40 36,4 43 39,1 27 24,5 

КГ 113 49 43,4 40 35,4 24 21,2 

Отже, проведена діагностика на констатувальному етапі 

експериментального дослідження дала змогу для визначення якісних рівнів 

професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі 

фахової підготовки: низького, середнього, достатнього. 

 

Рис. 1.1. Рівні професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки на констатувальному етапі 

експерименту  

Отже, дані, подані в таблиці 1.11 та рис. 1.1, свідчать про те, що в ЕГ 40 

студентів (36,4%) демонструють низький рівень, 43 (39,1%) – середній і 27 

осіб (24,5%) перебувають на достатньому рівні. Паралельно в контрольній 
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групі: 49 студентів (43,4%) демонструють низький рівень, 40 (35,4%) – 

середній, 24 респонденти (21,2%) – достатній рівень професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки.  

Отже, на констатувальному етапі експерименту:  

1) визначено критерії (спонукальний, контактність, самоефективність, 

енергодійність), рівні (низький, середній, достатній) та показники  

сформованості професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки; 

2) підібрано діагностичні методики рівнів сформованості;  

3) визначено вибіркову сукупність учасників констатувального 

експерименту;  

4) проведено первинну діагностику рівнів сформованості майбутніх 

соціальних педагогів контрольної та експериментальної груп.  

Результати, отримані під час діагностики реального рівня 

сформованості професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки, дозволяють зробити низку висновків:  

1. Низький рівень сформованості професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки 

характеризується низькою потребою до мотивації успіху, заниженою 

самооцінкою до професійно-педагогічної мотивації; студенти мають низький 

рівень комунікативного контролю, високу імпульсивність у спілкуванні; 

емоції заважають їм установлювати контакти з людьми; мають труднощі у 

налагоджуванні контактів. У майбутніх соціальних педагогів простежується 

низький рівень прагнення до саморозвитку, вони неперспективні для 

самореалізації, мають низький рівень самооцінки своїх якостей. Студенти 

мають повну відсутність злагоди з собою. Із силою волі в них справи не дуже 

добрі. Вони виконують, що легше й цікавіше, навіть якщо це може чимось 

зашкодити. До своїх зобов’язань ставляться без особливого ентузіазму, що 

нерідко призводить до конфліктних ситуацій. Студенти при домінуванні 
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дисфорійної формули ззовні позитивні, і негативні стимули зводяться до 

негативних переживань, а їхня емоційна система загалом налаштована на 

негативні стимули, тобто виражена дисфорійна активність. Студенти схильні 

реагувати на багато явищ спокійно, не надаючи їм особливого значення, 

тобто виявляється пасивне перетворення енергії. Це енергозбережувальний 

стиль поведінки, однак ті, хто оточує їх, можуть сприймати її як показник 

відсторонення, байдужості до всього, що відбувається, ,,емоційного 

вигорання”. Майбутні соціальні педагоги дуже нерішучі.  

2. Середній рівень свідчить про те, що емоційна система сприйняття в 

студентів пасує перед різними енергетичними впливами – позитивними, 

негативними, амбівалентними, тобто має місце рефрактерне перетворення 

енергії. При цьому вони ,,затримуються” в особистості, залишаються у 

вигляді переживань неприємних відчуттів, роздумів, потаємної смути, злоби. 

Студенти на цьому рівні мають середню емоційну стабільність. У майбутніх 

соціальних педагогів сильний характер, непогано переносять стреси, надійні 

друзі; їхня впевненість у собі, у своєму майбутньому цілком обґрунтована; 

вони незалежні, але завжди прислухаються до думки інших, за це їх цінують і 

поважають. У цих студентів середній рівень прагнення до саморозвитку, 

самооцінка своїх якостей та перспективний рівень для самореалізації. 

Майбутні соціальні педагоги мабуть не живуть у повній злагоді з собою. У 

них існують багато сумнівів і невдоволення собою, якісь перешкоди для 

повного прийняття власної особистості. Сила волі в них посередня. Якщо 

вони стискаються з труднощами, то намагаються їх долати, однак якщо 

побачать обхідні шляхи, відразу скористаються ними. За власним бажанням 

зобов’язань на себе не візьмуть, це не зовсім позитивно характеризує їх перед 

тими, хто оточує, у яких середній комунікативний контроль, відверто 

ставляться до інших. Але мають витримку в емоційних проявах, 

співвідносять свої реакції з поведінкою інших. Вони мають деякі емоційні 

проблеми в спілкуванні кожного дня. Студенти мають стриманість і менше 

наділені якістю контактність. У більшості з них здатність до самооцінки 



87 
 

 
 

реалізації життєвих цілей на середньому рівні. 

3. Достатній рівень свідчить про те, що студенти мають достатній 

рівень емоційної стабільності. Це свідчить про те, що домінує ейфорійне 

перетворення енергії, тобто чинники, які впливають (позитивні, амбівалентні, 

негативні), переробляються в лабораторії емоцій зазвичай у позитивну 

енергію, яка, своєю чергою, породжує позитивні стани або спрямовується 

ззовні – на активні дії, на тих, хто оточує. Щодо самостійності, то вони 

занадто самостійні в усіх стосунках. Незначна кількість майбутніх 

соціальних педагогів мають прагнення до саморозвитку, високу самооцінку 

своїх якостей, які сприяють саморозвитку, достатній рівень для 

самореалізації. Студенти живуть у злагоді з собою, вони знають себе й 

можуть собі довіряти. Здається, що майбутні соціальні педагоги мають цінне 

вміння знаходити вихід із складних ситуацій і особистого характеру, і тих, 

що стосуються взаємин один з одним; уміють бути для себе джерелом сили й 

підтримкою навіть тоді, коли інші називають їхню силу слабкістю. Із силою 

волі в студентів усе добре. Студенти здатні до комунікативного контролю, 

вони з високим комунікативним контролем, постійно слідкують за собою, 

добре знають де і як себе поводити. Незначній частині студентів емоції не 

заважають у спілкуванні. У великої частини студентів відбувається розвиток 

таких якостей, як: емпатія, теплота й повага, відвертість і щирість, 

конкретність, ініціативність, безпосередність. У майбутніх соціальних 

педагогів достатньо сформована потреба в досягненнях цілей, вони 

спрямовані до мотивації успіху.  

Отже, професійне самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів 

у процесі фахової підготовки в межах дослідження буде розгортатися в 

напрямі визначення, обґрунтування та впровадження в навчальний процес 

розроблених нами педагогічних умов. 
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Висновки до розділу 1 

           Здійснений у першому розділі дисертації аналіз теоретико-методичних 

засад професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у 

процесі фахової підготовки, теоретичне обґрунтування поняття ,,професійне 

самовдосконалення” дозволяє дійти низки висновків: 

1. Аналіз наукової літератури щодо різноманітних аспектів вивчення 

професійного самовдосконалення показав, що проблема професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки не вивчалася і є актуальною, існують лише окремі теоретичні 

розробки вчених, які розглядають професійне самовдосконалення як процес 

розвитку професійно значущих якостей, підвищення рівня професіоналізму, 

основою якого є професійні самопізнання, самовизначення, самоорганізація, 

але питання напряму професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки науково не розроблені. Це й 

підтверджує необхідність ґрунтовного аналізу не тільки проблеми 

професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі 

фахової підготовки, а й розробки визначення та структури поняття взагалі 

щодо педагогічних умов професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки. 

2. Здійснено аналіз стану проблеми, визначено й науково обґрунтовано 

сутність і структуру професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки. Узагальнивши теоретичні матеріали 

відповідно до цілей та завдань нашого дослідження, ми запропонували 

визначення поняття: професійне самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки – це свідома, систематична, 

цілеспрямована робота над собою з метою підвищення рівня власної 

компетентності, розвитку соціально-педагогічних якостей відповідно до 

соціальних вимог; спрямованість до постійного саморозвитку та здатності до 

успішної соціально-педагогічної діяльності. 
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3. Проведена теоретична робота дала можливість виявити компоненти 

професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі 

фахової підготовки, як-от: мотиваційно-рефлексивний компонент з 

показниками: потреба в досягненнях цілей; спрямованість до мотивації 

успіху; здатність до самооцінки реалізації життєвих цілей; особистісний 

компонент з показниками: здатність до комунікативного контролю; здатність 

до подолання емоційних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні; 

схильність до взаєморозуміння; самоактуалізаційний компонент з 

показниками: здатність до саморозвитку, самореалізація себе в професійній 

діяльності; здатність жити в злагоді із собою; наявність вольових зусиль; 

мобілізаційний компонент з показниками: емоційна стабільність; 

перетворення енергії впливу; готовність до самоосвіти. 

4. Критеріями професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки обрано такі: спонукальний, 

контактність, самоефетивність, енергодійність. Відповідно виокремлено 

рівні професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у 

процесі фахової підготовки: достатній, середній, низький. 

5. Сутність викладеного матеріалу переконує в тому, що професійне 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки в межах дисертації розгортатиметься в напрямі впровадження в 

навчальний процес розроблених нами педагогічних умов. 

Основні положення першого розділу висвітлено в публікаціях автора 

[127; 129 – 137; 139 – 142; 218]. 



90 
 

 
 

РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

2.1. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки 

Проведений у підрозділах першого розділу дисертації аналіз проблеми 

професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів, а також 

визначення його сутності та структури уможливили перехід до розробки 

педагогічних умов професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки. 

Науковий аналіз проблеми професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки передбачає визначення 

низки педагогічних умов. Передусім, розглянемо різні трактування поняття 

,,педагогічна умова”. 

Заслуговує на увагу позиція М. Боритка, який визначає поняття 

,,педагогічна умова” як зовнішню обставину, чинник, що здійснює суттєвий 

вплив на протікання педагогічного процесу, тією чи тією мірою свідомо 

сконструйований педагогом, такий, що інтенціонально передбачає, але не 

гарантує певного результату процесу [2, с. 113]. Педагогічні умови, на думку 

автора, вибудовуються педагогом з метою впливу на той чи той навчально-

виховний процес. 

Так, Н. Посталюк стверджував, що педагогічні умови – це ,,педагогічні 

обставини, які сприяють (або протидіють) вияву педагогічних 

закономірностей” [155, с. 93 – 94]. 

На думку В. Лісового, педагогічні умови – це ,,певні принципи та ідеї, 

на яких повинна базуватися взаємодія учасників педагогічного процесу 

(студентів і викладачів) і за якими студент повинен знайти своє місце в 
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цьому процесі та визначити до нього емоційне й ціннісне ставлення” [106, 

с. 60 – 61]. 

Відомий російський дослідник Б. Купріянов провів спеціальне 

дослідження різних підходів до визначення поняття ,,педагогічні умови” і 

довів, що змістовна сутність цього поняття залежить від вибору 

методологічної позиції, яка може включати: обставини виховного процесу, 

педагогічну діяльність з управління обставинами виховного процесу, 

ресурсне забезпечення виховного процесу [145]. 

Отже, спільним для сучасних підходів є таке визначення поняття 

,,педагогічні умови”: це внутрішні та зовнішні обставини, які свідомо 

створюються в навчально-виховному процесі. Такі обставини забезпечують 

найбільш ефективний розвиток цього процесу. 

У рамках нашого дослідження під педагогічними умовами ми будемо 

розуміти сукупність методів, форм, прийомів, спрямованих на ефективність 

професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі 

фахової підготовки. Майбутні соціальні педагоги повинні бути активні у 

процесі здобуття знань і вмінь, це залежить від їхніх установок, інтересів, 

потреб, від цілеспрямованості в роботі над собою. Для визначення основних 

умов, необхідних для формування професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів, ми враховували характеристики цього 

процесу. Активна позиція щодо своєї особистості, власної майбутньої 

професійної діяльності є найважливішим мобілізувальним чинником і 

мотивом для саморозвитку. 

На основі аналізу теоретичних засад дослідження визначено важливі 

умови виникнення потреби професійного самовдосконалення в майбутніх 

соціальних педагогів: перехід їх із позиції ,,Я – студент, нехай мене вчать і 

виховують” на позицію ,,Я – майбутній спеціаліст. Я готую себе до цієї 

важливої професії” (разом з цим студенти повинні оволодіти й досвідом 

самостійної роботи над збагаченням своїх знань і вмінь, над розвитком своєї 

особистості. Оволодіння будь-якою діяльністю відбувається тільки в процесі 
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самої діяльності); виникнення потреби в самовдосконаленні зумовлено 

сформованістю у свідомості студентів образу ідеального соціального 

педагога або соціального працівника (активне професійне 

самовдосконалення починається після того, як студент ретельно 

ознайомиться з обраною професією, з вимогами, які вона висуває до нього. 

Професійні вимоги до особистості соціального педагога, будучи 

усвідомленими студентом, стають потужним рушієм практичної дії) [49; 62; 

64]. 

Як підкреслює К. Абульханова-Славська, ,,якщо джерело професійного 

самовдосконалення знаходиться в соціальному оточенні, то рушійні сили 

цього процесу потрібно шукати в самому собі – серед мотивів професійного 

самовдосконалення. Щоб успішно управляти процесом самовдосконалення, 

необхідно вирішити два завдання – створювати відповідні умови 

повсякденної професійної діяльності й формувати в людини відповідні 

потреби й мотиви” [160, с. 233].  

З урахуванням цього можна стверджувати, що важливою умовою 

формування в майбутніх соціальних педагогів професійного 

самовдосконалення є мотивація й потреби. 

Заслуговує на увагу позиція Л. Подоляк і В. Юрченка, які визначають, 

що для підвищення мотивації студентів до професійного самовдосконалення 

важливо поєднувати групові й індивідуальні форми навчальної діяльності, 

співвідносити навчальний матеріал з майбутньою професійною діяльністю, 

моделювати ситуації, які вимагають підтримки або спонукають до діяльності 

та ін. Науковці вважають, що для забезпечення професійної мотивації 

студентів велике значення має: ознайомлення їх із майбутньою професійною 

діяльністю, з вимогами, які вона висуває до знань, умінь і якостей 

особистості фахівця; створення уявлень про професіонала за обраною 

спеціальністю, усвідомлення ближчих (безпосередніх) і кінцевих 

(перспективних) цілей професійного вчення – складання позитивного ,,я-

образу”, адекватної професійної самооцінки студента; формування ціннісних 
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орієнтацій, пов’язаних із професійною діяльністю, підтримка допитливості й 

,,пізнавального” психологічного клімату в студентській академічній групі 

[152; 178]. 

На думку Т. Шестакової, важливими засобами стимулювання студентів 

до активності, самостійності, накопичення особистісного досвіду є різні 

новітні технології: діалогічні форми й методи освіти й виховання (групові 

дискусії, аналіз соціально-професійних ситуацій, діалогічні лекції); активні й 

евристичні методи (мозковий штурм, синектика й ін.); тренінгові технології 

(тренінг рефлексивності, професійно-поведінковий тренінг та ін.). Вони 

спрямовані на постійне збагачення досвіду творчості, формування механізмів 

самопізнання, самоорганізації й самореалізації особистості, сприяють 

розкриттю особистісного потенціалу студентів [161, с. 36 – 37]. Такі 

технології можна проводити лише в колективі, відкритому для прояву 

індивідуального ,,Я” особистості, її активності і творчості. Ураховуючи це, 

ще однією умовою формування професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів ми називаємо створення в студентському колективі 

сприятливої атмосфери для прояву активності кожного студента, його 

особистості. Про значення колективу для самовдосконалення особистості 

говорив B. Сухомлинський: ,,Самоосвіта – це не механічне поповнення 

знань, не замкнутість і відірваність від людей, а живі людські взаємини. 

Інтелектуальне життя школи немислиме без тонких взаємин, у яких людина 

відкривається перед людиною як велике духовне багатство. Суть їх полягає в 

обміні знаннями, уміннями” [212, c. 426]. 

У рамках нашого дослідження ми можемо стверджувати, що 

професійне самовдосконалення неможливе й без самовиховання, яке полягає 

в саморозвитку властивостей своєї особистості, психічних процесів, 

професійних якостей і умінь. Окрім формування мотивації, потреби 

майбутніх соціальних педагогів у професійному самовдосконаленні, 

створення сприятливої атмосфери в студентських групах, організації 

навчальної діяльності студентів і використання необхідних форм і методів 
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роботи в навчальному процесі, важливе значення має також самостійна 

робота студентів. Ураховуючи це, ще однією умовою формування 

професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів можна 

назвати розвиток їхньої самостійності через організацію самоосвіти й 

самовиховання. Самостійність є найбільш істотною ознакою людини і як 

особистості, і як суб’єкта діяльності.  

У контексті вивчення умов Л. Подоляк і В. Юрченко вважають, що для 

розвитку самостійності в студентів потрібно формувати такі вміння: 

планувати відповідність виконання навчальних завдань, визначати й 

систематизувати розумові й практичні дії (методи і засоби), необхідні для 

цього; самостійно контролювати власні дії, зіставляючи їх із метою, за 

потреби погоджувати їх між собою, коректувати, уточнювати й регулювати 

їх уживання; оцінювати результати своєї роботи й визначати подальші її 

перспективи [152, с. 23].  

Самостійність необхідна й виразно виявляється в самоосвіті й 

самовихованні студентів. А. Громцева вважає, що ,,основною дорогою, яка 

допомагає в опануванні всього комплексу компонентів самоосвіти, є перш за 

все відповідна організація навчальної роботи” [52, с. 7].  

На думку Б. Райського і М. Скаткіна, кілька основних доріг, що 

забезпечують включення самоосвіти в навчальний процес, – це рекомендація 

викладачем на занятті додаткових джерел, зокрема книг, журнальних статей, 

телепрограм; завдання для самостійної роботи, куди включено питання, що 

передбачають самоосвіту (знайти свої приклади для ілюстрації вивченого, 

відповісти на проблемні питання, сконструювати таблицю або графік); плани 

семінарських і лабораторних занять, тематика наукових конференцій з таких 

питань, які стимулювали б студентів до самостійного пошуку джерел, 

необхідних для виконання завдань з подальшою їх обробкою; стимулювання 

на заліках і екзаменах тих студентів, які знайомі з літературою та самостійно 

знайшли нову [171, с. 67 – 68]. 

Як уважав В. Сухомлинський, ,,без самостійного читання неможливий 
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свідомий вибір життєвої дороги. Щоб зацікавленість не виявилася 

швидкоплинною й випадковою, хай у роки отроцтва людина багато читає, 

думає, шукає; хай інтелектуальне життя тісно пов’язується з творчими, 

трудовими інтересами. Самоосвіта якраз і є єдністю опанування знань на 

уроках і тією самостійною інтелектуальною роботою вдома, над книгою, у 

якій виражається тривалий процес становлення схильностей, здібностей, 

покликань” [192, c. 424].  

Окрім роботи з книгою, Б. Райський і М. Скаткін виділяють 

самоосвітні вміння студентів, необхідні для слухання й запису усного 

мовлення. Зокрема, учені вважають, що студенти повинні вміти складати 

план прослуханої лекції, записувати висновки на основі прослуханого, 

складати тези лекції, конспектувати й обробляти записи [171, с. 161]. 

Отже, включення самоосвіти в навчальний процес передбачає 

послідовне навчання студентів видів і прийомів самостійної роботи.  

Аналіз педагогічної та психологічної літератури дозволив нам виділити 

три педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі їхньої фахової підготовки: 

1. Відображення в змісті підготовки майбутніх соціальних педагогів 

сутності й цінності професійного самовдосконалення. 

2. Забезпечення індивідуальної траєкторії опанування студентами 

тренінгової діяльності та методів активного навчання. 

3. Забезпечення кожному студенту свободи вибору та самостійності під 

час проходження соціально-педагогічної практики. 

Розглянемо першу педагогічну умову – відображення в змісті 

підготовки майбутніх соціальних педагогів сутності й цінності професійного 

самовдосконалення. На нашу думку, доречно розглянути соціально-

психологічний клімат, який буде створювати відповідний рівень спільної 

діяльності та групової взаємодії майбутніх соціальних педагогів для їхнього 

професійного самовдосконалення. Так, поняття „психологічний клімат”, 

„соціально-психологічний клімат”, „психологічна атмосфера”, „морально-
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психологічний клімат” у психологічній теорії і практиці вважають 

синонімами. Психологічний чинник репрезентує стан, особливості виявів, 

настрої, переживання, він є наскрізним для суб’єкт-суб’єктного ставлення до 

навчально-виховної діяльності, будь-які питання, що при цьому можуть мати 

місце, під тим чи тим кутом зору активізують і цей чинник. А отже, на 

першому плані не просто, скажімо, суб’єкт навчання, а особистість у єдності 

її життєвих проявів, за посередництвом чого, своєю чергою, визначаються 

реальні перспективи ефективної педагогічної діяльності. По суті, неможливо 

виокремити вільні від ,,психології” її складники [38]. 

Як стверджує О. Анісімова, соціально-психологічний клімат – такий 

соціально-психологічний феномен, який відображає рівень комфортності 

існування в спільній діяльності, у груповій взаємодії. ,,Якщо комфортність 

пов’язана з індивідуальною оцінкою умов існування в групі, то самі умови 

розглядаються як груповий ,,клімат”, як особливий стан соціально-

психологічних умов, що склалися в групі” [5, с. 297]. 

Так, Б. Паригін наголошує, що соціально-психологічний клімат є 

,,одним із вирішальних чинників успішної діяльності людини в усіх сферах 

життя суспільства”, він розглядає його в аспекті реалізації функції 

зворотного зв’язку. На думку автора, значущість соціально-психологічного 

клімату визначається також тим, що від нього залежить міра, яку вносить 

кожний індивід у діяльність, характер її спрямованості, ефективність [144, 

с. 16 – 21]. 

„Соціально-психологічний клімат впливає не тільки на ефективність 

діяльності, поведінку, а й узагалі на психічне здоров’я особистості”, – 

пишуть відомі дослідники психофізіологічних проблем освіти В. Ротенберг і 

С. Бондаренко [166, с. 106 – 107]. 

На думку соціальних психологів, „портрет” здорового, сприятливого 

соціально-психологічного клімату передбачає визначення в колективі 

гуманістичних взаємин, поєднаних із певним рівнем взаємовідповідальності, 

наприклад, Б. Паригін визначає: ,,Перевага і стійкість атмосфери взаємної 
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уваги, поважного ставлення до людини, духу товариства, що поєднується з 

високою внутрішньою дисципліною, принциповістю та відповідальністю, з 

вимогливістю як до інших, так і до себе, – такими є основні риси здорового 

морально-психологічного клімату” [151, с. 19]. В. Сухомлинський не раз 

писав про високу духовну культуру, необхідну педагогічному колективу, 

зокрема про створений і вихований ним педагогічний колектив павлиської 

школи: ,,Наш педагогічний колектив – творча співдружність однодумців, 

кожний вносить свій індивідуальний внесок у колективну творчість, кожний, 

збагачуючись духовно завдяки творчості колективу, у той самий час духовно 

збагачує своїх товаришів” [39, с. 67]. В. Сухомлинський, як бачимо, визначає 

такі важливі риси позитивного, сприятливого соціально-психологічного 

клімату, як товариський взаємовплив усіх членів колективу, єдність їхніх 

позитивних спрямувань [114].  

На думку Р. Нємова і О. Кирпичника, ,,для психологічно здорового 

колективу характерними є висока моральна атмосфера, дружність, почуття 

обов’язку та відповідальності, взаємна вимогливість. У такій атмосфері, 

уважають автори, легко працювати та вдосконалювати свої знання. 

Нездоровий психологічний клімат гальмує розвиток колективу й особистості 

в ньому. Він пов’язаний з негативними емоціями, які руйнують взаємини, 

знижують ефективність колективної праці” [26, с. 47].  

Отже, автори підкреслюють дещо різні властивості клімату, та їх 

об’єднує думка про поєднання в характеристиці сприятливого, здорового 

соціально-психологічного клімату в колективі. З таким кліматом кожна 

людина відчуває себе позитивно, комфортно, у цьому колективі досить 

високий рівень взаємної вимогливості, спрямованості на високі результати в 

спільній праці, що, безперечно, визначає соціально-психологічний клімат як 

сприятливий щодо їх самовдосконалення. 

Ми розкрили сутність і значення соціально-психологічного клімату в 

колективі для розуміння його ролі в змісті підготовки майбутніх соціальних 

педагогів, сутності й цінності професійного самовдосконалення. 
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Розглядаючи другу педагогічну умову – забезпечення індивідуальної 

траєкторії опанування студентами тренінгової діяльності та методів 

активного навчання, звернемо увагу на значення поняття ,,метод”. У 

широкому розумінні – це спосіб досягнення цілі, здійснення пізнання й 

перетворення об’єктів дійсності, який включає загальні принципи й 

конкретні прийоми використання того чи того предмета. Тренінговий метод 

– це спосіб організації руху (активності) учасників у просторі й часі тренінгу 

з метою досягнення зміни в їхньому житті й у них самих [54, с. 205]. 

Дослідники Є. Литвиненко й В. Рибальський виділяють сім основних 

методів активного навчання: ділова гра, розігрування ролей, аналіз 

конкретних ситуацій, активне програмове навчання, ігрове проектування, 

стажування та проблемна лекція [117]. 

Методи активного навчання використовують для тренування та 

розвитку творчого мислення студентів, формування в них відповідних 

практичних умінь і навичок. Вони стимулюють і підвищують інтерес до 

занять, активізують та загострюють сприймання навчального матеріалу. 

Розглянемо кожен метод активного навчання та дамо йому стислу 

характеристику. Один із методів активного навчання – ділова гра. Вона 

включає ігрове моделювання та розподіл ролей між учасниками гри; 

наявність загальної мети для всього ігрового колективу, досягнення якої 

забезпечується взаємодією учасників гри, підкоренням їх спільній мети. 

Наступним методом є розігрування ролей, це простіший метод 

порівняно з діловою грою, що потребує менших затрат часу й засобів на 

розробку та впровадження. Взаємодія учасників ігрового заняття може 

здійснюватися, зокрема, у вигляді дискусій. 

Аналіз конкретних ситуацій як нетрадиційний метод навчання 

передбачає: наявність складного завдання чи проблеми; формулювання 

викладачем контрольних питань з цієї проблеми; обговорення можливих 

варіантів її вирішення. Метод активного програмового навчання 

характеризується однією специфічною рисою – проінформованістю 
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викладача в правильному чи найоптимальнішому вирішенні поставленої 

перед студентами проблеми. 

Розглянемо метод ігрового проектування, який застосовують, коли 

вирішення поставленої перед студентами задачі наперед не відоме. На 

відміну від методу аналізу ситуацій, для цього методу процес проектно-

конструкторського пошуку варіантів вирішення, їх захисту та обговорення 

може тривати кілька тижнів. 

В. Ляудіс пропонує виділити серед сучасних активних методів 

навчання три групи, які використовуються ,,з метою спрямованого 

формування різних видів пізнавальної діяльності та форм мислення” [Там 

само]. Це методи програмованого навчання; методи проблемного навчання; 

методи інтерактивного (комунікативного) навчання. Дослідниця наголошує, 

що кожен з методів виникав як ,,спроба подолання обмеженості традиційних 

методів навчання, а також тих обмежень, які породжувалися активним 

методом” [110]. Вона виділяє також ,,інструментарій дій”, які, на її думку, 

виражають сутність цього методу та окреслюють межі його впливу як засобу 

управління процесом розвитку пізнавальної діяльності студентів.  

