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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Розвиток системи освіти на засадах 

гуманізму та людиноцентризму в сучасних умовах соціально-економічних змін 

потребує осмислення концептуальних підходів до професійної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів. За таких умов провідною метою модернізації та 

вдосконалення вищої освіти в Україні стає досягнення принципово нового рівня 

якості підготовки майбутнього фахівця. Підґрунтям для розв’язання цих завдань є 

Закон України „Про вищу освіту”, Національна стратегія розвитку освіти в Україні 

на 2012 – 2021 роки, Закони України „Про соціальні послуги”, „Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, „Про соціальну роботу з 

дітьми та молоддю”.  

Соціальна значущість діяльності, специфічність і складність роботи 

соціального педагога висувають низку особливих вимог до його професійної 

діяльності в закладі інтернатного типу. Проблеми та завдання, які виникають у 

процесі фахової соціально-педагогічної діяльності, здебільшого не мають 

однозначного варіанта розв’язання, тому потребують конструктивного 

переосмислення й перетворення власного досвіду, що неможливо без спеціальної 

підготовки. Професійна підготовка, вивчення сукупності педагогічних дисциплін 

самі по собі, автоматично, не забезпечують накопичення в майбутніх соціальних 

педагогів ціннісно-смислового досвіду професійної соціально-педагогічної 

діяльності. Цей факт пов’язаний з низкою обставин, однією з яких є специфіка 

викладання циклу спеціальних дисциплін, які необхідні для організації роботи в 

закладах інтернатного типу (далі – ЗІТ). 

На шляху досяг нення мети з підго товки фахів ців до профе сійної діяль ності 

чимал о зробл ено вітчи зняними рефор маторами вищої школи, зокре ма з питан ь 

визна чення її філос офських і світо глядних засад (В. Андру щенко, Г. Васян ович, 

М. Євтух, І. Зязюн, В. Креме нь, Б. Корот яєв, В. Курил о, В. Лугов ий та ін.), 

метод ології профе сійної освіт и фахів ців різни х галуз ей (О. Антон ова, С. Вітви цька, 

О. Васил енко, С. Гонча ренко, О. Дубас енюк, С. Конош енко, О. Кучер явий, 

Н. Ничка ло, Н. Сейко, І. Труба віна та ін.); загал ьних дидак тичних і техно логічних 
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парам етрів (А. Алекс юк, В. Бонда р, М. Євтух та ін.); педаг огічних техно логій 

(С. Архип ова, М. Васил ьєва, О. Дубас енюк, Л. Завац ька, Н. Завер ико, М. Кларі н, 

М. Краті нов, О. Пєхот а, С. Сисоє ва, С. Харче нко та ін.); конце птуальних засад 

профе сійної підго товки майбу тніх фахів ців соціа льної сфери (О. Безпа лько, 

Р. Вайно ла, К. Віцук аєва, Ю. Галаг узова, О. Гомон юк, І. Звєрє ва, А. Капсь ка, 

О. Карпе нко, Я. Кічук, С. Курін на, О. Луган цева, М. Мальк ова, І. Манох іна, 

Л. Міщік, І. Манох іна, О. Моска люк, Л. Неїжп апа, С. Омель ченко, Ж. Петро чко, 

В. Поліщ ук, А. Полян ичко, С. Савче нко, В. Сласт ьонін, С. Харче нко, 

Ю. Черне цька), окрем их аспек тів профе сійної соціа льно-педагогічної підго товки 

(І. Галат ир, С. Гриша к, І. Ковчи на, О. Кузьм іна, Н. Ларіо нова, Т. Лесин а, 

В. Леоно ва, О. Тютюн ник, О. Філь, О. Шаров атова, В. Шпак, Л. Цибул ько). 

Водночас, аналі з психо лого-педагогічної літер атури з дослі джуваної пробл еми 

свідч ить, що, незва жаючи на досит ь вагом і резул ьтати науко вих пошук ів у галуз і 

підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів, підго товка до робот и в закла дах 

інтер натного типу майже не була дослі джена. 

Ґрунтовний аналі з науко вих праць і емпір ичних матер іалів дозво ляє також 

конст атувати слабк у розро бленість не тільк и систе много теоре тико-методичного, 

але й науко во-технологічного забез печення підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів до робот и в ЗІТ. Аналі з стану та персп ектив підго товки соціа льних 

педаг огів у визна ченому напря мі свідч ить про необх ідність розв’язання низки 

супер ечностей, а саме: 

– гостр ою потре бою сучас ного суспі льства у висок опрофесійних соціа льних 

педаг огах для робот и в різни х інсти тутах соціа лізації та низьк им рівне м їхньо ї 

готов ності до робот и в закла дах інтер натного типу; 

– значн им потен ціалом зміст у освіт нього проце су вищог о навча льного закла ду 

щодо підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного 

типу та відсу тністю науко во обґру нтованих, спеці ально створ ених педаг огічних 

умов підго товки до цього виду діяль ності; 

– необх ідністю засто сування сучас них іннов аційних форм, метод ів і 

техно логій підви щення готов ності студе нтів до профе сійної діяль ності в закла дах 
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інтер натного типу й недос татнім навча льно-методичним та інфор маційним 

забез печенням зазна ченого проце су. 

Усунення цих супер ечностей вимаг ає перео смислення теоре тико-

методологічних засад та конце птуально-методичних підхо дів до підго товки 

майбу тнього соціа льного педаг ога, форму вання його профе сіоналізму відпо відно до 

поліп арадигмальності вищої профе сійної освіт и. Розв’язання виокр емлених 

супер ечностей, недос татня науко ва розро бленість та соціа льна значу щість пробл еми 

зумов или вибір теми дослі дження: „Підготовка майбу тнього соціа льного 

педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу”. 

Зв’язок робот и з науко вими прогр амами, плана ми, темам и. Дисер тація є 

склад ником компл ексної прогр ами науко во-дослідної робот и кафед ри педаг огіки 

вищої школи ДВНЗ „Донбаський держа вний педаг огічний уніве рситет” 

„Гуманізація навча льно-виховного проце су у вищій школі ” (державний 

реєст раційний номер 0114U001251), тему затве рджено Вчено ю радою 

Слов’янського держа вного педаг огічного уніве рситету (протокол № 7 від 

03.03.2011 р.) та узгод жено в Раді з коорд инації науко вих дослі джень у галуз і 

педаг огіки і психо логії в Украї ні (протокол № 1 від 31.01.2012 р.). 

Об’єкт дослі дження – проце с підго товки майбу тнього соціа льного педаг ога в 

умова х вищої школи.  

Предмет дослі дження – педаг огічні умови підго товки майбу тнього 

соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу. 

Мета дослі дження поляг ає в теоре тичному обґру нтуванні та 

експе риментальній перев ірці педаг огічних умов підго товки майбу тнього 

соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу.  

Відповідно до мети визна чено завда ння дослі дження: 

1. Розкрити теоре тичні засад и підго товки майбу тнього соціа льного педаг ога 

до профе сійної діяль ності в закла дах інтер натного типу як міжди сциплінарної 

науко вої пробл еми. 

2. Дослідити реаль ний стан профе сійної підго товки майбу тнього соціа льного 

педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу у вищій школі. 
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3. Визначити струк турні компо ненти, крите рії та рівні підго товки 

майбу тнього соціа льного педаг ога до профе сійної діяль ності в закла дах 

інтер натного типу. 

4. Обґрунтувати й розро бити педаг огічні умови, що забез печують підго товку 

майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу. 

5. Експериментально перев ірити ефект ивність педаг огічних умов 

профе сійної підго товки майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в закла дах 

інтер натного типу. 

Відповідно до теми, мети, завда нь викор истано такі метод и дослі дження: 

теоре тичні – аналі з психо лого-педагогічної та соціа льно-педагогічної, навча льно-

методичної літер атури, зміст у норма тивно-методичної докум ентації для 

розро блення теоре тико-методологічних засад дослі дження, виявл ення ступе ня 

опрац ювання пробл еми та з’ясування специ фіки зміст у й орган ізації підго товки 

майбу тніх соціа льних педаг огів; конте нт-аналіз; синте з, порів няння, класи фікація, 

узага льнення – для уточн ення понят ійно-категоріального апара ту дослі дження; 

проек тування – для науко вого обґру нтування та розро бки педаг огічних умов 

підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в ЗІТ; модел ювання – для 

розро блення теоре тичної модел і підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів у 

проце сі профе сійної підго товки; емпір ичні – аналі з навча льних плані в, прогр ам 

вищих навча льних закла дів, педаг огічне спост ереження, бесід и, опиту вання, 

анкет ування, тесту вання на конст атувальному й контр ольному етапа х для вивче ння 

рівня підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в ЗІТ; педаг огічний 

експе римент; стати стичні – кільк існий та якісн ий аналі з резул ьтатів дослі дження з 

метою узага льнення даних експе риментальної робот и, метод и матем атичної 

стати стики, зокре ма χ2-Пірсона, для виявл ення стати стичної значу щості отрим аних 

резул ьтатів.  

Наукова новиз на одерж аних резул ьтатів дослі дження поляг ає в тому, що:  

– уперш е науко во обґру нтовано та розро блено педаг огічні умови підго товки 

майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу: 

орган ізаційно-педагогічні, які забез печили сукуп ність можли востей зміст у, форм, 
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метод ів ціліс ного навча льно-виховного проце су підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів до профе сійної діяль ності в закла дах інтер натного типу; психо лого-

педагогічні, що сприя ли реалі зації взаєм озалежних і взаєм озумовлених можли востей 

освіт нього прост ору ВНЗ у перет воренні конкр етних якост ей особи стості 

майбу тнього соціа льного педаг ога, зміні цільо вих устан овок у вивче нні дисци плін, 

орієн тації на комун ікацію як систе моутворювальний склад ник у майбу тній 

профе сійній діяль ності; дидак тичні, які забез печили цілес прямований відбі р, 

модел ювання й викор истання елеме нтів зміст у щодо орган ізації різно манітних форм 

навча ння для досяг нення дидак тичних цілей, упров адження навча льно-методичного 

забез печення профе сійної підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів; реалі зацію 

міжди сциплінарних зв’язків з метою форму вання ціліс ної струк тури теоре тичних 

знань і практ ичних умінь, засво єних у проце сі навча ння та квазі професійній 

діяль ності;  

– удоск оналено сутні сть понят ь „підготовка”, „готовність”, „квазіпедагогічна 

діяль ність”, „готовність майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в закла дах 

інтер натного типу”, форми та метод и підго товки майбу тнього соціа льного педаг ога 

до робот и в закла дах інтер натного типу;  

– набул и подал ьшого розви тку теоре тико-методологічні засад и підго товки 

майбу тнього соціа льного педаг ога як суб’єкта практ ичної діяль ності на основ і 

різни х конце птуальних підхо  систе много, діяль нісного, серед овищного й 

компе тентнісного. 

Практичне значе ння одерж аних резул ьтатів поляг ає в їх доста тній 

готов ності до впров адження в навча льно-виховний проце с вищих навча льних 

закла дів: розро блено компл екс інтер активних форм і метод ів для конте кстного 

включ ення в зміст фахов их дисци плін на кожно му навча льному курсі (форсайт-гра, 

робот а з блоґо м, кейс-стаді, кінод идактика, викор истання соціа льних мереж тощо), 

створ ено прогр аму та метод ичне забез печення автор ського спецк урсу „Підготовка 

до робот и в закла дах інтер натного типу”, дібра но й адапт овано діагн остичний 

інстр ументарій для визна чення рівня підго товки до профе сійної діяль ності в ЗІТ. 

Зміст і резул ьтати науко вого дослі дження можут ь бути викор истані викла дачами 
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вищих навча льних закла дів усіх рівні в акред итації під час уклад ання навча льних 

плані в і прогр ам, спецк урсів із удоск оналення профе сійного рівня майбу тніх 

фахів ців і самоо світній діяль ності. 

Результати дослі дження впров аджено в навча льно-виховний проце с 

Держа вного вищог о навча льного закла ду „Донбаський держа вний педаг огічний 

уніве рситет” (довідка № 68-15-919 від 16.12.2015 р.), Комун ального закла ду 

„Харківська гуман ітарно-педагогічна акаде мія” Харкі вської облас ної ради (довідка 

№ 01-12/866/1 від 9.11.2015 р.), Харкі вського націо нального педаг огічного 

уніве рситету ім. Г. С. Сково роди (довідка № 01/10-1059 від 09.12.2015 р.), 

Терно пільського націо нального педаг огічного уніве рситету імені Волод имира 

Гнатю ка (довідка № 1536-33/03 від 01.12.2015 р.). 

Апробація резул ьтатів дослі дження. Основ ні теоре тичні та практ ичні 

резул ьтати робот и предс тавлено в допов ідях та повід омленнях на науко вих, 

науко во-практичних конфе ренціях різно го рівня: Міжна родних – „Вища освіт а в 

сучас ному суспі льстві: шляхи оновл ення та засоб и рефор мування” (Одеса, 2011), 

„Розвиток особи стості в умова х транс ферного суспі льства” (Київ, 2012), 

„Професійна підго товка студе нтів соціа льно-педагогічної сфери – освіт ня склад ова 

суспі льного розви тку” (дистанційна) (Київ, 2014), „Общество. Эконо мика. Культ ура: 

актуа льные пробл емы, практ ика решен ия” (Барнаул, 2014), „Психолого-

педагогічний і соціа льний супро від дитин ства в освіт ньому прост орі: пробл еми і 

персп ективи” (Слов’янськ, 2015); Всеук раїнських – „Образ дитин и у вітчи зняних та 

заруб іжних дослі дженнях” (Харків, 2011), „Сучасні соціа льно-гуманітарні 

диску рси” (Дніпропетровськ, 2012), „Проблеми підго товки майбу тнього фахів ця 

освіт ньої галуз і: істор ія, реалі ї, персп ективи, тенде нції” (Слов’янськ, 2014), 

„Підготовка соціа льного педаг ога на засад ах партн ерства” (Харків, 2015).  

Результати дослі дження обгов орювалися та набул и позит ивної оцінк и на 

засід аннях кафед р педаг огіки вищої школи і соціа льної педаг огіки та соціа льної 

робот и Держа вного вищог о навча льного закла ду „Донбаський держа вний 

педаг огічний уніве рситет” (упродовж 2011 – 2015 рр.). 
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Публікації. Основ ні резул ьтати дисер тації опубл іковано в 16 науко вих 

праця х, з них 5 стате й – у фахов их видан нях, 1 статт я – у заруб іжному видан ні, 1 – 

метод ичні реком ендації, 9 публі кацій в інших видан нях і збірн иках матер іалів 

науко во-практичних конфе ренцій.  

Структура та обсяг дисер тації. Дисер тація склад ається зі вступ у, трьох 

розді лів, висно вків до кожно го із них, загал ьних висно вків, списк у викор истаних 

джере л (372 найме нування, із них 8 – англі йською мовою ), 19 додат ків на 83 

сторі нках. Робот а місти ть 29 табли ць, 2 рисун ки. Загал ьний обсяг робот и – 344 

сторі нки, із них – 222 сторі нки основ ного текст у. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАД И ПІДГО ТОВКИ МАЙБУ ТНЬОГО 

СОЦІА ЛЬНОГО ПЕДАГ ОГА ДО РОБОТ И В ЗАКЛА ДАХ  

ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ 

 

1.1. Підго товка майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в закла дах 

інтер натного типу як соціа льно-педагогічна пробл ема 

 

Метою першо го підро зділу є дослі дження підго товки майбу тнього 

соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу. Оскіл ьки зазна чена 

пробл ема є багат оаспектною, виокр емимо основ ні напря ми для її аналі зу:  

– групи понят ь, що харак теризують підго товку майбу тнього соціа льного 

педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу;  

– дослі дження, що розкр ивають аспек ти пробл еми готов ності майбу тнього 

соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу; 

– визна чення компо нентів готов ності майбу тніх фахів ців до діяль ності в 

закла дах інтер натного типу. 

Кожний з виділ ених напря мів має специ фічні аспек ти, які спроб уємо розкр ити 

в ході аналі тичної робот и. 

Питання ефект ивної підго товки соціа льних педаг огів до різни х аспек тів 

майбу тньої профе сійної діяль ності приве ртає значн у увагу світо вої й вітчи зняної 

науко вої спіль ноти, адже це завда ння й обов’язок відпо відно до актуа льних запит ів 

суспі льства й держа ви визна чається наскр ізним для всіх напря мів соціа льно-

педагогічної діяль ності. Резул ьтатом є накоп ичення науко вих праць, що 

репре зентують диску сії щодо підго товки фахів ців соціа льно-педагогічної допом оги 

до діяль ності з різни ми катег оріями насел ення, зокре ма і з дітьм и та молод дю, а 

також відоб ражають різні аспек ти дослі джуваної пробл еми. 

Розв’язання поста влених у дисер тації завда нь ґрунт ується на двох 

метод ологічних страт егіях: дескр иптивній, яка перед бачає теоре тичне 

обґру нтування об’єкта дослі дження й метод ологічних джере л, загал ьнофілософську, 
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конкр етно-наукову харак теристику прові дних понят ь, метод и й техні ку 

дослі дження; преск риптивній, яка пов’язана із визна ченням норма тивних орієн тирів 

(мети, завда нь, харак теру науко вого пізна ння, логік и) прове дення дослі дження. 

У межах реалі зації дескр иптивної страт егії проан алізуємо об’єкт дослі дження 

– профе сійну підго товку майбу тнього соціа льного педаг ога в умова х вищої школи – 

у теорі ї і практ иці вітчи зняної та заруб іжної вищої освіт и. 

На шляху досяг нення мети з підго товки фахів ців до профе сійної діяль ності 

чимал о зробл ено вітчи зняними рефор маторами вищої школи, зокре ма з питан ь 

визна чення її філос офських і світо глядних засад (В. Андру щенко, Г. Васян ович, 

М. Євтух, І. Зязюн, В. Креме нь, Б. Корот яєв, В. Курил о, В. Лугов ий та ін.), 

метод ології профе сійної освіт и фахів ців різни х галуз ей (О. Антон ова, С. Вітви цька, 

О. Дубас енюк, С. Курін на, О. Кучер явий, Н. Ничка ло, В. Рибал ка, Н. Сейко, 

Л. Цибул ько та ін.); загал ьних дидак тичних і техно логічних парам етрів 

(А. Алекс юк, В. Бонда р, М. Євтух та ін.); педаг огічних техно логій (О. Безпа лько, 

І. Богда нова, О. Дубас енюк, О. Пєхот а, С. Сисоє ва, С. Харче нко та ін.); 

конце птуальних засад профе сійної підго товки майбу тніх фахів ців соціа льної сфери 

(Р. Вайно ла, К. Віцук аєва, Ю. Галаг узова, О. Гомон юк, А. Капсь ка, О. Карпе нко, 

Я. Кічук, С. Конош енко, О. Луган цева, М. Мальк ова, І. Манох іна, Л. Міщик, 

О. Моска люк, Л. Неїжп апа, В. Поліщ ук, А. Полян ичко, С. Савче нко, Н. Сейко, 

С. Харче нко, Ю. Черне цька).  

Виконані дослі дження розкр ивають логік у та закон омірності підго товки 

майбу тніх фахів ців до різни х напря мів педаг огічної діяль ності.  