Метод програмованого навчання характеризується дозованим кроком 

програми, алгоритмом; проблемного навчання – проблемною ситуацією, 

типами проблемних ситуацій, евристичною програмою; методам 

інтерактивного навчання властиві колективні дискусії, навчально-ділові ігри, 

сценарії та партитури діалогів та полілогів у процесі колективного вирішення 

проблем. 

Так, В. Лозова, C. Золотухіна, В. Гриньова вважають диспут, дискусію, 

мозкову атаку, аналіз конкретних педагогічних ситуацій, рольові та ділові 

ігри активними методами навчання в педагогіці вищої школи. Методом 

,,мозкової атаки” вони називають ,,спосіб колективного продукування ідей”, 

який формує вміння зосереджувати увагу на якійсь вузькій меті [107]. 

Застосовуючи метод мозкової атаки, студенти працюють як ,,генератори 

ідей”, при цьому вони не стримуються необхідністю обґрунтування своїх 
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позицій та позбавлені критики, адже за цих умов немає ,,начальників” і 

,,підлеглих”, є лише експерти в кожній групі студентів, які фіксують, 

оцінюють та обирають кращі ідеї. Вирішення педагогічних завдань методом 

мозкової атаки, на думку Л. Бондарчука та Е. Федорчука, є ефективним 

шляхом формування у студентів уміння взаємодіяти в колективі [23]. 

Так, П. Щербань серед навчально-педагогічних ігор виділяє ділову гру, 

рольову гру, аналіз конкретних психолого-педагогічних ситуацій, мозкову 

атаку, а також ігрове проектування – ,,форму розробки студентами 

рекомендацій, планів і заходів навчально-виховного характеру” [213]. 

Результати вивчення й аналізу наукових праць вітчизняних і 

зарубіжних психологів і педагогів переконливо доводять, що одним з 

найефективніших способів створення сприятливого соціально-

психологічного клімату в колективі є тренінг. 

До основних функцій тренінгу сьогодні відносять: діагностичну, 

розвивальну, корекційну, профілактичну, терапевтичну й функцію адаптації. 

Тренінг – це специфічний, особливий вид заняття, організований так, щоб усі 

учасники відчували підтримку оточення, були рівними між собою. Тренінг 

визначають як засіб перепрограмування, зняття зажимів та наявної в людини 

моделі управління поведінкою й діяльністю. Існує визначення тренінгу як 

частини запланованої активності організації, спрямованої на вдосконалення 

професійних навичок і вмінь, модифікацію соціальної поведінки та 

формування креативного прояву особистості. У сучасній науці поширене 

визначення тренінгу як одного з активних методів навчання [79]. 

Тренінг як форма навчання має істотні переваги перед іншими 

формами та видами навчання, особливо коли діяльність вимагає не просто 

знань, а й уміння застосовувати свої знання в практичній діяльності. 

Сьогодні не можна уявити собі практичної діяльності психолога, соціального 

педагога, психотерапевта без різних видів групової роботи з дітьми й 

дорослими. Соціально-психологічний тренінг – це особлива форма групової 

роботи зі своїми можливостями, обмеженнями, правилами і проблемами. Він 
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навчає нових навичок, допомагає освоїти інші психологічні можливості. 

Його особливість полягає в тому, що він вчить займати активну позицію, а 

засвоєння навичок відбувається в процесі переживання, особистого досвіду, 

поведінки, відчування, діяння. Соціально-психологічний тренінг – це форма 

активного навчання, яка допомагає формувати навички й уміння в побудові 

продуктивних психологічних та соціальних міжособистісних взаємин, 

аналізувати соціально-педагогічні ситуації зі свого погляду й позиції 

партнера, розвивати в собі здібності пізнання й розуміння себе та інших у 

процесі спілкування. Отже, використання методів активного навчання, 

тренінгової діяльності є однією з умов професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів. 

Третю педагогічну умову нашого дослідження ми виокремили як 

забезпечення кожному студенту свободи вибору та самостійності під час 

соціально-педагогічної практики. 

Так, у процесі професійного самовдосконалення та зростання 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки соціально-

педагогічна практика відіграє велику роль у формуванні навичок практичної 

діяльності. 

Основний акцент програми соціально-педагогічної практики полягає в 

забезпеченні рівноваги між особистим і професійно-практичним навчанням. 

Реальність не завжди збігається з тими уявленнями, які студенти отримують 

у виші, тому практична підготовка допомагає використовувати теоретичні 

знання разом із розвитком власного мислення. Процес проходження 

соціально-педагогічної практики дозволяє студентам: уявити структуру, 

будову суспільства, у якому перебуває людина; механізм взаємодії елементів 

суспільного устрою, характер дій соціальних об’єктів і їхньої соціально-

педагогічної регуляції; практика допомагає побачити ті або ті причини 

активності особистості, особливості засобів, якими користуються соціальні 

педагоги для регуляції поведінки особистості та її корекції та вдосконалення 

[145]. 
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На нашу думку, цей вид практичної підготовки з теоретичними 

аспектами навчання передбачає оволодіння майбутніх соціальних педагогів 

індивідуальними навичками під час тривалих бесід, консультацій з 

наставником. 

У процесі планування та організації практичної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів визначено такі умови ефективного проведення 

соціально-педагогічної практики: практична підготовка студентів –

 соціальних педагогів повинна бути неперервною протягом усього періоду 

навчання; її зміст і форми проведення повинні поступово вдосконалюватися, 

вона повинна мати дослідний характер (давати можливість дослідити 

різноманітні соціально-педагогічні та соціально-психологічні проблеми); 

соціально-педагогічна практика повинна проводитися під керівництвом 

викладача-наставника, закріпленого за студентом на період проходження 

практики та період звіту за результатами практики; практична підготовка 

повинна давати студентам можливість не тільки використовувати отримані 

знання після закінчення вишу, але виявити себе, апробувати інноваційні 

технології соціально-педагогічної та соціально-психологічної діяльності 

[145]. 

Для повного розуміння організації соціально-педагогічної практики ми 

розглянемо її принципи: підвищення мотивації студентів до оволодіння 

вміннями й навичками соціально-педагогічної діяльності; використання 

індивідуального потенціалу студентів; послідовне ускладнення завдань, які 

виконують практиканти; зв’язок практичних завдань із діяльністю установ, 

де студенти проходять практику; поєднання практичних навичок із 

теоретичними знаннями, які студенти отримали в навчальному процесі; 

використання результатів практики в подальшому процесі навчання й 

науково-дослідній діяльності. Визначимо цілі програми керівництва 

практикою. Разом з навчальною програмою соціально-педагогічна практика 

покликана формувати у студентів професійні навички практичної підготовки, 

що сприятимуть у їхній майбутній діяльності ефективності прийняття 
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рішень, налагодження комунікацій, планування діяльності установ, пошуку 

мотиваційних стилів, вибору адекватного стилю спілкування тощо [145]. 

Соціально-педагогічна практика допомогла майбутнім соціальним 

педагогам через практичне пізнання соціальної психології і педагогіки 

розвинути власні здібності й задатки. Ми розробили анкету для визначення 

рівня сформованості до професійного самовдосконалення, на питання якої 

студенти відповідали після проходження практики. Професійне 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки під час проходження соціально-педагогічної практики було і є 

важливим. На нашу думку, було своєчасне застосування викладачем-

наставником довірливих бесід; обговорення проблем та питань; моделювання 

власних методів роботи. Викладач-наставник мав велике значення для 

студентів-практикантів, оскільки визначив ефективність їхньої роботи. 

Для підвищення ефективності проведення соціально-педагогічної 

практики розроблено інтегративну модель, що включала кілька етапів і дала 

змогу самовдосконалюватись. Приступаючи до практичної роботи, майбутні 

соціальні педагоги виступили в ролі учнів не тільки в новому для них виді 

діяльності, але й у самій соціально-педагогічній сфері. Так, О. Паскаль 

пропонує модель соціально-педагогічної практики студентів – соціальних 

педагогів, яка включає чотири етапи. Розглянемо кожен із них. 

Перший етап – початковий (попереднього планування) етап організації 

процесу соціально-педагогічної практики, він визначає загальну атмосферу й 

засіб спілкування студента-практиканта з його клієнтом (дитиною). Основні 

завдання викладача-наставника на початковому етапі полягають у тому, щоб 

створити атмосферу, у якій могло б відбутися навчання. Виконання цього 

завдання можливе, якщо студент-практикант розуміє проблеми, з якими йому 

доведеться зіткнутися в процесі проходження практики; коли він упевнений, 

що викладач-наставник допоможе йому розпізнати й вирішити ці проблеми 

без критичних зауважень на його адресу. На цьому етапі студенти-

практиканти пізнають практично вислів японської мудрості ,,Якщо ти на 
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дорозі не зустрів перешкоди, виходить, ти не відбувся”.  

На другому етапі до попереднього планування додається вимога, згідно 

з якою перед кожною зустріччю студент-практикант зобов’язаний 

представити керівнику практики свої робочі матеріали в письмовому вигляді. 

Поглиблення процесу консультування розвиває у студента здібність 

описувати результати своїх спостережень за дитиною і за собою. Це 

допомагає зрозуміти реакції дитини в конфліктних ситуаціях. Такий підхід 

дозволяє викладачу-наставнику проаналізувати роботу студента-практиканта 

й загострити увагу на тих аспектах теорії й методики, з якими студент 

повинен у першу чергу ознайомитися під час соціально-педагогічної 

практики [145]. Мета такого підходу до соціально-педагогічної практики – 

допомогти студентові роздивитися ті аспекти соціально-педагогічної 

ситуації, що мають суттєве значення для формування студента-практиканта 

як практичного працівника.  

Соціально-педагогічна практика припускає специфічну спільну роботу. 

Один учасник – студент-практикант, спілкуючись із клієнтом (дитиною), 

конструює образ останнього, виявляє його стереотипи поведінки. Інший – 

викладач-наставник, вислуховує повідомлення про дитину, допомагає у 

створенні адекватних технологій соціально-педагогічного впливу на дитину, 

а також впливає на взаємини практиканта й дитини. Через взаємодію зі 

студентом викладач-наставник допомагає йому зробити висновок на основі 

даних, отриманих у процесі соціально-педагогічної практики. Для того, щоб 

подібна співтворчість відбулася, необхідно дотриматися таких умов: у 

процесі навчання студент-практикант повинен уміти (або навчитися) 

організовувати свої суб’єктивні здібності для отримання нової інформації 

про дитину й себе; допомогу в організації цього процесу повинен надати 

викладач-наставник, усвідомлюючи різницю між консультуванням і 

нав’язуванням певного підходу; викладач повинен виявляти толерантність 

під час формування в практиканта власної позиції – вибору потрібної 

технології допомоги дитині, якщо вона є не тільки когнітивною, але й 
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дійовою, здатною викликати зміну конфліктної ситуації. 

Третій етап – технологічний – проходить у міжособистісному 

контексті. Він передбачає розвиток уміння розпізнати проблему дитини, 

терпимо поставитися до неї, проаналізувати її, а за необхідності й знайти 

спосіб вирішення, що має важливе значення для кваліфікованого соціального 

педагога.  

На четвертому, аналітичному, етапі соціально-педагогічної практики 

викладач-наставник оцінює здібність студента-практиканта аналізувати 

проблемні ситуації та обирати технології коригувального втручання [145]. 

Під час соціально-педагогічної практики ми дійшли висновку, що 

проходження практики повинно закінчуватися семінаром, на якому майбутні 

соціальні педагоги могли поділитися своїми враженнями й розказали про 

мету їхньої практики, чого вони навчилися, які навички розвинули, якими 

методами користувалися. Уважаємо, що такі семінари надають змогу 

зрозуміти, оцінити початок шляху студентів до професійного 

самовдосконалення. Організація соціально-педагогічної практики за такою 

моделлю повинна стати невід’ємною частиною професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки. 

Практичну підготовку студентів було здійснено через навчальні й 

виробничі (педагогічні) практики. Практика забезпечила послідовність і 

безперервність формування умінь і навичок та професійне становлення 

майбутніх соціальних педагогів. Педагогічна практика сприяла безпосередній 

реалізації теоретичних знань, які студенти отримали у вищому навчальному 

закладі, та поєднанню їх із практичною діяльністю як учителів. Це дало 

змогу закріпити й поглибити знання теорії, а також набути вмінь і навичок, 

необхідних для майбутньої самостійної роботи.  

Реалії сьогодення потребують, щоб навчання у ВНЗ було 

інтерактивним. Суть його полягає в тому, що навчальний процес 

відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх студентів. 
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Інтерактивне (лат. Inter – між і actio – дія) навчання – співнавчання, 

взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де викладач і 

студент – рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. Організація 

інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих і педагогічних 

ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем, 

вироблення спільної стратегії подолання складних ситуацій тощо. Воно 

ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь конструктивного творчого 

мислення; виробленню цінностей; створенню атмосфери співпраці, взаємодії; 

дає змогу майбутньому соціальному педагогу розвивати свої здібності, 

оскільки є своєрідним „перерозподілом активності від викладача до 

студента” [118]. Так, соціально-педагогічна практика проходила саме завдяки 

інтерактивному навчанню й дозволила майбутнім соціальним педагогам 

сформувати професійні позиції соціального педагога, світогляд, стиль 

поведінки, професійну етику; оволодіти методиками й технологіями 

соціально-педагогічної діяльності; сформувати різні вміння й навички, 

зокрема конструктивні, організаторські, дослідницькі, комунікативні; 

ознайомитись із сучасним станом навчально-виховної роботи в різних типах 

закладів освіти; закріпити й поглибити знання з соціально-педагогічного 

циклу дисциплін; сформувати готовність до роботи в закладах освіти. У 

майбутніх соціальних педагогів під час проходження соціально-педагогічної 

практики сформувались професійно значущі і професійно особистісні якості, 

зокрема самостійність, терпимість, повага, вольові зусилля тощо. Таку 

практику студенти проходять кожен навчальний рік для того, щоб 

закріплювати, накопичувати та вдосконалювати свої знання. На нашу думку, 

це дуже важлива умова ВНЗ для професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки. 
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2.2. Модель реалізації педагогічних умов професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки 

 

Відповідно до завдань нашого дослідження ми виокремили та 

сформулювали педагогічні умови професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки: по-перше, це 

відображення у змісті підготовки майбутніх соціальних педагогів сутності й 

цінності професійного самовдосконалення; по-друге, забезпечення 

індивідуальної траєкторії опанування студентами тренінгової діяльності та 

методів активного навчання; по-третє, забезпечення кожному студенту 

свободи вибору та самостійності під час соціально-педагогічної практики. 

Результати діагностувального експерименту дозволили побудувати 

модель реалізації педагогічних умов професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки, у якій 

об’єднано та систематизовано результати дослідження, здійснено реалізацію 

визначених педагогічних умов. Модель містить такі складники: структурні 

компоненти, педагогічні умови, рівні професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів, засоби реалізації та результат. 

Цілеспрямовану роботу з реалізації педагогічних умов професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки було здійснено під час викладання навчальних дисциплін: 

,,Педагогіка”, ,,Корекційна педагогіка”, ,,Соціальні педагогіка”, ,,Технології 

роботи соціального гувернера”, ,,Методика викладання соціально-

педагогічних дисциплін”, ,,Методика організації волонтерського руху”. 

Елективний курс ,,Основи професійного самовдосконалення” викладався для 

бакалаврів, спеціалістів і магістрів денної та заочної форм навчання. 

На рис. 2.1 представлено модель реалізації педагогічних умов 

професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі 

фахової 
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підготовки.
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Рис. 2.1. Модель реалізації педагогічних умов професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки 

Мета впроваджуваного нами елективного курсу – сформувати в 

майбутніх соціальних педагогів навички професійного самовдосконалення в 

процесі фахової підготовки; забезпечити студентів необхідними знаннями та 

навичками реалізації їх на практиці, що допоможуть майбутнім соціальним 

педагогам взаємодіяти з громадськістю, групою та особистістю. 

У змісті елективного курсу ,,Основи професійного самовдосконалення” 

використано апарат звернення до зовнішніх джерел інформації (включаючи 

комп’ютерні мережі) і до освітнього досвіду, набутого поза рамками 

традиційного навчання (додаткова освіта, самоосвіта, соціально-творча 

діяльність). Зміст елективного курсу ,,Основи професійного 

самовдосконалення” наведено в додатку З. 

Елективний курс ,,Основи професійного самовдосконалення” 

розроблено з метою: 

1) розширити зміст базисного курсу ,,Соціальна педагогіка”, вивчення 

якого здійснювалося б на мінімальному загальноосвітньому рівні, що 

дозволило б підтримувати вивчення суміжних навчальних предметів на 

профільному рівні чи отримати додаткову підготовку; 

2) доповнити поглиблений курс ,,Технології соціально-педагогічної 

роботи”, який інтегрує зміст основних дисциплін спеціалізації майбутніх 

соціальних педагогів у фаховій підготовці; 

3) сприяти задоволенню пізнавальних інтересів у соціально-

педагогічній діяльності; 

4) сформувати в майбутніх соціальних педагогів навички професійного 

самовдосконалення в процесі їхньої фахової підготовки. 

За типом курс ,,Основи професійного самовдосконалення” був 

міжпредметним елективним курсом, мета якого – інтеграція знань майбутніх 

соціальних педагогів у напрямі сформованості в них професійного 
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самовдосконалення. 

Елективний курс ,,Основи професійного самовдосконалення” 

спрямовано на вирішення таких завдань: 

– створювати позитивну мотивацію на навчання; 

– активізувати пізнавальну діяльність майбутніх соціальних педагогів; 

– сприяти самовизначенню майбутніх соціальних педагогів; 

– спрямувати їх на вибір подальшої професійної діяльності. 

Метою змістовного модуля було: 

1. Визначити поняття професійного самовдосконалення, сутності 

поняття ,,Я-концепції”. 

2. Конкретизувати особливості педагогічних умов професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки. 

3. З’ясувати сутність та структуру професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки. 

Основне завдання змістовного модуля – формування у студентів 

відповідних умінь і навичок: 

1. Володіти основними формами й методами соціально-педагогічної 

роботи. 

2. Уміти самостійно працювати з науково-методичною літературою 

соціально-педагогічної спрямованості. 

3. Володіти системою знань про закономірності й принципи освітньо-

виховного процесу, грамотно використовувати їх у своїй професійній 

діяльності. 

4. Уміти розробляти та проводити заняття за обраним напрямом 

(тренінги, ігри, методики та ін.) з метою формування професійного 

самовдосконалення. 

Ступінь новизни для студентів: програма елективного курсу включала 

матеріал, відсутній у базових програмах; прогресивність змісту. У програму 

включено сучасні наукові знання й найбільш цінний досвід практичної 
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діяльності людини. 

Мотиваційний потенціал програми. Програма мала зміст, що викликає 

інтерес у студентів – соціальних педагогів до формування професійного 

самовдосконалення у процесі фахової підготовки. 

Розвивальний потенціал програми. Зміст програми сприяв 

інтелектуальному, творчому, емоційному розвитку студентів; передбачав 

використання методів активного навчання. 

Зв’язність і систематичність викладеного матеріалу елективного 

курсу ,,Основи професійного самовдосконалення” забезпечені тим, що зміст 

у програмі структуровано таким чином, що вивчення всіх наступних тем 

базувалось на врахуванні знань попередніх базових курсів; між частковими й 

загальними знаннями помітний зв’язок. 

Практична спрямованість курсу. Програма дозволяла здійснити 

евристичні проби та сфокусувати практичну діяльність студентів – 

соціальних педагогів у досліджуваній галузі знань.  

Вибір методів навчання. Програма дала змогу провести евристичні 

проби, що забезпечило її використання у викладанні активних методів 

навчання (ігрових, тренінгових та ін.). 

Організація навчального процесу сприяла поетапному набуттю 

майбутніми соціальними педагогами необхідних знань із різних галузей наук, 

що сприяло створенню повного обсягу необхідних знань щодо професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки. Міждисциплінарні зв’язки сприяли уникненню дублювання у 

вивченні певних наукових проблем, допомагали засвоїти зв’язок між 

дисциплінами, сформувати цілісне уявлення про професійне 

самовдосконалення та побачити різні його сторони, особливості, реалізації. 

Оскільки організація навчання можлива в теоретичних (лекції, 

семінари, бесіди тощо) та практичних формах (практичні заняття, самостійна 

робота тощо) з використанням традиційних (бесіда, розповідь та ін.) та 

нетрадиційних (лекції вдвох, менторинг, коучинг, фасилітація) методів, 
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невід’ємними компонентами процесу формування професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки під час реалізації були аудиторні заняття, самостійна робота 

студентів, соціально-педагогічна практика. 

Реалізація педагогічних умов мала за мету забезпечити психолого-

педагогічний супровід майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки до професійного самовдосконалення; визначити форми й методи 

інформаційної підтримки процесу формування професійного 

самовдосконалення. 

Стан професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів 

у процесі фахової підготовки визначено за допомогою низького, середнього 

та достатнього рівнів. 

Комплексна реалізація всіх складників моделі дозволила досягти 

результату. Сутність експериментально-дослідної роботи з педагогічних 

умов професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у 

процесі фахової підготовки полягала в тому, щоб за допомогою реалізації 

педагогічних умов сформувати професійне самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у поєднанні чотирьох провідних компонентів: 

мотиваційно-рефлексивного, особистісного, самоактуалізаційного та 

мобілізаційного. 

Так, розглянемо визначені нами педагогічні умови. Перша 

педагогічна умова – відображення у змісті підготовки майбутніх соціальних 

педагогів сутності й цінності професійного самовдосконалення. Цю 

педагогічну умову реалізовано на 1 та 2 курсах денної та заочної форм 

навчання і спрямовано на створення психолого-педагогічного клімату, 

засобами реалізації була система вправ, запропонована викладачем.  

На нашу думку, професійне самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів повинно починатися з психолого-педагогічного клімату в групі. Ми 

спрямували нашу роботу на згуртованість колективу, адже згуртованість 

колективу – це поняття, що розкриває особливості міжособистісних взаємин 
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у колективі, єдність ціннісних орієнтацій, єдність цілей і мотивів діяльності в 

межах спільної діяльності. Дружні контакти під час роботи й після неї, 

співпраця і взаємодопомога формують хороший соціально-психологічний 

клімат. Чинник, що впливає на соціально-психологічний клімат колективу, 

зумовлений індивідуальними та психологічними особливостями кожного з її 

членів. Крізь призму особистісних особливостей переломлюються всі впливи 

на неї виробничого й невиробничого характеру. Тому для формування 

соціально-психологічного клімату колективу мають значення не стільки 

психологічні якості його членів, скільки ефект їх поєднання. 

Так, першим кроком у реалізації цієї умови було проведення заходу з 

метою вироблення навичок згуртування. На першому кроці ми виконали 

вправи „квадрат”, „колаж”, „театр: п’єса, яка влаштовує всіх”, метою яких 

було відчути кожного учасника групи, згуртувати колектив. Наступною 

вправою була групова гра ,,Ти мені подобаєшся”, або ,,Павутина”. Формою 

проведення – гра та бесіда. За допомогою цієї гри колектив згуртувався, 

налагоджено ефективну групову взаємодію за допомогою клубка ниток 

(кольорової вовни). Було сформульовано план проведення, який складався зі 

вступного слова викладача до студентів, тлумачення суті та мети заходу; 

визначення інструкції його проведення; проведення гри; аналіз вправи.  

Другий крок першого етапу реалізації цієї умови – вправа ,,Обійми”. За 

допомогою цієї вправи студенти висловили свої дружні почуття до інших, 

обіймаючи їх. Третій крок – аналіз вправи. Педагог починає обговорення з 

запитань: „Чи легко було говорити приємні речі іншим?”, „Хто-небудь вам 

казав раніше щось приємне до цих ігор?”, „Як ви вважаєте, чи достатньо 

дружний ваш колектив?”, „Чому кожен достойний кохання?”, „Що вас 

здивувало у цих вправах?” (див. додаток Б). 

Залучити майбутніх соціальних педагогів до гри було неважко, після 

короткої вступної промови педагог перейшов до тлумачення суті та мети 

заходу. Студенти завзято почали згадувати різні приємні історії один про 

одного. Кожен хотів висловитися про кожного, однак ніхто не порушував 
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правила гри. На нашу думку, цей захід доречно використовувати в 

колективах, що існують тривалий час, і в колективі, де студенти не дуже 

згуртовані. А також ця гра цікава для педагога тим, що вона допомагає 

розвинути комунікативні здібності майбутніх соціальних педагогів.  

На першому шляху реалізації першої умови ми дійшли висновку, що 

виконання цих вправ сприяло розвитку гарних взаємин між студентами, їхніх 

комунікативних якостей; сформувало в них моральні цінності; показало 

студентам, що кожна людина гідна любові й визнання. Педагог відзначив 

враження студентів від цих вправ, що важливо для нашого експерименту. 

Другим шляхом реалізації цієї умови було проведення заходу для 

вироблення навичок рефлексії за допомогою вправ ,,На якій я сходинці”, 

,,Твоє ім’я”. Цей захід з метою розвитку рефлексії й самоаналізу реалізовано 

у два кроки. Перший крок – виконання вправи ,,На якій я сходинці” для 

допомоги учасникам визначити рівень самооцінки. Другий крок другого 

етапу – вправа ,,Твоє ім’я”. За допомогою цієї вправи діти розвивали вміння 

взаємодіяти один з одним, навчилися адекватно оцінювати один одного, 

розвивали уяву. Реалізуючи другий шлях першої умови, ми дійшли висновку, 

що студенти брали активну участь у заходах, їм було цікаво, вони з легкістю 

йшли на контакт. Кожен зміг проаналізувати себе. Майбутні соціальні 

педагоги зробили висновки, що такі вправи треба іноді проводити, щоб 

краще розуміти та вміти контролювати себе. 

Третій шлях реалізовано під час групової взаємодії. Майбутнім 

соціальним педагогам надано допомогу в пізнанні самого себе, своєї 

особистості; їх навчали використовувати внутрішні резерви для прийняття 

відповідального рішення; розвивали навички конструктивного спілкування. 

Третій етап проходив завдяки менторингу, коучингу, фасилітації, медіації. За 

допомогою менторингу між ментором-викладачем і майбутніми соціальними 

педагогами встановлено довірливі стосунки, спрямовані на досягнення у 

студентів суттєвої динаміки в самовдосконаленні знань, мислення, 

ефективності практичних дій, з метою їхнього професійного становлення як 
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цілісної особистості соціального педагога. У процесі менторингу ментор-

викладач ділився своїм досвідом, накопиченими знаннями, а майбутні 

соціальні педагоги намагалися розвивати свої професійні навички, шукали 

вирішення проблем з метою самовдосконалення себе в процесі фахової 

підготовки для досягнення істотних змін. За допомогою коучингу педагог-

коуч допомагав майбутнім соціальним педагогам досягати життєвої і 

професійної мети. На відміну від менторства, коучинг було сфокусовано на 

досягненні чіткої мети, а не на загальний розвиток. Мета коуча – спрямувати 

майбутніх соціальних педагогів на пошук відповіді на запитання: „Якими 

якостями повинен володіти соціальний педагог для майбутнього 

працевлаштування і з якими проблемами може зіткнутися?” 

Реалізуючи третій шлях, ми використали форму групової роботи – 

фасилітацію (від англ. Facilitate – допомагати). Фасилітатор-викладач 

запропонував уявити, яким повинен бути успішний соціальний педагог. У 

ході дискусії він допоміг майбутнім спеціалістам виконати це завдання та 

досягти взаємної згоди, але під час діалогу між студентами педагог 

вимушений був застосувати метод медіації. Він допоміг урегулювати 

розбіжності між конфліктувальними сторонами. Майбутніх соціальних 

педагогів зацікавив цей метод для подальшого використання в професійній 

діяльності, тому педагог розповів їм про галузь застосування медіації, 

зокрема: різноманітні суперечки й розбіжності між членами суспільства та 

їхніми сусідами; суперечки й конфлікти житлового характеру; проблеми 

щодо визначення майбутнього місця проживання дітей після розлучення 

батьків; сімейні конфлікти; складнощі взаєморозуміння у навчальному 

процесі; конфлікти між керівником та колективом; розбіжності у трудових 

відносинах тощо. Студенти зрозуміли, що в процесі медіації конфліктувальні 

сторони, а не медіатор висувають вимоги, щоб дійти згоди. Медіатор 

допомагає конфліктувальним сторонам прийняти рішення добровільно, не 

відчуваючи тиску ні з боку медіатора, ні з боку ,,партнера по конфлікту”, 

усвідомлено, не допускаючи впливу та маніпуляцій. Майбутні соціальні 
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педагоги захотіли виступити в ролі медіаторів для всієї групи. Після дискусії 

визначено основні принципи медіації: добровільну участь сторін у процесі 

(згода всіх конфліктувальних сторін медіатора); безпристрасність; розкриття 

медіатором суті конфлікту; наділення конфліктувальних сторін силою, 

владою для можливості прийняти самостійне свідоме рішення; 

інформованість про можливі варіанти вирішення проблеми та її наслідків; 

доброзичливе ставлення до особистості учасників у конфлікті, їхньої 

індивідуальності; дотримання культурних, моральних, етичних норм кожним 

учасником конфлікту; забезпечення особистої безпеки учасників медіації; 

інформування та захист від можливих ризиків у дискусії; конфіденційність та 

захист отриманої інформації від учасників під час індивідуального 

обговорення варіантів рішення; орієнтація учасників медіації на перспективу 

подальшого розвитку; компетентність і професіоналізм медіатора; наявність 

у медіатора певних знань, умінь та навичок; урахування взаємних інтересів і 

потреб усіх учасників. 

Четвертий шлях реалізації першої педагогічної умови нашої роботи 

відбувався завдяки психолого-педагогічному семінару-практикуму, метою 

якого було ознайомлення майбутніх соціальних педагогів із формами та 

методами інтерактивної взаємодії, що сприяло мотивації студентів до 

самовдосконалення в різноманітних сферах життя, ознайомленню та 

практиці застосування прийому „Я-висловлювання” у спілкуванні, 

створенню позитивного психологічного клімату в педагогічному колективі 

через актуалізацію установки на цінність самореалізації у своїй професії. 

Після відкриття семінару відбувся розподіл учасників на групи, пояснення 

правил роботи у групах. Студенти виконували вправи „Очікування від 

семінару”, „Особистісне зростання учителя”, „Ситуація”, „Я-

висловлювання”, „Реклама професії вчителя”, підбивали підсумки семінару 

та виконували завершальну вправу „Тепло наших рук”. Завдяки цим вправам 

майбутні соціальні педагоги налаштувалися на групову взаємодію та 

актуалізували особистісну мотивацію до участі в семінарі; це сприяло 
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особистісному зростанню, створенню доброзичливої творчої атмосфери в 

педагогічному колективі. 

Реалізуючи першу педагогічну умову, ми засвідчили помітні зміни. 

Отже, створення психолого-педагогічного клімату в групі сприяло тому, що 

майбутні соціальні педагоги змогли ідентифікувати себе з іншими членами 

групи, використали зворотний зв’язок, оцінили власну поведінку і свої 

почуття. Ми спостерігали суттєві перетворення у сфері міжособистісних 

відносин, формування соціально-психологічних умінь та навичок студентів, 

підвищення їхньої психологічної культури. Можемо стверджувати, що 

відбулися зміни під час виконання вправ, сформувалась потреба в 

позитивному ставленні майбутніх соціальних педагогів один до одного. 

Друга педагогічна умова – забезпечення індивідуальної траєкторії 

опанування студентами тренінгової діяльності та методів активного 

навчання, який проходив у два етапи. Перший шлях першого етапу було 

реалізовано для бакалаврів, спеціалістів і магістрів денної та заочної форм 

навчання, він сприяв усвідомленню майбутніми соціальними педагогами 

необхідності самовдосконалення і прагнення до особистісного й 

професійного зростання як умови життєвого благополуччя. Було проведено 

тренінг ,,Стратегія особистісного і професійного самовдосконалення” (див. 

додаток В) [9]. Завдання цього тренінгу полягало в актуалізації особистісного 

потенціалу студентів для самовдосконалення, саморозвитку; вирішення 

питань підвищення мотивації до навчального процесу всіх учасників; 

удосконаленні міжособистісної взаємодії.  

Перший крок упровадження цього тренінгу – емоційне налаштування. 

Було проведено вправу ,,Комплімент”, яка включала такі питання для 

обговорення: „Що ви відчували, коли вам говорили комплімент?”; „Що 

відчували, коли самі це робили?”; „Хто нам заважає щоразу дарувати радість 

іншим людям і собі?” Мета й завдання тренінгу були сформульовані й 

показані на екрані за допомогою мультимедійного проектора.  

Другий крок включав інформаційні повідомлення ,,Мотивація і 
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потреби”; ,,Вплив настанов у вихованні особистості на її становлення”, 

класифікацію потреб людини за А. Маслоу.  

Третій крок реалізовано у процесі групової взаємодії. Було проведено 

низку вправ та тестів: вправу ,,Точка опори”, яка дозволяє розкрити 

потенціал внутрішніх ресурсів студентів; тест ,,Чи готовий я до 

самореалізації?”, за допомогою якого студенти змогли визначити власну 

оцінку своїх якостей; вправу ,,Як підвищити мотивацію до навчання”, яка 

дозволяє майбутнім соціальним педагогам визначити конкретні кроки 

вчителя щодо реалізації наданих положень із метою стимулювання в 

студентів пізнавальної потреби й виникнення мотиву навчання; вправу 

,,Ярлики”, вона допомогла студентам відчути переживання, що виникають 

під час спілкування, коли їх змушують діяти відповідно до стереотипів; 

вправу ,,Метаплан”, яка дозволяє сформулювати проблему низької мотивації 

педагогів до самовдосконалення, професійного зростання або проблем, які 

виникають на шляху педагога щодо її підвищення; вправу ,,Орієнтація на 

лідера”. Було також проведено мозковий штурм ,,асоціації до поняття 

«ефективна робота»”, де студентам запропоновано записати на плакаті 

асоціативні слова до поняття ,,ефективна робота” та висловити думку, чи 

можна ефективно працювати, не маючи до цього достатньої мотивації. 

Проведено медитацію ,,Важливий інший”, де звучала релаксаційна музика. 

І, нарешті, на четвертому кроці відбулося підбиття підсумків (прийом 

„Незакінчені речення”), де студенти завершували речення: „Я дізнався, 

що…”; „Мене здивувало, що…”; „Мені сподобалося, що…”; „Можливо, було 

б краще, якби…”. 

Ми дійшли висновку, що чим більше в людини різноманітних потреб, 

мотивів і цілей, тим більш розвинутою є її мотиваційна сфера. Кожна людина 

може плідно працювати над собою, у саморозвитку немає нічого 

неможливого, але це процес довгочасний, не треба поспішати й очікувати 

одразу відчутних результатів. Майбутні соціальні педагоги дійшли висновків 

щодо професійного самовдосконалення в процесі фахової підготовки. 
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Тренінг було спрямовано на групову згуртованість майбутніх соціальних 

педагогів, на розвиток умінь працювати в команді. 

Другий шлях реалізації цієї педагогічної умови відбувався для 

студентів трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів – „бакалавр”, „спеціаліст”, 

„магістр” – під час викладання навчальних курсів: ,,Технології роботи 

соціального гувернера”, ,,Методика організації волонтерського руху”, 

,,Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін”, ,,Педагогіка”, 

,,Корекційна педагогіка”, ,,Дисципліни спеціалізації”, ,,Соціальна 

педагогіка”. Робота, проведена на другому шляху реалізації педагогічної 

умови, забезпечувала саморозвиток, самопізнання та самореалізацію 

майбутніх соціальних педагогів. 

Перший крок реалізовано через застосування нетрадиційних форм 

лекцій, зокрема лекції вдвох: експериментатор разом зі студенткою, 

майбутнім соціальним педагогом, провели разом лекцію з дисципліни 

,,Технології роботи соціального гувернера”, взаємодіяли за допомогою 

проблемно організованого матеріалу між собою і з аудиторією. 

Експериментатор поставив проблему перед аудиторією, і майбутні соціальні 

педагоги проаналізували її, висували гіпотези, розв’язували протиріччя і 

знаходили рішення. Було виділено такі етапи читання лекції:  

– вибір теми, причому найбільш ефективними є теми дискусійного 

типу з можливістю демонстрації різних поглядів; 

– вибір партнера, який передбачає інтелектуальну та психологічну 

сумісність; 

– розробка сценарію, де визначаються проблеми й тематичні блоки. В 

основу лекції вдвох було покладено принцип взаємодоповнення інформації 

партнера. Отже, застосування такої лекції підвищує зацікавленість студентів, 

підвищує рівень активності студентів у сприйманні, мисленні й діях, 

активізує мислення студентів, вимагає високого рівня уваги й інтересу 

студентів. 

Другий крок також було реалізовано шляхом застосування 
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нетрадиційних форм лекцій, зокрема лекції з використанням мозкової атаки. 

Така лекція передбачала високу активність студентів й ефективність 

засвоєння ними інформації. Лекція включала селекцію ідей, яка передбачала 

генерацію ідей без критики, колективне вирішення проблеми, ми разом зі 

студентами обговорювали критерії відбору ідей, ретельно опрацювали їх. 

Отже, ефективність засвоєння інформації студентами у процесі мозкової 

атаки значно вища, ніж тоді, коли її подає викладач. Розглянутий вид лекції є 

нетрадиційним для сучасної системи освіти у ВНЗ. Застосування активних 

методів навчання загалом і нетрадиційних видів лекцій зокрема сприяють 

підвищенню ефективності засвоєння знань, формуванню професійних умінь 

та навичок майбутніх соціальних педагогів. 

Мета третього кроку виконання практичних завдань – розвиток у 

студентів рефлексії (що я роблю, у чому сенс того, що я роблю), залучення 

мисленнєвих засобів для аналізу прототипу професійної діяльності, 

проектування образу професійного майбутнього, усвідомлення студентами 

власної професійної позиції. На першому практичному семінарі, 

присвяченому усвідомленню ,,Я” в професії, студенти виконували вправи. У 

вправі ,,Пастка – капкан” кожен студент повинен був визначити певні 

труднощі на шляху досягнення професійної мети, але труднощі можуть бути 

зовнішніми, тобто виходити від інших людей, або внутрішніми, тобто 

залежати від самої людини. Визначаючи такі труднощі, кожен студент 

повинен був знайти способи їх подолання. Після цього всі по черзі називали 

своє ускладнення – пастку – й адресували її за циклічним принципом 

студенту, який сидить через два від нього. Той повинен був сказати, як 

можна подолати таке ускладнення. Педагог за допомогою інших учасників 

визначив, чий варіант подолання труднощів більш оптимальний, цікавий і 

реалістичний. Вправу закінчили обговоренням, обміном досвіду, для чого 

було запропоновано відповісти на питання: ,,Які труднощі виникали вже на 

вашому професійному шляху?”; ,,Як ви їх долали?” [149]. 

Наступною була вправа ,,Вимоги до роботи” [Там само]. Педагог 
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запропонував усім студентам підготувати 10 питань, на які їм потрібно 

отримати відповідь у виборі роботи. Студентам роздали картки із 

запитаннями: „Чи є робочі місця за вашою спеціальністю?”; „Чи буде в 

майбутньому необхідність у цій роботі?”; „Чи потребує вона постійного 

навчання?”; „Яких навичок і здібностей потребує така робота?”; „Якої 

спеціальної підготовки вона потребує?”; „Чи доведеться вам працювати в 

приміщенні чи поза приміщенням?”; „Чи добре обладнаний офіс?”; „Чи 

потрібно носити уніформу?”; „Який графік роботи встановлено?”; 

„Наскільки сприятливі чи шкідливі умови роботи?” 

Після того, як студенти відповіли на запитання, почалося обговорення. 

Студенти вважали, що робочі місця за їхньою спеціальністю є, і така робота 

буде затребувана, вона вимагає постійного навчання, удосконалення своїх 

здібностей, умінь і навичок.  

Наступною була вправа ,,Внутрішні і зовнішні мотиви” [149]. Студенти 

уявили, що вони шукають роботу і всі вони бажають, щоб вона задовольняла 

їх і з боку зовнішніх, і з боку внутрішніх мотивів. Студенти вказали три 

зовнішні і три внутрішні умови, за яких вони будуть задоволені своєю 

роботою. Так, студенти назвали такі зовнішні мотиви: хороше начальство, 

добра заробітна плата, хороший колектив, до внутрішніх віднесли: гнучкий 

графік роботи, управління через постановку цілей та відповідальність роботи.  

Студентам запропонували ділову гру ,,Мотивація”. Майбутніх 

соціальних педагогів ознайомили із переліком типових ситуацій, що можуть 

викликати труднощі в соціально-педагогічній діяльності. Кожен повинен був 

проранжувати їх так, щоб під номером 1 була найскладніша саме для нього 

ситуація, долати яку потрібно навчитися в першу чергу; під номером 16 – 

ситуація, що не є для нього складною, і він може легко з нею впоратись. 

Кожний студент працював індивідуально протягом 10 – 15 хвилин. Такими 

ситуаціями можуть бути: установлення контакту з підлеглими, діловими 

партнерами та іншими людьми; уміння слухати (активне слухання); 

мотивування (уміння вмовляти, переконувати зробити що-небудь); критика 
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(уміння критикувати); хвала (уміння хвалити); групове обговорення (уміння 

вести дискусію); форми групового рішення; аргументування (уміння 

відстоювати свій погляд на проблему, спираючись на аргументи); зняття 

емоційного напруження у співрозмовника в конфліктній ситуації; зняття 

емоційного напруження в себе самого; уміння вирішувати конфлікті ситуації; 

публічний виступ, саморепрезентація; вирішення проблем; розвиток 

сензитивності (уміння відчувати стан іншої людини); розвиток навичок 

невербального спілкування; розвиток когнітивних психічних процесів: уваги, 

уявлення, пам’яті [149]. 

Більшість студентів відповіла, що на першому місці було встановлення 

контакту з підлеглими, діловими партнерами та іншими людьми, на 

останньому місці – мотивування, уміння вести дискусію, зняття емоційного 

напруження у співрозмовника в конфліктній ситуації.  

Виконуючи вправу ,,Професійна ідентичність”, кожному студенту було 

запропоновано через вільні асоціації проаналізувати свою професійну 

ідентичність, вони записували по два слова-стимули – назви професій. На 

кожне із цих слів потрібно було по колу написати по 10 асоціацій, після 

створення асоціативного кола – кожному слову надати якісну 

характеристику. Так, студенти повинні були створити два концентричних 

кола з власними асоціаціями, вони розмірковували про власну професійну 

ідентичність і написали в центрі ,,Я”, намалювали два кола – внутрішнє і 

зовнішнє. Кожен студент серед якостей, написаних в асоціаціях до обраних 

професій, обрав ті, які вважав притаманними йому. При цьому чітко 

виражені якості він записував у внутрішнє коло, а інші – у зовнішнє. Ця 

вправа дала змогу майбутнім соціальним педагогам побачити, як вони 

сприймають себе і які професійні риси собі приписують [149]. 

Наступною вправою була ,,Карта подорожі”: студенти повинні були 

сісти, розслабитися і поміркувати кілька хвилин про загальні уміння, 

необхідні для виконання їхньої майбутньої діяльності. Педагог роздав 

кожному аркуш із питаннями й запропонував глибоко обміркувати кожне з 



123 
 

 
 

них, записуючи відповіді. Питання були такими: „Наскільки легко я виконую 

це завдання (використовую всі вміння) на сьогодні?”, „Як я прийшов до 

такого стану речей (рівня майстерності чи знань)?”, „Яким би я хотів бути?” 

або ”„Чим би я хотів займатися?”, „Що або хто не дозволяє мені 

розвиватись?”, „Яким чином я досягаю того, чого хочу?”, „Які ресурси мені 

потрібні?”, „Що буде, коли я досягну мети?” [55]. 

Після закінчення вправи було обговорення. Так, студентка 4 курсу 

денної форми навчання Є. Пак уважала, що вона гарно володіє своїми 

професійними вміннями та якостями, проте формує в собі нові якості та 

намагається скорегувати недоліки; до рівня знань і майстерності прийшла 

завдяки навчанню, самовихованню та цілеспрямованості в досягненні 

професіональних цілей, хотіла би бути спеціалістом своєї справи, працювати 

з дітьми, допомагати їм вирішувати власні проблеми, робити все для 

благополуччя власної країни та щасливого майбутнього; розвиватись їй не 

дозволяють іноді певні життєві обставини, але вони не впливають на її шлях; 

досягає того, чого хоче тільки за допомогою своєї цілеспрямованості, вона 

рухається вперед, не звертає уваги на невеликі перешкоди, не засмучується 

через невдачі, а навпаки, отримує мотивацію для кращого виконання завдань; 

потрібні такі ресурси, як матеріальне забезпечення, знання; коли досягне 

поставленої мети, то не зупиниться на досягнутому та буде ставити більш 

високі цілі. 

Під час виконання наступної вправи ,,Осмислення результатів 

діяльності” студенти повинні були розділити аркуш на три стовпчики та 

назвати їх так: ,,Що вийшло?”, ,,Як і чому?”, ,,Наступного разу”. Нижче 

також виділяють три стовпчики з назвами: ,,Що не вийшло?”, ,,Як і чому?”, 

,,Наступного разу”. Під час цієї вправи студенти спочатку обміркували ті 

завдання та елементи діяльності, що були успішними. Серед них вони обрали 

найважливіший успіх і відповіли на питання, як і чому вони його досягли, а у 

третьому стовпчику описали дії на майбутнє, спрямовані на досягнення не 

меншого успіху. Після цього проаналізували свої невдачі [55]. Так, студентка 
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4 курсу денної форми навчання Є. Пак уважала, що має вагомий арсенал 

знань у соціально-педагогічній сфері, а також на практиці. Вона зазначила, 

що сумлінно навчається в університеті, самостійно розвивається, проходить 

щорічно соціально-педагогічну практику, на якій вже набула вмінь 

соціального педагога; наступного разу вона не зупиниться на досягнутому, 

обов’язково буде навчатися й розвиватися далі. На питання „Що не вийшло?” 

студентка відповіла, що поки не знайшла роботу за спеціальністю, тому що 

має неповну вищу освіту, згодом обов’язково працевлаштується. 

Під час виконання організаційно-навчальної вправи ,,Я-підприємець” 

(за ідеєю Н. Самоукіної) майбутні соціальні педагоги закріпили навички 

ділової поведінки, створили власний діловий імідж, проводили ділові 

переговори, опановували внутрішні засоби самоконтролю в стресових 

ситуаціях, релаксації, ефективно взаємодіяли з групою з різними характерами 

й темпераментами студентів; відстоювали свої позиції, формулювали 

відмову, не викликаючи у співрозмовника негативних емоцій, улагоджували 

ділові конфлікти, знаходили розумні компроміси. Така гра складалась із 

окремих вправ, які студенти виконували послідовно.  

Першою вправою була ,,Ігри-комунікації”. Групу було поділено на дві 

частини, кожна підгрупа отримала завдання виразно програти сценку 

(пантоміму) з ділового життя (8 – 10 хвилин), не використовуючи 

супровідних слів. Студенти програвали такі ситуації: прийом на роботу, 

переговори, виробничий конфлікт. Обидві групи послідовно демонстрували 

підготовлені сценки. Після того, як свою роботу показала перша підгрупа, 

члени іншої проаналізували зміст ситуації, динаміку її розвитку, провідні 

мотиви учасників, способи вираження власних станів, продемонстрованих 

,,акторами”, вони дали інтерпретацію того, що було показано. Після цього 

підгрупи помінялися місцями, при обговоренні основний акцент зробили на 

аналіз способів і засобів, що використовували учасники кожної підгрупи [53].  

Наступною вправою була ,,Психологія ділової презентації”. У грі брали 

участь три підгрупи: дві з них – ,,конкуренти”, одна – ,,вільні працівники”. 
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Підгрупи ,,конкурентів” отримали завдання розповісти про свою фірму: як 

вона буда організована, на основі яких критеріїв здійснювали набір 

співробітників, який стиль управління домінував на фірмі, які його 

психологічні переваги. Студенти також показали, у чому полягала 

особливість фірми, її неповторний та унікальний імідж, що відрізняє її від 

інших підприємств, – етику фірми, стиль її взаємодії з фірмами-

конкурентами й фірмами-партнерами, її ставлення до споживачів. Підгрупа 

,,вільних працівників” підготувала свій виступ з описом колективу чи фірми, 

де вони хотіли би працювати. Після того, як підгрупи підготувалися (45 – 60 

хвилин), обговорили, кожна з підгруп ,,конкурентів” розповіла про свою 

фірму, щоб запросити ,,вільних працівників” на роботу в цій фірмі. 

Переможцем була та група, яка змогла „прийняти” на роботу у ,,свою фірму” 

більшість ,,вільних працівників” [53]. 

Під час виконання вправи ,,Як організувати команду однодумців” дві 

підгрупи отримали набори карток з описом різних якостей темпераменту й 

особистості людини, зокрема таких: 

– людина з переважно гарним настроєм, високим життєвим тонусом, 

енергійна, активна, прагне до лідерства, товариська, намагається завжди бути 

,,на людях”, погано переносить самотність, нестачу спілкування. Їй легко 

звикнути до нової обстановки. Працює швидко, з натхненням, але може мати 

нестійкі інтереси; прагне до швидкого, але поверхового й недбалого 

виконання трудових завдань. Віддає перевагу спілкуванню, а не глибокій 

предметній практиці. Не любить регламентації, монотонної праці, що 

вимагає досконалої акуратності; 

– людина настрою, який змінюється надто часто через невідомі 

причини. Її працездатність залежить від настрою: може працювати якісно й 

ефективно, але може також виявляти в’ялість і недбалість. Не прагне до 

лідерства, уникає всіляких напружень у взаємовідносинах із людьми. Чуттєва 

і емоційна; 

– людина вразлива, боязка, поглиблена в себе, замкнена; повільно, 
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досить важко входить у суть справи, але здатна тривалий час працювати 

якісно й ефективно. Є висококваліфікованим спеціалістом, гарно знає свою 

справу, намагається залишатися в тіні; 

– флегматична людина, нетовариська, повільна. Включається в 

діяльність і працює повільно, але ґрунтовно, поглиблено та якісно. Любить 

працювати одна, у спокійній обстановці. Добре відпрацьовує деталі, 

намагається реалізувати чужі ідеї; 

– людина, здатна захоплюватись, схильна до творчої діяльності, легко 

продукує нові ідеї, має розвинуту інтуїцію і смак до інтелектуальної 

діяльності. Якщо зацікавлена роботою, може активно працювати тривалий 

час без зниження ефективності. Якщо діяльність за будь-яких причин 

нецікава, буде уникати її, імітувати ділову активність; 

– людина, характер якої можна описати словами ,,воля” і ,,інтелект”. 

Схильна до логічного аналізу, довіряє лише фактам і аргументам. Інтуїція не 

розвинута, емоційна сфера пригнічена інтелектом. Добре працює та реалізує 

чужі ідеї, до створення своїх ідей мало спроможна. Старанна, 

цілеспрямована, завзятий працівник. Любить порядок і дисципліну на роботі. 

Намагається отримати владу, любить бути першою, честолюбна; 

– нервова, дратівлива людина. У спокійній обстановці працює гарно. 

Якщо виникає напружена ситуація, виявляє метушливість, занепокоєння, 

може бути агресивною. Унаслідок підвищеної підозрілості й нетерплячості 

до думок інших часто стає ініціатором конфліктів у колективі. Не любить 

введення нового, призвичаюється до застарілих методів роботи й тривалий 

час не може від них відмовитись; 

– людина, відірвана від реальності. Любить абстрактну інтелектуальну 

діяльність. Не товариська. Захоплюється створенням нових теоретичних 

схем, концепцій. Здатна продукувати свіжі творчі ідеї, але виявляє 

безпорадність у їх практичній реалізації; 

– емоційна, чуттєва, добра людина. Любить подарунки, спілкуватись у 

неформальній обстановці;  
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– за характером людина-бунтар. Не терпить ніяких обмежень у роботі, 

завжди схильна до новизни в діяльності. Любить постійні зміни видів праці. 

Виносить високі навантаження в роботі, працездатна, мало виснажується. 

Кожна група студентів розклала картки й показала, як необхідно 

комплектувати трудовий колектив. Вони брали до уваги те, як ,,підходять” 

один до одного люди, які пари чи трійка співробітників найбільш успішно 

працювали би разом, які між ними могли би бути взаємовідносини 

формального й неформального типу [53]. 

Наступна вправа була ,,Як подолати конфлікт”. Студенти мали 

владнати діловий конфлікт, виявити випадки порушення дисципліни в 

одного зі своїх підлеглих у заданій ситуації. Студент, який виконував роль 

керівника, уладнав конфлікт, потім було проаналізовано цю ситуацію. 

Наступна організаційно-навчальна гра ,,Школа” (за ідеєю 

Н. Самоукіної) визнана ефективним методом соціально-психологічної 

консолідації колективу, зокрема соціально-педагогічного. У процесі гри було 

вирішено такі завдання: виокремлення загальних цілей для соціальних 

педагогів; розуміння сучасної соціокультурної ситуації, яку можна позитивно 

змінити силами соціальних педагогів; формування активно-дієвого ставлення 

до своєї позиції в навчально-виховному процесі, віри в успіх, стремління 

розвивати свої соціально-педагогічні здібності; зміна ставлення до учнів: не 

як до об’єктів навчально-виховного впливу, а як до суб’єктів навчальної 

діяльності; активізація внутрішніх засобів саморозвитку.  

Третій крок викликав у студентів зацікавленість, вони виконували 

самостійну роботу на практичних заняттях, це дало змогу усвідомити життєві 

цілі, можливі перешкоди на шляху до досягнення професійних цілей, а також 

засобів їх подолання; усвідомлення власних вимог до роботи, аналіз 

самомотивування в роботі; сприяння саморозкриттю і саморозумінню; аналіз 

власної професійної позиції, визначення образу ,,Я”, ідентифікація 

сьогоднішніх умінь, знань, накопиченого досвіду, актуальних переживань, 

ідентифікація рольових моделей і дій, що сприятимуть досягненню успіху, 
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критичне осмислення результатів діяльності та виявлення пріоритетів свого 

професійного розвитку; ознайомлення з роллю внутрішньої і зовнішньої 

матеріальної і моральної мотивації, потреб у трудовій діяльності, 

відпрацювання навичок і вмінь приймати групові рішення, аналіз поведінки 

людей у ситуації групового прийняття рішення; закріплення навичок 

саморозвитку та самовдосконалення за допомогою організаційно-навчальних 

ігор [94].  