Прoблеми пiдгo тoвки сoцiа льнoгo педаг oга дo здiйс нення прoфе сiйнoї 

дiяль нoстi вiдoб раженно в наукo вих праця х Р. Вайно ли [45], Ю. Галаг узoвoї [64], 

І. Звєрє вoї [118], А. Капсь кoї [135], О. Кузьм іна [187], І. Манох іна [215], Л. Мiщик 

[228], В. Пoлiщ ук [270], С. Харче нка [339] та iн. 

Пoшуку ефект ивних шляхi в прoфе сiйнoї пiдгo тoвки сoцiа льних педаг oгiв 

присв ятили свoї дoслi дження І. Мигoв ич [223], В. Тимен кo [330], Н. Шмель oва 

[359].  
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У дороб ках Р. Вайно ли, К. Віцук аєвої, О. Гомон юк, І. Звєрє вої, А. Капсь кої, 

С. Курін ної, О. Луган цевої, Л. Міщик, А. Рижан ової, Н. Сейко [46; 56; 71; 119; 136; 

192; 207; 228; 289; 297] обґру нтовано необх ідність особи стісного розви тку 

майбу тніх соціа льних педаг огів, форму вання вмінь педаг огічної діагн остики, 

аналі зу педаг огічних ситуа цій; форму вання проек тивних, орган ізаторських і 

конст руктивних умінь, модел ювання педаг огічних ситуа цій тощо. Форми актив ного 

навча ння у ВНЗ як перед умови стано влення творч ої особи стості майбу тніх 

педаг огів відоб ражено в дослі дженнях І. Дичкі вської, Н. Кічук, С. Харче нка та ін. 

[84; 155; 341]. 

Суспільству потрі бні майбу тні соціа льні педаг оги з актуа льними знанн ями, 

гнучк істю й крити чністю мисле ння, творч ою ініці ативою, висок им адапт аційним 

потен ціалом та рівне м профе сійної компе тенції. Важли вим завда нням освіт и 

майбу тніх соціа льних педаг огів є підне сення їхньо ї спром ожності осмис лювати, 

дослі джувати, аналі зувати, узага льнювати пробл емні питан ня, бачит и персп ективу в 

умова х швидк их змін. Не менш важли вими є такі їхні якост і, як висок а морал ьність, 

особи стісна відпо відальність, внутр ішня свобо да, налаш тованість на макси мальну 

самор еалізацію, здатн ість досяг ати висок ої мети раціо нальним шляхо м і корек тними 

засоб ами [156]. 

Розуміння сутно сті проце су профе сійної підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу можли ве через з’ясування базов их 

понят ь дослі дження. У зв’язку з винят ковою важли вістю і склад ністю цих понят ь 

виник ає необх ідність розгл янути їх якомо га глибш е й повні ше, а тому споча тку 

виокр емимо істот ні відмі нності між базов ими дефін іціями, оскіл ьки їх тракт ування 

в сучас ній педаг огічній науці неодн означне, і без чітко ї позиц ії в їх розум інні не 

можна навіт ь підій ти до виріш ення окрес леної пробл еми.  

Усі понят тя, що харак теризують підго товку майбу тнього соціа льного педаг ога 

до робот и в закла дах інтер натного типу, розпо ділено на дві групи. 

До першо ї групи понят ь, що харак теризують підго товку майбу тнього 

соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу, нами відне сено 

понят тя „підготовка” і „професійна підго товка”. 
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У конте ксті дослі дження пробл еми викор истовували понят тя „підготовка” в 

широк ому значе нні як надан ня необх ідного запас у знань, перед ачі навич ок, досві ду 

тощо в проце сі навча ння та практ ичної діяль ності [225]. В Енцик лопедії профе сійної 

освіт и підго товка розгл ядається як загал ьний термі н, що вжива ється щодо 

прикл адних завда нь освіт и, коли маєть ся на увазі освоє ння соціа льного досві ду з 

метою його подал ьшого засто сування для викон ання специ фічних завда нь 

практ ичного, пізна вального або навча льного плану, пов’язаних з певни м видом 

діяль ності [362, с. 272]. За В. Онушк іним та Є. Огарь овим [251, с. 191], підго товка – 

це загал ьний термі н, ужити й щодо прикл адних завда нь освіт и, коли маєть ся на увазі 

освоє ння соціа льного досві ду з метою його подал ьшого засто сування для викон ання 

специ фічних завда нь практ ичного, пізна вального або навча льного плану, зазви чай 

пов’язаних із певни м видом у тій чи тій мірі регул ярної діяль ності.  

Аналіз словн икових джере л засві дчує майже подіб не визна чення понят тя 

„професійна підго товка”, а саме: „запас знань, навич ок, досві д тощо, набут ий у 

проце сі навча ння, практ ичної діяль ності” [51, с. 952; 284]. У Закон і Украї ни „Про 

вищу освіт у” профе сійна підго товка визна чається як здобу ття квалі фікації за 

відпо відним напря мом профе сійної підго товки або спеці альності [108].  

Взаємозв’язок та взаєм озалежність між розви тком особи стості та профе сійною 

підго товкою довед ено в праця х багат ьох вітчи зняних дослі дників (А. Алекс юк, 

В. Галуз инський, М. Євтух та ін.), які поляг ають у тому, що профе сійна підго товка 

здійс нюється у двох напря мах: профе сійному та особи стісному [6].  

Прoцес фoрму вання систе ми прoфе сiйнoї пiдгo тoвки майбу тнiх сoцiа льних 

педаг oгiв в умoва х вищoг o навча льнoгo закла ду регла ментується низкo ю 

нoрма тивних дoкум ентiв, у яких вiдoб раженo цiлi oсвiт ньo-прoфесiйнoї пiдгo тoвки, 

предм ет дiяль нoстi майбу тньoгo сoцiа льнoгo педаг oга, визна ченo гoлoв нi функц iї та 

вимoг и дo фахiв ця. Oснoв ними таким и дoкум ентами є Держа вні галуз еві станд арти 

освіт и зі спеці альності „Соціальна педаг огіка” (освітньо-кваліфікаційний рівен ь 

„бакалавр”), лист Мініс терства освіт и і науки Украї ни від 02.08.2001 р. „Про 

особл ивості діяль ності практ ичних психо логів (соціальних педаг огів) 

загал ьноосвітніх навча льних закла дів” та наказ Мініс терства освіт и і науки від 

Педагогічна 

діяль ність 

Професійна 

діяль ність 

Діяльність 

Готовність до 

робот и з 

дезад аптованими 

дітьм и 

Готовність до 

педаг огічної 

діяль ності 

Готовність до 

профе сійної 

діяль ності 

Готовність 

Професійна 

підго товка 

Підготовка 
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28.12.2006 р. „Про плану вання діяль ності та веден ня докум ентації соціа льних 

педаг огів у робот і з дітьм и-інвалідами систе ми Мініс терства освіт и і науки ”. 

Отже, необх ідно знайт и в самій систе мі профе сійної підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів ті дієві механ ізми покра щення практ ики, які їй споча тку були 

прита манні, але через багат о обста вин досі не реалі зовані. Це перед бачає 

необх ідність розгл яду пробл еми профе сійного стано влення майбу тнього фахів ця, 

визна чення можли востей загал ьнопрофесійної підго товки, забез печення цього 

проце су.  

Гуманістична філос офія освіт и, гуман ізація, демок ратизація й гуман ітаризація 

націо нальної систе ми вищої освіт и, її орієн тація на світо вий освіт ній прост ір 

створ юють сприя тливі умови для форму вання в навча льно-виховному проце сі 

особи стості майбу тнього фахів ця, налаг одження та актив не підтр имання між 

викла дами та студе нтами суб’єкт-суб’єктних взаєм ин (Г. Балл, І. Зязюн, 

О. Сухом линська та ін.) [20; 125; 329]. Форму вання суб’єкт-суб’єктних взаєм ин між 

викла дачами і студе нтами, між самим и студе нтами та актив на їх співп раця є 

надій ним гаран том упров адження гуман істичної парад игми освіт и в освіт ній проце с 

ВНЗ і фунда ментом їхньо ї життє здатності. 

„Ставши суб’єктом, – нагол ошує К. Абуль ханова-Славська, – особи стість 

випра цьовує індив ідуальний спосі б орган ізації діяль ності. Цей спосі б відпо відає 

якост ям особи стості, її ставл енню до діяль ності (цілепокладанню, мотив ації) і 

вимог ам, об’єктивним харак теристикам конкр етного виду діяль ності. Спосі б 

діяль ності є більш -менш оптим альним інтег ралом, компо зицією цих основ них 

парам етрів. Суб’єкт є інтег рованою, центр алізованою, коорд инаційною інста нцією 

діяль ності. Він узгод жує свої індив ідні, психо фізіологічні, психі чні і, нареш ті, 

особи стісні можли вості, особл ивості з умова ми діяль ності не парці ально, а ціліс но” 

[3, с. 91]. 

Зазначимо, що група автор ів пов’язує профе сійну практ ико зоріє нтовану 

підго товку з орган ізацією ознай омлювальної, вироб ничої та перед дипломної 

практ ик (О. Бартк ів, Н. Завер ико, О. Карпе нко та ін.) [21; 105; 140]. Деякі автор и 

стано влення профе сійної практ ико зоріє нтованої підго товки вбача ють у 
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викор истанні можли востей конте кстного (професійно спрям ованого) вивче ння і 

профі льних, і непро фільних дисци плін (О. Верби цький та ін.) [53]. Призн ачення 

практ ики в проце сі профе сійної підго товки майбу тніх педаг огів розгл януто досит ь 

докла дно (В. Сласт ьонін та ін.) [306]. Остан нім часом значе ння педаг огічної 

практ ики істот но перео смислюється, йде актив ний пошук резер вів її викор истання в 

підго товці студе нтів. Так, у статт і 51 Закон у Украї ни „Про вищу освіт у” чітко 

визна чено, що „практична підго товка осіб, які навча ються у вищих навча льних 

закла дах, здійс нюється шляхо м прохо дження ними практ ики на підпр иємствах, в 

устан овах та орган ізаціях згідн о з уклад еними вищим и навча льними закла дами 

догов орами або в його струк турних підро зділах, що забез печують практ ичну 

підго товку” [108].  

На нашу думку, найбі льш ґрунт овним у галуз i прoфе сiйнoї пiдгo тoвки 

майбу тньoгo сoцiа льнoгo педаг oга є дoслi дження В. Пoлiщ ук [270]. Дослі дниця 

харак теризує прoфе сiйну пiдгo тoвку сoцiа льних педаг oгiв як прoце с i резул ьтат 

oвoлo дiння цiннo стями сoцiа льнo-педагoгiчнoї дiяль нoстi, прoфе сiйнo неoбх iдними 

знанн ями, умiнн ями й навич ками, прoфе сiйнo важли вими oсoби стiсними якoст ями, 

якi є oснoв oю фoрму вання гoтoв нoстi дo прoфе сiйнoї сoцiа льнo-педагoгiчнoї 

дiяль нoстi [269, с. 139].  

Здійснений нами аналі з дослі джень дозво лив визна чити, що в основ і багат ьох 

сучас них конце пцій лежит ь розум іння практ ичної профе сійної підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів як проце су перет ворення освіт нього та особи стого досві ду в 

досві д виріш ення профе сійних завда нь за допом огою накоп ичення досві ду 

виріш ення навча льних, творч их завда нь, оволо діння педаг огічним проек туванням і 

модел юванням [258]. Аналі з різни х підхо дів до профе сійної практ ико зоріє нтованої 

підго товки уможл ивлює визна чення її як підго товку, яка інтег рує 

фунда ментальність знанн я з викор истанням оптим ального поєдн ання профе сійно 

зоріє нтованих техно логій, форм і метод ів навча ння, що забез печує не лише 

форму вання уніве рсальних та профе сійних компе тенцій, профе сійної мобіл ьності й 

здатн ості до профе сійного самор озвитку й самов досконалення, а також новат орства 

і творч ості. Уніве рсальної модел і профе сійної практ ико зоріє нтованої підго товки, 
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яка б підхо дила всім вищим навча льним закла дам, немає й існув ати не може. У 

кожно му галуз евому секто рі освіт и повин на бути своя модел ь профе сійної практ ико 

зоріє нтованої підго товки, яка ґрунт ується на завда ннях підго товки й урахо вує 

специ фіку певно ї галуз і освіт и. 

Сoцiальний педаг oг – спецi алiст, зайня тий у сферi сoцiа льнo-педагoгiчнoї 

рoбoт и абo oсвiт ньo-вихoвнoї дiяль нoстi. Вiн oрган iзoвує взаєм oдiю oсвiт нiх та 

пoзан авчальних устан oв, сiм’ї, грoма дськoстi з метoю ствoр ення в сoцiа льнoму 

серед oвищi умoв для сoцiа льнoї адапт ацiї та благo пoлуччя в мiкрo сoцiумi дiтей та 

мoлoд i, їх всебi чнoгo рoзви тку [5, с. 24]. 

Сучасна профе сійна підго товка майбу тнього соціа льного педаг ога перед бачає 

розши рення кола його підго товки за рахун ок посил ення практ ичного компо нента. 

Одним із найбі льш прийн ятних варіа нтів таког о перет ворення є проце с форму вання 

готов ності майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного 

типу. Динам іка змін у соціу мі визна чає профе сію соціа льного педаг ога стабі льною, 

хоча її зміст, умови праці, якісн ий і кільк існий склад зміню ються. Соціа льний 

педаг ог поста є як індив ідуальний суб’єкт педаг огічної діяль ності, одноч асно він є 

суб’єктом соціу му, будуч и носіє м суспі льних знань, цінно стей.  

Професійна підго товка, вивче ння сукуп ності педаг огічних дисци плін самі по 

собі, автом атично, не забез печують накоп ичення в майбу тніх соціа льних педаг огів 

цінні сно-смислового досві ду профе сійної діяль ності. Цей факт пов’язаний з низко ю 

обста вин, одніє ю з яких є специ фіка викла дання циклу спеці альних дисци плін. 

Термін „професійна підго товка соціа льного педаг ога” вимаг ає компл ексного 

аналі зу, що ґрунт ується на метод ологічних підхо дах. На підст аві вивче ння та аналі зу 

підхо дів до понят тя „професійна підго товка” можна визна чити такі її види: 

загал ьноосвітня підго товка; профе сійна практ ична; спеці альна; техно логічна 

підго товка. Кожен із зазна чених та перел ічених видів має свою специ фіку й 

особл ивості щодо всіх інсти тутів – школа, колед ж, уніве рситет. Профе сійна 

підго товка фахів ців орієн тується на замов лення суспі льства й держа ви. Мета і 

резул ьтат профе сійної підго товки майбу тнього соціа льного педаг ога – це 
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квалі фікований фахів ець, підго товлений до включ ення в стабі льне педаг огічне 

серед овище, вимаг ає певни х знань і навич ок. 

Аналіз систе ми профе сійної підго товки соціа льно-педагогічних кадрі в показ ує 

її зумов леність накоп иченим істор ичним, теоре тичним і практ ичним досві дом.  

Особливості функц іонування закла дів для дітей -сиріт і дітей, позба влених 

батьк івського піклу вання, за радян ських часів та на сучас ному етапі знайш ли своє 

відоб раження в студі ях А. Бонда ря [38], Л. Каніш евської [134], Б. Кобза ря [161], 

М. Кобри нського [162] та ін. Різні напря ми орган ізації вихов ного проце су в школа х-

інтернатах дослі джують у своїх праця х і вітчи зняні, і заруб іжні науко вці.  

В Украї ні розро бляються майже всі напря ми робот и соціа льного педаг ога. 

Зазна чимо, що дослі дники актив но перей маються пробл емами закла дів інтер натного 

типу, із-поміж яких слід виокр емити такі напря ми дослі джень: особл ивості життє вої 

компе тентності вихов анців інтер натних закла дів (З. Батор і-Торці); навча льно-

виховна робот а в школа х-інтернатах та група х подов женого дня (А. Бонда р); 

форму вання вмінь і навич ок здоро вого спосо бу життя учнів 1 – 4 класі в шкіл-

інтернатів (О. Ващен ко); стано влення образ у „Я” в підлі тків школи -інтернату в 

умова х депри вації батьк івського вплив у (Я. Гошов ський); особл ивості преве нтивної 

робот и з важко виховуваними дітьм и молод шого шкіль ного віку в загал ьноосвітніх 

школа х-інтернатах (О. Дорог іна); право ве вихов ання старш окласників у навча льно-

виховному проце сі загал ьноосвітніх шкіл-інтернатів (В. Загре ва); форму вання 

психо логічної готов ності вихов анців інтер натних закла дів до створ ення сім’ї 

(О. Кізь); форму вання життє вої компе тентності учнів старш их класі в 

загал ьноосвітніх шкіл-інтернатів (О. Кузьм  іна); педаг огічне спілк ування вчите ля 

почат кових класі в школи -інтернату як чинни к мотив ації учінн я дітей (М. Кулеш а); 

вихов ання позит ивного ставл ення до праці в учнів 5 – 7 класі в шкіл-інтернатів у 

позау рочній діяль ності (В. Марущ ак); форму вання соціа льної відпо відності 

вихов анців шкіл-інтернатів для дітей -сиріт та дітей, які залиш илися без піклу вання 

батьк ів (Н. Огрен ич); подол ання соціа льної депри вації дітей -сиріт в умова х 

загал ьноосвітньої школи -інтернату (А. Полян ичко); соціа льно-педагогічні умови 

профі лактики право порушень серед дітей -сиріт молод шого шкіль ного віку в 
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навча льно-виховних закла дах інтер натного типу (О. Полян овська); соціа льно-

психологічна адапт ація учнів молод ших класі в допом іжної школи -інтернату 

(О. Проск урняк); особл ивості розви тку образ у „Я” дітей -сиріт у навча льному 

закла ді інтер натного типу (В. Пушка р); соціа льно-педагогічні функц ії устан ов 

інтер натного й напів інтернатного типу та умови їх реалі зації в Украї ні 

(В. Слюса ренко); орган ізаційно-адаптивне управ ління навча льно-виховним 

проце сом у загал ьноосвітніх школа х-інтернатах (Л. Токар ук); корек ція ускла дненого 

спілк ування в учнів шкіл-інтернатів (Г. Улуно ва); підго товка дітей -сиріт в умова х 

інтер натного закла ду до сімей ного життя (Г. Харха н); педаг огічні умови соціа льної 

адапт ації випус кників шкіл-інтернатів у соціо культурному серед овищі 

(О. Холод енко); право ве вихов ання учнів 5 – 6 класі в у навча льно-виховному 

проце сі шкіл-інтернатів (О. Хоптя на); соціа льно-педагогічні умови адапт ації 

старш их підлі тків у загал ьноосвітніх санат орних школа х-інтернатах 

(Ю. Черне цька); форму вання соціа льного здоро в’я дітей -сиріт підлі ткового віку в 

загал ьноосвітніх школа х-інтернатах (В. Шкурк іна) та ін. (див. додат ок А). 

Як видно з прове деного нами аналі зу пробл ематики праць, дотич них до 

предм ета дослі дження, науко вих розві док замал о, що свідч ить про нероз робленість 

та актуа льність вибра ної теми дисер тації. 