На другому шляху було застосовано інтерактивні методи: методи 

прогнозування, висування та відбору ідей (мозковий штурм, метод ідеї 

Дельфі, метод відсіювання, мозковий штурм „Карусель”, метод генерування 

ідей 6-3-5, кути, п’ять слів – три слова); демонстраційні рольові ігри; методи 

обговорення ідей (моделювання ситуації (симуляція), метод проблемно-

рефлексивного полілогу).  

Так, мозковий штурм є ефективним методом для використання досвіду 

учасників із метою розв’язання проблем та розроблення ідей. Мозковий 

штурм проведено в групах із 5 – 7 студентів. За правилами мозкового штурму 

створено атмосферу, що сприяла розкутості мислення, уяви, творчому 

пошуку. Цей метод став швидким та досить легким шляхом вирішення 

складних проблем і конфліктів, включаючи визначення стратегії виховної 

діяльності, побудову інноваційної моделі виховної системи. 

Наступний метод – метод ідеї Дельфі. Цей метод використано для 

пошуку ідей, застосування методу відбувалося у три етапи: перший етап – 

студентів просять подати окремо один від одного письмові пропозиції щодо 

розв’язання тієї чи іншої проблеми. Для відпрацювання пропозицій 

установлено термін до 14 днів, зібрані пропозиції піддавались первинному 

опрацюванню та аналізу. На другому етапі цей список ідей повертався 

студентам із проханням ще раз переглянути всі ідеї та доповнити їх. На 

третьому студентам запропоновано простий оціночний ключ, за допомогою 

якого зібрані пропозиції оцінювалися під кутом зору необхідних критеріїв, 

робились висновки.  
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Наступний – метод відсіювання, відомий як „Тригерна техніка”. 

Кожному учаснику групи було виділено кілька хвилин для того, щоб стисло, 

у вигляді тез записати свої варіанти вирішення проблеми, потім учасники 

почергово зачитували свої списки ідей, при цьому однакові ідеї відсіювалися 

відразу. Другий етап починався тоді, коли вже названі були всі пропозиції 

першого етапу, було проведено відсіювання, аналіз пропозицій, відбір 

оригінальних. 

Метод узагальнення ідей („ідейна інженерія”) враховував знання та ідеї 

студентів. Його проведення складалося з п’яти етапів: визначено мету, цілі 

для розв’язання проблеми; проведено відбір студентів; аналіз труднощів 

(створювалась робоча група для аналізу проблеми, причин її виникнення, 

обмеження); на картках фіксувалися гіпотези, складалися пропозиції для 

розв’язання зазначених проблем, які перевірялися, оцінювалися й 

відсіювалися; було визначено програми заходів, результати зводилися до 

узгодженої програми дій. 

Наступний метод – мозковий штурм „Карусель” – застосовують, коли 

тему можна поділити на підтеми чи підгрупи питань до неї. Великі аркуші 

паперу, на кожному з яких було записано різні підтеми, розвісили в 

аудиторії. Поділившись на маленькі групи, студенти рухалися від однієї 

таблиці до іншої, при цьому кілька хвилин зупинялися біля кожної з них, щоб 

„проатакувати мізки”, записували, що вони знають із кожної з підтем. Кожна 

група отримала різного кольору маркер. Групи закінчували свої подорожі 

біля таблиці, з якої почали, і зрештою мали змогу побачити, що було 

дописано іншими групами. 

Так, метод генерування ідей 6-3-5 є різновидом мозкової атаки, де, як і 

в мозковій атаці, основне завдання полягало в генеруванні значної кількості 

ідей за відносно короткий час. Як і мозкова атака, він сприяв знаходженню 

нових розв’язків проблем, що стояли перед групою, зокрема таких: пошуки 

нових ідей для проекту; розв’язання проблемної ситуації та ін. Метод було 

застосовано в інтегрованій групі, яка працювала довгий час, застосування 
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цього методу дозволило виділити так званий груповий результат. Перевагою 

цього було те, що, незалежно від рівня інтеграції групи, вербальної 

активності та здатності учасників „прорватися”, метод 6-3-5 допоміг 

згенерувати протягом одного заняття близько 100 ідей. Цей метод допоміг 

швидко створити значну кількість ідей, дав відчуття безпеки студентам, які 

працювали разом уперше. Якщо в традиційній мозковій атаці в команді були 

несміливі та малоактивні особи, то цей метод вимагав повної та рівної участі 

всіх студентів. 

Наступною вправою з прогнозування, висування та відбору ідей була 

вправа „Кути”, за допомогою якої відбувалось колективне навчання, що 

вимагало від учасників вибору, пошуку аргументів цього вибору та практики 

в уважному вислуховуванні інших думок. Це заняття зосередило майбутніх 

соціальних педагогів на темі, змусило їх докладати більше зусиль під час її 

вивчення, що дало змогу викладачу зібрати інформацію про початкові 

знання, помилкові позиції та шляхи обдумування теми. Вправа починалась із 

оголошення різних поглядів щодо вибору; учасники обирали одну з них і 

потім ішли до кутів аудиторії та приєднувалися до тих, кому теж імпонувала 

ця точка зору. В усіх кутах студенти об’єднувалися у пари й висловлювали 

один одному причини свого вибору. Зрештою, вони дізнались про причини 

вибору точок зору інших учасників з інших кутів аудиторії; на кількох етапах 

цієї вправи учасники переказували те, що їм розповіли їм їхні колеги. 

У вправі „П’ять слів – три слова” майбутнім соціальним педагогам 

запропоновано назвати п’ять слів, що спадали на думку під час роботи над 

певною темою, після цього студенти об’єднувалися у пари по троє і 

обговорювали ці слова. Наприкінці вправи кожна маленька група обирала 

три слова, повідомляла їх і пояснювала для всієї аудиторії. Майбутні 

соціальні педагоги використовували папір, розрізавши його на частини 

розміром з індексні картки; записували по одному слову чи фразі на картці; 

сортували та обирали з п’яти слів три, при цьому їм було легко відкидати ті, 

що повторювалися, і водночас звертати увагу на всі слова; студенти 
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сортували також слова за категоріями, називали три категорії замість трьох 

окремих слів. Викладач збирав у кожній групи по три картки, складав їх у 

таблицю, щоб можна було користуватися ними протягом вивчення теми. 

Демонстраційні рольові ігри проводилися для стимулювання дискусії і 

демонстрації певних навичок. Два майбутні соціальні педагоги показували 

всій групі драматичну сценку із життя студентів. Її метою була ілюстрація 

проблеми, використання чи набуття тих чи тих навичок, стимулювання 

дискусії. Постановка базувалася на даних інструктором настановах щодо 

ролей, як правило, сформульованих письмово. Для залучення до роботи всіх 

студентів їх розподілили на групи; кожній групі було видано інформацію про 

постановку й одну із ролей. Потім відбулось обговорення і визначення 

стратегій, які були використані в рольовій грі. Із кожної групи було 

запрошено добровольця, котрий виконував роль, визначено час для 

опрацювання ролей, проведено коротке опитування решти групи стосовно 

того, що вони повинні були взяти із рольової гри. Після проведення гри було 

обговорення, яке включало співставлення планів і очікувань групи й того, що 

відбувалося; для дискусії було роздано письмові рекомендації. 

Упровадження методів обговорення ідей реалізовано в нашій роботі 

через моделювання ситуації (симуляція), яке передбачало тренування 

поведінки в процесі використання вміння студента та аналіз явищ у 

безпечних умовах. Симуляція хоча й мала стосуватися реальності, але 

повинна була бути не простим її відображенням, а тільки спрощенням 

реальних процесів. Фіктивною була тільки створювана ними реальність, а не 

поведінка. Завдяки участі в симулюванні студенти могли відчути свою 

природну поведінку в різних ситуаціях; її застосовували для навчання й 

засвоєння конкретних умінь і аналізу групових процесів, уміння приймати 

рішення і спілкуватися. 

Завдяки методу проблемно-рефлексивного полілогу майбутні соціальні 

педагоги актуалізували, переосмислили набутий досвід і знання, виявили 

нові проблеми, налаштувались на зацікавлене конструктивне ставлення до 
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новацій. Цей метод забезпечив актуалізацію і розвиток творчих можливостей 

майбутніх соціальних педагогів аж до самостійного осмислення проблем 

інноваційної діяльності. Його реалізація відбувалася поетапно: студенти 

займались пошуком і вирішенням педагогічних проблем; висували ідеї, які 

були спрямовані на розв’язання проблем; потім відбувалось колективне 

обговорення ідей. Такий полілог має велику цінність для розвитку кожного 

майбутнього соціального педагога. 

Наприкінці другого етапу визначеної нами педагогічної умови 

студентам запропоновано скласти особисту програму професійного 

самовдосконалення соціального педагога, яка включала: уміння себе 

діагностувати, аналіз результатів, розробку методів розвитку. Результатом 

упровадження другої педагогічної умови стало формування професійної 

мотивації. 

Перейдемо до опису впровадження останньої з розроблених 

педагогічних умов – забезпечення кожному студенту свободи вибору та 

самостійності під час проходження соціально-педагогічної практики. 

Реалізація третьої педагогічної умови професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки для бакалаврів здійснювалася з метою підвищення мотивації 

студентів до оволодіння вміннями й навичками соціально-педагогічної 

діяльності; використання індивідуального потенціалу студентів; 

послідовного ускладнення завдань, які виконують практиканти; зв’язку 

практичних завдань із діяльністю установ, де студент проходить практику; 

поєднання практичних навичок із теоретичними знаннями, які студенти 

отримали у процесі навчання; використання результатів практики в 

подальшому процесі навчання і науково-дослідній діяльності. На виконання 

цієї умови за період упровадження було створено мережу баз практики 

майбутніх соціальних педагогів, що були включені до системи співпраці з 

університетом на засадах довгострокових угод. Це Одеський центр 

реабілітації дітей-інвалідів ,,Майбутнє”, Центр реабілітації осіб із 
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психофізичними вадами, Благодійний фонд ,,Шлях додому”, притулок для 

неповнолітніх ,,Світанок”, Інститут реабілітації осіб із вадами 

психофізичного розвитку ім. Януша Корчака. Було укладено угоду з Дитячим 

центром ,,Молода гвардія”.  

Мета соціально-педагогічної практики полягала в тому, щоб допомогти 

студентам зрозуміти ті аспекти соціально-педагогічної ситуації, що мають 

суттєве значення для формування студентів-практикантів як практичних 

працівників; оволодіти сучасними методами, формами організації та 

знаряддями праці в галузі їхньої майбутньої професії; формувати у них 

професійні уміння і навички для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах; виробити 

потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності [145]. 

Майбутні соціальні педагоги проходили літню ознайомлювальну 

практику в Дитячому центрі ,,Молода гвардія” згідно з планом-сіткою 

навчальної (ознайомлювальної) соціально-педагогічної практики. За 

студентами-практикантами були закріплені куратори з числа методистів 

науково-методичного відділу та наставники з числа педагогів-організаторів  

,,Молода гвардія”, які, згідно з рейтингом закладу, мають достатній, високий 

та найвищий показники. Відповідно до плану-сітки від Дитячого центру 

,,Молода гвардія” кураторам, наставникам та студентам було представлено 

рекомендації щодо організації та проходження практики, де куратор був 

відповідальний за проведення практики в межах своєї компетенції, 

забезпечував оптимальні умови для співпраці студентів-практикантів та їхніх 

наставників, здійснював контроль за реалізацією напрямків роботи студентів-

практикантів відповідно до програми практики та індивідуального плану 

роботи; надавав методичну допомогу студентам і наставникам; провів усі 

необхідні інструктажі щодо практики; контролював дотримання студентами-

практикантами правил внутрішнього розпорядку; забезпечував умови для 

реалізації позапланових заходів згідно з графіком та індивідуальним планом; 



134 
 

 
 

складав характеристику на студентів. Своєю чергою, наставники забезпечили 

умови для реалізації програм практики студентам; ознайомили майбутніх 

соціальних педагогів з основами діяльності педагогів-організаторів та 

особливостями соціально-педагогічного супроводу дитячого колективу; 

надали студентам можливість користуватися наявною літературою та 

документацією. Майбутні соціальні педагоги склали разом із наставниками 

графіки відвідування заходів та індивідуальні плани роботи відповідно до 

програм зміни та практики; виконали в повному обсязі завдання, передбачені 

програмою практики; відвідали заходи в ,,Молода гвардія” згідно з графіком 

та за попередньою згодою педагогів-наставників; провели заходи з практики; 

дотрималися правил внутрішнього розпорядку (дрес-код, корпоративна 

етика, дисципліна тощо), вивчили правила охорони праці та суворо 

дотримувалися їх; відвідали та проаналізували такі заходи, як екскурсія по 

центру, колективно-творча справа, вечірній вогник, соціально-виховний 

таборовий захід, форум-театр. Майбутні соціальні педагоги провели заходи, 

зокрема тренінг спілкування, соціально-виховний захід будь-якої форми, та 

оформили плани-сценарії до них згідно з вимогами оформлення звітної 

документації; брали активну участь в організації та проведенні конкурсів, 

ігор і інших заходів дозвілля; оформили звіти з практики та завірили їх у 

кураторів та наставників практики; зробили фото- та відеозвіти щодо 

проходження практики. 

Отже, під час проходження практики студенти провели соціально-

педагогічні заходи (див. додаток Г), зокрема заходи з адаптації дітей віком 13 

– 16 років, формою проведення була творчо-розважальна програма, мета якої 

– прискорення процесу адаптації дітей, покращення відпочинку всіх 

учасників.  

Перший захід включав три етапи: вступну частину, основну й 

заключну. Вступна частина передбачала виконання вправи ,,Запам’ятай 

зовнішність”, метою якої було знайомство дітей у процесі гри; розвиток 

зорової пам’яті. 
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Під час основної частини студенти виконували вправу ,,Моя емблема, 

мій девіз”, метою якої було знайомство з кожним учасником; розвиток 

фантазії. Заключна частина передбачала виконання вправи ,,Знайди пару”, 

мета її – визначитися з симпатіями, знайти нових друзів; навчитись швидко 

орієнтуватися і знайомитися. Наприкінці заходу практиканти здійснили його 

аналіз. Є. Баландюк зробила висновок, що діти брали активну участь у заході, 

їм було цікаво, вони з легкістю йшли на контакт. У кінці заходу вони зробили 

висновок, що ігри допомогли краще дізнатися дітям один про одного. Було 

проведено конкурс авторської майстерності, „Солодке дерево”, „Острів 

скарбів”, „Вікторину цікавих запитань”. 

Другий соціально-педагогічний захід було зорієнтовано на рефлексію 

для дітей категорії 13 – 16 років, формою проведення була теж творчо-

розважальна програма, мета якої – розвиток рефлексії й самоаналізу, 

тренування дітей в умінні коригувати свої дії. Цей захід також складався з 

трьох етапів. Перший – вступний, під час якого за допомогою вправи ,,Я 

хороший – я поганий” студенти-практиканти працювали над розвитком 

рефлексії і самоаналізу. Основна частина включала вправу ,,Знайди собі 

пару”, мета якої – набути вміння взаємодіяти, сформувати здатність бачити 

однолітка, розуміти його без слів, розвинути спроможність адекватно 

реагувати на відмову, подолати труднощі. Заключна частина – вправа 

,,Мозаїка”. За допомогою цієї вправи діти змогли розвинути вміння 

взаємодіяти, скоригувати свої дії, орієнтуючись на заданий результат. На 

основі цього заходу студенти зробили висновки, що діти брали в ньому 

активну участь, їм було цікаво, вони з легкістю йшли на контакт. Кожен зміг 

проаналізувати себе. Діти зробили висновки, що такі вправи треба проводити 

час від часу, щоб краще розуміти та вміти контролювати себе. 

Так, студентка провела тренінг ,,Обери професію правильно” в таборі  

,,Молода гвардія”, який включав такі вправи: ,,Голуб надії”, ,,Назви себе й 

цікаву для себе професію” та профорієнтаційні вправи: ,,Хто є хто”, ,,Назви 

професію”, ,,День із життя”, ,,Подарунок”, ,,5 щасливих вагонів – 5 типів 
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професій”. Завдяки цим вправам підлітки ознайомилися з різними 

професіями, вони замислилися над тим, яку професію їм обрати. Кожен може 

досягти найбільших професійних успіхів, задоволення, якщо обере певний 

тип професійного середовища, що відповідає його типу особистості, адже 

існують різні підходи до проблеми професійної орієнтації (див. додаток Е). 

Завдяки цим вправам студенти навчилися планувати проведення заходів, 

установлювати педагогіко-психологічні відносини з дітьми й адміністрацією, 

проводити соціально-педагогічне спостереження й дослідження дітей, 

здійснювати педагогічне осмислення й аналіз досвіду своєї діяльності, 

оволодіти навичками саморефлексії та самоконтролю. 

Отже, майбутні соціальні педагоги, проходячи практику, під час роботи 

з дітьми вдосконалювали свої якості, здібності; у спілкуванні з дітьми вони 

були здатні до комунікативного контролю, подолання емоційних бар’єрів у 

міжособистісному спілкуванні, взаєморозуміння. Під час самостійної 

підготовки заходів майбутні соціальні педагоги були готові до саморозвитку, 

змогли самореалізуватися у професійній діяльності, мали вольові зусилля у 

роботі з дітьми, вони здатні жити у злагоді з собою, у них присутня емоційна 

стабільність. Між викладачем та майбутніми соціальними педагогами було 

проведено консультаційну форму роботи. 19 студентам 3 і 4 курсів було 

запропоновано відповісти на питання розробленої нами анкети для 

перевірки рівня готовності до професійного самовдосконалення (див. 

додаток Д). Її мета – з’ясувати особливості поведінки студентів у різних 

ситуаціях. Результати анкетування виявили високий рівень у 10,5% 

студентів, середній – у 68,4%, низький – у 21,1%. 

Розглянувши реалізацію трьох педагогічних умов професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки, ми дійшли таких висновків: 

1. Професійне самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у 

процесі фахової підготовки зумовив впровадження педагогічних умов, опис 

реалізації яких ми подали в тексті дисертації, умовно розділивши на три 
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частини. 

2. Упровадження першої педагогічної умови – відображення у змісті 

підготовки майбутніх соціальних педагогів сутності й цінності професійного 

самовдосконалення, яка була спрямована на створення психолого-

педагогічного клімату, відбувалось за допомогою запропонованих 

викладачем вправ, що прияли розвитку гарних взаємин між студентами; 

студенти змогли проаналізувати себе, з легкістю йшли на контакт. 

3. Реалізація другої педагогічної умови – забезпечення індивідуальної 

траєкторії опанування студентами тренінгової діяльності та методів 

активного навчання – дала змогу відчути переживання студентів під час 

спілкування; виникнення мотиву навчання; визначити і оцінити власні сили, 

якості; підвищення ефективності засвоєння знань. 

4. Реалізація третьої педагогічної умови – забезпечення кожному 

студенту свободи вибору та самостійності в ході здійснення соціально-

педагогічної практики – дала можливість студентам застосовувати 

професійні знання щодо діяльності майбутнього соціального педагога. 

Розвиваючи професійну діяльність студентів, ми надавали професійні знання, 

можливість самоосвіти, розвитку мислення й логіки, виробляли уміння 

аналізувати поставлені проблеми та шукати шляхи їх подолання. Під час 

проходження ознайомлювальної практики студенти усвідомили сутність 

майбутньої професійної діяльності, у них розвинулась професійна 

допитливість, виник початковий інтерес до науково-дослідної сфери, вони 

ознайомилися з функціями та особливостями роботи соціального педагога в 

організації, з такими методами його роботи, як спостереження, бесіда, 

анкетування, паспортизація тощо. Така практика передбачала формування 

професійної позиції соціального педагога, стилю його поведінки, світогляду, 

професійної етики; аналіз та вивчення особливостей роботи соціального 

педагога в установах різного типу. 

Отже, представлений вище опис реалізації педагогічних умов 

професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі 
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фахової підготовки дає нам можливість у заключному підрозділі нашого 

дослідження перейти до розгляду й зіставлення результатів формувального 

та констатувального етапів експерименту. 

  

 

2.3. Аналіз отриманих результатів дослідження 

 

Завершальним етапом нашого дослідження проблеми педагогічних умов 

професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі 

фахової підготовки є аналіз і оцінка ефективності розроблених педагогічних 

умов (відображення у змісті підготовки майбутніх соціальних педагогів 

сутності й цінності професійного самовдосконалення; забезпечення 

індивідуальної траєкторії опанування студентами тренінгової діяльності та 

методів активного навчання; забезпечення кожному студенту свободи вибору 

та самостійності в ході здійснення соціально-педагогічної практики). 

Формувальний експеримент організовано на основі попереднього 

вивчення стану професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки та аналізі результатів 

констатувального експерименту. На завершальному етапі формувального 

експерименту проведено другий діагностичний зріз, у якому використано ті 

самі методики, що й у процесі проведення першого діагностувального зрізу. 

Отримані дані проаналізовано відповідно до розроблених на 

констатувальному етапі експерименту критеріїв та показників професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки. Основне завдання полягало у виявленні змін рівня студентів 

контрольної та експериментальної груп із подальшим порівнянням 

результатів. 

Переходимо до характеристики отриманих даних за мотиваційно-

рефлексивним компонентом на прикінцевому етапі експерименту. Одержані 
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результати рівнів професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів наведено в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Рівні професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у 

процесі фахової підготовки за критерієм „спонукальний” мотиваційно-

рефлексивного компонента на прикінцевому етапі експерименту 

Рівні ЕГ 

110 

КГ 

113 

 Кількість % Кількість % 

низький  9 8,2 47 41,6 

середній 39 35,4 34 30,1 

достатній 62 56,4 32 28,3 

 

У таблиці наведено результати за критерієм „спонукальний” 

мотиваційно-рефлексивного компонента, зафіксовані в ЕГ: 9 студентів (8,2%) 

демонструють низький рівень, 39 студентів (35,4%) – середній рівень і 

62 студенти (56,4%) мають достатній рівень. Паралельно в контрольній групі: 

47 студентів (41,6%) демонструють низький рівень, 34 студенти (30,1%) – 

середній, 32 особи (28,3%) – достатній. 

Схарактеризуємо отримані дані за критерієм „контактність” 

особистісного компонента. Результати рівнів професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки наведено в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Рівні професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у 

процесі фахової підготовки за критерієм „контактність” особистісного 

компонента на прикінцевому етапі експерименту 

 

Рівні ЕГ 

110 

КГ 

113 
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 Кількість % Кількість % 

низький  16 14,5 30 26,6 

середній 55 50 59 52,2 

достатній 39 35,5 24 21,2 

Як видно з, за критерієм „контактність” особистісного компонента в ЕГ 

16 студентів (14,5%) демонструють низький рівень, 55 (50%) – середній і 39 

респондентів (35,5%) мають достатній рівень. Паралельно в контрольній 

групі: 30 студентів (26,6%) демонструють низький рівень, 59 (52,2%) – 

середній, 24 (21,2%) – достатній. 

Продовжуючи характеристику рівнів професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки, проаналізуємо 

отримані дані за критерієм „самоефективність” самоактуалізаційного 

компонента. Результати рівнів наведено в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Рівні професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у 

процесі фахової підготовки за критерієм „самоефективність” 

самоактуалізаційного компонента на прикінцевому етапі експерименту 

Рівні ЕГ 

110 

КГ 

113 

 Кількість % Кількість % 

низький  14 12,7 61 54 

середній 50 45,5 36 31,9 

достатній 46 41,8 16 14,1 

 

Згідно з результатами, викладеними в таблиці за критерієм 

„самоефективність” самоактуалізаційного компонента в ЕГ 14 студентів 

(12,7%) демонструють низький рівень, 50 (45,5%) – середній і 46 

респондентів (41,8%) перебувають на достатньому рівні.  

Паралельно в контрольній групі: 61 студент (54%) демонструє низький 

рівень, 36 (31,9%) перебувають на середньому рівні, 16 (14,1%) – на 

достатньому. 

Продовжуючи характеристику рівнів професійного самовдосконалення 
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майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки, проаналізуємо 

отримані дані за критерієм „енергодійність” мобілізаційного компонента. 

Результати рівнів наведено в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Рівні професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у 

процесі фахової підготовки за критерієм „енергодійність” 

мобілізаційного компонента на прикінцевому етапі експерименту 

Рівні ЕГ 

110 

КГ 

113 

 Кількість % Кількість % 

низький  17 15,5 50 44,2 

середній 60 54,5 35 31 

достатній 33 30 28 24,8 

 

Як видно з таблиці, за критерієм „енергодійність” мобілізаційного 

компонента в ЕГ виявлено 17 студентів (15,5%), які демонструють низький 

рівень, 60 (54,5%) – середній і 33 студенти (30%) перебувають на 

достатньому рівні.  

У контрольній групі: 50 студентів (44,2%) демонструють низький 

рівень, 35 (31%) – середній і 28 студентів (24,8%) перебувають на 

достатньому рівні. 

Результати порівняльного аналізу розподілу відносної кількості 

студентів ЕГ, до якої належать студенти Державного закладу 

,,Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К.Д. Ушинського” факультету початкового навчання спеціальності 

,,Соціальна педагогіка” в загальній кількості 110 респондентів, та студентів 

КГ, яку складають студенти Херсонського державного університету 

факультету психології, історії та соціології спеціальності ,,Соціальна 

педагогіка” в загальній кількості 113 респондентів, щодо професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки подано в табл. 2.5. 
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Таблиця 2.5 

Порівняльна характеристика рівнів професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки на 

прикінцевому етапі експерименту 

Рівні 

готов-

ності 

ЕГ 

110 студ. 

КГ 

113 студ. 

Констату-

вальний етап 

Прикінцевий 

етап 

Констатуваль-

ний етап 
Прикінцевий етап 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

низь-

кий 

40 36,4 14 12,7 49 43,4 47 41,6 

серед-

ній 

43 39,1 51 46,4 40 35,4 41 36,3 

доста-

тній 

27 24,5 45 40,9 24 21,2 25 22,1 

 

Динаміку змін рівнів професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки на прикінцевому етапі 

експерименту подано на рис. 2.2.  
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Рис. 2.2. Порівняльна характеристика рівнів професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки на прикінцевому етапі експерименту  

Візуальне порівняння двох діаграм свідчить про позитивні кількісні 

зрушення після проведення експериментального навчання. 

Експериментальні групи 

 

– до експериментальної роботи      – після експериментальної роботи 

Контрольні групи 

 

– до експериментальної роботи      – після експериментальної роботи 
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Рис. 2.3. Порівняльна характеристика рівнів професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки на формувальному етапі експерименту 

Згідно з результатами, викладеними в таблиці низький рівень 

професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі 

фахової підготовки в експериментальній групі на констатувальному етапі 

було діагностовано в 40 студентів, що склало 36,4% від загальної кількості 

студентів, тоді як у контрольній групі – 49 студентів, що становить 43,4% від 

загальної кількості студентів, проте на прикінцевому етапі це відношення 

значно змінилося: 12,7% студентів в експериментальній групі (14 осіб) та 

41,6% (47 осіб). Це свідчить про те, що в них низька емоційна стабільність. У 

студентів при домінуванні дисфорійної формули ззовні позитивні й негативні 

стимули зводяться до негативних переживань, а їхня емоційна система 

налаштована на негативні стимули, тобто виражена дисфорійна активність. 

Студенти схильні реагувати на більшість явищ спокійно, не надаючи їм 

особливого значення, тобто в них виявляється пасивне перетворення енергії. 

Це енергозбережувальний стиль поведінки, однак ті, хто оточує їх, можуть 

сприймати її як показник відсторонення, байдужості до всього, що 

відбувається, – ,,емоційне вигорання”. Майбутні соціальні педагоги дуже 

нерішучі [184]. 

Середній рівень професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки на початку експерименту 

в експериментальній групі було діагностовано в 43 студентів, що склало 

39,1% від загальної кількості студентів, тоді як у контрольній групі – у 

40 студентів, що становить 35,4% від загальної кількості, проте на 

прикінцевому етапі це відношення значно змінилося – 46,4% студентів 

експериментальної групи (51 особа) та 36,3% (41 особа) – контрольної. Це 

свідчить про те, що емоційна система сприйняття у студентів пасує перед 

різними енергетичними впливами – позитивними, негативними, 
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амбівалентними, тобто має місце рефрактерне перетворення енергії. При 

цьому вони „затримуються” в особистості, залишаються у вигляді 

переживань неприємних відчуттів, роздумів, потаємної смути, злоби. 

Студенти на цьому рівні мають середню емоційну стабільність. У майбутніх 

соціальних педагогів сильний характер, вони непогано переносять стреси, є 

надійними друзями; їхня впевненість у собі, у своєму майбутньому цілком 

обґрунтована; вони незалежні, але завжди дослухаються до думки інших, за 

це їх цінують і поважають. 

Достатній рівень професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки на початку експерименту 

в експериментальній групі було діагностовано в 27 студентів, що склало 

24,5% від загальної кількості студентів, тоді як у контрольній групі – у 

24 студентів, що становить 21,2% від їхньої загальної кількості. На 

прикінцевому етапі експерименту в експериментальній групі виявлено 40,9% 

студентів достатнього рівня (45 осіб), у контрольній – лише 22,1% студентів 

(25 осіб). Отже, студенти мають достатній рівень емоційної стабільності, це 

засвідчує ейфорійне перетворення енергії, тобто чинники, що впливають 

(позитивні, амбівалентні, негативні), переробляються в лабораторії емоцій 

зазвичай у позитивну енергію, яка, своєю чергою, породжує позитивні стани 

або спрямовується ззовні – на активні дії, на інших. Студенти занадто 

самостійні у всіх взаєминах, вони не тільки не терплять будь-яких втручань у 

їхні справи, але й не бажають зважати на думки інших людей [184]. 

В експериментальній групі після проведення формувального 

експерименту на достатньому рівні професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки зафіксовано 

45 осіб (40,9%).  

Як видно з таблиці 2.5 та рис. 2.3, після формувального експерименту 

студенти експериментальної групи досягли значущих змін. Це засвідчує 

ефективність визначення педагогічних умов щодо професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 
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підготовки. 

У практиці психологічних та педагогічних досліджень часто 

використовують парні порівняння. Один із методів таких порівнянь 

передбачає, що виміри проводяться для однієї і тієї самої групи 

досліджуваних до та після застосування цікавих для дослідника впливів. 

Результати парних порівнянь завжди точніші, ніж порівняння у незалежних 

групах, пояснюється це тим, що розбіжність результатів у середній групі 

досліджуваних завжди більша, ніж розбіжність різниці результатів, 

одержаних під час повторних вимірів для одних і тих самих індивідуумів. 

Для порівняння середніх значень двох зв’язних вибірок було обрано 

модифікацію t-критерію Стьюдента.  

Його особливість полягає в тому, що гіпотеза формується через 

відношення різниці di = xi – yi – різниця зв’язних пар результатів вимірів. 

Нами було зроблено припущення про нормальний розподіл цих різниць у 

генеральній сукупності з параметрами dd  , . 

Висуваємо гіпотезу H0 , у якій d = 0, та альтернативну гіпотезу Н1, де 

0d . 

Порядок застосування t-критерію за (В. Івановим): 

Для розподілу вибірок за нормальним законом, який ми застосовували, 

що є необхідною умовою критерію, та для більш ефективного підрахунку 

одержані в результаті діагностувань бали модифікувались у такий спосіб: за 

низький рівень студент отримував 1 бал, середній – 2 бали, достатній – 3 

бали.   

Ми зробили припущення щодо нормального розподілу в 

експериментальній групі різниці di, сформулювали гіпотезу Н0 та 

альтернативну Н1. Потім обрали рівень значущості 01.0 .  

Унаслідок діагностування ми одержали дві вибірки обсягом n = 110, які 

являли собою ряди зв’язних пар спостереження (див. додаток). 

Використовуючи формулу 
110

ii yx
d


 , де хі – це бали, які отримали 
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студенти експериментальної групи на прикінцевому етапі формувального 

експерименту згідно з рівнем професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки, уі – бали, які отримали 

студенти експериментальної групи на початковому етапі формувального 

експерименту згідно з рівнем професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки. Підрахувавши середнє 

арифметичне за зазначеною формулою, ми одержали такий результат: 4,0d .   

За формулою 



110

1

2)(
109

1

i

id ddS (2.1) ми знайшли вибірне стандартне 

відхилення.  

49.049214.0
109

4,26
dS  

Значення t-критерію визначали за формулою 
nS

d
t

d /
 (2.2), під час 

розрахунку одержали такий результат 
110/49.0

4,0
t  = 8,6. 

Із таблиці критичних значень t-критерію Стьюдента для 01.0 та n = 

120 знайшли t0,01 = 2,617.  

Порівнявши емпіричне t з t0,01 критичним, ми дійшли висновку, що t > 

t0,01, тобто різниця за показниками рівнів професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки є статистично 

значущою на рівні значущості 0,01 (ймовірність помилки Р < 0,01). Отже, 

запропонована модель, яка передбачала реалізацію визначених педагогічних 

умов з метою формування рівнів професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки, є ефективною. 

Одержані результати в ЕГ свідчать про те, що запропоновані нами 

педагогічні умови (модель тощо) професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки значно 

підвищують ефективність організації зазначеної діяльності. 

Також було перевірено статистичну значущість контрольної групи. Ми 
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зробили припущення щодо нормального розподілу в контрольній групі 

різниці di, сформулювали гіпотезу Н0 та альтернативну Н1. Потім обрали 

рівень значущості 01.0 .  

Унаслідок діагностування ми одержали дві вибірки обсягом n = 176, які 

являли собою ряди зв’язних пар спостереження (див. додаток З). 

Використовуючи формулу 
113

ii yx
d


 , де хі – це бали, які отримали 

студенти контрольної групи на прикінцевому етапі формувального 

експерименту згідно з рівнем сформованості професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів, уі – бали, які отримали 

студенти контрольної групи на початковому етапі формувального 

експерименту згідно з рівнем сформованості професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів. Підрахувавши середнє 

арифметичне за зазначеною формулою, ми одержали такий результат: 

03.0d .   

За формулою 



113

1

2)(
112

1

i

id ddS ми знайшли вибірне стандартне 

відхилення.  

16.01609,0
112

9,2
dS  

Значення t-критерію визначали за формулою 
nS

d
t

d /
 , під час 

розрахунку одержали такий результат 
113/16,0

03,0
t  = 1,99. 

Із таблиці критичних значень t-критерію Стьюдента для 01.0 та n = 

120 знайшли t0,01 = 2,617.  

Порівнявши емпіричне t з t0,01 критичним, ми дійшли висновку, що t < 

t0,01, тобто різниця за показниками рівнів професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів є статистично не значущою на рівні 

значущості 0,01 (ймовірність помилки Р < 0,01), тобто суттєвих змін у 
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сформованості професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів не відбувається.  

Для забезпечення об’єктивного характеру теоретичних висновків 

дослідження потрібно здійснити порівняння змін між контрольною та 

експериментальною групами на констатувальному та прикінцевому етапах 

експерименту.  

Констатувальний етап експериментально-дослідної роботи передбачав 

виявлення вихідного рівня професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки в контрольній і 

експериментальній групах. Тут ми використали непараметричний критерій 

згоди χ2, пристосований для тих ситуацій, коли експериментальні дані можна 

записати у вигляді таблиці 2 × С [50]  

Сформулюємо нульову й альтернативну гіпотези. Учені М. Грабар та 

К. Краснянська, вивчаючи застосування математичної статистики в 

педагогічних дослідженнях, запропонували нульову гіпотезу (Н0) про 

„рівність ймовірностей попадання об’єктів першої і другої сукупності 

(контрольної і експериментальної груп) у першу (другу) категорію шкали 

вимірювання професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки” [Там само]. Згідно з альтернативною 

гіпотезою (Н1): р1і ≠ р2і  принаймні для однієї з категорій С. 

Правила прийняття рішення. Нехай α = 0,05 – прийнятий нами рівень 

значущості. Тоді χ2, отримане на підставі експериментальних даних, 

порівнюється з критичним значенням χ2
крит, яке визначається з таблиці (χ2) з 

С–1 степенем вільності. Якщо χ2  > χ2
крит, то нульова гіпотеза відхиляється на 

рівні α, і приймається альтернативна гіпотеза. Це означає, що розподіл 

об’єктів на С категорій різний у двох сукупностях, що вивчаються. Якщо 

виконується нерівність χ2  ≤  χ2
крит, то у нас немає достатніх підстав для 

відхилення нульової гіпотези, тобто ми не можемо вважати стан 

властивостей, що вивчається, різним в обох сукупностях [50, с. 102]. У 

нашому випадку одержані студентами бали розподілимо на три рівні – 
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низький, середній, достатній. Тут приймаємо С = 3, ν = С – 1 = 3 – 1 = 2;  

χ2
крит = 5,991 для рівня значущості 0,05. 

Для визначення рівня значущості й підтвердження доцільності 

висунутої гіпотези ми застосовували метод перевірки статистичної гіпотези: 

χ2 – критерій Пірсона:  

, 

де,  – кількість студентів у порівнювальних групах;  – це 

кількість студентів у групі на кожному з рівнів. 

На констатувальному етапі ми проводили статистичні вимірювання 

рівнів професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у 

процесі фахової підготовки в контрольній і експериментальній групах.  

Аналіз результатів першого зрізу засвідчив, що студенти розподілялись 

приблизно рівномірно в обох групах. 

Таблиця 2.6 

 

Рівні 

 

Контрольна група 

113 

Експериментальна група 

110 

абс. % абс. % 

низький 49 43,4 40 36,4 

середній 40 35,4 43 39,1 

достатній 24 21,2 27 24,5 

 

На основі методів статистичної обробки за формулою 2.3 визначено 

відмінності між вибірковими середніми величинами контрольної та 

експериментальної груп і досліджено рівень значущості цих явищ.  

 

(2.3) 
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Розрахунковий критерій χ2 = 1,16 виявився меншим за χ2
крит =5,991. 

Отже, гіпотеза підтвердилася: між контрольною й експериментальною 

групами істотних відмінностей немає, тобто частотні показники перевірки 

професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі 

фахової підготовки на початку формувального експерименту статистично не 

відрізняються. 

Аналіз результатів прикінцевого зрізу засвідчив суттєву зміну 

показників в експериментальні групі: так, збільшилися середній та достатній 

рівні і зменшився низький рівень. Натомість у контрольній групі зміни були 

не значні. 

Таблиця 2.7 

 

Рівні 

 

Контрольна група 

113 

Експериментальна група 

110 

абс. % абс. % 

низький 47 41,6 14 12,7 

середній 41 36,3 51 46,4 

достатній 25 22,1 45 40,9 

 

Використовуючи статистичний критерій χ2,  

 

ми визначили, що χ2 = 24,6. Отже, у кінці формувального експерименту на 

прикінцевому зрізі ми підтверджуємо альтернативну гіпотезу при рівні 

значущості 0,05 (χ2), тобто розподіл об’єктів на С категорій різний у двох 

сукупностях, що вивчаються. Це дає підстави вважати, що реалізація 

педагогічних умов призводить до суттєвих результатів в експериментальній 

групі. 
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Висновки до розділу 2 

Узагальнення результатів вирішення двох останніх завдань нашого 

дослідження, спрямованих на визначення, наукове обґрунтування та 

експериментальну перевірку ефективності педагогічних умов професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки, зумовило такі висновки: 

1. На основі теоретичного аналізу наукових джерел щодо сутності 

професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі 

фахової підготовки ми визначили найбільш дієві відповідно до гіпотези 

дослідження педагогічні умови, зокрема: відображення у змісті підготовки 

майбутніх соціальних педагогів сутності й цінності професійного 

самовдосконалення; забезпечення індивідуальної траєкторії опанування 

студентами тренінгової діяльності та методів активного навчання; 

забезпечення кожному студенту свободи вибору та самостійності під час 

проходження соціально-педагогічної практики. 

2.  Проведена детальна теоретична розробка трьох педагогічних умов 

професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі 

фахової підготовки надала нам можливість обґрунтовано, з погляду 

педагогічної науки, і доцільно, з погляду практики, здійснити одночасне 

впровадження означених умов у реальний процес навчання майбутніх 

фахівців. 

3. Реалізація педагогічних умов професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки спрямована на 

відображення багатокомпонентної структури професійного 

самовдосконалення. Професійне самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки ми вбачаємо в плані впровадження в 

навчальний процес трьох педагогічних умов. 

4. Розроблено модель професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки, у якій описано процеси 
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професійного самовдосконалення як цілісної структури. 

5. Відповідно до завдань дисертаційної роботи, виконаної на базі 

Державного закладу ,,Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського”, проведено формувальний етап 

дослідження, який передбачав упровадження елективного курсу з метою 

реалізації педагогічних умов професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки. 

6. Результати експериментальної роботи засвідчили суттєве покращення 

рівнів професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у 

процесі фахової підготовки. Так, після проведення формувального етапу 

експерименту достатнього рівня досягли 40,9% студентів, середнього рівня – 

46,4% студентів та 12,7% студентів залишилися на низькому рівні в 

експериментальній групі. Щодо контрольної групи, то результати 

залишилися майже незмінними: низький рівень на прикінцевому етапі 

виявили 41,6%, середній рівень – 36,3%, достатній рівень засвідчили 22,1% 

студентів (див. табл. 2.16). 

Для визначення достовірності отриманих під час експериментальної 

роботи результатів використано t- критерій Стьюдента.  

Отже, спираючись на результати проведеного експерименту, ми дійшли 

висновку, що запропоновані педагогічні умови задовольняють, оскільки 

результати професійного самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів 

у процесі фахової підготовки значно покращилися. 

Основні положення другого розділу висвітлено в публікаціях автора 

[138; 219; 128; 143]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й практичне 

розв’язання наукової проблеми професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки. 

1. Аналіз наукових досліджень дозволив констатувати, що порушена 

проблема має складний міждисциплінарний характер. На сьогодні у 

вітчизняній науці дослідження питань, пов’язаних із підготовкою майбутніх 

соціальних педагогів та формування в них професійного самовдосконалення, 

є локальними та поодинокими. Натомість, з огляду на соціальну значущість, 

нині потрібен ґрунтовний науковий пошук у напрямі теоретичного 

осмислення й емпіричної апробації шляхів вирішення цих питань.  

2. Розкрито теоретичні засади професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів. 

Здійснено ретроспективнй аналіз поняття професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки, яке визначено як свідому, систематичну, цілеспрямовану роботу 

над собою з метою підвищення рівня власної компетентності, розвитку 

соціально-педагогічних якостей відповідно до соціальних вимог; 

спрямованість до постійного саморозвитку та здатності до успішної 

соціально-педагогічної діяльності. 

Структуру професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів становлять такі компоненти: мотиваційно-рефлексивний, 

особистісний, самоактуалізаційний, мобілізаційний. 

3. Критеріями професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки, які характеризувалися через низку 

визначених показників, обрано такі: спонукальний (потреба в досягненні 

цілі; спрямованість до мотивації успіху; здатність до самооцінки реалізації 

життєвих цілей), контактність (схильність до взаєморозуміння; здатність до 

комунікативного контролю та подолання емоційних бар’єрів у 
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міжособистісному спілкуванні), самоефективність (здатність до 

саморозвитку, самореалізації в професійній діяльності; здатність жити в 

злагоді із собою; наявність вольових зусиль), енергодійність (емоційна 

стабільність; перетворення енергії впливу; готовність до самоосвіти). 

Виокремлено рівні професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки: достатній, середній, низький. 

4. Проведений у дисертаційній роботі аналіз проблеми професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів дозволив розробити та 

обґрунтувати такі педагогічні умови:  

– відображення у змісті підготовки майбутніх соціальних педагогів 

сутності й цінності професійного самовдосконалення;  

– забезпечення індивідуальної траєкторії опанування студентами 

тренінгової діяльності та методів активного навчання;  

– забезпечення кожному студенту свободи вибору та самостійності в 

ході здійснення соціально-педагогічної практики. 

5. Упровадження педагогічних умов у процес професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів здійснювалося під час 

формувального педагогічного експерименту. Перша педагогічна умова 

впроваджувалася шляхом насичення й збагачення змісту нормативних 

дисциплін через застосування нетрадиційних форм лекцій, зокрема лекції з 

використанням мозкової атаки, що передбачала високу активність студентів 

й ефективність засвоєння інформації; виконання практичних завдань – 

розвиток у студентів рефлексії, залучення мисленнєвих засобів для аналізу 

прототипу професійної діяльності, проектування образу професійного 

самовдосконалення майбутнього фахівця, а також запровадження в 

навчальний процес елективного курсу „Основи професійного 

самовдосконалення” щодо забезпечення студентів необхідними знаннями та 

навичками для ефективної взаємодії з громадськістю, групою та особистістю. 

Реалізація другої педагогічної умови пов’язана із застосуванням у 

навчальний процес різних форм, методів і прийомів навчання (семінарів, 
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тренінгів, створення ситуацій успіху, використання проблемних і 

пізнавальних завдань та вправ), що сприяли усвідомленню майбутніми 

соціальними педагогами необхідності самовдосконалення і прагнення до 

особистісного й професійного зростання як умови життєвого благополуччя. 

Упровадження третьої умови пов’язано з реалізацією програми 

соціально-педагогічної практики, яка полягала в забезпеченні рівноваги між 

особистим і професійно-практичним навчанням; актуалізацією 

позааудиторних форм і методів міжособистісної взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу, підтримки саморозвитку, самовдосконалення та 

самоосвіти майбутніх соціальних педагогів. 

6. Результати експериментального дослідження засвідчили позитивну 

динаміку змін у респондентів експериментальної групи. Отже, можна 

стверджувати, що реалізація визначених педагогічних умов із метою 

підвищення рівня професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки є ефективною. Так, в 

експериментальній групі кількість респондентів із достатнім рівнем 

професійного самовдосконалення збільшилась на 16,4%, а в контрольній 

групі лише на 0,9%. Середній рівень в експериментальній групі збільшився 

на 7,3%, а в контрольній – на 0,9%. Водночас кількість респондентів, у яких 

виявлено низький рівень професійного самовдосконалення, зменшилась в 

експериментальній групі на 23,7%, а в контрольній – на 1,8%. 

Отримані результати доводять, що мету досягнуто, визначені завдання 

реалізовано, одержані наукові положення мають суттєве значення в теорії і 

практиці професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. У 

перспективі необхідно зосередити увагу на розробку та впровадження 

соціально-педагогічних технологій професійного самовдосконалення 

майбутніх фахівців у процесі їхньої підготовки. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Кваліметричний розподіл за рівнями сформованості професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки 

Ком-

по-

ненти 

Назва методик Шкала оцінки Обчислені 

показники 

М
о
ти

в
ац

ій
н

о
-р

еф
л
ек

си
в
н

и
й

 

Діагностика мотивації 

досягнення 

(А. Мехрабіан) 

165 – 210 балів – мотив 

прагнення до успіху; 

76 – 164 бали – мотив 

уникнення невдачі; 

30 – 75 балів – 

мотиваційний полюс не 

визначається 

165 – 210 балів – 

достатній; 

76 – 164 бали – 

середній; 

30 – 75 балів – 

низький 

 

Діагностика мотивації 

успіху та боязні 

невдачі 

1 – 7 балів – мотивація 

на невдачу; 

8 – 13 балів – 

мотиваційний полюс не 

визначається; 

14 – 20 балів – мотивація 

на успіх 

1 – 7 балів – 

низький рівень; 

8 – 13 балів – 

середній рівень; 

14 – 20 – 

достатній рівень 

Самооцінка 

професійно-

педагогічної мотивації 

Професійна потреба 

від 11 балів – високий 

рівень; 

10 – 6 балів – середній 

рівень; 

1 – 5 – низький рівень 

 

 

 

Функціональний інтерес 

від 11 балів – високий 

рівень; 

10 – 6 балів – середній 

рівень; 

1 – 5 – низький рівень 

 

 

 

Розвивальна 

Професійна 

потреба 

від 11 балів – 

достатній рівень; 

10 – 6 балів – 

середній рівень; 

1 – 5 – низький 

рівень 

 

Функціональний 

інтерес 

від 11 балів – 

достатній рівень; 

10 – 6 балів – 

середній рівень; 

1 – 5 – низький 

рівень 

 

Розвивальна 



180 
 

 
 

допитливість 

від 11 балів – високий 

рівень; 

10 – 6 балів – середній 

рівень; 

1 – 5 – низький рівень 

 

 

Показна зацікавленість 

від 11 балів – високий 

рівень; 

10 – 6 балів – середній 

рівень; 

1 – 5 – низький рівень 

 

 

 

Епізодична цікавість від 

11 балів – високий 

рівень; 

10 – 6 балів – середній 

рівень; 

1 – 5 – низький рівень 

 

 

 

Байдуже ставлення від 

11 балів – високий 

рівень; 

10 – 6 балів – середній 

рівень; 

1 – 5 – низький рівень 

 

допитливість 

від 11 балів – 

достатній рівень; 

10 – 6 балів – 

середній рівень; 

1 – 5 – низький 

рівень 

 

Показна 

зацікавленість  

від 11 балів – 

достатній рівень; 

10 – 6 балів – 

середній рівень; 

1 – 5 – низький 

рівень 

 

Епізодична 

цікавість від 11 

балів – достатній 

рівень; 

10 – 6 балів – 

середній рівень; 

1 – 5 – низький 

рівень 

 

Байдуже 

ставлення від 11 

балів – достатній 

рівень; 

10 – 6 балів – 

середній рівень; 

1 – 5 – низький 

рівень 

О
со

б
и

ст
іс

н
и

й
 

Діагностика 

комунікативного 

контролю 

(М. Шнайдер) 

0 – 3 бали – низький КК; 

4 – 6 балів – середній 

КК; 

7 – 10 балів – високий 

КК 

0 – 3 бали – 

низький рівень; 

4 – 6 балів – 

середній рівень; 

7 – 10 балів – 

достатній рівень 

Діагностика 

емоційних бар’єрів у 

міжособистісному 

спілкуванні (В. Бойко) 

1 – 5 балів – достатній 

рівень; 

6 – 8 балів – середній 

рівень; 

1 – 5 балів – 

достатній рівень; 

6 – 8 балів – 

середній рівень; 
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більше 9 балів – низький 

рівень 

більше 9 балів – 

низький рівень 

Опитувальний листок 

Форверга на 

контактність 

менше 30 – 

напруженість; 

30 балів – стриманість; 

більше 30 балів – 

контактність 

менше 30 – 

низький рівень; 

30 балів – 

середній рівень; 

більше 30 балів – 

достатній рівень 

С
ам

о
ак

ту
ал

із
ац

ій
н

и
й

 

Діагностика рівня 

саморозвитку та 

професійно-

педагогічної 

діяльності 

(Л. Бережнова) 

Рівень прагнення до 

саморозвитку: 

18 – 24 бали – дуже 

низький рівень; 

25 – 29 балів – низький; 

30 – 34 бали – менше за 

середній рівень; 

35 – 39 балів – середній 

рівень; 

40 – 44 бали – вище за 

середній; 

45 – 49 балів – високий 

рівень; 

50 – 54 бали – дуже 

високий рівень. 

 

- Самооцінка 

особистісних якостей: 

18 – 17 балів – дуже 

висока; 

16 – 15 балів – завищена; 

14 – 12 балів – 

нормальна; 

11 – 9 балів – занижена; 

8 – 7 балів – низька; 

6 балів – дуже низька. 

 

- Професійна 

самореалізація: 

15 – 14 балів – здатність 

до професійної 

самореалізації; 

13 – 11 балів – достатній 

для самореалізації; 

10 – 8 балів – 

перспективна для 

 

 

18 – 34 бали – 

низький рівень; 

35 – 39 балів – 

середній рівень; 

40 – 54 – 

достатній рівень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 – 15 балів – 

достатній рівень; 

14 – 12 балів – 

середній рівень; 

11 – 6 балів – 

низький рівень. 

 

 

 

15 – 11 балів – 

достатній рівень; 

10 – 8 балів – 

середній рівень; 

7 – 5 балів – 

низький рівень. 
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самореалізації; 

7 – 6 балів – 

неперспективна для 

самореалізації; 

5 балів – недостойна 

уваги 

Тест на виявлення 

здатності жити у 

злагоді з собою 

100 – 150 балів – 

задовільний рівень; 

50 – 99 балів – 

амбівалентний рівень; 

0 – 49 балів – 

незадовільний рівень 

100 – 150 балів – 

достатній рівень; 

50 – 99 балів – 

середній рівень; 

0 – 49 балів – 

низький рівень 

Методика „Яка у вас 

сила волі” 

0 – 12 балів – низький 

рівень; 

13 – 21 бал – середній 

рівень; 

22 – 30 балів – достатній 

рівень 

0 – 12 балів – 

низький рівень; 

13 – 21 бал – 

середній рівень; 

22 – 30 балів – 

достатній рівень 

М
о
б

іл
із

ац
ій

н
и

й
 

Тест на виявлення 

емоційної стабільності 

менше 8 балів – 

достатня; 

більше 8 і менше 12 

балів – середня; 

12 і більше балів – 

низька 

менше 8 балів – 

достатній рівень; 

більше 8 і менше 

12 балів – 

середній рівень; 

12 і більше балів 

– низький рівень 

Тест на виявлення 

домінуючої формули 

перетворення впливу 

більшість а – ейфорійна; 

більшість б – 

рефрактерна; 

більшість в – 

дисфорійна; 

більшість г – пасивна 

більшість а – 

достатній рівень; 

більшість б – 

середній рівень; 

більшість в, г – 

низький рівень 

Тест „Моя 

самостійність” 

0 – 10 балів – нерішучі; 

11 – 29 балів – 

незалежні; 

30 – 40 балів – занадто 

самостійні 

0 – 10 балів – 

низький рівень; 

11 – 29 балів – 

середній рівень; 

30 – 40 балів – 

достатній рівень 
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Додаток Б 

Групова гра ,,Ти мені подобаєшся”, або ,,Павутина” 

Форма проведення: гра, бесіда. 