Відродження демок ратичних тенде нцій у сучас ному суспі льстві посил ило 

серед науко вців інтер ес до дослі дження соціа льно-педагогічної місії держа вних 

інсти туцій опіки. У науко вих дослі дженнях остан ніх років спост ерігаємо пошук и 

ефект ивних шляхі в соціа льного розви тку та соціа льного вихов ання дітей -сиріт і 

дітей, позба влених батьк івського піклу вання, адже на сучас ному етапі держа вні 

закла ди опіки покли кані викон увати не лише освіт ньо-виховну функц ію, а й 

сприя ти соціа лізації особи стості. Компл ексність та склад ність цього завда ння 

потре бує участ і в його виріш енні різни х спеці алістів закла ду, однак пріор итетна 

роль, без сумні ву, належ ить соціа льному педаг огу.  

Наукову базу для нашог о дослі дження стано влять дороб ки Л. Артюш кіної 

[11], М. Галаг узової [64], І. Демен тьєвої [80], О. Дубас енюк [87], І. Звєрє вої [118], 

А. Капсь кої [135], С. Курін ної [192], Ж. Петро чко [262], В. Поліщ ук, [270], 
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С. Савче нка [294] та ін. Науко вці визна чають мету, зміст, види соціа льно-

педагогічної робот и в закла дах для дітей -сиріт (І. Звєрє ва, А. Капсь ка); основ ні 

функц ії, профе сійні обов’язки, рольо вий репер туар діяль ності соціа льного педаг ога 

інтер натного закла ду (Л. Артюш кіна, М. Галаг узова, Р. Овчар ова, Ж. Петро чко), 

техно логії діяль ності соціа льного педаг ога з дітьм и-сиротами (І. Звєрє ва, 

Л. Нікіт іна, Л. Оліфе ренко, В. Шкурк іна). Дослі дники акцен тують увагу на 

необх ідності своєч асної орган ізації профо рієнтаційної робот и з дітьм и-сиротами та 

особл ивостях її здійс нення в школі -інтернаті (А. Капсь ка, Ф. Муста єва, Л. Нікіт іна); 

корек ції різно манітних відхи лень у повед інці дітей (В. Сороч инська); форму ванні 

соціа льного здоро в’я вихов анців (В. Шкурк іна) тощо.  

Здійснення профе сійної підго товки соціа льних педаг огів перед бачає виріш ення 

низки завда нь, які взаєм озумовлені й знахо дяться на стаді ї уточн ення та 

перео смислення, а саме: підго товка квалі фікованих кадрі в відпо відно до вимог, що 

висув аються до профе сійної діяль ності; навча ння студе нтів уміли х та ефект ивних 

дій, які забез печують успіш не викон ання профе сійних завда нь; форму вання 

профе сійної самос відомості студе нтів, почут тя відпо відальності за свої дії, 

прагн ення до пості йного вдоск оналення своєї профе сійної майст ерності з 

ураху ванням специ фіки профе сійної діяль ності; розро бка й пості йне вдоск оналення 

у студе нтів практ ичних умінь і навич ок профе сійної діяль ності; форму вання висок ої 

психо логічної стійк ості особи стості студе нтів та інших профе сійно-психологічних 

якост ей і навич ок; оволо діння необх ідними знанн ями, умінн ями та навич ками, 

підтр имання їх на належ ному рівні й прагн ення до досяг нення профе сійної 

майст ерності [25, с. 105]. 

Зазначимо, особл иву цінні сть для вивче ння предм ета дисер тації – готов ність 

майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу – мають 

науко ві праці з пробл ем підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в 

закла дах інтер натного типу: тільк и кільк а украї нських учени х приді лили увагу цій 

пробл емі, але в межах окрем их її видів.  

Так, дослі дження З. Батор і-Торці [22], О. Ващен ко [50], Я. Гошов ського [75], 

О. Дорог іної [86], В. Загре ва [107], В. Каніш евської [134], О. Кізь [152], Б. Кобза рь 
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[160], О. Кузьм іної [187], М. Кулеш а [188], В. Марущ ак [221], Н. Огрен ич [246], 

О. Полян овської [271], А. Полян ичко [272], О. Проск урняк [279],  В. Пушка р [285], 

В. Слюса ренко [313], Г. Харха н [338], О. Холод енко [345], О. Хоптя на [347], 

Ю. Черне цької [354], В. Шкурк іної [358] присв ячено різни м аспек там 

життє діяльності дітей у закла дах інтер антного типу. Проте більш ість їх прове дено в 

розрі зі спеці альностей 19.00.07 „Педагогічна та віков а психо логія” або 19.00.08 

„Спеціальна психо логія”. На жаль, у студі ях цих автор ів пробл емі підго товки 

майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и з дітьм и в закла дах інтер натного типу не 

приді лено належ ної уваги. 

Отже, напря м дослі джень щодо підго товки соціа льних педаг огів до робот и в 

закла дах інтер антного типу не отрим ав доста тнього прояв у в сучас ній теорі ї й 

метод иці профе сійної освіт и та потре бує подал ьшого вивче ння.  

Підсумовуючи пробл ематику дослі джень із профе сійної підго товки 

майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу у 

вітчи зняній науці, конст атуємо: динам ічний розви ток соціа льної сфери в Украї ні 

стави ть висок і вимог и до рівня підго товки кадрі в для цієї галуз і. 

До друго ї групи понят ь, що харак теризують підго товку майбу тнього 

соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу, нами відне сено 

понят тя „підготовленість”, „готовність”, „професійна діяль ність”, 

„квазіпедагогічна діяль ність”, „готовність до педаг огічної діяль ності”, 

„професійна готов ність до діяль ності”, „готовність майбу тнього соціа льного 

педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу”. 

Як показ ують психо лого-педагогічні дослі дження І. Богда нової [35] та 

В. Сласт ьоніна [305], в освіт ньому проце сі мають місце такі взаєм опов’язані види 

педаг огічної діяль ності педаг ога: діагн остична, орієн таційно-прогностична, 

інфор маційно-пояснювальна, комун ікативно-стимулювальна, орган ізаторська, 

аналі тико-оцінювальна. Сукуп ність профе сійно зумов лених вимог до педаг ога вони 

визна чають як профе  сійну підго товленість до педаг огічної діяль ності. У її склад і 

право мірно виокр емлюють, з одног о боку, психо логічну, психо фізіологічну й 

фізич ну підго товку, а з іншог о, – науко во-теоретичну та практ ичну підго товку як 
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основ у профе сіоналізму. Зокре ма, В. Сласт ьонін відзн ачає, що педаг огічна 

діяль ність є особл ивим видом соціа льної діяль ності, спрям ованої на перед ачу від 

старш их покол інь молод шим накоп ичених людст вом культ ури й досві ду, створ ення 

умов для їхньо го особи стісного розви тку й підго товку до викон ання певни х 

соціа льних ролей у суспі льстві [305, с. 24 – 29]. Підго товленість також тракт ується і 

як стан особи стості, готов ої до певно ї діяль ності, як здатн ість до неї [51, с. 767], як 

„стан готов ності для якої-небудь діяль ності, здатн ість до неї” [305, с. 952]; 

„наявність профе сійної підго товки до якої-небудь справ и, робот и ” [224, с. 377]. 

Викор истовують також термі н „готовий”, який подан ий як такий, що зроби в усе 

необх ідне для чого-небудь, для майбу тнього.  

Із-поміж дослі джень, присв ячених вивче нню окрем их форм прояв у готов ності, 

компо нентів або підси стем загал ьної систе ми готов ності, слід виокр емити дороб ок 

Р. Хмелю к. У низці її робіт висві тлено, зокре ма, пробл еми профе  сійної 

прида тності. Р. Хмелю к навод ить такі чинни ки прида тності до педаг огічної 

діяль ності, які є струк турою, близь кою до струк тури психо логічної готов ності, а 

саме: а) наявн ість інтер есу, відпо відне ставл ення особи стості до педаг огічної 

діяль ності, б) потре ба в цій діяль ності; в) знанн я, умінн я, навич ки, необх ідні для 

оволо діння профе сією; г) деякі перед умови педаг огічних здібн остей [342]. 

Підготовленість людин и до певно го виду діяль ності можна розгл ядати як 

наявн ість у неї особи стісних якост ей, теоре тичних знань, практ ичних умінь і 

навич ок, що дозво ляють будь-коли успіш но викон увати поста влені завда ння, свої 

функц ійні обов’язки. Розгл ядаючи пробл ему вдоск оналення профе сійної підго товки 

студе нтів, Т. Камоз а в якост і стану й компо нента готов ності особи стості до 

профе сійної діяль ності визна чає особи стісно зоріє нтований компо нент, який місти ть 

власт ивості, якост і та стан майбу тнього фахів ця. До таких якост ей автор відно сить і 

профе сійну спрям ованість [132]. 

Аналіз літер атури свідч ить, що понят тя „підготовленість” учені розгл ядають у 

різни х слово сполученнях залеж но від виду діяль ності людин и: фізич на 

підго товленість, спеці альна фізич на підго товленість, теоре тична підго товленість, 

психо логічна, педаг огічна, профе сійна тощо. Часті ше за все термі н 
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„підготовленість” викор истовується в науко вій літер атурі, що висві тлює резул ьтати 

спорт ивних досяг нень, оскіл ьки термі н „готовність” у спорт і часто -густо вжито для 

опису функц ійної готов ності до старт у.  

С. Литви ненко відзн ачає, що підго товка є засоб ом форму вання готов ності до 

діяль ності, готов ність є резул ьтатом і показ ником якост і підго товки, що реалі зується 

й перев іряється в діяль ності; діяль ність слугу є метою підго товки й водно час 

викон ує функц ії її регул ювання та корек ції [204].  

Отже, підго товленість є здатн істю до певно ї діяль ності й вифор мовується в 

проце сі підго товки до цієї діяль ності, резул ьтатом якої і є готов ність. 

Ураховуючи різно манітність підхо дів у дослі дженнях, присв ячених понят тю 

„готовність”, уважа ємо за необх ідне проан алізувати різні погля ди на цю пробл ему 

з метою виявл ення сутно сті готов ності до діяль ності, зокре ма готов ності до робот и 

майбу тнього соціа льного педаг ога в закла дах інтер натного типу. 

Початок вивче ння пробл ем готов ності до праці в заруб іжній та вітчи зняній 

психо лого-педагогічній науці припа дає на 50 – 60 рр. ХХ ст. у зв’язку з 

необх ідністю профе сійної підго товки людей до різни х сфер діяль ності (В. Ільїн, 

К. Плато нов та ін.) [128; 266]. Катег орію „готовність” уведе но в науко вий обіг у 50 –

 60 рр. ХХ сторі ччя завдя ки дослі дженням Б. Анань єва [7]. Понят тя „готовності” до 

висок опродуктивної діяль ності в певні й галуз і праці, суспі льного життя науко вець 

визна чає як „прояв здібн остей”. Проте, незва жаючи на доста тньо трива лий термі н 

вивче ння, єдино го розум іння цієї катег орії в науці не було.  

Поняття готов ності до діяль ності почал и викор истовувати 1976 року 

білор уські дослі дники М. Дьяче нко і Л. Канди бович [95]. Основ ним аргум ентом для 

його введе ння була необх ідність виокр емлення із сукуп ності чинни ків, що 

зумов люють проду ктивність діяль ності, психо логічного компо нента, який за певни х 

умов відіг рає виріш альну роль в оволо дінні тим чи тим її видом. Науко вці 

зазна чають, що готов ність як перед умова для викон ання будь-якої діяль ності є 

водно час і її резул ьтатом. 

Поняття „готовність” у словн иках тлума читься як „бажання зроби ти що-

небудь” [51, с. 257]; згода зроби ти що-небудь; стан, за якого все зробл ене, усе готов е 
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для чогос ь [331, с. 142]. Звісн о, погля ди науко вців на сутні сть і зміст понят тя 

готов ності різня ться між собою, а саме: „професійно важли ва якіст ь, психі чний стан 

особи стості, сукуп ність перек онань, погля дів, відно син, мотив ів, відчу ттів, вольо вих 

і інтел ектуальних якост ей, знань, умінь, навич ок, устан овка на актив ні, доціл ьні, 

цілес прямовані дії” (М. Дьяче нко і Л. Канди бович) [95, с. 18 – 19]; „відрефлексована 

спрям ованість на профе сію типу „людина – людин а” (І. Зимня ) [123]; „результат 

профе сійної підго товки, яка почин ається з профе сійного самов изначення, 

профе сійної освіт и, вихов ання, розви тку, самов иховання” (К. Дурай -Новакова) [92]. 

За тверд женням С. Макси менка, готов ність – це цілес прямоване вираж ення 

особи стості, що місти ть перек онання, погля ди, мотив и, почут тя, вольо ві та 

інтел ектуальні якост і, знанн я, навич ки, вмінн я, устан овки [211, с. 70].  

На наш погля д, логіч ним є підхі д, згідн о з яким понят тя „готовність” слід 

розгл ядати на двох рівня х: функц ійному та зміст овому. На функц ійному 

(суб’єктивному) рівні „готовність – це „суб’єктивний стан особи стості, яка 

усвід омлює себе здатн ою до здійс нення діяль ності, яка прагн е її викон ати” 

[169, с. 71]. На зміст овому (об’єктивному) рівні цей термі н перед бачає „наявність 

сформ ованих власт ивостей, якост ей, знань і умінь, які необх ідні для успіш ного 

здійс нення діяль ності її суб’єктом” [Там само]. 

Отже, аналі з зазна чених науко во-педагогічних дослі джень щодо форму вання 

готов ності дозво ляє вияви ти основ ні підхо ди до визна чення понят тя „готовність”, 

які можна поділ ити на шість груп. 

До першо ї групи можут  ь бути включ ені понят тя, що визна чають готов ність як 

особи стісну якіст ь: напри клад, інтег ральна якіст ь особи стості, що забез печує 

цілес прямоване виріш ення педаг огічних завда нь, або як склад не, що динам ічно 

розви вається, ціліс не особи стісне утвор ення, що харак теризується сукуп ністю 

зовні шніх і внутр ішніх мотив ів, які забез печують успіш не здійс нення профе сійної 

діяль ності.  

Другу групу стано влять понят тя, що визна чають готов ність як профе сійну 

якіст ь або інтег ральну освіт у профе сійно значу щих якост ей особи стості 

майбу тнього фахів ця; як резул ьтат цілес прямованої профе сійної підго товки фахів ця 
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у ВНЗ. 

До треть ої групи можна відне сти понят тя, що визна чають готов ність як 

психі чний стан, а саме: особл ивий психі чний стан людин и, що забез печує 

успіш ність профе сійної діяль ності та вираж ається на особи стісному рівні й відби ває 

загал ьний тип мисле ння й особл ивості мента літету особи стості. 

Четверта група об’єднує понят тя, що визна чають готов ність як 

новоу творення: склад не інтег ральне профе сійно значу ще новоу творення, що 

забез печує оптим альне функц іонування особи стості в суспі льстві; ціліс не систе мне 

інтег ральне новоу творення, яке є визна чальним для особи стісного зрост ання 

майбу тнього фахів ця, забез печує профе сійну адапт ацію і сприя є успіш ній реалі зації.  

До п’ятої групи можут ь бути відне сені понят тя, що визна чають готов ність як 

попер едній стан: готов ність стану суб’єкта прист упити до робот и в закла дах 

інтер натного типу, переб увати в цій діяль ності трива лий час; суб’єктивний стан 

індив іда, який усвід омлює себе підго товленим до викон ання різни х видів 

профе сійної діяль ності.  

Шосту групу репре зентують понят тя, що визна чають готов ність як актив но-

дієвий стан: резул ьтат особи стісного зрост ання фахів ця у своїй профе сії, який 

харак теризується реаль ними діями щодо вдоск оналення своєї майст ерності; актив но 

дієве зрост ання особи стості, що забез печує швидк у адапт ацію, ефект ивну 

актуа лізацію та викор истання в проце сі практ ичної діяль ності набут их у ВНЗ знань, 

умінь і навич ок [7; 92; 94; 123; 211]. 

Отже, термі н „готовність” трапл яється в педаг огіці в різни х конте кстах: 

готов ність до навча ння, до профе сійної діяль ності, до дослі дницької діяль ності, до 

профе сійної реалі зації тощо. У кожно му випад ку маєть ся на увазі готов ність до якої-

небудь дії або будь-якої діяль ності. У педаг огічних дослі дженнях різни х автор ів 

компо нентний склад різни х видів готов ності має і загал ьні, і відмі нні за своїм и 

кільк існими та якісн ими харак теристикам струк турні одини ці. 

Наведемо визна чення понят тя готов ності, подан і науко вцями в докто рських 

дисер таціях, захищ ених на терен ах Украї ни. Так, на думку А. Линен ко, готов ність 

розум іється як ціліс не утвор ення, що харак теризує емоці йно-когнітивну й вольо ву 
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мобіл ізаційність суб’єкта в момен т його включ ення в діяль ність певно го 

спрям ування [203, с. 56]. З погля ду С. Литви ненко, підго товка є засоб ом 

форму вання готов ності до діяль ності, готов ність є резул ьтатом і показ ником якост і 

підго товки, що реалі зується й перев іряється в діяль ності; діяль ність є метою 

підго товки й водно час викон ує функц ії її регул ювання та корек ції [205]. На думку 

дослі дниці, готов ність до соціа льно-педагогічної діяль ності – це резул ьтат 

профе сійно-педагогічної підго товки, інтег ральне багат орівневе динам ічне 

особи стісне утвор ення [Там само, с. 16]. 

Т. Жаров цева визна чає готов ність до робот и з небла гополучними сім’ями як 

ціліс ну систе му стійк их інтег ративних особи стісних утвор ень (якостей), що волод іє 

індив ідуальними для кожно го випус кника ВНЗ ієрар хічними особл ивостями й 

дозво ляє йому забез печити в проце сі педаг огічної діяль ності взаєм одію із дітьм и та 

їхнім и батьк ами [101, с. 11 – 12]. О. Пєхот а готов ність до профе сійного 

самор озвитку розгл ядає як склад ноструктуроване утвор ення, яке забез печує 

необх ідні внутр ішні умови для успіш ного профе сійного самор озвитку майбу тнього 

вчите ля [263, с. 216].  

Підсумуємо. Подан і визна чення готов ності украї нських науко вців свідч ать про 

широк у розга луженість цього понят тя. Перед усім, готов ність науко вці визна чають 

як ціліс не стійк е особи стісне утвор ення, інтег ральне багат орівневе динам ічне 

особи стісне утвор ення, інтег ративну якіст ь особи стості, ціліс ну систе му стійк их 

інтег ративних особи стісних утвор ень тощо. Проте, незва жаючи на розбі жності в 

тракт уванні цього понят тя, основ ними харак теристиками готов ності до педаг огічної 

діяль ності можна визна чити такі: ціліс ність, стійк ість, інтег ративність, 

динам ічність, полік омпонентність цього феном ену. 

Аналіз дисер таційних робіт, прове дених у галуз і профе сійно-педагогічної 

підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів в Украї ні, свідч ить, що найча стіше її 

метою й резул ьтатом науко вці визна чають готов ність до педаг огічної діяль ності 

(О. Дерка ч, О. Кучер явий, А. Линен ко, С. Харче нко та ін.) [81; 194; 203; 341], а не 

компе тентність, і лише в окрем их праця х базов ою катег орією дослі дження є 
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компе тентність (Н. Завер ико, С. Курін на, О. Луган цева, М. Мальк ова, В. Раска лінос,  

Н. Сейко та ін.) [105; 191; 207; 213; 297].  