Мета: згуртувати колектив і влаштувати ефективну групову взаємодію. 

Завдання: 

- сприяти розвитку хороших взаємин; 

- розвинути комунікативні якості; 

- формувати моральні цінності; 

- обговорити, проаналізувати цю вправу; 

- показати, що кожна людина гідна любові й визнання. 

Матеріали та обладнання: клубок ниток (кольорова вовна). 

План підготовки: збирання інформації, написання сценарію. 

План проведення: 

1. Вступні слова педагога; пояснення суті й мети заходу. 

2. Визначення інструкції проведення. 

3. Проведення гри. 

4. Аналіз вправи. 

Зміст вправи: 

1. Вступні слова педагога. Пояснення суті й мети заходу 

Запропонувати студентам сісти в одне загальне коло. Залучити їх до 

гри.  

Педагог: „Ми всі разом складемо одну велику кольорову павутину, яка 

зв’язує нас між собою. Крім того, кожен із вас повинен буде висловити свої 

думки й почуття, які він відчуває до інших”.  

Мета: згуртування колективу і встановлення ефективної взаємодії. 

2. Визначення інструкції проведення 

Треба кілька разів обмотати вільний кінець вовняної нитки навколо 

своєї долоні й передати клубок іншому. Варто обрати найменш активного 

студента. Педагог: „Ви бачите, що я зараз зробила. Я обрала людину, яка 
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повинна бути наступною у „павутині”. Після того, як ви передали комусь 

клубок, ви говорите йому фразу, що починається з одних і тих самих слів: 

„Ім’я (Миколо, Михайло, Олено …)! Ти мені подобаєшся, тому що...”. 

Наприклад, я кажу: „Михайло! Ти мені подобаєшся, тому що сьогодні перед 

сніданком ти ввічливо відкрив переді мною двері у їдальню”.  

Почувши звернені до нього слова, Михайло обмотує ниткою свою 

долоню так, щоб „павутина” була більш-менш натягнутою. Після цього 

Михайло повинен вирішити, кому передати клубок далі. Коли клубок 

виявиться у наступного студента, то Михайло звертається до нього з фразою, 

яка починається з тих самих слів, що й моя. Наприклад: „Яно, ти мені 

подобаєшся, тому що вчора ти добре підготувалася до семінару”. При цьому 

ви можете говорити про те, чим вас порадувала ця людина, що вам у ній 

подобається, за що ви хотіли б подякувати. І так триває наша гра. 

Намагайтеся добре запам’ятати те, що вам скажуть, коли будуть передавати 

клубок. Поступово „павутина” буде рости й заповнюватися. Студент, який 

отримав клубок останнім, починає змотувати його у зворотному напрямку. 

При цьому кожний намотує свою частину нитки на клубок і вимовляє слова, 

сказані йому, та ім’я мовця, віддаючи йому клубок назад”. 

3. Проведення гри 

Педагогу варто звернути увагу на те, щоб у ході гри всі отримали 

клубок. Треба пояснити студентам, що ми любимо не тільки своїх близьких 

друзів, але й кожного студента в групі індивідуально, адже в кожному є щось 

таке, що гідно поваги й любові. Ці думки дуже важливо постійно 

повторювати й підкреслювати в сучасному суспільстві, наповненому 

конкурентною боротьбою за місце під сонцем. Жодна сім’я, жоден колектив 

не зможуть бути повноцінними й ефективними, поки в них будуть 

залишатися „аутсайдери”. Якщо в деяких будуть труднощі з проголошенням 

початкової фрази „Ти мені подобаєшся, тому що...”, то дозвольте їм замінити 

її на слова „Мені сподобалося, як ти...”. 

Вправа „Обійми” 
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Педагог: „Я хочу, щоб ви висловили свої дружні почуття до інших, 

обіймаючи їх. Можливо, буде такий день, коли хто-небудь з вас не захоче, 

щоб його обіймали. Тоді дайте нам знати, що ви хочете просто подивитися, 

але не брати участі в грі. Тоді всі інші не будуть чіпати цього студента. 

Я почну з легких, зовсім маленьких обіймів і сподіваюся, що ви мені 

допоможете перетворити ці обійми в більш міцні і дружні. Коли обійми 

будуть доходити до вас, кожен із вас зможе додати до них ентузіазму й 

дружелюбності, щоб ми все зробили для зміцнення наших хороших взаємин. 

Перевірте, чи хоче студент, який сидить поруч із вами, брати участь у 

вправі”. (Педагог зможе визначити це за деякими невербальними ознаками.) 

Але іноді можна запитати про це відкрито: „Чи хочеш ти, щоб я обійняла 

тебе?”. Більшість відповість вам: „Так”. Після цього ніжно обіймаєте 

студента, який сидить поруч із вами. Він у свою чергу запитує свого сусіда, 

чи хоче той взяти участь у грі, і якщо так, то обіймає його. Отже, дружні 

обійми передаються по колу, поки не повернуться до вас”. 

4. Аналіз вправи 

Педагог починає обговорення із запитань: 

- Чи легко було говорити приємні речі іншим? 

- Хто-небудь вам казав раніше щось приємне до цієї гри? 

- Як ви вважаєте, чи досить дружня ваша група? 

- Чому кожен годен кохання? 

- Що вас здивувало у цих вправах? 
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Додаток В 

ТРЕНІНГ ,,СТРАТЕГІЯ ОСОБИСТІСНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ” 

Мета: сприяти усвідомленню учасниками необхідності 

самовдосконалення і прагнення до особистісного і професійного зростання як 

умови життєвого благополуччя. 

Завдання: 

- актуалізувати особистісний потенціал учасників для 

самовдосконалення, саморозвитку; 

- показати шляхи вирішення питань підвищення мотивації до 

навчального процесу всіх його учасників; 

- удосконалити міжособистісну взаємодію. 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

1. Емоційне налаштування. Вправа ,,Компліменти” (5 хв.) 

Учасники по черзі говорять один одному компліменти. 

Питання для обговорення: 

1. Що ви відчували, коли вам говорили комплімент? 

2. Що ви відчували, коли самі це робили? 

3. Хто нам заважає щоразу дарувати радість іншим людям і собі? 

2. Постановка мети й завдань тренінгу (5 хв.) 

Презентуються на екрані за допомогою мультимедійного проектора. 

3. Інформаційне повідомлення ,,Мотивація і потреби” (10 хв.) 

Поняття „мотивація” використовують у психології з кількома 

значеннями: 1) система чинників, що обумовлюють поводження людини 

(сюди входять, зокрема, потреби, мотиви, наміри, цілі, інтереси, прагнення), і 

2) характеристика процесу, що підтримує поведінкову активність на певному 

рівні. 
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З усіх мотиваційних понять найбільш важливим є поняття потреб. 

Ними називають стан людини або тварини в певних умовах, коли їм чогось 

бракує для нормального існування, розвитку. 

Основні характеристики потреб такі: сила, періодичність виникнення, 

способи задоволення.  

Друге після потреб за своїм значенням мотиваційне поняття – мотив. 

Мотив – це предмет, що виступає засобом задоволення потреби, він організує 

і певним чином спрямовує поведінку. За однієї і тієї самої потреби мотивами 

поведінки, за якою спостерігають, можуть виступати зовсім різні речі. Для 

повноцінної мотивації, тобто для стимулювання і спрямовування поведінки в 

певне русло, необхідні щонайменше два мотиваційних чинники: потреба і 

мотив. 

Мета становить наступний мотиваційний чинник. Мета – це той 

безпосередній, обов’язково усвідомлюваний результат, на який y цей момент 

спрямовано поведінку. 

Якщо, наприклад, мотив з’явився y вигляді бажання одержати 

схвалення колег і керівника або, навпаки, уникнути стягнення і якщо такий 

мотив вдається актуалізувати (спочатку вольовими зусиллями), то наступним 

кроком може стати робота з перетворення мотиву на ціль. Людині, 

наприклад, доручають зробити доповідь, методичну розробку заняття або 

скласти навчальну програму. Вона спочатку додає чимало зусиль, щоб 

змусити себе це зробити. Але, поступово занурюючись y матеріал, 

перечитуючи масу цікавої інформації, вона розуміє, що ця діяльність починає 

давати їй задоволення (особливо, якщо вже довелося десь „блиснути” 

отриманими знаннями). Такий шлях розвитку мотиваційної сфери може 

сприяти розвитку пізнавальних інтересів. 

Деякі педагоги думають, що, викликавши інтерес в учня до чого-

небудь, вони вже його мотивували на виконання певної діяльності. Але 

інтерес прямо не пов’язаний з якою-небудь однією центральною на цей час 

потребою. Однак y людини у зв’язку з розвитком її мотиваційної сфери 
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інтерес починає викликати все те, що потенційно може служити засобом 

задоволення поставлених цілей. Інтересу відповідає особливий вид 

діяльності, що називають орієнтовно-дослідницьким. Чим вище на 

еволюційних сходах стоїть організм, тим більше часу займає в нього цей вид 

діяльності й тим досконаліше його методи і засоби. Вищий рівень розвитку 

такої діяльності, властивий лише людині, – це наукові й художньо-творчі 

винаходи.  

Важливо знати: чим більше в людини різноманітних потреб, мотивів і 

цілей, тим більш розвинутою є її мотиваційна сфера. 

Інтереси, задачі, бажання й наміри, хоча і входять у систему 

мотиваційних чинників, беруть участь у мотивації поведінки, однак 

виконують у ній не стільки спонукальну, скільки інструментальну роль. Вони 

більш відповідальні за стиль, а не за спрямованість поведінки. 

Мотивація поведінки людини може бути свідомою та несвідомою. Це 

означає, що одні потреби й цілі, які керують поведінкою людини, нею 

усвідомлюються, інші – нi. Багато психологічних проблем мають своє 

розв’язання, тільки-но ми відмовляємося від уявлення про те, начебто люди 

завжди усвідомлюють мотиви своїх дій, учинків, думок і почуттів. Насправді 

їхні справжні мотиви не обов’язково такі, якими вони здаються. 

 

4. Класифікація потреб людини за А. Маслоу (15 хв.) 

У людських потреб є своя ієрархія, тобто серед них є вищі й нижчі. 

Розгляньмо „піраміду” потреб, створену відомим американським ученим 

А. Маслоу. (На екрані транслюється ієрархічна піраміда потреб.) Скажімо, 

потреби в спілкуванні, любові й повазі є вищими порівняно з потребами в 

безпеці, їжі або повітрі, що є первинними. Без задоволення нижчих потреб 

людина не може фізично існувати, але найбільш позитивні емоції вона 

одержує від задоволення вищих потреб. Так, наприклад, заради досягнення 

поваги з боку інших люди терплять голод, холод, наражають себе на 

небезпеку. Потреба в самореалізації є найвищою з усіх людських потреб, 
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тому що вона приносить найбільшу радість. Якщо потреба в самореалізації за 

певних причин не задовольняється, людина відчуває дискомфорт, хоча, 

можливо, і не розуміє його джерела або відносить на рахунок чогось іншого. 

Отже, розвиток можливостей самореалізації, успадкованих людиною, є 

потребою в самореалізації й однією з найголовніших умов задоволення 

життям. Саме це й можна вважати призначенням людини на її життєвому 

шляху: розвинути власні здібності, заслужити повагу корисною діяльністю і 

внести вклад у загальнолюдський прогрес, адже суспільство поліпшує умови 

свого життя завдяки таланту, активності і працьовитості його членів. Там, де 

вище рівень загальної освіти, там і вище розвиток економіки й культури. 

У постійно мінливому світі той знаходить своє місце в житті, хто 

постійно змінюється сам, удосконалює свої сили і здібності. Саморозвиток, 

самовиховання насамперед необхідні самій людині для свого самовизначення 

і самоствердження. Робота над собою – це внутрішня організація всього 

життя людини, оптимальна самореалізація всіх її сил і здібностей, це стиль і 

зміст життя. 

1. Потреби в самоактуалізації 

Самореалізація (цілі, здатності,особистість). 

2. Естетичні потреби 

Гармонія, симетрія, порядок, краса. 

3. Пізнавальні потреби 

Знати, уміти, розуміти, випробовувати. 

4. Потреби в повазі 

Компетентність, досягнення успіхів, схвалення, визнання, авторитет. 

5. Потреби в любові 

Бути прийнятим і коханим. 

6. Потреби в безпеці 

Захищеність, визволення від страху й невдач. 

7. Фізіологічні (органічні) потреби 

Голод, спрага, статевий потяг. 
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Рис. 1. Піраміда (ієрархія) потреб людини за А. Маслоу 

Кожна людина може плідно працювати над собою. У саморозвитку 

немає нічого неможливого. Тільки не треба поспішати, очікувати одразу 

відчутних результатів. Пам’ятайте: дорогу подолає той, хто йде! Але щоб 

знати, куди йти, треба визначити свою мету життя. 

5. Робота в парах. Вправа ,,Точка опори” (10 хв.) 

Тренер наводить висловлення Архімеда: „Дайте мені точку опори, і я 

переверну світ!”. Це висловлення ми часто чуємо і,може, теж хотіли б знайти 

цю точку опори. У кожної людини повинні бути „точки опори”, що 

допомагають їй у житті будувати своє щастя: дозволяють бути щасливою, 

вижити, вистояти, зберегти свою гідність у найважчих життєвих ситуаціях. 

Тренер пропонує учасникам написати свої так звані точки опори. 

Точки опори людини: 

- віра (в ідею, у людину, у Бога); 

- надія на краще; 

- любов; 

- природа (тому що людина є її частиною, її створенням, 

живе за її законами); 

- справа, яку людина любить, якій служить із радістю, 

насолодою, професійно; 

- мистецтво і його цінності (література, музика, образотворче 

мистецтво, театр, кіно); 

- люди (не тільки мати, друг, дитина, коханий, але всі 

знайомі, колеги, усі люди, з якими людина зустрічається); 

- і головне – сама людина, її „Я” з усвідомленим почуттям власних 

чеснот і власної гідності. 

У кожного з нас є сильні сторони: ті, котрі ми цінуємо, приймаємо в 

собі, любимо, які дають нам відчуття внутрішньої свободи, упевненості у 

власних силах, наша точка опори. 
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Робота в пapax. Учасники одержують завдання: „Спочатку один із вас 

буде в ролі слухача, інший – y ролі промовця. Протягом двох хвилин 

промовець говоритиме про свої сильні сторони. Слухачі можуть уточнювати 

деякі деталі або просити промовців пояснити щось, але не мають права 

висловлюватися. Промовці не повинні пояснювати, чому вони вважають ті 

або ті якості своїми сильними сторонами: досить того, що вони самі в цьому 

впевнені”. 

Потім учасники змінюють ролі. 

Питання для обговорення 

Навіщо ми проводили цю вправу? (Ця вправа дозволяє розкрити 

потенціал внутрішніх ресурсів учасників.) 

6. Тест ,,Чи готовий я до самореалізації?”(15 хв.) 

Учасники отримують бланки „Самооцінка рівня самоактуалізації 

(готовності до самореалізації)”. Їм необхідно визначити власну оцінку своїх 

якостей на шкалі за п’ятибальною системою. 

Чи готові ви до самореалізації? 

Я сприймаю своє життя цілісно, знайшов 

(знаю, визначився) свою справу в житті 

54321 Не знайшов, не 

знаю, не 

визначився 

У мене є тверді моральні настанови 54321 Немає  

Я зможу відмовитися від спокуси 54321 Не зможу 

Я сприймаю людей такими, які вони є 54321 Не сприймаю 

Я достатньо гнучкий у поведінці, легко 

адаптуюсь до нової ситуації 

54321 Не адаптуюсь 

Я впевнений у собі і в змозі постояти за 

себе 

54321 Не в змозі 

Я можу захистити себе від агресії 54321 Не зможу 

Я творчо підходжу до справи 54321 Не творчо 

Я виховую себе, розвиваю свої здібності 54321 Не розвиваю 
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Я зможу зорієнтуватися у ринкових 

відносинах, зробити кар’єру 

54321 Не зможу 

Питання для обговорення: 

1. Які думки у вас виникали, коли ви заповнювали бланк? 

2. Яка мета цього завдання? 

3. Для чого, на ваш погляд, людині необхідно знати свої сильні 

сторони? 

4. Як ви можете використовувати цю інформацію про свої сильні 

сторони? 

5. Як ви вважаєте, чи можуть індивідуальні якості особистості 

розглядатися як точки опори для її росту і чому? 

7. Робота в групах. Вправа ,,Як підвищити мотивацію учнів до 

навчання” (25 хв.) 

Учасники об’єднуються в чотири групи (прийом „Броунівський рух”). 

Кожна група отримує завдання (витягає конверт) визначити за 

пунктами конкретні кроки вчителя щодо реалізації наданих положень із 

метою стимулювання в учнів пізнавальної потреби й виникнення мотиву 

навчання (можна намалювати схему, малюнок, зобразити пантомімою). 

Положення 

Група 1 – „Моделювання поведінки вчителя”, „Створення комфортного 

середовища, клімату, які б сприяли взаємодії”. 

Група 2 – ,,Використання методів, що відповідають різним стилям і 

способам навчання (особистісний підхід)”, ,,Можливість випробувати нові 

знання на практиці”. 

Група 3 – ,,Використання знань і умінь тих, хто навчається”, ,,Надання 

достатнього часу на засвоєння і закріплення нових знань”. 

Група 4 – ,,Забезпечення повного включення учнів у процес навчання”, 

,,Створення на заняттях ситуації успіху”. 

Групи презентують напрацювання. 

Питання для обговорення: 
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1. Чи важко було виконувати завдання? Чому? 

2. Що змінилося у вашому погляді на процес навчання? 

3. Що хотіли б доповнити до всього сказаного? 

8. Перерва (10 хв.) 

9. Інформаційне повідомлення ,,Вплив настанов у вихованні 

особистості на її становлення”(5 хв.) 

Психологи й педагоги довели, що настанови, засвоєні в глибокому 

дитинстві, „записуються” на підсвідомість дитини, а потім усе життя 

впливають на поведінку вже дорослої людини. Так, якщо дитину постійно 

критикують, вона звикає засуджувати; якщо дитину оточує ворожість, то 

вона звикає воювати; якщо дитина живе з відчуттям сорому, вона здобуває 

комплекс провини; якщо дитина живе в атмосфері підтримки, вона вчиться 

бути впевненою у собі; коли дитину хвалять, вона вчиться цінувати інших; 

якщо дитина живе в атмосфері безпеки, вона вчиться довіряти людям; якщо 

дитина живе в атмосфері схвалення, то вона вчиться любити себе (зміст 

висловлювань демонструється на екрані). 

Крім того, ми часто спостерігаємо в житті навішування ярликів на 

людей, які певним чином поводяться або нам здається, що вони поводяться 

так. Це явище дуже сильно впливає на щиросердечний стан людини, змушує 

її бути негативною, паралізує її надмірним почуттям провини, сорому або 

страху. 

10. Вправа ,,Ярлики” (20 хв.) 

Мета: дати можливість учасникам відчути переживання, які виникають 

під час спілкування, коли їх змушують діяти відповідно до стереотипів. 

Оснащення: набори розрізаних картинок за кількістю груп, набори 

,,корон”. На кожній ,,короні” написано один із висловів: 

- ,,Усміхайся мені”; 

- ,,Будь похмурим”; 

- ,,Корчи мені гримаси”; 

- ,,Ігноруй мене”; 
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- ,,Розмовляй зі мною так, ніби мені п’ять років”; 

- ,,Підбадьорюй мене”; 

- ,,Кажи, що я нічого не вмію”; 

- ,,Жалій мене”. 

Психолог об’єднує учасників у чотири групи по п’ять-сім осіб. 

Кожному він надягає на голову ,,корону” так, щоб той не бачив, що на ній 

написано (,,корони” роблять з двох смужок білого паперу, склеєних по 

боках). Ведучий повинен добре знати особисті особливості учасників і згідно 

з цим роздавати ,,корони”. Наприклад, якщо вчитель поводиться в колективі 

трохи відсторонено, має проблеми в спілкуванні, то для нього обирають 

напис ,,Усміхайся мені” або ,,Підбадьорюй мене”. Можна придумати безліч 

формулювань для кожного, кому потрібна певна корекція міжособистісного 

поводження. 

Після цього кожній групі дають завдання – протягом 10 хвилин скласти 

цілу картинку з розрізаних шматочків (типу ,,пазл”), але звертатися під час 

роботи до учасника своєї групи потрібно так, як написано на його ,,короні”. 

Через 10 хвилин усі учасники по черзі (не знімаючи (,,корон”) 

відповідають на запитання учителя: ,,Чи сподобалось, коли з вами 

спілкувалися таким чином?”. 

Після того, як усі висловляться, ведучий пропонує учасникам 

відгадати, що написано на ,,коронах”, а потім зняти їх і порівняти відповідь із 

написом. 

Питання для обговорення: 

1. Чим у реальному житті можуть бути ,,корони?” 

2. Як впливає наявність подібних ярликів на спілкування? 

3. Як часто ми стикаємось із ситуаціями навішування ярликів? 

4. Як ви почувалися у реальному житті, коли хтось навішував на вас 

ярлик? 

5. Як можна змінити чиєсь уявлення про вас? 

6. Звідки ми беремо наші уявлення про інших? 
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7. Чи легко позбутися ярлика, коли його вже навішено? Як це зробити? 

8. Від кого залежить зміна ставлення оточення до себе самого? 

 

11. Мозковий штурм ,,Асоціації до поняття „ефективна робота” (5 

хв.) 

Тренер звертається з питанням до учасників: ,,Чи можна ефективно 

працювати, не маючи до цього достатньої мотивації?”. 

Учасники пропонують асоціативні слова до поняття ,,ефективна 

робота”, які записують на плакаті. Кожне слово обговорюється. Вихід на 

проблему мотивації вчителів. 

Питання для обговорення 

Навіщо нам знадобився цей асоціативний ряд? 

12. Вправа ,,Метаплан” (30 хв.) 

Тренер поєднує учасників у п’ять груп. На стикерах різних кольорів 

учасники пишуть шляхи вирішення проблеми підвищення мотивації 

педагогів. Представники груп поетапно транслюють свої напрацювання. 

Зміст проблеми або проблем друкується на принтері і прикріплюється на 

плакаті Метаплан (рис. 2). 

ХІД ВПРАВИ 

Етап 1: формулювання проблеми низької мотивації вчителів до 

самовдосконалення, професійного зростання або проблем, які виникають на 

шляху вчителя щодо її підвищення. 

Етап 2: аналіз ситуації у ВНЗ (районі, місті) з визначеної проблеми. 

Кожна група обирає одну проблему. Учасники індивідуально відповідають 

на такі запитання: 

1. Якою ситуація є насправді? (Назвати позитивні й негативні 

моменти.) 

2. Якою має бути ідеальна ситуація? 

3. Чому в дійсності ситуація не є такою, якою вона має бути? (Назвати 

причини, які заважають ситуації бути ідеальною.) 
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Кожну відповідь учасник записує на окремому аркуші певного кольору 

й наклеює їх у відповідному секторі ,,Метаплану”. 

Проблема 

 

1. Якою ситуація є в дійсності? 

 

 

 

 

2. Якою повинна бути ідеальна ситуація? 

 

 

 

 

3. Чому в дійсності ситуація не є такою, якою повинна бути? (Причини) 

 

 

 

 

4. Що необхідно зробити, щоб подолати причини?  

 

 

 

 

5. Які ресурси в нас є, щоб реалізувати ці пропозиції? 
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Рис. 2. Метаплан 

Етап 3: шляхи розв’язання проблеми. На цьому етапі учасники малих 

груп працюють разом: обговорюють та узагальнюють думки з перших трьох 

питань, а потім відповідають на запитання: 

1. Що необхідно зробити, щоб усунути причини цього? (Учасники 

відпрацьовують пропозиції. Кожну записують на окремому аркуші певного 

кольору, наклеюють у відповідному секторі.) 

2. Які ресурси ми маємо для реалізації цих пропозицій? (Перелік 

ресурсів теж записують (кожен на окремому аркуші) i наклеюють у 

відповідному секторі.) 

Етап 4: презентація метапланів. 

Питання для обговорення 

Що дала нам робота над цією вправою? 

13. Медитація ,,Важливий інший” (10 хв.) 

Звучить тиха релаксаційна музика. Тренер вимовляє повільно: 

Сядьте зручно, закрийте очі. Виберіть важливу для вас людину. Це 

може бути будь-хто: колега, друг, коханий, сестра... Це може бути будь-яка 

важлива для вас у цю хвилину людина. 

Подумки посадіть вибрану вами людину перед собою. Уявіть її позу, 

одяг, руки, вираз обличчя. Порозмовляйте з цією людиною, розкажіть, як 

високо ви її цінуєте, поділіться своєю радістю, своєю неприємністю. 

He говоріть однією-двома фразами, намагайтеся якнайповніше 

висловити свої думки. 

Подумайте і скажіть цій людині, чому вона відіграє велику роль у 

вашому житті. 

Тепер розкажіть, за що ви на неї ображаєтеся. Скажіть їй, що ви хочете, 

чого чекаєте від неї. Скажіть, за що ви її любите. 

Уявіть, що минуло п’ять років. Розкажіть, якою ви уявляєте цю 

людину, поспілкуйтеся з нею. Якими ви бачите свої взаємини з цією 
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людиною через п’ять років? A зараз повільно відкрийте очі, не поспішаючи, 

поверніться до колег. 

14. Вправа ,,Орієнтація на лідера” (10 хв.) 

Психолог повідомляє учасникам, що в процесі роботи в групах у них 

виникали деякі складності, особливо під час вироблення єдиної думки з 

приводу мотивації учнів і вчителів. Для відпрацьовування навичок роботи в 

групі пропонується така вправа. 

Двоє учасників, які сидять поруч, беруться за руки і встають, 

утворюючи з іншими парами учасників два кола. 

Інструкція: вам треба якомога швидше всім одночасно ,,викинути” 

однакову кількість пальців на обох руках, орієнтуючись на лідера. А лідера 

групи я буду називати сама. Виконувати ми будемо це завдання так: я рахую 

,,раз, два, три” і на рахунок ,,три” всі одночасно ,,викидають” пальці. Якщо 

задачу не вирішено, ми робимо чергову спробу, поки не вийде. Яка команда 

швидше впорається із завданням? 

Питання для обговорення: 

1. Що допомагало впоратися із завданням, а що утруднювало? 

2. Яким чином ви орієнтувалися на лідера, коли приймали рішення 

викинути певну кількість пальців? 

3. Який можна з цього зробити висновок? 

15. Підбиття підсумків (прийом ,,Завершення речення”) (5 хв.) 

Тренер демонструє учасникам записані на екрані за допомогою 

комп’ютера чотири-п’ять незавершених речень, які учасники продовжують, 

наприклад: 

- Я дізнався, що... 

- Мене здивувало, що... 

- Мені сподобалося, що... 