У моног рафії А. Линен ко готов ність до педаг огічної діяль ності розгл ядається 

як інтег роване утвор ення, що харак теризується обран ою прогн озованою актив ністю 

особи стості під час підго товки і введе ння в діяль ність. Аналі зуються такі прояв и 

готов ності, як позит ивне ставл ення до праці педаг ога, певни й рівен ь оволо діння 

педаг огічними знанн ями, умінн ями й навич ками, самос тійність у розв’язанні 

профе сійних завда нь, морал ьні якост і особи стості, розви ток педаг огічних 

здібн остей, наявн ість профе сійно-педагогічної зоріє нтованості особи стості тощо. 

Автор визна чає такі крите рії оціню вання готов ності, як харак тер і стабі льність 

емоці йного ставл ення до педаг огічної  діяль ності, швидк ість і точні сть адапт ації 

повед інки в зміне них умова х діяль ності, доціл ьність педаг огічних дій, 

сформ ованість педаг огічних здібн остей, комун ікативні вмінн я, профе сійно значу щі 

власт ивості та якост і особи стості 202, с. 17. 

Досліджуючи питан ня готов ності до педаг огічної діяль ності, О. Дерка ч та ін. 

уводя ть понят тя готов ності як ціліс ного прояв у всіх сторі н особи стості вихов ателя. 

На їхню думку, форму вання готов ності означ ає орган ізацію систе ми таких мотив ів, 

відно син, повед інки та іншої інфор мації, які, актив ізуючись, уможл ивлять 

ефект ивне викон ання своїх функц ій [81].  

Отже, готов ність до педаг огічної діяль ності – це такий психо фізичний стан 

спеці аліста, який волод іє знанн ями, умінн ями, навич ками, у якому він може негай но 

перей ти до безпо середнього викон ання своє профе сійної діяль ності. 

У дослі дженні, присв яченому підго товці фахів ців до робот и в інтер натних 

закла дах, важли во визна чити внутр ішню детер мінацію актив ності особи стості, яка 

форму ється в проце сі профе сійної підго товки майбу тнього соціа льного педаг ога.  

Залежно від специ фіки діяль ності дослі дники визна чають такі види 

готов ності: морал ьно-психологічна готов ність (О. Ковал ьов), морал ьна 

готов ність (А. Зосім овський), готов ність до самоо світньої діяль ності 

(Т. Якове ць), психо логічна готов ність (Б. Париг ін, М. Дьяче нко, Л. Канди бович), 

профе сійна готов ність (А. Марко ва, Л. Мітін а та ін.) [95; 124; 163; 218; 224; 256; 
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364].  

У межах нашог о дослі дження розгл янемо більш докла дно дефін іцію 

„професійна готов ність до діяль ності”. 

У літер атурі термі н „професійна діяль ність” ужива ється у двох варіа нтах: 

1) понят тям „професійна діяль ність” позна чається трудо ва діяль ність людин и, що 

виріз няється висок ими показ никами якост і та ефект ивності; 2) понят тям 

„професійна діяль ність” позна чається склад на проду ктивна діяль ність у межах 

профе сії. Під профе сійною діяль ністю Г. Суход ольський розум іє будь-яку склад ну 

діяль ність, що поста є перед людин ою як конст итуйований спосі б викон ання чого-

небудь, що має норма тивно встан овлений харак тер. Профе сійна діяль ність є 

об’єктивно склад ною, тому вона важка для освоє ння, вимаг ає трива лого періо ду 

теоре тичного й практ ичного навча ння [328]. 

Ґрунтовна харак теристика профе сійної діяль ності предс тавлена в праця х 

Л. Канди бовича [95]. Успіх профе сійної підго товки фахів ця Є. Зеєр пов’язує з 

інтег рацією пізна вальної та профе сійної діяль ності [121]. Кожна профе сійна 

діяль ність має свою струк туру, у якій, на думку О. Ковал ьова, можна виокр емити 

опорн і та прові дні власт ивості. Опорн ими власт ивостями майбу тнього фахів ця є 

любов і поваг а до праці з дітьм и, вимог ливість, здатн ість не тільк и до визна чення 

психо логії дітей, але й орієн тація в склад них життє вих ситуа ціях [165]. За 

О. Леонт ьєвим, необх ідною умово ю успіш ної та якісн ої праці є свідо мий вибір і 

позит ивне емоці йне ставл ення, внутр ішнє задов олення і самим проце сом праці, і її 

резул ьтатами. Учени й зазна чає, що діяль ність майбу тнього фахів ця є систе мою 

внутр ішньо підпо рядкованих діяль ностей, які мотив ують, прогр амують, регул юють 

і контр олюють практ ичну діяль ність [201]. Практ ика поста є більш актив ною й 

конкр етною сторо ною ціліс ної діяль ності, голов ним засоб ом перев ірки істин ності й 

значу щості теоре тичних полож ень. 

На нашу думку, профе  сійна діяль ність – це стан особи стості, її діяль ність, що 

дає можли вість прийм ати самос тійні рішен ня до проду ктивної реалі зації дій на 

основ і знань, умінь, навич ок і досві ду. У склад ній і багат огранній профе сії 

майбу тнього соціа льного педаг ога такі самос тійні види діяль ності, як навча ння, 
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вихов ання й орган ізація дітей наспр авді переп літаються, стано влячи педаг огічну 

діяль ність.  

Для розв’язання окрес лених нами супер ечностей виник ає нагал ьна потре ба у 

струк туруванні зміст у освіт и у вищих навча льних закла дах за чітко устал еним 

алгор итмом. За А. Верби цьким, виокр емлюються три блоки підго товки педаг ога: 

навча льна діяль ність акаде мічного типу, квазі професійна діяль ність та навча льно-

професійна діяль ність [52]. Сутні стю квазі професійної діяль ності є відтв орення в 

аудит орних умова х майбу тньої праці педаг ога (моделюється соціа льний та 

предм етний зміст цієї діяль ності). Саме в проце сі вивче ння педаг огічних дисци плін 

виявл яється можли вість за допом огою навча льних, іміта ційних, ділов их ігор 

відтв орювати конте кст майбу тньої профе сійної діяль ності (моделювати епізо ди 

урокі в, вихов них заход ів, занят ь, взаєм ини майбу тнього соціа льного педаг ога і 

вихов анця, виріш ення склад них конфл іктних ситуа цій та різні прийо ми корек ції 

взаєм одії з вихов анцями). Отже, особи стість педаг ога прояв ляється і профе сійно 

форму ється в проце сі безпо середньої педаг огічної діяль ності або під час 

профе сійного навча ння в проце сі „квазіпедагогічної діяль ності”, під якою ми 

розум іємо модел ювання різно планових ситуа цій профе сійної діяль ності на 

навча льних занят тях.  

На почат ку 1970-х рр. до науко вого обігу було введе но понят тя „професійна 

готов ність”, у вивче ння якого значн ий внесо к зроби ли Б. Анань єв, О. Леонт ьєв, 

С. Рубін штейн та ін. [7; 200; 293], А. Марко ва [218], В. Сласт ьонін [306]. 

Професійна готов ність до діяль ності є резул ьтатом профе сійної підго товки, 

якіст ю особи стості й регул ятором успіш ності профе сійної діяль ності, різно видом 

устан овки. А. Марко ва розгл ядає зв’язок між рівне м профе сійної готов ності 

педаг ога й певни ми шляха ми оволо діння профе сією. Учена зверт ає увагу на 

необх ідність ураху вання індив ідуальних особл ивостей майбу тнього фахів ця [218]. 

Базов ою теоре тичною точко ю відлі ку щодо готов ності педаг огів до робот и є 

запро понована В. Сласт ьоніним [304] ідея актуа лізації особи стісного сенсу 

педаг огічної діяль ності, пов’язана із загал ьною спрям ованістю особи стості. Студе нт 
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сам усвід омлює й форму лює практ ичне завда ння, виріш ує, які саме знанн я потрі бні 

йому як засіб його розгл ядання. 

З метою унаоч нення подам о визна чення готов ності до профе сійної діяль ності 

украї нськими науко вцями в табли ці 1.1. 

Таблиця 1.1 

Визначення профе сійної готов ності до діяль ності 

Професійна 

готовність 

Зовнішній план Процес форму вання компе тентності 

(Т. Жаров цева, С. Курін на, М. Мальк ова) 

Мета і резул ьтат проце су (Т. Жаров цева,   

С. Литви ненко) 

Внутрішній план Емоційно-когнітивні компо ненти 

(А. Лінен ко, О. Луган цева) 

Особистісне утвор ення (Т. Жаров цева, 

С. Литви ненко, О. Пєхот а) 

Вольові компо ненти (А. Лінен ко) 

 

Потреба в тому чи тому виді діяль ності, в орган ізації соціа льної взаєм одії в 

профе сійному серед овищі, у вдоск оналенні особи стості як фахів ця з метою 

реалі зації потре б у творч ій діяль ності поста є як актив ний стиму л розви тку 

особи стості загал ом і засоб ами профе сії зокре ма [218]. Катег орія „професійна 

готов ність до діяль ності” є одноч асно метою й резул ьтатом профе сійної підго товки 

фахів ців до робот и в закла дах інтер натного типу, а зміст профе сійної готов ності – 

крите рієм діагн остики проце су профе сійної підго товки.  

Від якост і профе сійної підго товки залеж ить рівен ь майбу тнього соціа льного 

педаг ога до викон ання профе сійних функц ій. 

А. Марко ва зазна чає, що форму вання готов ності до профе сійної діяль ності – 

один з базов их почат кових етапі в стано влення профе сіоналізму майбу тнього 

спеці аліста, який охопл ює такі етапи: трудо ве допро фесійне навча ння й вихов ання, 

профе сійне самов изначення, профе сійну підго товку, готов ність до робот и з дітьм и, 

профе сійну адапт ацію, включ ення в профе сійну діяль ність, стано влення 

профе сійної діяль ності, профе сійну компе тентність, профе сійну майст ерність [218].  

Дослідники профе сійної готов ності до діяль ності визна чають такі її види: 
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1) потен ційну готов ність як профе сійну підго товленість особи стості до відпо відної 

діяль ності (К. Дурай -Новакова) [92]; 2) ситуа тивну готов ність як стан відпо відної 

мобіл ізованості, функц ійної налаш тованості психі ки людин и на виріш ення 

конкр етних завда нь за відпо відних обста вин та умов (К. Дурай -Новакова, 

B. Сласт ьонін та ін.) [92; 306]; 3) практ ичну готов ність „як профе сійну якіст ь 

особи стості, що відби ває стійк ий взаєм озв’язок, послі довне розго ртання та 

реалі зацію в діяль ності її прові дних компо нентів” [19, с. 33 – 42]; 4) трива лу 

готов ність як стійк у систе му профе сійно важли вих особи стісних якост ей (позитивне 

ставл ення до профе сії, орган ізованість, уважн ість, самов ладання), досві д, знанн я, 

необх ідні для успіш ної діяль ності (М. Дьяче нко, Л. Канди бович та ін.) [95]. 

Для визна чення резул ьтативності профе сійної підго товки майбу тньoгo 

сoцiа льнoгo педаг oга надзв ичайнo важли вo визна чити перел iк сфер дiяль нoстi, у 

яких мoже буди задiя ний працi вник. Як oснoв нi в сoцiа льнo-педагoгiчнiй лiтер атурi 

(С. Архип ова, О. Безпа лько, М. Васил ьєва, Н. Завер ико, Л. Завац ька, 

В. Загвя зинський, І. Звєрє ва, Г. Лакті онова, А. Капсь ка, А. Мальк о, Л. Міщик, 

С. Омель ченко, В. Поліщ ук, С. Харче нко) [5; 26; 27; 317; 318; 320] визна чають: 

сферу oсвiт и (середнi загал ьнooсвiтнi навча льнi закла ди; шкoли -iнтернати; дитяч i 

будин ки; центр и дитяч oї твoрч oстi); сферу oхoрo ни здoрo в’я (будинки дитин и; 

дитяч i санат oрiї; сoцiа льнo-реабiлiтацiйнi центр и для непoв нoлiтнiх; iнтер нати для 

дiтей -iнвалiдiв; дитяч i лiкар нi; дружн i клiнi ки для мoлoд i, анoнi мнi кабiн ети тoщo); 

сферу сoцiа льнoгo захис ту насел ення (заклади сoцiа льнoгo пряму вання, центр и 

сoцiа льнoгo oбслу гoвування насел ення, приту лки, кризo вi центр и); сферу oхoрo ни 

правo пoрядку (приймальники-рoзпoдiльники; спецi нтернати; мiлiц iя в справ ах 

непoв нoлiтнiх); сфера центр iв сoцiа льних служб для сiм’ї, дiтей та мoлoд i (клуби за 

мiсце м прoжи вання; центр и мoлoд oї сiм’ї; грoма дськi дитяч i та мoлoд iжнi 

oб’єднання, мoлoд iжнi служб и праце влаштування).  

Як видно з навед еного перел іку сфер діяль ності майбу тньoгo сoцiа льнoгo 

педаг oга, підго товка здійс нюється у ВНЗ на багат овекторній площи ні. На нашу 

думку, необх ідно спрям увати зусил ля викла дачів і студе нтів на форму вання 

готов ності до здійс нення робот и в закла дах інтер натного типу, тому що цей напря м 
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робот и є одним із найск ладніших. Специ фіка профе сії соціа льного педаг ога, на 

думку Л. Міщик, перед бачає насам перед сформ ованість певни х морал ьних 

принц ипів і профе сійних цінно стей, що уможл ивлює розви ток почут тя „належності” 

до фаху. Одним із визна чальних момен тів профе сійного стано влення майбу тнього 

соціа льного педаг ога є засво єння в проце сі фахов ої підго товки етичн их принц ипів 

профе сійної діяль ності, що зумов люють специ фічні профе сійні пробл еми, зокре ма, 

пробл ему морал ьної відпо відальності перед клієн том, колег ами й суспі льством 

[227]. За тверд женням автор а, в основ у профе сійної підго товки й форму вання 

особи стості соціа льного педаг ога має бути покла дено систе мний, особи стісно-

діяльнісний та індив ідуально-творчий підхо ди.  

Погоджуючись із думко ю Л. Міщик, визна чаємо необх iднiсть прoфi лiзацiї 

пiдгo тoвки майбу тнiх сoцiа льних педаг oгiв [227, с. 140], адже в прoце сi пiдгo тoвки 

мають бути сфoрм oванi такi базoв i харак теристики сoцiа льнoгo педаг ога до робот и в 

закла дах інтер натного типу, як-oт: здатн iсть забез печити припу стиме та дoцiл ьне 

пoсер едництвo мiж oсoби стiстю, сiм’єю, з oднoг o бoку, і суспi льствoм, рiзни ми 

струк турами – з іншог о; вiдiг равати свoєр iдну рoль „третьoї людин и”, з’єднувальнoї 

ланки мiж oсoби стiстю та мiкрo середoвищем, мiж дiтьм и та дoрoс лими, сiм’єю й 

суспi льствoм. 

Отже, з’ясовано, що одним із показ ників якост і профе сійної підго товки 

майбу тніх соціа льних педаг огів є готов ність до робот и в закла дах інтер натного 

типу.  

Узагальнюючи розгл януті підхо ди, види, групи понят ь щодо готов ності як 

інтег рального новоу творення особи стості та з позиц ій систе много підхо ду, 

прийн ятого нами в якост і метод ологічного, визна чимо профе сійну готов ність 

майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу як 

багат оаспектне систе мне понят тя, що стано вить: сукуп ність профе сійних 

новоу творень, які забез печують адапт ацію й самор озвиток у майбу тній профе сійній 

діяль ності; сформ ованість особи стісних якост ей, котрі забез печують квалі фіковане 

здійс нення майбу тньої профе сійної діяль ності з вихов анцями закла дів інтер натного 

типу; поєдн ання профе сійних якост ей майбу тнього фахів ця, що зумов люють рівен ь 
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резул ьтативності та ефект ивності навча льного проце су у ВНЗ; певни й психі чний 

стан майбу тнього фахів ця, у якому відби вається сформ ованість педаг огічного 

мента літету.  

До особл ивостей форму вання готов ності майбу тніх соціа льних педаг огів 

щодо робот и в закла дах інтер натного типу ми відне сли: осмис лення студе нтів 

себе та майбу тніх вихов анців у всіх сфера х людсь кого буття; орієн тацію студе нтів 

на сучас ні вимог и педаг огічної діяль ності; опору на специ фічні педаг огічні засоб и, 

спрям овані на форму вання готов ності майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в 

закла дах інтер натного типу; викор истання в освіт ньому проце сі психо лого-

педагогічних практ икумів, спецк урсів та семін арів, які здійс нюють інтег рацію теорі ї 

та практ ики, актуа лізують отрим ані знанн я, форму ють основ ні профе сійно значу щі 

вмінн я й навич ки студе нтів, що є базов ими та необх ідними в робот і в закла дах 

інтер натного типу; необх ідність систе мної включ еності студе нтів у профе сійну та 

квазі діяльність діяль ність, прові дну у вироб ленні більш міцни х умінь і навич ок з 

форму вання готов ності до робот и в закла дах інтер натного типу; розви ток творч ого 

потен ціалу студе нта як зріло ї особи стості та актив ного суб’єкта майбу тньої 

профе сійної діяль ності, що створ ює перед умови для його подал ьшого непер ервного 

самов досконалення й проду ктивного самор озвитку як людин и і фахів ця. 

Готовність майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в закла дах 

інтер натного типу поляг ає в засво єнні повно го склад у спеці альних знань (з 

предм ета, навча льної дисци пліни, курсу тощо), психо лого-педагогічних дій та 

соціа льних відно син у вищом у навча льному закла ді, у сформ ованості й зріло сті 

профе сійно значу щих і грома дських якост ей особи стості.  

Отже, профе сійна готов ність до педаг огічної діяль ності перед бачає 

профе сійну квалі фікацію та певну сукуп ність особи стісних якост ей і власт ивостей 

майбу тнього фахів ця, що виявл яються в профе сійній компе тентності. 

Результатом профе сійної педаг огічної підго товки є квалі фікований або 

компе тентний фахів ець, який волод іє профе сійною якіст ю діяль ності, що, своєю 

черго ю, форму ється на основ і профе сійної квалі фікації та компе тентності в 

конте ксті певно ї профе сійної культ ури, існую чи в межах задан ої компе тенції й 
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досяг аючи вищог о прояв у в майст ерності як особл ивому спосо бі інтег рації життя й 

профе сії.  

На основ і теоре тичного аналі зу з’ясовано харак теристику основ них понят ь 

дослі дження, які відне сено до двох груп дефін іцій, що харак теризують склад ник 

профе сійної підго товки майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в закла дах 

інтер натного типу, а саме: „підготовка”, „професійна підго товка”, „готовність”, 

„професійна діяль ність”, „квазіпедагогічна діяль ність”, „готовність до педаг огічної 

діяль ності”, „професійна готов ність до діяль ності”, „готовність майбу тнього 

соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу”. 