- Можливо, було б краще, якби... [183]. 
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Додаток Г 

Соціально-педагогічний захід на адаптацію 

 

Вікова категорія: 13 – 16 років. 

 

Час та місце проведення: 29.06.2015. 

 

Форма проведення: творчо-розважальна програма.  

 

Мета: Прискорення процесу адаптації дітей, покращення відпочинку 

всіх учасників. 

Хід роботи 

ВСТУП 

1. Вправа ,,Запам’ятай зовнішність” 

Мета: Знайомство дітей у процесі гри; розвиток зорової пам’яті. 

Правила гри: Обирається пара гравців. Попередньо вивчивши 

зовнішність один одного, вони стають спина до спини. Усі інші починають 

кожному з них по черзі ставити питання про зовнішність партнера. 

Наприклад: 

- Скільки ґудзиків у твого напарника на кофті? 

- Якого кольору шнурки на черевиках сусіда? 

- Колір очей вашого напарника тощо. 

Та пара, яка дасть більше правильних відповідей, – перемагає. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

2. Вправа ,, Моя емблема, мій девіз” 

Мета: Знайомство з кожним учасником; розвиток фантазії. 

Правила гри: Кожен гравець отримує папір і олівець. За сигналом 

ведучого кожен вигадує і малює те, що може бути емблемою, і пише ту фразу 

або слово, яке може служити його девізом (це може бути прислів’я, фраза з 

пісні, крилатий вислів, назва фільму тощо). Потім робиться виставка робіт, де 

кожен розповідає про себе, про свою роботу. 
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ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

3. Вправа ,,Знайди пару” 

Мета: Визначитися з симпатіями, знайти нових друзів. Навчити швидко 

орієнтуватися і знайомитися. 

Правила гри: Хлопці стають у коло, по черзі називають свої імена. За 

сигналом вчителя,,ПАРА”, хлопці повинні швидко знайти пару: 

– по імені; 

– за захопленням; 

– за улюбленим кольором тощо. 

Аналіз заходу: Діти активно брали участь у заході, їм було цікаво, 

вони з легкістю йшли на контакт. Наприкінці заходу вони зробили висновок, 

що ігри допомогли краще дізнатися один про одного 

 

Соціально-педагогічний захід на рефлексію 

 

Вікова категорія: 13 – 16 років. 

Час та місце проведення: 29.06.2015. 

Форма проведення: творчо-розважальна програма.  

Мета: Розвиток рефлексії і самоаналізу, тренування дітей в умінні 

коригувати свої дії. 

Хід роботи 

ВСТУП 

Вправа ,,Я ХОРОШИЙ – Я ПОГАНИЙ” 

Мета: розвиток рефлексії і самоаналізу. 

Дітям пропонується намалювати малюнок, автопортрет, на якому 

мають бути намальовані і їхні позитивні, і негативні якості. Якщо діти не 

можуть, можна поговорити з ними про те, які якості вони вважають 

негативними, а які – позитивними й чому. Як можна намалювати негативну 

якість, а як – позитивну? Якого вони можуть бути кольору і якої форми? 
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Вправа :,,Знайди собі пару” 

Мета: 

1. Розвивати вміння взаємодіяти один з одним. 

2. Формувати здатність бачити однолітка, розуміти без слів. 

3. Розвивати здатність адекватно реагувати на відмову, долати 

труднощі. 

Постановка цілей перед дітьми: Діти сидять у колі. Психолог: ,,Зараз 

вам необхідно буде знайти собі пару. Зробити це потрібно мовчки, тільки за 

допомогою очей. Розмовляти один з одним, користуватися жестами не 

можна. На виконання завдання – 1 хвилина. Коли час спливе, я скажу: ,,Пари, 

об’єднайтеся”. Той, хто домовився, підійде один до одного і візьметься за 

руки”. 

Завдання виконується кілька разів, при цьому кожен раз потрібно 

шукати нового партнера. 

ЗАКЛЮЧНАЧАСТИНА 

Вправа ,,Мозаїка” 

Мета: Розвивати вміння взаємодіяти один з одним; тренувати дітей в 

умінні коригувати свої дії, орієнтуючись на заданий результат. 

Матеріали: Деталі для гри „Мозаїка”. 

Постановка цілей перед дітьми: ,,Вам необхідно розділитися на пари . 

Кожній парі потрібно зробити одну картину на двох. Ви можете розмовляти 

один з одним, обговорювати, що ви будете робити і як”. 

Аналіз заходу: Діти активно брали участь у заході, їм було цікаво, 

вони з легкістю йшли на контакт. Кожен зміг проаналізувати себе. Діти 

зробили висновки, що такі вправи треба іноді проводити, щоб краще 

розуміти та вміти контролювати себе. 
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Додаток Д 

Анкета для виявлення рівня готовності до 

професійного самовдосконалення 

 

Самовдосконалення особистості – це самовиховання, цілеспрямована 

дія відносно себе з метою розвитку (розвиток у собі позитивних якостей, 

моральності відповідно до уявлень про ідеал). Потреба в самовдосконаленні 

– це джерело активності особистості в різних видах діяльності й у своєму 

розвитку. Для визначення рівня готовності до самовдосконалення 

пропонується анкета. 

Інструкція 

Перед Вами анкета, мета якої – з’ясувати особливості поведінки в 

різних ситуаціях. Відповідаючи на питання, ви повинні обрати одну з трьох 

запропонованих відповідей і записати її в опитувальному листі напроти 

номера питання. 

1. Чи ви розумієте поняття „самовдосконалення”? 

а) так; б) не дуже; в) ні.  

2. Як Ви вважаєте, чи повинна людина доводити свої вміння й навички 

до досконалості? 

а) так; б) не завжди; в) ні.  

3. Чи займалися ви у своєму житті самовдосконаленням? 

а) так; б) не завжди; в) ні. 

4. Чи має бути самовиховання обов’язковим, якщо ви хочете досягти 

досконалості в якій-небудь галузі? 

а) так; б) не завжди; в) ні. 

5. Чи отримували ви задоволення від процесу самовдосконалення? 

а) так; б) не завжди; в) ні. 

6. Чи був у вас стимул до самовдосконалення? 

а) так; б) не завжди; в) ні. 
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7. Чи достатньо у вас виражено прагнення до досягнення поставлених 

цілей?  

а) швидше недостатньо; б) напевно, достатньо; в) достатньо. 

8. Чи достатньо поразки й невдачі мобілізують вас на досягнення 

поставленої мети? 

а) швидше недостатньо; б) напевно, достатньо; в) достатньо. 

9. Чи є у вас бажання досягати поставлених цілей? 

а) так; б) іноді; в) ні. 

10. Чи характерне для вас відчуття незадоволеності досягнутим? 

а) ні; б) іноді; в) так. 

11. Чи доводилося вам коли-небудь себе оцінювати? 

а) ні; б) іноді; в) так. 

12. Чи характерно для вас виконання будь-якої роботи з найвищою 

якістю? 

а) так; б) не завжди; в) ні. 

13. Чи мотивуєте ви себе для виконання певної роботи? 

а) так; б) не завжди; в) ні. 

14. Для вас краще працювати самостійно? 

а) так; б) не завжди; в) ні. 

15. Як ви думаєте, чи потрібно постійно прагнути більш високих цілей? 

а) ні; б) не завжди; в) так. 

16. Як ви вважаєте, чи приємно людині чути про себе позитивні 

відгуки? 

а) так; б) ні; в) не знаю. 

17. Як ви вважаєте, що спонукає людей до високих показників у роботі, 

до відмінного навчання тощо? 

а) прагнення бути першим; 

б) матеріальні цінності; в) важко відповісти. 

18. Чи вважаєте ви, що знайшли своє покликання в житті? 

а) так; б) не впевнений; в) ні. 
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19. Як багато часу ви приділяєте своїй улюбленій справі, заняттю? 

а) багато; б) не багато; в) мало. 

20. Ви контролюєте себе в процесі виконання будь-якої роботи, щоб 

переконатися, що правильно її виконуєте? 

а) так; б) не завжди; в) ні. 

21. Ви завжди досягаєте поставленої мети, які б труднощі не 

доводилося долати? 

а) рідко; б) не завжди; в) так. 

Ключ до опитувальника: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

а 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 

б 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

в 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 

 

Рівень готовності до професійного самовдосконалення 

визначається за шкалою: 

• достатньо високий ступінь вираженості рівня готовності – 53 – 63 

бали; 

• середній ступінь вираженості рівня готовності – 42 – 52 бали; 

• низький ступінь вираженості рівня готовності – 21 – 41бал; 
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Додаток Е 

Захід: Тренінг „Обери професію правильно” 

студентки-практикантки ЮНПУ ім. К. Д. Ушинського 

Ревейчук Вікторії Вікторівни 

 

Дуже скоро кожен із вас зіткнеться з проблемою вибору професії, і 

сьогодні на тренінгу ми торкнемося цієї важливої теми. У вас буде 

можливість співвіднести свої інтереси і здібності з різними професіями – 

можливо, комусь це допоможе зробити свій вибір. Більша частина нашого 

уроку буде проходити у формі гри. 

Мета тренінгу: формування загальної готовності до самовизначення, 

активізація проблеми вибору професії; виявлення професійних інтересів і 

схильностей учнів; розширення уявлень про світ професій та їхні 

особливості; уточнення відповідності обраної професії своїм уподобанням і 

здібностям. 

Вікова категорія: 15 – 17 років. 

Форма роботи: тренінг. 

Обладнання: ноутбук, індивідуальний роздатковий матеріал для 

інтерактивних вправ, роздруковані ілюстрації. 

Епіграф: ,,Істинний скарб для людей – уміння трудитися” (Езоп). 

Хід роботи 

Вступне слово: ,,Можливо, хтось із вас уже визначився, яку професію 

він хоче здобути, у якому навчальному закладі продовжувати навчатися, 

добре уявляє собі майбутню професійну діяльність. Тим не менш, не 

завадить ще раз перевірити свій вибір, замислитися над тим, чи дійсно 

обрана професія дасть можливість реалізувати себе. Тим більш актуальною 

буде тема розмови для тих, хто ще сумнівається і не знає, куди йти після 

школи”.  

Опитувальник з побудови особистої професійної перспективи (Додаток 

1). Обговорення результатів. 
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Прийняття правил роботи в групі: 

– активність; 

– правило ,,піднятої руки”; 

– говоріть ,,тут і зараз”; 

– заборона критики. 

Очікування учасників. Вправа ,,Голуб надії” 

Мета: визначити очікування, з якими учасники тренінгу прийшли на 

заняття. 

На паперових ,,голубах” учні записують свої очікування, надії від 

тренінгу й по черзі мають клеїти їх на дерево, намальоване на ватмані. 

Знайомство учасників. Вправа ,,Назви себе й цікаву для себе 

професію”. 

Той, кому кидають м’яч, піймавши його, називає своє ім’я і потрібну 

йому професію, наступний учасник називає себе і професію, потім повторює 

слова попереднього тощо. 

1. Вибір професії 

Вибір професії – одне з найбільш відповідальних рішень, які приймає 

людина у житті. Вибір професії, як і будь-який вибір, – це прийняття рішення 

з великої кількості альтернативних варіантів і необхідності враховувати різні 

чинники. Є такий вислів: ,,Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а 

після роботи – додому”. Чи згодні ви з цим висловом? Чи актуальний він для 

нашого часу? 

 Хто з вас уже визначився у виборі професії? 

 Які причини лягли в основу вибору саме цієї професії? 

 А хто ще не вирішив, яку професію йому обрати? 

 З якими труднощами ви зіткнулися? 

 Чи обговорюєте ви це питання з батьками? 

Профорієнтаційна вправа ,,Хто є хто?” (5 – 7 хв.) 

Інструкція: „Зараз я буду називати професії, а кожен із вас протягом 

декількох секунд повинен подивитися на своїх товаришів і визначити, кому 
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ця професія підійде найбільше. Далі по моїй команді всі одночасно повинні 

показати рукою (або ручкою) на обрану людину”. Перед початком гри 

ведучий може запитати в учасників, які професії для них найбільш цікаві, і 

виписати ці професії (близько 10) на дошці, називаючи згодом професії з 

цього переліку. Показавши рукою на свого товариша, всі повинні тимчасово 

завмерти. 

2. Класифікація професій 

„Світ професій величезний, їх налічується близько 40 тисяч, і щороку, 

за деякими даними, з’являється близько 500 нових. Давайте з’ясуємо, 

наскільки ви поінформовані про світ професій, чи багато професій ви знаєте? 

Є кілька класифікацій професій, найбільш відома з них ґрунтується на 

предметі праці, з яким має справу людина. За цим принципом професії 

поділяються на 5 груп: людина – людина; людина – знакова система; людина 

– природа; людина – техніка; людина – художній образ”. 

Вправа ,,Назви професію” 

Треба назвати якомога більше професій з 1-ї групи. 

Учні, розбившись на команди (кожен ряд складає команду), по черзі 

називають професії, ведучий фіксує їх на дошці, виправляє помилки (за 

помилку вважають нереалізовану спробу, і настає черга іншої команди), 

якщо називається професія з іншої групи. Потім гра переходить на інші 

групи професій. Виграє команда, яка правильно назве понад 15 професій з 

однієї групи. Отже, виявляється 5 переможців – у різних номінаціях. 

3. Типологія особистості Голланда 

Існують різні підходи до проблеми професійної орієнтації. Так, 

наприклад, американський учений Голланд уважає, що можна виділити 6 

типів особистості. Кожна людина може досягти найбільших професійних 

успіхів, задоволеності, якщо обере певний тип професійного середовища, що 

відповідає її типу особистості. Це такі типи: 

а) Реалістичний. Відповідне професійне середовище характеризується 

конкретними завданнями, вирішення яких передбачає наявність умінь, 
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рухливість, наполегливість; соціальні навички потрібні в мінімальному 

обсязі – вони обмежені передачею і прийомом інформації; 

б) Інтелектуальний. Професійне середовище передбачає наявність 

абстрактного мислення і творчих здібностей; математичних або інших 

здібностей. Міжособистісні відносини не відіграють значної ролі; 

в) Соціальний. Включає вміння розбиратися в поведінці людей, 

навчати людей; необхідні здатності переконання, красномовства, терпіння;  

г) Конвенціональний. Чітко структурована діяльність – практична і 

конкретна; необхідна здатність до обробки конкретної рутинної і цифрової 

інформації (бухгалтер, друкарка та ін.);  

д) Заповзятливий. Передбачається керівництво іншими людьми, 

ведення переговорів, красномовство, вміння привернути до себе увагу, 

велика рухливість; 

е) Артистичний. Високо емоційний, творчий, неконкретний тип; 

припускає наявність художнього смаку, фантазії.  

Як бачите, дуже важливо знати свій тип особистості, щоб правильно 

обрати відповідне професійне середовище. 

Профорієнтаційне вправа ,,День з життя” (15 хв.) 

Ведучий визначає спільно з іншими гравцями, яку професію цікаво 

було б розглянути. Наприклад, клас захотів розглянути професію 

„фотомодель”. 

Інструкція: „Зараз ми спільними зусиллями намагатимемося скласти 

розповідь про типовий трудовий день нашого працівника – фотомоделі. Це 

буде розповідь тільки з іменників. Наприклад, розповідь про трудовий день 

учителя міг би бути таким: дзвінок – сніданок – дзвінок – урок – двієчники – 

питання – відповідь – трійка – учительська – директор – скандал – урок – 

відмінники – дзвінок – будинок – ліжко.  

У цій грі ми подивимося, наскільки добре ми уявляємо собі працю 

фотомоделі, а також з’ясуємо, чи здатні ми до колективної творчості, адже в 
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грі існує серйозна небезпека якимось невдалим штрихом (недоречно 

названим заради сміху безглуздим іменником) зіпсувати всю розповідь. 

Важлива умова: перш ніж назвати новий іменник, кожен гравець 

обов’язково повинен повторити все, що було названо до нього. Тоді наша 

розповідь буде сприйматися як цілісний твір. Щоб легше було запам’ятати 

названі іменники, раджу уважно дивитися на всіх мовців, ніби пов’язуючи 

слово з конкретною людиною”. 

Ведучий може назвати перше слово, а решта гравців по черзі називають 

свої іменники, обов’язково повторюючи все, що називають попередні. 

Підбиваючи підсумки гри, можна запитати в учасників, чи вийшла цілісна 

розповідь, чи ні, чи не зіпсував хтось розповідь невдалим іменником. Якщо 

розповідь вийшла плутаною і сумбурною, то можна попросити когось із 

гравців своїми словами розповісти, про що було складено розповідь. Можна 

також обговорити, наскільки правдиво й типово було представлено трудовий 

день розглянутого професіонала. Підбиття підсумків. 

4. Умови вибору професії 

У загальному вигляді професійний вибір може бути представлений як 

якийсь невеликий сектор на перетині трьох кіл: лінією вказана область 

обґрунтованого професійного вибору. 

 Сфера ,,хочу” – це ваші інтереси, прагнення, схильності, стан 

здоров’я. 

 Сфера ,,можу” – це ваші здібності, особливості вашого характеру, 

первинні навички (внутрішні ресурси); ваші можливості – ресурси зовнішні 

(матеріальний чинникр, якщо ви хочете вступати до вишу, де необхідна 

оплата за навчання). 

 Сфера ,,треба” – це умови ринку праці, потреба суспільства у 

фахівцях цього профілю або обґрунтований розрахунок на влаштування на 

роботу. 

Профорієнтаційна гра ,,Подарунок” (15 – 20 хв.). 
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Інструкція: „Уявіть, що у нас є спільний друг (далі ми уточнимо, хто 

це), який запросив нас усіх на свій день народження. Відмовитися і не піти 

ніяк не можна. Протягом 30 секунд кожен повинен придумати, який він 

зробить подарунок своєму другові. При цьому важливо виконати 3 умови: 

1) подарунок повинен містити натяк на його професію (далі ми уточнимо, що 

це за професія); 2) подарунок повинен бути з ,,родзинкою” – веселий, 

незвичайний (передбачається, що друг – це людина з гумором, яка може 

навіть образитися, якщо їй подарують щось звичайне, так, ніби 

,,відкупляться” від нього); 3) подарунок повинен бути доступним вам за 

ціною. Разом з групою ведучий визначає, що це за уявний подарунок. 

Визначається, чоловік чи жінка – спільний друг; приблизний вік і 

обов’язково – яка в нього (у неї) професія. Протягом приблизно 30 с кожен 

придумує по одному подарунку. 

Після цього кожен по черзі називає свій подарунок. При цьому ведучий 

або учасник можуть ставити іноді уточнювальні питання. Наприклад, яке 

відношення цей подарунок має до професії цієї людини (одна з умов гри), 

скільки подарунок буде коштувати тощо. Такі питання відіграють додаткову 

роль і активізують учасників, оскільки змушують їх більш відповідально й 

обґрунтовано пропонувати свої варіанти подарунків. При цьому гравець 

змушений співвідносити їх з особливостями розглянутої професії і, отже, 

фактично розкривати найбільш цікаві її риси. Наприкінці гри визначається, 

чиї подарунки виявилися найбільш цікавими. 

Методики: 1. ,,Мотивація успіху і боязнь невдачі” (А. А. Реан). 

 2. ,,Інтернет-залежність”. 

Вправа ,,Голуб надії”. Очікування 

Мета: визначити емоційний стан учасників наприкінці тренінгу, 

дізнатися, чи виправдані їхні очікування. 

Кожен учасник підходить до дерева з голубами, зачитує очікування, 

надії, каже, що із цього виконано в процесі роботи. 
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Підбиття підсумків: Вправа на рефлексію ,,5 щасливих вагонів – 5 

типів професій” 

Мета: визначити сприйняття учасником цього матеріалу, отримати 

зворотний зв’язок від групи, зростання самопізнання, самооцінка. 

На підлозі розміщують п’ять вагончиків із назвами п’яти типів 

професій. Кожен учасник займає позицію щодо того вагончика, що 

відповідає його типу професії, після чого називає обрану ним професію і 

якості, які характеризують людину – спеціаліста у цій сфері. 

 

Хтось, можливо, мріяв про кар’єру журналіста, а набрав лише 5 балів, 

думав про бджільництво, а тест напророкував кар’єру артиста. Якщо вже ніяк 

не хочеться відмовлятися від мрії, займіться самовихованням. Боязким і 

сором’язливим непогано було б побільше спілкуватися, а палким, 

нетерплячим, товариським – ретельно вчитися й бути стриманішими. І 

взагалі, людям будь-якої професії необхідно працювати над собою завжди, і 

тоді будь-яка мрія стане реальністю. 

Я дякую кожному за виконану спільну роботу і впевнена, що ми 

заслуговуємо на гучні оплески”. 
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Додаток Ж 

Показники діагностувального зрізу рівнів професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки студентів експериментальної групи 

 

№ ix  iy  id  )( dd i   
2)( ddi   

Респондент 1 
1 1 0 -0,4 0,16 

Респондент 2 
1 1 0 -0,4 0,16 

Респондент 3 
1 1 0 -0,4 0,16 

Респондент 4 
1 1 0 -0,4 0,16 

Респондент 5 
1 1 0 -0,4 0,16 

Респондент 6 
1 1 0 -0,4 0,16 

Респондент 7 
1 1 0 -0,4 0,16 

Респондент 8 
1 1 0 -0,4 0,16 

Респондент 9 
1 1 0 -0,4 0,16 

Респондент 10 
1 1 0 -0,4 0,16 

Респондент 11 
1 1 0 -0,4 0,16 

Респондент 12 
1 1 0 -0,4 0,16 

Респондент 13 
1 1 0 -0,4 0,16 

Респондент 14 
1 1 0 -0,4 0,16 

Респондент 15 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 16 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 17 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 18 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 19 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 20 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 21 
2 1 1 0,6 0,36 
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Респондент 22 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 23 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 24 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 25 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 26 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 27 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 28 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 29 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 30 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 31 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 32 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 33 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 34 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 35 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 36 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 37 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 38 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 39 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 40 
2 1 1 0,6 0,36 

Респондент 41 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 42 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 43 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 44 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 45 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 46 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 47 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 48 
2 2 0 -0,4 0,16 
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Респондент 49 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 50 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 51 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 52 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 53 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 54 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 55 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 56 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 57 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 58 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 59 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 60 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 61 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 62 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 63 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 64 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 65 
2 2 0 -0,4 0,16 

Респондент 66 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 67 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 68 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 69 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 70 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 71 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 72 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 73 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 74 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 75 
3 2 1 0,6 0,36 
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Респондент 76 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 77 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 78 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 79 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 80 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 81 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 82 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 83 
3 2 1 0,6 0,36 

Респондент 84 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 85 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 86 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 87 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 88 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 89 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 90 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 91 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 92 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 93 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 94 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 95 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 96 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 97 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 98 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 99 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 100 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 101 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 102 
3 3 0 -0,4 0,16 
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Респондент 103 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 104 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 105 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 106 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 107 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 108 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 109 
3 3 0 -0,4 0,16 

Респондент 110 
3 3 0 -0,4 0,16 

Сума   44  26,4 

 

 

Показники діагностувального зрізу рівнів професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової 

підготовки студентів контрольної групи 

№ ix  iy  id  )( dd i   
2)( ddi   

Респондент 1 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 2 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 3 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 4 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 5 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 6 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 7 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 8 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 9 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 10 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 11 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 12 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 13 
1 1 0 -0,03 0,0009 
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Респондент 14 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 15 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 16 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 17 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 18 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 19 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 20 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 21 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 22 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 23 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 24 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 25 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 26 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 27 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 28 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 29 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 30 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 31 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 32 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 33 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 34 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 35 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 36 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 37 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 38 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 39 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 40 
1 1 0 -0,03 0,0009 
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Респондент 41 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 42 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 43 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 44 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 45 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 46 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 47 
1 1 0 -0,03 0,0009 

Респондент 48 
2 1 1 0,97 0,9409 

Респондент 49 
2 1 1 0,97 0,9409 

Респондент 50 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 51 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 52 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 53 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 54 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 55 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 56 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 57 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 58 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 59 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 60 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 61 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 62 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 63 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 64 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 65 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 66 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 67 
2 2 0 -0,03 0,0009 
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Респондент 68 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 69 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 70 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 71 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 72 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 73 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 74 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 75 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 76 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 77 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 78 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 79 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 80 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 81 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 82 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 83 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 84 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 85 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 86 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 87 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 88 
2 2 0 -0,03 0,0009 

Респондент 89 
3 2 1 0,97 0,9409 

Респондент 90 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 91 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 92 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 93 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 94 
3 3 0 -0,03 0,0009 
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Респондент 95 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 96 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 97 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 98 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 99 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 100 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 101 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 102 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 103 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 104 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 105 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 106 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 107 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 108 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 109 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 110 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 111 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 112 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Респондент 113 
3 3 0 -0,03 0,0009 

Сума   3  2,9217 
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Додаток З 

Форма № Н - 3.04 

Державний заклад „Південноукраїнський національний педагогічний університет  

імені К. Д. Ушинського” 

 

 

 

Кафедра соціальної педагогіки, психології і педагогічних інновацій 

 

           „ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Перший проректор з навчальної та  

                                                                                                 науково-педагогічної  роботи                               

____________________________ 

„___”   2015 року 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

(Шифр за ОПП: ПП: 2.1.03) 

Елективний курс  

„Основи професійного самовдосконалення ” 
(шифр і назва навчальної дисципліни) 

                   напрям підготовки      6.010106 „Соціальна педагогіка” 
(шифр і назва спеціальності) 

                   інститут, факультет  Початкового навчання 
                                                                    (назва інституту, факультету) 

 

 

 

 

 

 

2015 рік 



222 
 

 
 

Робоча програма елективного курcу „Основи професійного самовдосконалення” для студентів 3 

курсу за напрямом підготовки 6.010106 „Соціальна педагогіка”. Робоча програма – Одеса, 2015. – 

14 с. 

 

 

 

Розробники: Парфенюк В.О. 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної педагогіки, психології і 

педагогічних інновацій  

Протокол від.„ ”2015 року №  

 

Завідувач кафедри соціальної педагогіки, психології і педагогічних інновацій 

_______________________ (Богданова І.М.)„” 2015 року 

              (підпис)                                          (прізвище та ініціали)          

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки 

(спеціальністю) 6.010106 „соціальна педагогіка” 
 (шифр, назва) 

 

 

Протокол від  „ ”2015 року № 

 

 

 

“_____”________________2015 року         Голова     _______________    (Т.Ю. Осипова ) 
                                                                                                                                                  (підпис)                                   (прізвище та ініціали)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________, 2015рік 

 __________, 2015 рік 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів   

2 EСTS 

Галузь знань 

__________________ 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 
Напрям підготовки  

6.010106  

Соціальна педагогіка 

 (шифр і назва) 

Модулів – 2 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

„соціальна педагогіка” 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 3-й 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

60 

5,6-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 2 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

10 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

8 год. 4 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

6 год. 4 год. 

Індивідуальні завдання:  

12 

Вид контролю: залік 

 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 70% : 30% 

для заочної форми навчання – 13% : 87% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

У змісті елективного курсу ,,Основи професійного самовдосконалення” 

використано апарат звернення до зовнішніх джерел інформації (включаючи комп’ютерні 

мережі) і до освітнього досвіду, набутого поза рамками традиційного навчання (додаткова 

освіта, самоосвіта, соціально-творча діяльність). 