На нашу думку, найбі льш удали м є визна чення, що профе сійна підго товка 

соціа льних праці вників / соціа льних педаг огів – це проце с і резул ьтат оволо діння 

цінно стями соціа льної та соціа льно-педагогічної діяль ності, профе сійно 

необх ідними знанн ями, умінн ями й навич ками, форму вання профе сійно важли вих 

особи стісних якост ей, які є основ ою готов ності до профе сійної соціа льної та 

соціа льно-педагогічної діяль ності [97].  

Підготовка майбу тніх соціа льних педаг огів ґрунт ується на реалі зації таких 

чинни ків, як-от: фунда ментальна, загал ьнокультурна й профе сійна підго товка [55]. 

Низка закон одавчих, прогр амно-нормативних актів, прийн ятих в Украї ні, покли кана 

сприя ти швидк ому й ефект ивному рефор муванню систе ми вищої освіт и, 

профе сійної підго товки висок окваліфікованих кадрі в [108]. 

У праця х А. Алекс юка, О. Гури, Р. Хмелю к та інших учени х дослі джено 

різно манітні аспек ти вдоск оналення профе сійної підго товки студе нтів, розкр ито 

основ ні функц ії майбу тнього спеці аліста, що забез печують ефект ивність проце су 

його адапт ації до реаль ної профе сійної діяль ності [6; 77; 342]. Основ ну увагу 

приді лено підго товці творч ої особи стості майбу тнього фахів ця. Утім, пробл  ему 

забез печення висок ої ефект ивності профе сійної підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу не можна вважа ти 

дослі дженою доста тньою мірою. 

Використання здобу тків дослі дників щодо профе сійної підго товки 

майбу тнього соціа льного педаг ога зумов лено стату сом його педаг огічної праці, 
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необх ідністю пості йної взаєм одії між учасн иками освіт нього проце су, у якому 

дотри мання обов’язків є особл иво значу щим, оскіл ьки від цього залеж ить майбу тнє 

вихов анців. У зв’язку з цим поста є актуа льна пробл ема забез печення навча льних 

закла дів добре підго товленими, профе сійно компе тентними кадра ми, повед інка яких 

відпо відає норма м, принц ипам, вимог ам тощо. 

Отже, розкр иття сутно сті дефін іції „підготовка майбу тнього соціа льного 

педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу” вимаг ає чітко ї класи фікації її 

струк турних компо нентів. Аналі з дослі джень дозво ляє нам актуа лізувати в 

струк турі підго товки необх ідні компо ненти.  

На нашу думку, у проце сі профе сійної підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів до робот и з вихов анцями, які переб увають у закла дах інтер натного типу, 

слід виокр емлювати й урахо вувати „державний”, „соціальний” та „особистісний” 

компо ненти, які в сукуп ності стано влять модел ь форму вання профе сійної готов ності 

студе нтів до педаг огічної діяль ності. „Державний” компо нент предс тавлено 

знанн ями, умінн ями й навич ками, що входя ть до держа вних вимог рівня підго товки 

випус кників за фахом. „Соціальний” компо нент відби ває комун ікативні та 

соціа льно-психологічні вмінн я майбу тніх соціа льних педаг огів налаг оджувати 

конта кт з іншим и (вихованцями, батьк ами, родин ами), регул ювати взаєм ини й 

емоці йний фон ситуа ції спілк ування, адекв атно вираж ати свої почут тя й емоці йні 

стани, розум іти переж ивання співр озмовника, вибир ати прави льний стиль 

спілк ування, а також потре бу вступ ати у взаєм одію. „Особистісний” компо нент є 

сукуп ністю сформ ованих особи стісних якост ей випус кника, необх ідних для робот и 

з вихов анцями, які переб увають у закла дах інтер натного типу. Вияви вши 

неузг одженість між компо нентами, ми вважа ли необх ідним здійс нити їхню 

коорд инацію та внест и до зміст у форму вання „державного” компо нента допов нення 

практ ико зоріє нтованого харак теру, що модел юють профе сійну діяль ність 

майбу тніх соціа льних педаг огів та адекв атно відоб ражають зміст і струк туру їхньо ї 

майбу тньої педаг огічної діяль ності, а також дібра ти актив ні форми, метод и й засоб и 

фахов ої підго товки, які сприя ли б форму ванню єднос ті теоре тичної та практ ичної 

сторі н профе сійної готов ності. 
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Зазначимо, що дослі дники виокр емлюють різні компо ненти готов ності 

майбу тніх фахів ців до діяль ності. Компо нент розгл ядаємо як склад ник або елеме нт 

систе ми профе сійної підго товки.  

Так, В. Сласт ьонін розгл ядав готов ність як склад ний синте з тісно 

взаєм опов’язаних і взаєм озумовлених струк турних компо нентів: цілем отиваційного, 

зміст ово-операційного, емоці йно-вольового та оцінн ого [304, с. 76 – 84]. Аналі з 

сучас них і заруб іжних конце пцій струк тури та зміст у проце су підго товки студе нтів 

до профе сійної діяль ності показ ує, що в їх підґр унті є пробл еми мотив ів, мотив ації й 

спрям ованості особи стості майбу тніх фахів ців [94, с. 212 – 240; 95, с. 142 – 143; 

128]. Мотив и як внутр ішні збудн ики діяль ності надаю ть їй особи стісного зміст у, а 

підви щення ефект ивності навча льної діяль ності студе нтів пов’язано, насам перед, із 

розви тком їхніх соціа льно-ціннісних мотив ів відпо відно до вимог навча ння у ВНЗ та 

майбу тньої профе сії. Дослі дниками пробл еми мотив ації навча льної та пізна вальної 

діяль ності студе нтів устан овлено, що на її форму вання та розви ток вплив ає 

мотив ація майбу тніх педаг огів, яка має такі типи: гуман істична мотив ація; актив но-

пізнавальна; мотив ація самоа ктуалізації; актив но-творча мотив ація; „Я” – 

центр ована мотив ація; ситуа тивна; адапт ивно-невизначена мотив ація. На наш 

погля д, особл ивої уваги заслу говує розум іння мотив ації як усієї сукуп ності мотив ів, 

що спону кають студе нтів до досяг нення мети. Автор и відзн ачають, що проце с 

форму вання й розви тку навча льної мотив ації має свою динам іку й трила нцюжкову 

будов у самої мотив ації: 1) актив но дієву, 2) потен ційну і 3) екстр емальну зони. 

Співв ідношення актуа льної та потен ційної зон мотив ації детер мінують діяль ність і 

повед інку особи стості. Надви сока й надни зька значу щість не стиму лює діяль ності: 

коли одні події сприй маються як нереа льні, а інші як невід воротні – діяль ність є 

непот рібною й немож ливою [95, с. 142 – 143]. Отже, мотив аційний компо нент є 

ґрунт ом профе сійної підго товки. 

Н. Кузьм іна визна чила в струк турі педаг огічної діяль ності три 

взаєм опов’язаних компо ненти: конст руктивний, орган ізаторський і комун ікативний 

[185, с. 185]. На думку автор а, для успіш ного здійс нення цих функц ійних видів 

педаг огічної діяль ності необх ідні відпо відні здібн ості, які прояв ляються в умінн ях. 
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Дослі дниця в струк турі діяль ності вчите ля фізич ної культ ури виокр емила чотир и 

компо ненти – гност ичний, орган ізаційний, комун ікативний і конст руктивний. До 

зміст у кожно го із них входи ть сукуп ність розум ових і практ ичних дій, спрям ованих 

на досяг нення поста влених завда нь. Автор зазна чає, що назва ні компо ненти, з 

одног о боку, різно ю мірою можут ь бути відне сені не лише до педаг огічної, а майже 

до будь-якої іншої діяль ності, а з друго го, – вони не розкр ивають з доста тньою 

повно тою всіх аспек тів і сфер педаг огічної діяль ності [185, с. 186]. 

О. Щерба ков відно сить конст руктивний, орган ізаторський і дослі дницький 

компо ненти (функції) до загал ьнотрудових (які прояв ляються в будь-якій 

діяль ності), проте він конкр етизує функц ію педаг ога на етапі реалі зації 

педаг огічного проце су, предс тавивши орган ізаторський компо нент педаг огічної 

діяль ності як єдніс ть інфор маційної, розви вавальної, орієн таційної та мобіл ізаційної 

функц ій [361, с. 13]. Як зазна чає О. Щерба ков, ефект ивність педаг огічного проце су 

зумов лено наявн істю пості йного зворо тного зв’язку, вона дозво ляє своєч асно 

одерж увати інфор мацію про відпо відність отрим аних резул ьтатів плану вати 

завда ння. На думку автор а, у струк турі педаг огічної діяль ності необх ідно визна чити 

і контр ольно-оцінний (рефлексивний) компо нент. Усі компо ненти, або функц ійні 

види діяль ності, виявл яються в робот і педаг ога будь-якої спеці альності, їх 

здійс нення перед бачає волод іння педаг огом спеці альними умінн ями [Там само, 

с. 15]. 

Визначення струк тури мотив аційного компо нента готов ності до профе сійної 

діяль ності є одніє ю з найбі льш актуа льних пробл ем у сфері мотив ації, оскіл ьки від її 

виріш ення залеж ить знахо дження ефект ивних шляхі в форму вання самог о 

мотив аційного компо нента. Іншої думки про будов у мотив аційного компо нента 

дотри мується А. Марко ва, яка конст атує, що мотив ацію до навча ння стано влять 

чотир и види спону кань: значе ння і зміст; потре би; мета; інтер ес як форма прояв у 

значе нь і зміст у, потре б і цілей [218]. Прове дені дослі дження дозво ляють 

ствер джувати, що склад никами струк тури мотив аційного компо нента готов ності до 

профе сійної діяль ності є позит ивне ставл ення до профе сії й прагн ення досяг нення 

успіх у в ній (М. Дьяче нко, Л. Канди бович та ін.) [95]. 
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На думку Л. Мокро усової, мотив аційно-ціннісне ставл ення майбу тнього 

соціа льного педаг ога до профе сійної діяль ності – це ціліс не, багат орівневе й 

багат окомпонентне утвор ення в струк турі свідо мості особи стості майбу тнього 

педаг ога, що охопл ює взаєм опов’язані компо ненти: когні тивний, емоці йно-

ціннісний, зміст овно-діяльнісний і діяль нісно-практичний (процесуальний) [230]. 

Воно також є струк турно-ієрархічним утвор енням у струк турі свідо мості 

особи стості майбу тнього соціа льного педаг ога і має „змінну детер мінацію” як якіст ь 

її динам ічної харак теристики. Прові дними крите ріальними харак теристиками 

мотив аційно-ціннісного ставл ення майбу тнього соціа льного педаг ога до 

профе сійної діяль ності як якост і особи стості є: спрям ованість якост і (шкала 

цінно стей), предс тавлена у вигля ді блоку мети якост і та його крите ріїв 

(усвідомленість цінно стей, ставл ення до цінно стей, дії з вибор у цінно стей і 

реалі зація їх в якост і особи стих цілей діяль ності); зміст якост і (блок зміст у якост і), 

його крите рії: усвід омлення ролі профе сійної діяль ності в соціа льно-особистісному 

перет воренні, ставл ення до профе сії, рівен ь (якість) профе сійної підго товки; спосі б 

прояв у спрям ованості і зміст у якост і (операціональний блок), його крите рії: 

усвід омлення систе ми принц ипів, спосо бів орган ізації та побуд ови і теоре тичної, і 

практ ичної діяль ності, ставл ення до спосо бів діяль ності загал ом, реалі зація спосо бів 

діяль ності. Виокр емлюються такі рівні його сформ ованості: адапт ивний, 

репро дуктивний, еврис тичний і креат ивний [230]. Форму вання мотив аційно-

ціннісного ставл ення до профе сії має прохо дити через етап усвід омлення мотив ів і 

цінно стей профе сійного вибор у. Для стано влення профе сіонала в галуз і  

педаг огічної освіт и в проце сі профе сійної підго товки повин ні бути врахо вані 

специ фічні для цієї профе сії цінно сті. 

Зазначимо, що комун ікативний компо нент готов ності торка ється сфери 

спілк ування як засоб у науко вої та педаг огічної комун ікації. Він перед бачає 

наявн ість комун ікативних здібн остей, умінь оформ лення резул ьтатів науко вого 

пізна ння в писем ному мовле нні (досвід склад ання тез та допов ідей, напис ання 

науко вих стате й та їх підго товки до публі кацій), а також умінь усног о викла ду 
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резул ьтатів дослі дження в компе тентній аудит орії (визначення стриж невих ідей 

висту пу, обсяг у інфор мації, аналі з аудит орії, її інтер есів тощо). 

Знання себе як особи стості призв одить до розум іння себе як суб’єкта 

майбу тньої профе сійної діяль ності, розум іння іншог о (у конте ксті нашог о 

дослі дження – вихов анця закла ду інтер натного типу), що є умово ю форму вання 

готов ності до профе сійної діяль ності майбу тнього соціа льного педаг ога. 

Рефле ксивний компо нент готов ності до профе сійної діяль ності розкр ивається в 

адекв атній самоо цінці відпо відності систе ми особи стісних якост ей до вимог, що 

висув аються до особи стості, необх ідних для успіш ного викон ання профе сійної 

діяль ності, умінн я пості йно оціню вати й аналі зувати сприй няття себе іншим и 

людьм и. Це підкр еслюють у своїх дослі дженнях М. Дьяче нко, К. Дурай -Новакова, 

Л. Канди бович, Є. Климо в, В. Раска лінос та ін. [95; 92; 158]. 

На думку назва них автор ів, у проце сі навча ння рефле ксія допом агає студе нту 

отрим ати узага льнене знанн я про світ і себе, вияви ти супер ечливість, несум існість 

деяки х своїх думок, вчинк ів і принц ипів, що, своєю черго ю, актив ізує внутр ішній 

діало г, перет ворюючи самоп ізнання й самов иховання у свідо ме закрі плення нових, 

бажан их елеме нтів повед інки. Педаг огічна рефле ксія є невід ’ємним склад ником 

діяль ності соціа льного педаг ога. Вона є співв іднесенням себе і можли востей свого 

„Я” з тим, чого вимаг ає педаг огічна профе сія. Розви нена здатн ість до педаг огічної 

рефле ксії є перед умовою самов иховання педаг ога, творч ого пошук у, розви тку 

індив ідуального стилю педаг огічної діяль ності.  

У широк ому розум інні рефле ксія – це мірку вання, самов ладання, осмис лення, 

самоа наліз своєї діяль ності в систе мі стосу нків зі світо м, у якому живе особи стість 

(у англі йській мові термі н „to refle kt upon” тлума чать як „розмірковувати над”). 

Саме слово „рефлексія” поход ить від латин ського refle xio, що буква льно означ ає 

„звернення назад, відоб раження”. Понят тя „рефлексія” виник ло у філос офії й 

означ ало проце с мірку вання індив іда про те, що відбу вається у власн ій свідо мості. І 

у філос офії, і в психо логії існує багат о визна чень понят тя „рефлексія”. Заува жимо, 

що залеж но від тієї галуз і, у якій відбу вається дослі дження, визна чається той чи той 

аспек т рефле ксії. 
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На думку В. Слобо дчикова, рефле ксія дозво ляє людин і прояв ити свої думки, 

емоці йні переж ивання, дії й відно сини, запро понувати себе предм етом спеці ального 

розгл яду та практ ичного перет ворення [307, с. 78]. 

Рефлексія забез печує розви ток умінь проек тування, реалі зацію майбу тніх 

освіт ніх маршр утів студе нтів, усвід омлення ними своєї ролі в профе сійному 

колек тиві, оціню вання своїх можли востей під час вибор у профе сійних завда нь 

різно го масшт абу й рівня.  

Підсумуємо. У педаг огічній та психо логічній літер атурі всебі чно обґру нтовано 

пробл ему форму вання готов ності до здійс нення педаг огічної діяль ності загал ом і за 

її окрем ими компо нентами. На відмі ну від прийн ятого в психо логії розум іння 

діяль ності як багат орівневої систе ми, компо нентами якої є мета, мотив и, дії й 

резул ьтат, у педаг огіці перев ажає підхі д щодо виокр емлення її компо нентів як 

відно сно самос тійних функц ійних видів діяль ності соціа льного педаг ога.  

Здійснений аналі з педаг огічних дослі джень із пробл еми профе сійної 

підго товки майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и з вихов анцями, які 

переб увають у закла дах інтер натного типу, дозво лив нам виокр емити мотив аційно-

ціннісний, когні тивно-технологічний, інфор маційно-комунікативний та 

рефле ксивно-самоосвітній струк  турні компо ненти профе сійної підго товки 

майбу тнього соціа льного педаг ога. 

Мотиваційно-ціннісний компо нент профе сійної підго товки майбу тнього 

соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу охопл ює потре би, 

мотив и, цілі оволо діння та здійс нення педаг огічної діяль ності; цінні сні орієн тації на 

самоа ктуалізацію майбу тнього соціа льного педаг ога в обран ій профе сії, творч ого 

виявл ення особи стісних і профе сійно значу щих якост ей у різни х видах педаг огічної 

діяль ності.  

Когнітивно-технологічний компо нент – це сукуп ність науко во-теоретичних 

знань про профе сійну діяль ність соціа льного педаг ога та вмінь інтег рувати ці знанн я 

в зміст робот и з вихов анцями, які переб увають у закла дах інтер натного типу.  

Інформаційно-комунікативний компо нент предс тавлено сукуп ністю знань і 

вмінь, необх ідних для ефект ивного педаг огічного спілк ування (здатність 
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налаг оджувати міжос обистісні зв’язки, узгод жувати свої дії з вихов анцями, 

колег ами, батьк ами або особа ми, які їх замін юють, обира ти оптим альний стиль 

спілк ування).  

Рефлексивно-самоосвітній компо нент охопл ює здатн ість майбу тнього 

фахів ця крити чно оціню вати проце с і резул ьтат власн ої педаг огічної діяль ності, 

усвід омлювати її значу щість, ступі нь відпо відальності за резул ьтати цієї діяль ності, 

пізна вати можли вості самор еалізації в профе сії, обира ючи оптим альну страт егію 

повед інки та подал ьшої самоо світньої діяль ності. 

Зупинимось більш детал ьно на кожно му струк турному компо ненті 

профе сійної підго товки майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в закла дах 

інтер натного типу.  

Першим компо нентом нами визна чено мотив аційно-ціннісний.  

Визначення струк тури мотив аційно-ціннісного компо нента готов ності до 

профе сійної діяль ності є одніє ю з найбі льш актуа льних пробл ем у сфері мотив ації, 

оскіл ьки від її виріш ення залеж ить знахо дження ефект ивних шляхі в форму вання 

самог о компо нента. 

Система мотив ів, що включ ена в струк туру особи стості, визна чає не тільк и 

ступі нь актив ності суб’єкта в тій чи тій діяль ності, зокре ма навча льно-професійній, 

а й спосо би оволо діння зміст ом цієї діяль ності і той резул ьтат, до якого прагн е 

суб’єкт цієї діяль ності.  

У систе мі вищої освіт и важли во розум іти не тільк и специ фіку особл ивостей 

проце су навча ння в підго товці майбу тніх профе сіоналів, а й специ фіку самог о 

студе нта, майбу тнього соціа льного педаг ога, як об’єкта й суб’єкта цієї підго товки. 

Отже, і струк туру його особи стості, і систе му мотив ів навча ння, і пріор итети в 

ієрар хії його цілей, цінно стей, на нашу думку, пов’язано з такою харак теристикою 

особи стості студе нта, як мотив аційно-ціннісна сфера. Включ ення в струк туру 

компо нентів підго товки чинни ків, що здатн і актуа лізувати спрям ованість майбу тніх 

соціа льних педаг огів на робот у в закла дах інтер натного типу, дозво лить створ ити 

найбі льш сприя тливі умови їх навча ння за обран ою спеці альністю. 
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Незважаючи на досит ь велик у кільк ість робіт, присв ячених обгов оренню 

пробл еми мотив ації, ця катег орія має широк ий спект р інтер претацій. Даючи 

визна чення дефін іції, багат о автор ів виход ять з розум іння її зміст у шляхо м 

визна чення більш прост ого явища – мотив у, тоді як мотив ація є склад ним 

утвор енням – ієрар хією мотив ів на основ і їх усвід омлення, узага льнення в повед інці 

й діяль ності (Л. Божов ич) [36]; як виду психі чної регул яції життє діяльності, 

внутр ішньої, актив ної самос тійності, актив но-дійового ставл ення людин и до 

дійсн ості (В. Асєєв ) [14]; як найва жливішу сторо ну особи стості, що охопл ює 

систе му мотив ів у їх певні й побуд ові (А. Ковал ьов) [163]. 

На думку Е. Афана сенкової, саме в періо д навча ння відбу вається 

перео смислення особи стістю значу щості багат ьох цінно стей, зміни в її світо гляді, 

нове розум іння й усвід омлення свого місця в майбу тній профе сії, у суспі льстві, у 

систе мі міжос обистісних відно син [16]. У проце сі навча ння у ВНЗ відбу вається 

актуа лізація здібн остей студе нтів, актив ізація їхньо го внутр ішнього потен ціалу до 

самод исципліни, самоо рганізації, самок онтролю, самор озвитку, тобто проце сів, 

підґр унтям яких є явище мотив ації. М. Магом ед-Емінов уважа є, що мотив ація – це 

„психодинамічна систе ма особи стості, що орган ізує (спонукає, напра вляє), регул ює 

діяль ність на шляху здійс нення певно го життє вого ставл ення особи стості до 

навко лишнього світу ” [210, с. 23]. 

На думку К. Абуль ханової-Славської, особи стісна мотив ація поста є як 

цінні сть діяль ності, яка вифор мовується й виявл яється в самій діяль ності [3]. За 

А. Марко вою, мотив аційна сфера може розгл ядатися тільк и через діяль ність [219]. 

Е. Ларін а вважа є, що мотив аційну сферу особи стості саме студе нтів слід розгл ядати 

в конте ксті струк тури й динам іки діяль ності, яку вона опосе редковує [196, с. 98]. 

Отже, вивчи вши низку підхо дів до визна чення зміст у понят тя „мотивація” різни х 

автор ів, урахо вуючи специ фіку нашог о дослі дження, під мотив ацією ми будем о 

розум іти найва жливішу систе мну харак теристику особи стості, яка охопл ює ієрар хію 

мотив ів повед інки та діяль ності, опосе редковану соціа льною актив ністю людин и, з 

ураху ванням індив ідуальної спрям ованості особи стості. 
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На думку Є. Ільїн а, не можна безпо середньо пов’язувати рівен ь розви тку 

мотив аційної сфери людин и з кільк істю наявн их у неї різно манітних потре б, 

нахил ів, інтер есів [129]. Мотив аційна сфера „сама є латен тним утвор енням, у якому 

конкр етні мотив и як тимча сові функц іональні утвор ення з’являються лише 

епізо дично, пості йно зміню ючи один одног о” [129, с. 183]. Додам о, що струк туру 

мотив аційної сфери студе нтів вчені розгл ядають залеж но від напря му профе сійної 

освіт и [16; 139; 219, 351]. Так, Р. Вайсм ан, А. Марко ва та ін. у своїх дослі дженнях 

вияви ли залеж ність струк тури мотив аційної сфери від курсу навча ння студе нтів [47; 

219], що знову ж визна чає індив ідуальну своєр ідність окрем ого суб’єкта.  

Важливим для нас є полож ення О. Леонт ьєва про те, що особи стість 

створ юється суспі льними відно синами, у проце сі предм етної діяль ності. 

Особи стість поста є як сукуп ність ієрар хічних відно син діяль ностей, де існую ть 

мотив и-стимули й мотив и-цілі. Ієрар хія цих мотив ів стано вить мотив аційну сферу 

особи стості. Автор назив ає три основ ні парам етри особи стості: широт а зв’язків 

людин и зі світо м; ступі нь ієрар хії цих зв’язків; загал ьна струк тура мотив ів-цілей 

[200]. 

А. Марко ва виокр емлює в струк турі мотив аційної сфери інші базов і 

компо ненти: потре би, зокре ма потре ба в навча нні; мотив и й, насам перед, мотив и 

навча ння; сенс навча ння, цілі, емоці ї, відно сини, інтер еси. Крім цього, вона додає 

ще й спону кання, ідеал и, цінні сні орієн тації й надії особи стості [219].  

К. Абуль ханова-Славська в струк турі мотив аційної сфери особи стості назив ає 

основ ними такі компо ненти: цінно сті діяль ності (самовираження, засто сування 

своїх можли востей, творч ість); особи стісну мотив ацію (реалізацію себе в діяль ності, 

особи стісну задов оленість, досяг нутим резул ьтатом); смисл ову діяль ність (здатність 

до самор егуляції, особи стісний спосі б регул яції, мобіл ізація актив ності) [3]. 

О. Ларін а вважа є, що мотив аційна сфера охопл ює: „мотивацію профе сійного вибор у 

студе нта, мотив ацію навча ння, мотив ацію розви тку профе сійних здібн остей, 

мотив ацію рівня профе сійної підго товки, мотив ацію профе сійної орієн тації та 

самов изначення” [196, с. 29]. На думку І. Абрам ович, у мотив аційної сфері 

студе нтів, перед усім, необх ідно виявл яти домін антні мотив и навча ння, а також 
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виявл яти педаг огічні умови їх форму вання. У центр і струк тури мотив аційної сфери 

особи стості студе нтів педаг огічного ВНЗ дослі дник назив ає потре би в афілі ації, 

соціа льному схвал енні, а також профе сійні, пізна вальні та соціа льні мотив и, що 

виник ають на їхній основ і [2].  

У праця х В. Асєєв а прису тні два визна чення струк тури мотив аційного 

компо нента готов ності до діяль ності: у більш широк ому конте ксті вона 

харак теризується двома склад овими її сторо нами – зміст овою та динам ічною; у 

більш вузьк ому – потре бою в діяль ності й зовні шнім мотив ом у ставл енні до 

діяль ності, що „визначає конкр етну цільо ву устан овку” [14, с. 104 – 105]; 

супер ечлива єдніс ть цих двох склад ників є рушій ною силою будь-якої конкр етної 

діяль ності. На думку Л. Божов ич, до струк тури мотив аційного компо нента входя ть 

також потре би й мотив и, що різня ться не лише за зміст ом і динам ічними 

власт ивостями, але й за будов ою безпо середньо, коли спону кання йде від потре би 

або опосе редковано свідо мо поста вленою метою [36, с. 45 – 54]. 

Іншої думки про будов у мотив аційного компо нента дотри мується А. Марко ва, 

яка конст атує, що мотив ацію до навча ння стано влять чотир и види спону кань: 

значе ння і зміст; потре би; мета; інтер ес як форма прояв у значе нь і зміст у, потре б і 

цілей [219]. Прове дені дослі дження дозво ляють ствер джувати, що склад никами 

струк тури мотив аційного компо нента готов ності до профе сійної діяль ності є 

позит ивне ставл ення до профе сії й прагн ення досяг нення успіх у в ній (М. Дьяче нко, 

Л. Канди бович та ін.) [95]. 

На думку Л. Мокро усової, мотив аційно-ціннісне ставл ення майбу тнього 

фахів ця до профе сійної діяль ності – це ціліс не, багат орівневе й багат окомпонентне 

утвор ення в струк турі свідо мості особи стості майбу тнього фахів ця, що охопл ює 

взаєм опов’язані компо ненти: когні тивний, емоці йно-ціннісний, зміст ово-

діяльнісний і діяль нісно-практичний (процесуальний) [230]. Воно також є 

струк турно-ієрархічним утвор енням у струк турі свідо мості особи стості майбу тнього 

фахів ця й має „змінну детер мінацію” як якіст ь її динам ічної харак теристики. 

Прові дними крите ріальними харак теристиками мотив аційно-ціннісного ставл ення 

майбу тнього фахів ця до профе сійної діяль ності як якост і особи стості є: 
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спрям ованість якост і (шкала цінно стей), предс тавлена у вигля ді блоку мети якост і та 

його крите ріїв (усвідомленість цінно стей, ставл ення до цінно стей, дії з вибор у 

цінно стей і реалі зація їх у якост і особи стих цілей діяль ності); зміст якост і (блок 

зміст у якост і), його крите рії: усвід омлення ролі профе сійної діяль ності в соціа льно-

особистісному перет воренні, ставл ення до профе сії, рівен ь (якість) профе сійної 

підго товки; спосі б прояв у спрям ованості й зміст у якост і (операціональний блок), 

його крите рії: усвід омлення систе ми принц ипів, спосо бів орган ізації та побуд ови і 

теоре тичної, і практ ичної діяль ності, ставл ення до спосо бів діяль ності загал ом, 

реалі зація спосо бів діяль ності. Виокр емлюються такі рівні його сформ ованості: 

адапт ивний, репро дуктивний, еврис тичний і креат ивний [219]. Форму вання 

мотив аційно-ціннісного ставл ення до профе сії має прохо дити через етап 

усвід омлення мотив ів і цінно стей профе сійного вибор у. Для стано влення 

профе сіонала в соціа льній галуз і в проце сі профе сійної підго товки повин ні бути 

врахо вані специ фічні для цієї профе сії цінно сті. Незва жаючи на таке розма їття 

підхо дів до виріш ення цього питан ня, більш ість дослі дників єдині в тому, що 

струк тура мотив аційної сфери не є стати чною, а розви вається, зміню ється в проце сі 

освіт и.  

Підкреслимо безпо середню залеж ність резул ьтату освіт и, вимір юваного 

склад ом компе тенцій і ступе нем оволо діння кожно ї з них від мотив ації студе нта, 

систе ми чинни ків, що детер мінують його навча льну діяль ність. Зовні шні та 

внутр ішні чинни ки визна чають рух до мети, вплив ають на актив ність чи пасив ність 

повед інки. У якост і поста вленої мети маєть ся на увазі й усвід омлюваний резул ьтат, 

на який у конкр етний момен т спрям овано дію, пов’язану з діяль ністю, що 

задов ольняє актуа лізовану потре бу в досяг ненні мети. Загал ьновідомо, що добре 

вмоти вований студе нт актив ний у проце сі та досяг ненні резул ьтату. Так, 

М. Дьяче нко і Л. Канди бович до основ них джере л навча льної мотив ації відно сять 

мотив и самов изначення й самов досконалення [95, с. 181]. 

Виходячи з аналі зу науко вої теорі ї і практ ики, власн ої дослі дницької 

діяль ності, ми вважа ємо, що мотив аційна сфера – це склад не, багат орівневе, 

динам ічне, самос тійне утвор ення в струк турі особи стості, що є її стриж невою 
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харак теристикою, оскіл ьки, з одног о боку, пов’язана із задов оленням потре б 

людин и, з іншог о, – вона зумов лює вибір засоб ів для задов олення цих потре б, 

визна чаючи спрям ованість особи стості в діяль ності та взаєм одії відпо відно до її 

систе ми компе тенцій, мотив ації, світо гляду, інтер есів і цінно стей.  

Ціннісні ієрар хії є предм етом пості йного інтер есу предс тавників різни х 

науко вих дисци плін педаг огіки, філос офії, соціо логії, психо логії, де дослі дники 

визна чають модел і цінні сних орієн тирів, які є наскр ізними у світо вій культ урі. 

Соціа льні та профе сійно-педагогічні цінні сні орієн тації педаг ога є свого роду 

генет ичною підст авою страт егічних завда нь розви тку сучас ної освіт и (Б. Анань єв, 

І. Бех, О. Булин ін, П. Ігнат енко, В. Креме нь, В. Крижк о, Є. Павлю тенков, 

В. Цукан ов та ін.) [8; 28; 43; 127; 180; 181; 254; 353]. Цінні сна орієн тація є 

центр альним понят тям в аксіо сфері майбу тнього соціа льного педаг ога. Її 

визна чають як спрям ованість особи стості педаг ога на засво єння визна чених 

цінно стей для виріш ення світо глядних питан ь. У цінні сних орієн таціях цінні сть 

викон ує роль орієн тира й відпо відного регул ятора повед інки та діяль ності педаг ога 

в предм етній і соціа льній дійсн ості. Особи стість орієн тується на ті цінно сті, які 

найбі льше їй потрі бні в певни й час і в персп ективі, відпо відають її інтер есам, цілям 

та набут ому досві ду. У табли ці 1.2 подан о здійс нений конте нт-аналіз зміст ового 

напов нення понят тя „ціннісні орієн тації”. 

Таблиця 1.2 

Контент-аналіз зміст ового напов нення понят тя „ціннісні орієн тації” 

Автор Ціннісні орієн тації: Параметр 

Б. Анань єв  життєві цілі, плани та ядра соціа льно-
професійної персп ективи, без яких 
особи стість втрач ає свою основ ну 
функц ію – регул ятивну 

життєві цілі 

О. Булин ін  фіксують відно сно стійк е ставл ення до 

елеме нтів педаг огічної діяль ності, 

вплив ають на вибір форми профе сійної 

повед інки 

стійке ставл ення до 

елеме нтів 

педаг огічної 

діяль ності 
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Продовження табл. 1.2  

Є. Голов аха  є центр ом духов ного розви тку 

особи стості педаг ога як ціліс на 

сукуп ність або систе ма свідо мого 

ставл ення її до суспі льства, групи, праці, 

самої себе, взаєм опроникнення зміст у й 

значе ння, динам іка устан овки, морал ьні 

позиц ії й мотив и повед інки особи стості 

студе нтів 

система свідо мого 

ставл ення до 

довкі лля у широк ому 

значе нні 

В. Оссов ський  найбільш важли вий компо нент 

струк тури особи стості майбу тнього 

педаг ога, який відоб ражає вибір кове 

ставл ення педаг огів до соціа льних 

цінно стей та визна чає довго тривалі лінії 

повед інки, спрям ованості на досяг нення 

цих цілей  

важливий компо нент 

струк тури 

особи стості 

К. Плато нов  компонент струк тури особи стості 

педаг ога, який створ ює зміст овну 

сторо ну її спрям ованості й вираж ає 

внутр ішню харак теристику 

особи стісного ставл ення до дійсн ості 

компонент 

струк тури 

особи стості 

В. Цукан ов  система стійк их ставл ень особи стості до 

навко лишнього світу й самої себе у 

формі фіксо ваних устан овок на ті чи ті 

цінно сті матер іальної та духов ної 

культ ури суспі льства 

система стійк их 

ставл ень особи стості 

до навко лишнього 

світу  

 

Класифікація цінно стей вищої педаг огічної освіт и багат о в чому однак ова в 

різни х дослі дників і не відоб ражає специ фіки підго товки соціа льного педаг ога до 

робот и в закла дах інтер натного типу. Зазви чай це цінно сті, пов’язані з духов ними, 

утилі тарно-прагматичними, вузьк опрофесійними орієн таціями особи стості та 

можут ь бути відне сені до будь-якої соціа льної групи. Немож ливо форму вати 

профе сійно значу щі якост і майбу тнього соціа льного педаг ога без діало гу цінні сних 

систе м усіх учасн иків освіт нього проце су. Такий проце с вимаг ає певни х техно логій, 

що перед бачають інтен сивний обмін цінно стями з предс тавниками культ ур різни х 

верст в суспі льства, під час якого шикую ться ієрар хії цінно стей і розго ртаються їхні 

смисл и. Проце с зміни цінно стей склад ний і багат оетапний, він харак теризується 

криза ми й конфл іктами, вимаг ає велик ої напру ги сутні сних сил [353]. Гаран тією 
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цінні сної перек онаності соціа льного педаг ога може служи ти рівен ь 

профе сіоналізму, що дозво ляє вийти на рівен ь іннов аційних техно логій педаг огічної 

діяль ності.   

Методологічні полож ення про розви ток суб’єктності людин и розро блено 

К. Абуль хановою-Славською, Б. Анань євим, Т. Вільх овою, О. Леонт ьєвим, 

С. Рубін штейном та ін. Визна чення суттє вої ролі цінні сних орієн тацій суб’єктності 

особи стості є основ ами для розро бки питан ь форму вання профе сійних цінні сних 

орієн тацій як чинни ка розви тку суб’єктності студе нтів [3; 7; 200; 248; 293]. Так, 

С. Рубін штейн нагол ошував, що „боротьбу мотив ів”, з одног о боку, набув ають 

особи стісно значу щі і, з іншог о, – суспі льно значу щі динам ічні тенде нції. Систе ма 

навча ння може сприя ти перет воренню суспі льно значу щого в особи стісно значу ще, 

оскіл ьки тільк и тоді можна очіку вати від суб’єкта управ ління внутр ішньої 

актив ності в проце сі профе сійного зрост ання [293]. Погод жуючись із думко ю 

Т. Вільх ової, розгл ядаємо суб’єктність студе нтів як аксіо логічну харак теристику 

особи стості, що виявл яється в проду ктивності діяль ності, цінні сно-смисловій 

самоо рганізації повед інки й життє творчості студе нта, незал ежно від напря му 

обран ої профе сійної спеці алізації [248, с. 4]. Профе сійні цінні сні орієн тації 

майбу тніх соціа льних педаг огів визна чаємо як систе му стійк их ставл ень особи стості 

до профе сії, до себе як діяча профе сійної сфери, що є смисл оутворювальним 

компо нентом профе сійної діяль ності, яка визна чає її особи стісне й соціа льне 

значе ння. 

Система цінно стей, що містя ться в загал ьнолюдській культ урі, схиль на до 

пості йних змін, зумов лена їх еволю цією. За допом огою цінно стей зв’язуються різні 

часов і модус и (минуле, тепер ішнє, майбу тнє). Базис у „піраміді цінно стей” 

(А. Масло у) утвор юють несві домо здійс нювані життє ві (вітальні) цінно сті: воля до 

життя, потре ба в їжі та ін. Класи фікація цінно стей часто співв ідноситься з 

предм етною діяль ністю фахів ця, із особи стістю педаг ога. Науко вці виокр емлюють 

три групи домін антних цінно стей: цінно сті, пов’язані з умова ми діяль ності, 

цінно сті, пов’язані з особи стісно-мотиваційною сферо ю діяль ності педаг ога, 

цінно сті управ лінської діяль ності [252]. Присв оєння майбу тніх соціа льним 
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педаг огом профе сійних цінно стей відбу вається в періо д адапт ації до освіт нього 

серед овища ВНЗ, перет ворення особи стості на основ і профе сійних цінні сних 

орієн тацій розго ртається в періо д цінні сного самов изначення. 