Мета – забезпечити студентів необхідними знаннями з соціальної педагогіки та 

навичками реалізації їх на практиці, засобами використання в практичній діяльності, що 

допоможе майбутнім соціальним педагогам взаємодіяти з громадськістю, групою та 

особистістю. 

Мета спецкурсу – сформувати у майбутніх соціальних педагогів навички 

професійного самовдосконалення у процесі фахової підготовки.  

Завдання курсу: 

- створити позитивну мотивацію до навчання; 

- активізувати пізнавальну діяльність майбутніх соціальних педагогів; 

- сприяти самовизначенню майбутніх соціальних педагогів; 

- спрямувати на вибір подальшої професійної діяльності. 

Під час вивчення елективного курсу студенти опановують такі знання: 

1. Визначити поняття професійного самовдосконалення, ,,Я-концепції”. 

2. Конкретизувати особливості педагогічних умов професійного 

самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки. 

3. З`ясувати сутність та структуру професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки. 

Основними завданнями змістового модуля є формування у студентів 

відповідних умінь і навичок: 

- володіти основними формами й методами соціально-педагогічної роботи; 

- уміти самостійно працювати з науково-методичною літературою соціально-

педагогічної спрямованості; 

- володіти системою знань про закономірності й принципи освітньо-виховного 

процесу, грамотно використовувати їх у своїй професійній діяльності; 

- уміти розробляти та проводити заняття за обраним напрямом (тренінги, ігри, 

методики та ін.) з метою формування професійного самовдосконалення. 
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І семестр 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Теоретичні засади професійного самовдосконалення 

майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки 

 

Тема 1. Самовдосконалення особистості як психолого-педагогічна проблема 

Основні уявлення про професійне самовдосконалення. Сутність поняття „Я-

концепції”. Розвиток мотивації до професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів та її напрямки. Самоефективність як невід’ємний процес самовдосконалення. 

 

Тема 2. Структура професійного самовдосконалення майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки 

Професійне самовдосконалення та його структурні компоненти. Мотиваційний 

компонент. Постановка цілей. Спрямованість до мотивації успіху. Здатність до 

самооцінки реалізації життєвих цілей. 

 

Тема 3. Особистісний компонент та його показники 

Сутність понять комунікації, комунікативної компетентності. Здатність до 

комунікативного контролю. Здатність до контактності. Наявність емоційних бар’єрів у 

міжособистісному спілкуванні. 

 

Тема 4. Самоактуалізаційний компонент та його показники 

Сутність поняття „самоактуалізація”. Здатність до саморозвитку, потреба в 

самореалізації у професійній діяльності. Здатність жити у злагоді з собою. Наявність 

вольових зусиль. 

 
Тема 5. Мобілізаційний компонент та його показники 

Сутність поняття „особистісна змобілізованість”.Перетворення енергії впливу. 

Готовність до самоосвіти. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі фахової підготовки 

Тема 1. 

Самовдосконалення 

особистості як 

психолого-

педагогічна проблема 

 2      2     

Тема 2.   2      2     
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Структура 

професійного 

самовдосконалення 

майбутніх соціальних 

педагогів у процесі 

фахової підготовки 

Тема 3. Особистісний 

компонент та його 

показники 

 2 2   2   2    

Тема 4. 

Самоактуалізаційний 

компонент та його 

показники 

 2 4   2   2   2 

Тема 5. 

Мобілізаційний 

компонент та його 

показники 

 2 2   2      2 

Разом за І семестр  10 8   6  4 4   4 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Усвідомлення „Я” в професії 2 

2. Аналіз власної професійної позиції 4 

3. Роль внутрішньої і зовнішньої мотивації 2 

 Разом за І семестр 8 

 

Методичні рекомендації до організації практичних занять для студентів 

з елективного курсу „Основи професійного самовдосконалення” 

Важливе місце в навчальній роботі ВНЗ належить практичним 

заняттям, кожне з яких має свою дидактичну мету. 

Головна мета практичних занять  сприяти поглибленому засвоєнню 

найскладніших питань навчального курсу; спонукати студентів до 

колективного творчого обговорення, оволодіння науковими методами аналізу 

явищ і проблем; самостійного вивчення наукової та методичної літератури, 

формувати навички самоосвіти. 

У процесі підготовки до практичних занять студенти самостійно 

відпрацьовують літературу (навчальну, методичну, наукову), вчаться 

критично оцінювати різні джерела знань. Науково-педагогічний працівник 

організує дискусію із завчасно визначених тем, до яких студенти готують 
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тези відповідей чи індивідуально виконані реферати-доповіді. Такі практичні 

заняття називають також семінарами-дискусіями. 

Практичні заняття потребують від студентів ретельної підготовки. 

Готуючись, студент повинен ознайомитися з планом практичного заняття, 

рекомендованою літературою. Спочатку треба опрацювати матеріал за темою 

практичного заняття, вміщений у навчальних посібниках. Це дасть змогу 

скласти загальне уявлення про тему заняття. Якщо з цієї теми прочитано 

лекцію, то корисно також ретельно опрацювати її конспект. Лише після 

цього необхідно розпочинати самостійну роботу над вивченням 

першоджерел. 

Окрему ланку в процесі підготовки до практичного заняття становить 

безпосередня робота над виступом з того чи того питання. Варто, щоб 

студент навчився виступати не за готовим текстом, зачитуючи його, а 

говорив своїми словами, користуючись лише коротким планом. 

Підготовка до виступу полягає в тому, що до кожного питання 

складається на окремій картці чи аркуші короткий план із помітками 

потрібних цифр, записами цитат, конкретних фактів. Такий підхід дасть 

змогу виробити вміння виявляти самостійність під час виступів на 

практичних заняттях. 

Якщо студента поставили перед необхідністю самостійно вирішувати 

завдання, це значно активізує потенції його психічної діяльності, сприяє 

розвиткові та становленню позитивних якостей. 

Головна мета практичного заняття  дати студентам окремі теоретичні 

положення навчальної дисципліни та сформували навички та вміння їхнього 

практичного застосування на основі індивідуального виконання завдань. 

Особливу увагу слід приділити підготовці до практичних занять, яка 

передбачає творчий підхід і активну участь студентів у обговоренні питань.  

Процес підготовки до практичного заняття включає такі етапи: 

- вивчити відповідний теоретичний матеріал, використовуючи 

конспекти лекцій і вказану літературу; 
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-  здійснити самоконтроль і самооцінку виконаної роботи, пройти 

тестування, виконати практичні завдання, запропоновані для самостійного 

виконання.  

Робота під час практичного заняття включає: 

- перевірку підготовленості студентів до заняття, яка може 

здійснюватися за допомогою різних форм: усного чи письмового опитування, 

роботи в групі або парами й т.ін.; 

- виконання творчих завдань, запропонованих викладачем; 

- виконання самостійної перевірочної роботи (15 – 20 хв.), яка 

допоможе викладачеві оцінити рівень засвоєння студентами матеріалу, який 

вони вивчають. 

Після практичного заняття студенти самостійно виконують різні 

завдання (контрольні роботи тощо). Їхня мета  закріпити й систематизувати 

вивчений матеріал, формувати в майбутнього соціального педагога 

професійних знань і умінь. 

Таку форму занять проводять, як правило, в аудиторіях, обладнаних 

необхідними засобами навчання. 

Науково-педагогічний працівник завчасно дає студентам необхідний 

методичний матеріал: тести для виявлення рівня оволодіння відповідними 

теоретичними положеннями, набір завдань різного ступеня складності для 

виконання їх студентами тощо. 

Щоб студенти успішно виконали практичні завдання з навчальної 

дисципліни, вони мають: 

- добре вивчити теоретичний матеріал; оволодіти методикою 

застосування знань на практиці; 

- вивчити рекомендації щодо виконання практичної роботи, які 

викладено в навчальних посібниках та методичних розробках; 

- укласти план виконання практичної роботи; 

- підготувати необхідний матеріал; 
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- у разі задіяння людей провести з ними попередню розмову щодо їхньої 

згоди, а потім інструктаж; 

- якщо потрібно, отримати додаткову консультацію від викладача; 

- виконати завдання до практичної роботи; 

- інтерпретувати результати й описати виявлені явища; 

- зробити висновки; 

- все оформити відповідно до вимог; 

- захистити в науково-педагогічного працівника виконану практичну 

роботу. 

Безперечно, успіх можливий лише за умови копіткої підготовчої 

роботи студента. 

 

Тема практичного заняття № 1: Усвідомлення „Я” в професії 

ПЛАН 

1. З’ясуйте, які життєві цілі ви ставите перед собою на сучасному етапі. 

2. Визначте певні труднощі на шляху досягнення професійної мети. 

3. Підготуйте 10 питань, на які потрібно отримати відповідь, обираючи 

роботу. 

4. Уявіть, що ви шукаєте роботу. Пропонується перелік типових 

ситуацій, що можуть викликати труднощі в педагогічній діяльності. 

 

Тема практичного заняття № 2: Аналіз власної професійної позиції 

ПЛАН 

1. Проаналізуйте свою професійну ідентичність через вільні асоціації. 

2. Які уміння необхідні для здійснення майбутньої професійної 

діяльності? 

3. Визначте причини успішного виконання завдань чи елементів 

діяльності та дії на майбутнє, спрямовані на досягнення не меншого успіху. 
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4. Складіть список умінь або рис поведінки, які бажаєте розвинути в 

собі, уявляючи людину, яка краще за всіх виконує певне завдання чи 

демонструє певне уміння. 

 

Тема практичного заняття №3: Роль внутрішньої і зовнішньої мотивації 

ПЛАН 

1. Проранжуйте список спонукальних чинників майбутньої трудової 

діяльності. 

2. Проаналізуйте ситуації, прийміть рішення і складіть план дій. 

 

 

1. Самостійна робота 

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів 

з елективного курсу „Основи професійного самовдосконалення ” 

Закон України „Про вищу освіту” від 17 січня 2002 року та державні 

стандарти вищої освіти передбачають виділення в навчальних планах у 

вищих навчальних закладах часу для самостійної роботи студентів. 

Навчальний час відведено для цієї форми роботи згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993р. № 161. Він повинен 

становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу 

студента, відведеного для вивчення навчальної дисципліни. 

Самостійна робота набуває все більшого значення й актуальності 

сьогодні, оскільки обсяг навчального матеріалу досить значний, і не все 

можна встигнути розглянути під час аудиторних занять. Отже, правильна 

організація власної самостійної роботи з боку студента є важливою 

запорукою успішного навчання й ефективного засвоєння ним знань. 

Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання 

навчальної інформації, спеціальної літератури та інших матеріалів, 

необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а 
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також для розвитку стійких умінь до самостійного вивчення й викладення 

одержаної інформації. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом 

навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без 

участі викладача. Лише в процесі самостійної роботи студент має можливість 

розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам’ять, самостійне мислення, 

наполегливість і, головне, виробити вміння самостійного здобуття знань. 

Під час самостійної роботи краще за все виявляються індивідуальні 

особливості студента, його здібності та нахили. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи 

окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, 

конспектами лекцій викладача тощо. Серед них значне місце посідають 

методичні матеріали, завдання та вказівки викладача, а також рекомендована 

спеціальна література. 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу 

може виконуватися в бібліотеці, навчальному кабінеті чи комп’ютерному 

класі університету, а також у домашніх умовах. 

Головне в правильній організації самостійної роботи  її планування, 

яке, в принципі, вже задане робочою програмою навчальної дисципліни. 

Приступаючи до самостійного вивчення матеріалу, перш за все, треба уважно 

ознайомитися з джерелами, що стосуються певної теми, розподілити, 

питання на більш та менш складні. Виконуючи самостійну роботу, студент 

повинен законспектувати основний зміст теми, при цьому уникаючи 

механічного переписування джерел. Окремо слід виділяти основні теоретичні 

положення, ключові слова, спеціальні терміни й поняття. 

Самостійну роботу студента необхідно розпочинати ще до початку 

лекційних занять, тобто слід активно використовувати систему 

упереджувального читання підручників та навчальних посібників. Це 
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дозволяє закласти теоретичну базу для більш глибокого сприйняття 

інформації під час лекції. 

Під час самостійної роботи студенту пропонують такі види завдань для 

опанування матеріалу з конкретної теми курсу: 

 вивчити матеріали теми; 

 укласти термінологічний словник; 

 продумати відповіді на запитання для самоконтролю; 

 підготувати тези виступу під час аудиторного заняття та 

підготувати реферат з рекомендованих тем; 

 виконати завдання, передбачені робочою програмою навчальної 

дисципліни. 

Самостійна робота має індивідуальний характер, проте можливе й 

колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких 

форм є проведення самостійної роботи студентів під керівництвом 

викладача, яке проводять відповідно до розкладу навчальних занять з метою 

підвищення рівня підготовки студентів, ознайомлення їх із додатковою 

літературою та отримання необхідної допомоги з боку викладача щодо 

теоретичних положень окремих напрямів соціально-педагогічної діяльності 

чи аспектів їхнього практичного застосування. 

Перевірку виконання самостійної роботи викладач проводить на 

практичних заняттях, а також на підсумковому модульному контролі разом із 

перевіркою опанування навчального матеріалу, який опрацьовувався під час 

проведення аудиторних навчальних занять. 

Під час підготовки до письмової комплексної контрольної роботи 

(підсумкового тесту) кожному студентові необхідно ознайомитися з 

переліком запитань до модульного контролю, потім переглянути конспект 

лекцій, повторити поняття і терміни, їхні ознаки, функції, види, структуру 

тощо. 

Для успішного складання семестрового іспиту студентам необхідно 

згадати увесь програмний матеріал, зокрема й конспект лекцій та 
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рекомендовану спеціальну літературу, повторити відповіді на контрольні 

запитання. Іспит проводиться в аудиторії університету у формі 

індивідуальної співбесіди, яка включає постановку викладачем запитань 

екзаменаційного білета і відповіді на них студента. При цьому викладач, 

оцінюючи знання студента, керується такими критеріями, як: правильність 

відповіді на запитання, повнота й конкретність; ступінь використання 

наукових і нормативних джерел; уміння пов’язувати теорію з практикою, 

логічно й аргументовано висловлювати свої думки; культура мови. 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1. Дати відповіді на анкету „Рівень сформованості 

професійного самовдосконалення” 

2 

2. Написати реферат на тему „Професійне 

самовдосконалення соціального педагога” 

2 

3. Знайти матеріали й використати методи менторингу, 

коучингу, фасилітації, медіації 

2 

 Разом за І семестр 6 

 

Методичні рекомендації до написання реферату 

Реферат (лат. referre  доповідати, повідомляти) підбиває підсумок 

вивченню студентами і окремої теми, і дисципліни загалом. 

Обсяг реферату визначає специфіка досліджуваного питання та зміст 

матеріалів (документів), їхня наукова цінність та практичне значення. 

Оптимальний обсяг реферату складає 10 – 15 сторінок. Реферат має 

відповідати вимогам до оформлення рукопису кваліфікаційної роботи: вступ 

і висновки в сумі не повинні перевищувати 20% від її загального обсягу; 

текст треба друкувати через 1,5 інтервали на одній сторінці стандартного 

аркуша з такими полями: ліве  30 мм, праве  15 мм, верхнє  20 мм, нижнє 

 20 мм; усі сторінки нумеруються: загальна нумерація починається з 

титульного листа, проте порядковий номер на ньому не ставлять.  
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На титульному аркуші реферату вказують: офіційну назву навчального 

закладу, факультету й кафедри; прізвище та ініціали автора реферату 

(абревіатура навчальної групи); повну назву теми; прізвище та ініціали 

наукового керівника, його науковий ступінь і вчене звання; місто, де 

знаходиться навчальний заклад, та рік написання реферату. Після титульного 

аркуша подають зміст реферату з точною назвою кожного розділу 

(параграфу) та зазначенням сторінок.  

Список використаних джерел укладають із дотриманням 

загальновизнаних вимог до робіт, що готують до друку. До списку 

використаних джерел необхідно включати лише безпосередньо використані в 

рефераті праці в алфавітному порядку авторів. Монографії та збірники, що не 

мають на титульному аркуші прізвища автора (авторів), вносять до 

загального списку за алфавітним розміщенням заголовку.  

 

 

Вибір теми реферату 

Тема реферату  це не просто повторення засвоєного матеріалу лекції 

чи практичного заняття. Вона повинна являти собою самостійне розроблення 

чітко окресленої проблеми. Неприпустиме поєднання декількох проблем або, 

навпаки, штучне виокремлення певної частини єдиного питання.  

Студент здійснює вибір теми з переліку орієнтовних тем рефератів до 

дисципліни та уточнює її з викладачем.  

Структура реферату: 

- титульний аркуш; 

- зміст (план);  

- вступ; 

- розділи (як правило, поділені на параграфи); 

- висновки; 

- список використаних джерел; 

- додатки (наведення таблиць, схем, діаграм тощо); 
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- перелік умовних позначень. 

У вступі реферату обґрунтовують актуальність теми, її особливості, 

значущість з огляду на розвиток науки та практики чи науково-методичної 

діяльності у сфері освіти. У вступі необхідно подати аналіз використаних 

джерел, назвавши при цьому авторів, які займались цими проблемами, 

визначити сутність основних чинників, що вплинули та розвиток явища чи 

процесу, взятих для дослідження, та недостатньо вивчені питання. 

Основну частину реферату складають кілька розділів (що можна 

розбити на параграфи), логічно поєднані між собою.  

Виклад матеріалу в рефераті має бути логічним, послідовним, без 

повторень. Слід використовувати синтаксичні конструкції, характерні для 

стилю наукових документів, уникати складних граматичних зворотів, 

незвичних термінів і символів або пояснювати їх відразу, під час першого 

згадування в тексті реферату. Терміни, окремі слова та словосполучення 

можна замінювати абревіатурами та сприйнятливими текстовими 

скороченнями, значення яких зрозуміле з контексту реферату. 

Не можна використовувати цитати без покликань на автора. Під час 

цитування будь-якого фрагмента джерела неприпустимі неточності. Взагалі, 

цитатами не слід зловживати. Якщо важливий документ потребує наведення 

його в тексті реферату в повному обсязі, то краще винести його в додатки. 

У рефераті необхідно визначити й викласти основні тенденції 

дослідження, підтвердити їх найтиповішими прикладами, відобразити 

сучасні ідеї та гіпотези, методики та методичні підходи до вивчення 

проблеми.  

Кожен розділ реферату повинен завершуватися короткими висновками, 

чіткими й лаконічними, де узагальнено оцінки та практичні рекомендації. 

Можна стисло вказати на перспективи подальшого дослідження конкретної 

проблеми.  

Реферат оцінюють за такими критеріями: актуальність; наукова та 

практична цінність; глибина розкриття теми, вирішення поставлених завдань; 
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повнота використання рекомендованої літератури; обґрунтування висновків; 

грамотність; стиль викладу; оформлення реферату; обсяг виконаної роботи; 

завершеність дослідження. 

 

7. Індивідуальні завдання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Професійне самовдосконалення та його роль у роботі соціальних педагогів 

1. Розробити індивідуальну траєкторію професійного 

самовдосконалення майбутнього соціального педагога 

2 

2. Проходження тестів щодо професійного самовдосконалення 2 

3. Робота в групах: „Моделювання поведінки вчителя”, 

„Створення комфортного середовища, клімату, які б сприяли 

взаємодії”; „Використання методів, що відповідають різним 

стилям і способам навчання (особистісний підхід)”, 

„Можливість випробувати нові знання на практиці”; 

„Використання знань і умінь тих, хто навчається”, „Надання 

достатнього часу на засвоєння і закріплення нових знань”; 

„Забезпечення повного включення учнів у процес навчання”, 

„Створення на заняттях ситуації успіху”. 

2 

 Разом за І семестр 6 

 

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної роботи 

студентів з елективного курсу „Основи професійного 

самовдосконалення” 

Індивідуальна робота включає творчі й індивідуальні навчально-

дослідні завдання:  

– виконання розрахунково-аналітичних робіт, курсових та дипломних 

проектів;  

– дослідження практичних ситуацій;  
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– підготовка реферативних матеріалів на актуальні теми з елементами 

дослідження та їх презентація;  

– власні дослідження, підготовка до олімпіад, конференцій;  

– написання есе;  

– складання й вирішення завдань;  

– розробка моделей, явищ і процесів;  

– анотація опрацьованої додаткової літератури;  

– розробка й розв’язування тестових завдань;  

– розробка поурочних планів і конспектів уроків;  

– порівняльна характеристика вивчених явищ, процесів тощо;  

– написання творів, газетних статей, складання віршів, розробка 

сценаріїв, літературні переклади;  

– виконання в індивідуальному порядку вправ різного рівня складності;  

– анотація прочитаної літератури з елементами науково-дослідної 

роботи;  

– пошук у комп’ютерних мережах додаткового навчального матеріалу 

до запропонованих викладачем тем;  

– анотації до відеофільмів, переглянутих у відеолабораторіях;  

– аналіз шкільних підручників;  

– збір інформації та ознайомлення із зарубіжним досвідом, що 

стосується певної навчальної проблеми. 

Індивідуальна робота студентів повинна бути забезпечена всіма 

навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної 

навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та 

навчально-методичними посібниками, методичними рекомендаціями 

(вказівками), практикумами, конспектами лекцій, навчально-лабораторним 

обладнанням, електронно-обчислювальною технікою, науковою літературою 

та періодичними виданнями. 
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13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Робота на лекції (самостійне опрацювання матеріалів лекції)  1 бал.  

Робота на семінарсько-практичному занятті: виступ, доповнення, 

запитання, виконання практичних завдань, підготовка рефератів тощо  1 – 3 

бали. 

Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань:  

Інформаційне повідомлення  1 – 4 бали. 

Проект шкільної організації  1 – 8 балів. 

Проект програми для фінансування  1 – 12 балів. 

 

14. Методи навчання 

Під час вивчення елективного курсу було використано такі методи 

навчання: лекції, навчально-дослідні завдання, складання планів діяльності, 

розробка проектів, робота в Інтернеті тощо.  

У процесі вивчення елективного курсу „Основи професійного 

самовдосконалення” було запропоновано систему методів: за характером 

(ступенем самостійності та творчості) діяльності студентів (у кожному 

наступному ступінь активності й самостійності в діяльності студентів 

зростає). 

Пояснювально-ілюстративний метод. Студенти здобувають знання, 

слухаючи лекцію з навчальної чи методичної літератури, через екранний 

посібник у „готовому” вигляді. Сприймаючи й осмислюючи факти, оцінки, 

висновки, вони перебувають у межах репродуктивного (відтворювального) 

мислення. Такий метод було застосовано для передавання значного масиву 

інформації, для викладення й засвоєння фактів, підходів, оцінок, висновків. 

Репродуктивний метод. Студенти застосовували вивчену інформацію 

на основі зразка чи правила. Діяльність студентів алгоритмічна, тобто 

відповідає інструкціям, розпорядженням, правилам: в аналогічних до 

представленого зразка ситуаціях. 
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Метод проблемного викладення. Використовуючи будь-які джерела й 

засоби, педагог, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює 

пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи 

погляди, різні підходи, показує спосіб вирішення поставленого завдання. 

Студенти стають ніби свідками та співучасниками наукового пошуку. 

Частково-пошуковий, тобто евристичний, метод. Відбувається 

організація активного пошуку способів вирішення запропонованих 

педагогом (чи самостійно сформульованих) пізнавальних завдань або під 

керівництвом педагога, або на основі евристичних програм і вказівок. Процес 

мислення набуває продуктивного характеру, але його поетапно скеровує й 

контролює педагог або самі студенти на основі роботи з програмами 

(зокрема й комп’ютерними) та з навчальними посібниками. Цей метод є 

епосом активізації мислення, спонуканням до пізнання. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 

завдань, короткого усного чи письмового інструктажу студенти самостійно 

вивчають літературу, джерела, ведуть спостереження й виміри, виконують 

інші пошукові дії. Ініціатива, самостійність, творчий пошук виявляються в 

дослідницькій діяльності найповніше. Методи навчальної роботи 

безпосередньо переходять у методи, які імітують, а іноді й реалізують 

науковий пошук. 

 

15. Методи контролю 

Використано усні та письмові методи контролю: 

Усні: усне опитування та усний залік. 

Письмові: тестовий контроль, самостійна робота, контрольна робота. 

Методи й прийоми контролю за ефективністю процесу навчання: 

 термінологічні диктанти за результатами самостійної роботи з 

підручниками, словниками, енциклопедіями (визначають точність дефініцій і 

рівень володіння теоретичними знаннями); 
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 графічні організатори теоретичної інформації (таблиці, схеми, 

графіки) з базових досліджуваних тем (оцінюють здатність „ущільнювати” й 

„перекодовувати” наукову навчальну інформацію, самостійно осмислювати 

та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки й інші залежності); 

 самостійно складені студентом запитання до тексту, глосарій до 

нього й анотація (оцінюють розуміння методології, сутності наукових ідей і 

здатність до їх самостійної інтерпретації); 

 конспект, тези, реферат із досліджуваних тем і актуальних питань 

(оцінюють широту й ступінь володіння навчальною та науковою 

інформацією, здатність до аналізу, синтезу, зіставлення, практичного 

застосування); 

 дослідницький звіт із практичної роботи (оцінює здатність 

використовувати теоретичні знання під час інтерпретації емпіричних даних); 

 письмові й усні рефлексивні тексти (оцінюють сформованість умінь 

самоконтролю та самооцінки); 

 творчі тексти (твори, есе) (оцінюють самостійність мислення, 

креативність, спостережливість і грамотність); 

 електронна презентація чи публікація (буклет) за результатами 

групової проектної або дослідницької діяльності (оцінюють здатність творчо 

застосовувати знання для вирішення, життєвих проблем);  

 тестові контрольні завдання (об’єктивно виявляють рівень 

залишкових знань, умінь, уявлень, оперативність використання інформації, 

прогалини в підготовці); 

 створення (портфеля-навчальних досягнень) (оцінюють повноту 

виконання всіх навчальних завдань, засвоєння всього навчального матеріалу 

з практичної частини навчального курсу, здатність до пізнавальної творчої 

діяльності, ступінь розвитку рефлексії та самооцінки). 
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16. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

ІНДЗ 

Підсумковий 

тест  

(контрольна 

робота) 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль 

2 

Змістовий 

модуль 3 

100 
Т1 

 

Т2 

 

Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 30 20 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

17. Методичне забезпечення 

Презентації лекцій, список літератури, контрольні питання. 

 

18. Рекомендована література 

Базова 

1. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения : 

учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / Е. А. Климов. – М. : 

Издат. центр „Академия”, 2004. – 304 с. 

2. Курбатов В. И. Обществознание : учебник / В. И. Курбатов. – Изд.  

6-е. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 512 с. 

3. Курбатов В. И. Социальная работа : учеб. пособие / В. И. Курбатов ; 

под. общ. ред. проф. В. И. Курбатова. – Ростов н/Д. : „Феникс”, 1999. – 576 с.  
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4. Морено Я. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об 

обществе / Я. Л. Моренко ; пер. с англ. А. Боковикова. – М. : Акад. проект, 

2004. – 315 с.  

Додаткова 

20. Інформаційні ресурси 

1. Електронні ресурси нормативно-правових актів (rada.gov.ua). 

2. Базова література. 

3. Інтернет-джерела. 

 