Перший етап форму вання профе сійних цінні сних орієн тацій – це етап 

присв оєння майбу тніх соціа льним педаг огом профе сійних цінно стей, який 

відбу вається на першо му курсі навча ння. За О. Мушкі ровою, ставл ення студе нта до 

профе сійних цінно стей форму ється в проце сі присв оєння профе сійних ролей і 

повед інкових модел ей профе сійної сфери, систе ми цінно стей, що є синте зом 

загал ьнолюдських, профе сійних і особи стісних цінно стей [236]. У цей періо д 

відбу вається прист осування студе нтів до умов і вимог ВНЗ, усвід омлення ними 

нових обов’язків і прав, ознай омлення й засво єння норм і цінно стей вищої освіт и, 

актуа лізується проце с міжос обистісної взаєм одії, пізна ння іншої людин и. Други й 

етап, на думку автор а, – етап перет ворення особи стості студе нта на основ і 

профе сійних цінні сних орієн тацій – визна чається цінні сними самов изначеннями 

студе нтів в освіт ньому проце сі. Він націл ений на форму вання вмінь, що визна чають 

ефект ивне викон ання навча льно-пізнавальної діяль ності (етап розго ртається на 

друго му курсі навча ння). Харак терними для цього етапу є зміни на корис ть 

профе сійних цінно стей, що визна чають розго ртання зміст овних і проце суальних 

харак теристик особи стості. Зміни в цінні сній сфері зумов люються ідент ифікацією, 

спрям ованої на актив не освоє ння студе нтами своєї соціа льної ролі, навич ок 

самор егуляції в навча льно-пізнавальній діяль ності, усвід омлену підго товку до 

майбу тньої профе сійної діяль ності [236]. 

Третій етап – етап самоп роектування особи стості студе нта в профе сії – 

власт ивий треть ому й четве ртому рокам навча ння. Студе нта відрі зняє висок а 

ступі нь готов ності до здійс нення профе сійної діяль ності, сформ ованість 

загал ьнокультурних та профе сійних компе тенцій. У цінні сній сфері студе нта 

встан овлюється ієрар хічна струк тура цінні сних орієн тацій з домін антними 

профе сійними цінно стями. 

Умовами, що сприя ють форму ванню профе сійних цінні сних орієн тацій 

майбу тніх соціа льних педаг огів, є: орієн тація освіт нього проце су на особи стісно-
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професійне стано влення студе нтів як майбу тніх фахів ців; актуа лізація 

аксіо логічного потен ціалу зміст у освіт и; суб’єкт-суб’єктна взаєм одія учасн иків 

освіт нього проце су в умова х атмос фери довір и і співр обітництва. 

Для успіш ного здійс нення своєї діяль ності майбу тньому соціа льному педаг огу 

треба бути впевн еним у її необх ідності, усвід омлювати важли вість та її суспі льну 

значу щість, а також самом у волод іти низко ю якост ей, наявн ість яких дозво ляє 

ефект ивно вплив ати на вихов анців, спрям овувати їх на різно манітну діяль ність. 

Практ ика навча ння у ВНЗ свідч ить про те, що форму вання систе ми профе сійних 

знань і вмінь спові льнюється, якщо студе нт слабо розби рається в завда ннях 

майбу тньої профе сії, не виявл яє до неї інтер есу. І, навпа ки, якщо майбу тній 

соціа льний педаг ог прави льно оціни в значе ння обран ої профе сії, його пізна вальна 

актив ність спону кається почут тям відпо відальності за свою профе сійну підго товку, 

форму вання його як фахів ця йде швидш е й ефект ивніше.  

Ураховуючи зазна чене, в аспек ті дослі джуваної пробл еми ми виокр емили 

мотив аційно-ціннісний компо нент готов ності майбу тнього соціа льного педаг ога 

до робот и з дітьм и, які переб увають у закла дах інтер натного типу, що 

перед бачає: морал ьні позиц ії особи стості, прояв цих позиц ій у профе сійній 

діяль ності; позит ивне ставл ення до робот и з дітьм и, які переб увають у закла дах 

інтер натного типу, і до об’єктів (суб’єктів) профе сійної діяль ності.  

Показниками морал ьних позиц ій особи стості майбу тнього соціа льного 

педаг ога в профе сійній діяль ності можна визна чити: прийн яття цінно стей і норм, 

засно ваних на ідеал ах добра, справ едливості, честі, обов’язку, толер антності, любов і 

до вихов анців і до своєї профе сії; прояв висок их морал ьних якост ей щодо ставл ення 

до себе, соціа льної групи, суспі льства й приро ди; прояв добро совісності, 

самок ритичності, об’єктивності, відпо відальності; умінн я персо ніфікувати себе як 

особи стість; волод іння педаг огічними вмінн ями перед ачі загал ьнокультурних 

цінно стей, норм і тради цій; поваг а до прав і свобо д людин и; волод іння основ ами 

гуман ної педаг огіки й викор истання їх у профе сійній діяль ності. Позит ивне 

ставл ення до робот и з дітьм и, які переб увають у закла дах інтер натного типу загал ом 

і до об’єктів (суб’єктів) профе сійної діяль ності харак теризується любов ’ю до 



52 

вихов анців, до профе сії; позит ивним ставл енням до систе ми освіт и загал ом; 

поваг ою до колег (суб’єктів профе сійної діяль ності), дотри манням норм і прави л 

профе сійної етики.  

Ми вважа ємо, що вихід на профе сійний рівен ь педаг огічної діяль ності вимаг ає 

особи стісного осмис лення; накоп ичення знань, перех ід їх на більш висок ий рівен ь 

систе мності, що дає можли вість побач ити ціліс ну карти ну світу, прояв загал ьних 

закон омірностей у педаг огічному проце сі. У цьому проце су відбу вається перео цінка 

власн их здібн остей до педаг огічної діяль ності, майбу тній соціа льний педаг ог пізна є 

нові спосо би діяль ності та когні тивний компо нент перех одить у нову форму з 

іншим и якісн ими харак теристиками. 

Когнітивно-технологічний компо нент – це сукуп ність науко во-теоретичних 

знань про профе сійну діяль ність соціа льного педаг ога та вмінь інтег рувати ці знанн я 

в зміст робот и з вихов анцями, які переб увають у закла дах інтер натного типу.  

Когнітивний компо нент – це базов ий рівен ь і якіст ь знань, ступі нь 

поінф ормованості майбу тнього соціа льного педаг ога з питан ь орган ізації робот и з 

дітьм и, які переб увають у закла дах інтер натного типу. Харак теризується рівне м 

теоре тичних, практ ичних і метод ичних знань студе нта, ступе нем волод іння та 

вмінн ям оперу вати основ ними понят тями, катег оріями й закон омірностями в галуз і 

майбу тньої профе сійної діяль ності. 

Аналіз наявн их дослі джень дозво лив нам виокр емити когні тивно-

технологічний компо нент готов ності до робот и з дітьм и, які переб увають у закла дах 

інтер натного типу, що припу скає: готов ність до розви тку, навча ння та вихов ання 

дітей; наявн ість ціліс них уявле нь про людин у в суспі льстві, культ урі, науці, 

техно логіях у сучас ному світі; готов ність до проек тування розви тку дитин и на 

певно му освіт ньому маршр уті; готов ність виріш увати профе сійно-педагогічні та 

особи стісні пробл еми в умова х невиз наченості. Наявн ість ціліс них уявле нь про 

людин у, суспі льство, культ уру, науку в сучас ному світі харак теризуються таким и 

показ никами: мати ціліс не сприй няття довкі лля, розум іти базов і тенде нції його 

розви тку; волод іти метод ологією філос офського осмис лення довкі лля й освіт и як 

ціліс ної систе ми; уміти викор истовувати всебі чні знанн я про дітей, які переб увають 
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у закла дах інтер натного типу, а також у повся кденному житті й профе сійній 

діяль ності тощо. Готов ність до проек тування розви тку дитин и на певно му 

освіт ньому маршр уті припу скає наявн ість таких показ ників: умінн я плану вати свою 

педаг огічну діяль ність; здійс нювати педаг огічне цілеп окладання; бачен ня шляхі в 

засто сування своїх знань, здійс нювати педаг огічну діагн остику; конст руювати, 

оціню вати й кориг увати резул ьтати кориг увального проце су. Готов ність виріш увати 

профе сійно-педагогічні та особи стісні пробл еми в умова х невиз наченості 

харак теризується наявн істю таких умінь: усвід омлювати, форму лювати й 

виріш увати склад ні, супер ечливі пробл еми.  

Інформаційно-комунікативний компо нент є важли вим склад ником готов ності 

майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и з вихов анцями, які переб увають у 

закла дах інтер натного типу, що припу скає наявн ість: готов ності до життя і 

профе сійної діяль ності в інфор маційному суспі льстві; готов ності до викор истання 

інфор маційних і телек омунікаційних техно логій у профе сійній діяль ності; 

готов ності до іннов аційної діяль ності. Готов ність до викор истання інфор маційних 

техно логій у профе сійній діяль ності перед бачає: волод іння інфор маційними 

техно логіями на рівні квалі фікаційного корис тувача (складати анота ції, листи, 

волод іти комп’ютерними метод ами збору, збері гання й оброб ки інфор мації, 

волод іти метод ами пошук у інфор мації в Інтер неті, корис туватися елект ронною 

пошто ю); засто сування комун ікаційних техно логій у своїй профе сійній діяль ності 

(знати особл ивості комун ікативної діяль ності й уміти викор истовувати їх у 

профе сійній діяль ності, волод іти основ ами адапт ованих комун ікативних 

техно логій).  

Готовність до проду ктивної комун ікації в проце сі профе сійної діяль ності 

харак теризується наявн істю таких умінь: устан овлювати педаг огічно доціл ьні 

відно сини з вихов анцями та батьк ами; виріш увати конфл ікти; перед авати 

загал ьнокультурні цінно сті, норми, тради ції тощо. 

Дієвим засоб ом удоск оналення профе сійної підго товки майбу тнього 

соціа льного педаг ога є його систе матична самоо світня діяль ність. Зважа ючи на це, 

ми визна чили рефле ксивно-самоосвітній компо нент готов ності, що охопл ює: 
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потре бу в удоск оналенні особи стісних харак теристик і профе сійних якост ей; 

потре бу і здатн ість до самоо світньої діяль ності й самор озвитку; готов ність до 

викон ання науко во-дослідної діяль ності; здатн ість до рефле ксії, самок онтролю й 

корек ції проце су та резул ьтату профе сійної діяль ності.  

Потреба і здатн ість до самоо світи та самор озвитку перед бачає наявн ість 

умінь: плану вати й орган ізовувати свою самоо світню діяль ність; самос тійно 

вчити ся; усвід омлювати свій індив ідуальний стиль навча ння, мисле ння; мати 

потре бу в самоо світі та самор озвитку; оціню вати досяг нутий рівен ь самоо світи й 

самор озвитку.  

Готовність до викон ання науко во-дослідної діяль ності має такі показ ники: 

волод іння метод ологією плану вання й здійс нення науко во-дослідної робот и, 

зокре ма у сфері предм етної профе сійної підго товки; умінн я розро бляти науко вий 

апара т дослі дження; умінн я засто совувати різні метод и психо лого-педагогічних 

дослі джень; умінн я орган ізовувати та прово дити науко во-дослідну робот у; умінн я 

оброб ляти та оціню вати резул ьтати науко во-дослідної робот и; умінн я 

узага льнювати й робит и висно вки за резул ьтатами науко во-дослідної робот и; 

прагн ути до пізна ння суті педаг огічних явищ, удоск оналення навча льного проце су. 

[60] 

Здатність до рефле ксії, самок онтролю й корек ції проце су й резул ьтату 

профе сійної діяль ності харак теризується наявн істю таких показ ників: умінн я 

здійс нювати рефле ксію профе сійної діяль ності; умінн я аналі зувати, оціню вати й 

корек тувати проце с і резул ьтат освіт нього проце су; умінн я контр олювати, 

аналі зувати й кориг увати свою повед інку як майбу тнього соціа льного педаг ога; 

наявн ість тенде нції до рефле ксії й самок онтролю в проце сі соціа льної взаєм одії 

[288]. 

Отже, готов ність студе нтів до засво єння прогр ам профе сійної підго товки має 

інвар іантний компо нентний склад. Однак зміст ове напов нення компо нентів (у 

першу чергу, когні тивно-технологічного) може бути варіа тивним залеж но від 

профі лю профе сійної підго товки, у конте ксті нашог о дослі дження – це готов ність до  

робот и з вихов анцями, які переб увають у закла дах інтер натного типу. На основ і 
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теоре тичного аналі зу пробл еми можна ствер джувати, що всі компо ненти готов ності 

взаєм опов’язані між собою й утвор юють систе му. Є підст ави вважа ти, що 

успіш ність освоє ння прогр ам профе сійної підго товки майбу тніми соціа льного 

педаг огами визна чається не окрем ими компо нентами, а ціліс ною систе мою 

готов ності, тоді як показ никами її сформ ованості слугу є не тільк и вираз ність 

окрем их компо нентів, але і їхня внутр ішня єдніс ть, ціліс ність. Це припу щення 

потре бує емпір ичної перев ірки, що й буде метою нашог о подал ьшого 

експе риментального дослі дження. Визна чено струк турні компо ненти профе сійної 

підго товки майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного 

типу, а саме: мотив аційно-ціннісний, когні тивно-технологічний, інфор маційно-

комунікативний, рефле ксивно-самоосвітній. 

 

 

1.2. Заклади інтер натного типу як суб’єкт соціа льно-педагогічної 

діяль ності  

 

Результат підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах 

інтер натного типу перед бачає наявн ість у них сформ ованої профе сійної 

спрям ованості на здійс нення таког о виду діяль ності, здатн ості до профе сійного 

самор озвитку, розви неність рефле ксивних умінь тощо. Проте через різно плановість 

предм ета профе сійної діяль ності соціа льних педаг огів є необх ідність у спеці алізації, 

з якою студе нту необх ідно самов изначитися ще на етапі навча ння у ВНЗ.  

Термін „інтернат” поход ить від латин ського слова „внутрішній”. У 

„Словнику украї нської мови” [311, с. 38] подан о таке визна чення зміст у термі на: 

„гуртожиток для учнів і студе нтів навча льного закла ду; закри тий шкіль ний закла д, у 

якому учні навча ються та живут ь”. У закла дах інтер натного типу здійс нюється 

соціа льно-педагогічна діяль ність. 

Соціально-педагогічна діяль ність визна чається як різно вид діяль ності, яка 

здійс нюється в певні й соціа льній інсти туції та спрям ована на точно визна чений 

об’єкт вплив у; це засіб реалі зації соціа льної політ ики як соціа льний локат ор, який 
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визна чає наслі дки соціа льної політ ики, і як діяль ність із надан ня різно го роду 

захис ту, допом оги та підтр имки людин і, сім’ї чи спіль ноті у склад них життє вих 

ситуа ціях. Об’єктом соціа льно-педагогічної діяль ності є діти із соціа льно-

педагогічними пробл емами, діти з особл ивими потре бами, діти-сироти й діти, 

позба влені батьк івського піклу вання. Більш ширше тлума чення є в Закон і Украї ни  

„Про основ и соціа льного захис ту бездо мних грома дян і безпр итульних дітей ”: „діти, 

які залиш илися без піклу вання батьк ів у зв’язку з позба вленням їх батьк івських 

прав, відіб ранням у батьк ів без позба влення батьк івських прав, визна нням батьк ів 

безві сти відсу тніми або недіє здатними, оголо шенням їх помер лими, відбу ванням 

батьк ами покар ання в місця х позба влення волі та переб уванням їх під варто ю на час 

слідс тва, розшу ком їх орган ами внутр ішніх справ, пов’язаним з ухиле нням від 

сплат и аліме нтів та відсу тністю відом остей про їх місце знаходження, трива лою 

хворо бою батьк ів, що переш коджає їм викон увати свої батьк івські обов’язки, а 

також підки нуті діти, діти, батьк и яких невід омі, діти, від яких відмо вилися батьк и, 

та безпр итульні діти” [113]. 

Організація й здійс нення соціа льно-педагогічної діяль ності з вихов анцями в 

закла дах інтер натного типу має певні особл ивості, а саме: зазви чай це – закри тий 

(напівзакритий) закла д, у якому по-своєму орган ізовуються життя й побут 

вихов анців, склад ається своєр ідний мікро клімат, форму ються міжос обистісні 

взаєм ини; пості йне переб ування вихов анців упрод овж доби, тижня, місяц я, 

навча льного року дає змогу педаг огічному колек тиву створ ити систе му навча льно-

виховної робот и та забез печити єдніс ть педаг огічного проце су і вплив у на 

вихов анців і в урочн ий, і позау рочний час; найго ловніша особл ивість, що відрі зняє 

закла ди інтер натного типу від загал ьноосвітніх шкіл, зумов лена специ фічним 

склад ом вихов анців. 

Система освіт и Украї ни покли кана відкр ити для дітей нові, більш ефект ивні 

шляхи інтег рації в суспі льство, що відоб ражено в норма тивних докум ентах 

міжна родного рівня (ратифікованих в Украї ні) та внутр ішньодержавних: Конве нції 

ООН про права дитин и, Конве нції про захис т і заохо чення прав і гідно сті інвал ідів, 

Конст итуції Украї ни, Закон ах Украї ни „Про освіт у”, „Про реабі літацію інвал ідів в 
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Украї ні”, „Про основ и соціа льної захищ еності інвал ідів в Украї ні”, а також в Указа х 

Прези дента Украї ни від 01.06.2005 р. № 900 „Про першо чергові заход и щодо 

створ ення сприя тливих умов з життє діяльності осіб з обмеж еними фізич ними 

можли востями”, № 609/2012 „Про націо нальну страт егію профі лактики сиріт ства на 

періо д до 2020 року; наказ і Мініс терства освіт и і науки Украї ни від 11.09.2009 р. 

№ 55 „Про затве рдження Плану дій щодо запро вадження інклю зивного навча ння у 

загал ьноосвітніх навча льних закла дах на 2009 – 2012 роки”; наказ і Мініс терства 

соціа льної політ ики Украї ни від 20 січня 2014 року № 27 „Про Поряд ок веден ня 

служб ами у справ ах дітей облік у дітей, які переб увають у склад них життє вих 

обста винах” тощо. 

Нині діючи ми інсти тутами вихов ання дітей і молод і в Украї ні є: родин а, 

дошкі льні закла ди, загал ьноосвітні закла ди різни х типів, позаш кільні устан ови, 

дитяч і та молод іжні орган ізації, профе сійно-технічні учили ща, колед жі, вищі 

навча льні закла ди. На різни х етапа х суспі льного розви тку в Украї ні існув али групи 

дітей та підлі тків, які потре бували держа вної допом оги й підтр имки. 

Не ставл ячи за мету ретро спективно аналі зувати істор ичний аспек т 

стано влення систе ми закла дів інтер натного типу, заува жимо лише, що це було 

ґрунт овно вивче но й предс тавлено в дослі дженні Л. Цибул ько [352, с. 25 – 54].  

Для будь-якого суспі льства є харак терною така тенде нція: втрат а або 

зниже ння потен ціалу загал ьнолюдських і духов них цінно стей у родин і призв одить 

до прояв у феном ену соціа льного сиріт ства, що вимаг ає збіль шення кільк ості 

закла дів інтер натного типу. Після розпа ду Радян ського Союзу соціа лістичні 

держа ви були в скрут ній еконо мічній ситуа ції, що торка лось і соціа льного стану – 

кільк ість сімей, які відда вали дітей у закла ди інсти туційної опіки, значн о 

збіль шилася. Причи нами таког о явища були такі причи ни: бідні сть і відсу тність 

матер іальних ресур сів, слабк і матер іальні ресур си, відсу тність житла, багат одітні 

сім’ї, небаж ані діти, батьк и, які зловж ивали алког олем тощо. На почат ку 1990-х 

років у всіх країн ах постр адянського прост ору відбу валось зрост ання кільк ості дітей 

в інсти туційних закла дах опіки (за винят ком Білор усі та Молдо ви, зменш ення 
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прибл изно на одну трети ну), у країн ах Балті ї було зафік совано зрост ання (особливо 

у Латві ї – у 4,5 рази); подіб на ситуа ція була й у Росій ській Федер ації та Украї ні. 

За Наказ ом Мініс терства освіт и і науки Украї ни та Мініс терства Украї ни у 

справ ах сім’ї, дітей та молод і від 21 верес ня 2004 року № 747/460 „Про 

затве рдження Полож ення про дитяч і будин ки і загал ьноосвітні школи -інтернати для 

дітей -сиріт і дітей, позба влених батьк івського піклу вання” інтер натними закла дами 

назив аються дитяч і будин ки та загал ьноосвітні школи -інтернати всіх типів і форм 

власн ості для дітей -сиріт і дітей, позба влених батьк івського піклу вання. Наказ дає 

таке визна чення інтер натного закла ду: „навчально-виховні або вихов ні закла ди, що 

забез печують дітям -сиротам, дітям, позба вленим батьк івського піклу вання, умови 

для прожи вання, різно бічного розви тку, вихов ання, здобу ття певно го рівня освіт и, 

профе сійної орієн тації та підго товки, готую ть дітей до самос тійного життя ”.  

За зазна ченим наказ ом інтер натні закла ди створ юються для дітей -сиріт і дітей, 

позба влених батьк івського піклу вання, у яких вони переб увають від трьох років до 

здобу ття базов ої чи повно ї загал ьної серед ньої освіт и, а в разі необх ідності – до 

повно ліття, на повно му держа вному утрим анні за рахун ок кошті в відпо відних 

бюдже тів та інших, не забор онених закон одавством, джере л фінан сування. 

Голов ними завда ннями інтер натних закла дів є: забез печення утрим ання та 

вихов ання дітей -сиріт і дітей, позба влених батьк івського піклу вання; забез печення 

всебі чного розви тку, фізич ного, соціа льного та психі чного здоро в’я вихов анців; 

створ ення умов, сприя тливих для прожи вання дітей, їх навча ння та вихов ання; 

забез печення соціа льного захис ту, медик о-психолого-педагогічної реабі літації та 

соціа льної адапт ації вихов анців; реалі зація прав дітей -сиріт і дітей, позба влених 

батьк івського піклу вання, на належ ні умови прожи вання, різно бічного розви тку, 

вихов ання, здобу ття певно го рівня освіт и, профе сійної орієн тації та підго товки їх до 

самос тійного життя та праці. 

У сучас ній Украї ні держа вою створ ено такі типи закла дів: школи -інтернати, 

НВК, зокре ма інші навча льні закла ди: 1) загал ьноосвітні, 2) спеці альні, 3) санат орні, 

4) для обдар ованих та талан овитих дітей; 5) будин ки дитин и, 6) дитяч і будин ки, 7) 

будин ки-інтернати для дітей та молод і, 8) соціа льні центр и матер і й дитин и, 9) 
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соціа льні гурто житки для дітей -сиріт та дітей, позба влених батьк івського 

піклу вання, 10) школи та учили ща соціа льної реабі літації, 11) приту лки для дітей, 

12) центр и соціа льно-психологічної реабі літації дітей, 13) прийм альники-

розподільники для дітей [120].  

Дослідниками (Н. Абашк іна, О. Карпу ленко, С. Когут, О. Пічка р, В. Поліщ ук, 

О. Пришл як, О. Собча к, Н. Слоза нська, В. Тимен ко) вивче но досві д Австр алії, 

Австр ії, Велик обританії, Німеч чини, Польщ і, США, Швейц арії та інших країн світу, 

що засві дчує збере ження держа вних шкіл-інтернатів (дитячі будин ки, приту лки) як 

спеці алізованих закла дів для вихов ання дітей, які мають відхи лення у повед інці, 

певні психо логічні, фізич ні пробл еми. Найбі льш пошир еними типам и інтер натів є: 

лікув альні центр и з цілод обовим переб уванням дитин и, сімей ні дитяч і будин ки, 

кризо ві та дитяч і психі атричні центр и [1; 141; 168; 264; 269; 277; 314; 312; 330]. Так, 

поряд із профе сійними школа ми для підго товки соціа льних асист ентів, вихов ателів, 

фахів ців у галуз і робот и з літні ми людьм и, дітьм и й людьм и з вадам и розви тку 

існую ть також вищі профе сійні навча льні закла ди для освіт и у сфері соціа льної 

педаг огіки та відпо відні напря ми підго товки в німец ьких уніве рситетах [1]. 

Здійснений нами аналі з резул ьтатів дослі джень, прове дених у закла дах 

інтер натного типу (О. Дорог іна, В. Загре ва, А. Полян ичко, В. Слюса ренко та ін.), 

дозво лив визна чити джере ла профе сійних утруд нень соціа льного педаг ога, як-от: 

об’єкт профе сійної діяль ності соціа льного педаг ога, у якост і якого поста є 

особи стість вихов анця з харак терними соціа льними та психо емоційними 

особл ивостями, а також група вихов анців зі своїм и уявле ннями, норма ми, закон ами, 

що відрі зняють їх від дітей, які вихов уються в сім’ї; місце профе сійної діяль ності 

соціа льного педаг ога, у якост і якого поста є закла д інтер натного типу [86; 107; 272; 

313]. 

До особл ивостей конти нгенту закла ду інтер натного типу І. Роман ова [292] 

відно сить такі профе сійні трудн ощі майбу тнього соціа льного педаг ога: 

нереа льність замін и батьк ів дітям -сиротам та дітям, позба вленим батьк івського 

піклу вання, та немож ливість „погасити” почут тя жалос ті до них; упере джене 

ставл ення до сім’ї вихов анця, яка не займа ється вихов анням своїх дітей, блоку є 
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взаєм одію з нею; нероз уміння внутр ішньої психо логічної позиц ії дитин и й 

поясн ення її вчинк ів примх ами; необх ідність поєдн ання таких якост ей, як 

неупе редженість і принц иповість, обере жність і рішуч ість, строг ість і дбайл ивість, 

жаліс ть і тверд ість, добро зичливість і вимог ливість; немож ливість приді лити увагу 

кожні й дитин і, не виділ яючи окрем их вихов анців; необх ідність подол ання особи стої 

непри язні до негат ивних прояв ів повед інки вихов анців, прово коване їх некор ектним 

повод женням, демон стративним непос лухом [292]. 

Специфіка орган ізації життє діяльності закла ду інтер натного типу створ ює 

підви щену напру женість профе сійної діяль ності та вираж ається в склад ності 

нейтр алізації (мінімізації) негат ивного вплив у специ фіки закла ду інтер натного типу 

на розви ток особи стості вихов анця; необх ідності зосер едити у своїх руках безлі ч 

соціа льно-педагогічних дій; склад ність поєдн ання вимог и від дитин и дотри мання 

режим них момен тів і одноч асної турбо ти про збере ження особи стості, яка 

розви вається.  

Науковці та практ ики виокр емлюють недол іки суспі льного вихов ання, що 

негат ивно вплив ають на психі чний розви ток дітей: непра вильна орган ізація 

спілк ування дорос лих із дітьм и; вихов ання й навча ння дітей за прогр амами, які не 

компе нсують дефек ти розви тку, отрим ані відсу тністю сім’ї; недиф еренційований 

підхі д до вихов анців у проце сі вихов ання і навча ння; бідні сть конкр етно-чуттєвого 

досві ду дітей, зумов лена надмі рним звуже нням довкі лля: мала кільк ість і 

одном анітність сенсо рних подра зників, якими вони оперу ють; пості йне переб ування 

дітей в умова х колек тиву (відсутність особи стого прост ору, усамі тнення, 

самос тійності у вибор і) тощо [33; 235; 267]. Основ ним наслі дком суспі льного 

вихов ання є незад оволеність підви щеної потре би дітей в увазі та добро зичливості 

дорос лого.  

Закладам інтер натного типу прита манні й інші недол іки: орган ізація життя, 

далек ої від сімей ної; закри тість, ізоль ованість і відст ороненість від реаль ного життя; 

прису тність феном ену „суспільної власн ості”; утрат а вихов анцями родин них і 

дружн іх зв’язків. Усі зазна чені пробл еми дозво ляють охара ктеризувати соціа льну 

ситуа цію розви тку вихов анців закла дів інтер натного типу як депри ваційну. На жаль, 
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Держа вна служб а стати стики понад п’ять років оприл юднює відом чу стати стику 

МОНу і МОЗу в непов ному обсяз і, що унемо жливлює прове дення кільк існого та 

якісн ого аналі зу систе ми закла дів інтер натного типу [120], тому нашом у аналі зу 

підля гали лише оприл юднені дані за 2013 рік. 

Усього в Украї ні 957 закла дів з інтер натною формо ю утрим ання, які 

розра ховані на 153849 місць. У закла дах стано м на 1.01.2013 року переб увало 

117600 дітей (1,5% дитяч ого насел ення Украї ни). Із них 13,5 тис. (11%), тобто кожен 

десят ий, має стату с дитин и-сироти або дитин и, позба вленої батьк івського 

піклу вання. Для забез печення діяль ності закла дів перед бачено 91064 штатн у 

одини цю [120].  

Упродовж остан ніх років плано ва ємніс ть закла дів неухи льно зменш ується, 

серед ня напов нюваність закла дів усіх типів стано вить 60%. Найме нш напов неними 

є: будин ки дитин и систе ми МОЗ – 55% місць; дитяч і будин ки систе ми МОН – 57%; 

загал ьноосвітні та спеці альні школи -інтернати – 68%; санат орні школи -інтернати 

77%; спеці алізовані школи -інтернати для обдар ованих дітей – 93%; будин ки-

інтернати для дітей та молод і Мініс терства соціа льної політ ики – 80%;соціальні 

центр и матер і і дитин и – 56%; соціа льні гурто житки на 55%; приту лки для дітей 

Служб у справ ах дітей – 62%; центр и соціа льно-психологічної реабі літації для дітей 

– 67% [120].  

За терит оріальним розпо ділом найбі льше закла дів функц іонує в Донец ькій 

(92), Дніпр опетровській (70), Одесь кій (53), Харкі вській (50), Луган ській (48), 

Львів ській (48), Запор ізькій (45) облас тях. Найме нше закла дів у м. Севас тополі (11), 

Черні вецькій (18), Терно пільській (19), Волин ській (22) Хмель ницькій (26), 

Черні гівській (26) облас тях. Проте пряма пропо рція, чим більш е закла дів – тим 

більш е дітей охопл ено інтер натними закла дами, не має свого підтв ердження. Так, 

Запор ізька облас ть за кільк істю закла дів займа є сьоме рейти нгове місце серед 

регіо нів Украї ни, а за охопл енням дітей цією формо ю вихов ання є лідер ом в 

Украї ні, бо в інтер натних закла дах вихов ується 2,6% дитяч ого насел ення регіо ну. У 

Микол аївській, Херсо нській облас тях – по 2%, у Полта вській – 1,9%, 

Кіров оградській – 1,8% дитяч ого насел ення. Дитяч і закла ди з інтер натною формо ю 
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утрим ання розта шовані по всій терит орії Украї ни. Тільк и 25% терит оріально-

адміністративних одини ць не мають на своїй терит орії закла дів будь-якої форми 

власн ості. Із загал ьної кільк ості дитяч их закла дів (957) з інтер натною формо ю 

утрим ання дітей найбі льш пошир еними є загал ьноосвітні школи -інтернати та 

спеці альні школи -інтернати, включ аючи навча льно-реабілітаційні центр и (для дітей 

з особл ивими освіт німи потре бами), 76% від загал ьної кільк ості закла дів, у них 

навча ється 54,4% від кільк ості дітей, що є вихов анцями закла дів [120]. 

Найменшими група ми закла дів є санат орні школи -інтернати (67 закла дів), що 

стано вить 11% усіх шкіл-інтернатів, у яких навча ється та лікує ться 17% дітей, та 

спеці алізовані школи -інтернати для обдар ованих дітей – 9% усіх закла дів. У них 

вихов ується 5% дітей. 

Усе більш е загал ьноосвітніх шкіл-інтернатів працю ють у режим і 

загал ьноосвітніх шкіл, збері гаючи при цьому стату с інтер натного закла ду з 

відпо відним фінан суванням. Для збіль шення кільк ості дітей у цих закла дах, крім 

дітей, які переб увають у закла ді цілод обово, додаю ться діти, які отрим ують тільк и 

освіт ні послу ги. Закла ди змуше ні прийм ати дітей, які не потре бують інтер натної 

послу ги, і факти чно стают ь загал ьноосвітніми школа ми. Сього дні кожна 4 дитин а 

відві дує загал ьноосвітню школу -інтернат як звича йний навча льний закла д [120]. 

Загал ом у систе мі інтер натних закла дів діє 44 навча льно-реабілітаційні центр и, у 

яких вихов ується 6324 дитин и з особл ивими освіт німи потре бами: з вадам и слуху, 

зору, тяжки ми систе мними мовле ннєвими поруш еннями, тяжки ми поруш еннями 

опорн о-рухового апара ту в поєдн анні з розум овою відст алістю, затри мкою 

психі чного розви тку [120]. Щорок у в Украї ні близь ко восьм и тисяч дітей 

залиш аються без батьк івського піклу вання, зокре ма через склад ні життє ві 

обста вини, безві дповідальне ставл ення батьк ів до своїх обов’язків і жорст оке 

повод ження з дітьм и, ужива ння батьк ами алког олю, нарко тичних засоб ів [275].  

Кроком впере д на шляху рефор мування закла дів інтер натного типу є 

Доруч ення Прези дента Украї ни № 1-1/1852 від 22.07.2013 [120] щодо забез печення 

розро блення й затве рдження поряд ку створ ення та функц іонування центр ів 

соціа льної підтр имки дітей і сімей із відпо відним фінан совим забез печенням. У 
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зв’язку з тим, що завер шується запро вадження діяль ності соціа льних фахів ців у 

кожно му насел еному пункт і Украї ни, поста є питан ня щодо напря му їхньо ї робот и. 

Голов на мета цієї діяль ності соціа льного педаг ога – навчи ти батьк ів не втрач ати 

право на вихов ання своїх дітей, не нехту вати батьк івством. Це створ ить умови для 

зменш ення розлу чуваності сімей, асоці альних прояв ів, злочи нності та, урешт і-решт, 

кільк ості дітей без батьк ів. 

В Украї ні започ атковано різно манітні форми викор истання ресур сів закла дів 

інтер натного типу, що допов нюються так звано ю „зворотною інклю зією”, коли в 

таких устан овах навча ються діти з абсол ютно різни м рівне м здоро в’я та розви тку – 

майже норма льним (значна матер іальна та дидак тична база інтер натів, багат ий 

досві д педаг огів, комфо ртні умови переб ування дитин и, підви щена безпе чність 

серед овища, ізоль ованого, на відмі ну від звича йної школи, від більш ості соціа льних 

ризик ів, усе більш е прива блює сього дні батьк ів здоро вих дітей з благо получних 

сімей ) та гостр о анома льним (зазначені вище умови переб ування забез печують 

можли вість для дітей, що раніш е навча лися лише на дому, відві дувати індив ідуальні 

та навіт ь звича йні класн і занят тя в інтер натах) [286]. 

На зміни в діяль ності шкіл-інтернатів вплив ає й те, що сього дні все більш а 

кільк ість батьк ів, усупе реч наявн ій ще у вітчи зняному суспі льстві 

стигм атизувальній думці, бажає самос тійно вихов увати власн у, а іноді й всино влену 

дитин у з особл ивостями здоро в’я та розви тку. На думку О. Расск азової [286], 

серед овище інтер нату в сучас них умова х стає все більш відкр итим: батьк и дітей з 

особл ивостями здоро в’я та розви тку все часті ше відмо вляються від цілод обового 

переб ування дітей та актив но долуч аються до життя освіт нього закла ду, крім того, 

за рахун ок техні чних засоб ів розши ряються можли вості вільн ої комун ікації учнів; у 

вихов ний проце с впров аджуються „відкриті” форми масов ої робот и з учням и та їх 

оточе нням. 

Отже, сучас ні закла ди інтер натного типу можут ь розгл ядатися як освіт ні 

закла ди зі значн им інклю зивним потен ціалом і можли востями розви тку соціа льності 

дітей, що необх ідно розви вати, а не знищу вати [286]. 
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Дослідники (А. Полян ичко, О. Полян овська, Ю. Черне цька та ін.) зазна чають, 

що в більш ості загал ьноосвітніх шкіл-інтернатів парал ельно співі снують дидак тична 

систе ма, систе ма вихов ної робот и, побут ово-господарська систе ма, систе ма 

адмін істративної робот и тощо, що штучн о розді ляє життє діяльність вихов анців на 

навча ння, вихов ання, побут, спорт ивно-оздоровлювальну діяль ність тощо; до цих 

закла дів, перед усім, зарах овують дітей -сиріт, дітей, які позба влені батьк івського 

піклу вання (соціальні сирот и), а також дітей з непов них, пробл емних та матер іально 

незаб езпечених сімей [272; 271; 354].  

Діяльність закла дів інтер натного типу мають на вітчи зняних терен ах славе тні 

тради ції та харак теризуються наявн істю значн ого досві ду розви тку й корек ції, 

реабі літації вихов анців. На думку вчени х, для деяки х дітей закла ди інтер натного 

типу продо вжують бути найбі льш оптим альним варіа нтом розви вального 

серед овища, отже, інклю зія не повин на стати незва женим, форма льним „скиданням” 

усіх дітей з інтер натів до масов их шкіл. Слід пам’ятати, що зміни при інклю зії 

мають торка тися значн о більш ою мірою масов их шкіл, ніж спеці альних [354, с. 15, 

131]. 

Можна виокр емити суб’єктивні та об’єктивні чинни ки, що ускла днюють 

адапт ацію випус кників закла ду інтер натного типу.  

До влашт ування в школу -інтернат діти зазви чай здебі льшого не мали 

належ них умов життя й розви тку, часом опиня лися поза школо ю, часто -густо 

займа лися бродя жництвом, жебра цтвом, скоюв али право порушення. Части на з них 

наділ ена важко ю спадк овістю. Через зазна чені обста вини ці діти отрим ували 

звуже ну або й викри влену інфор мацію про себе й про інших людей, про довкі лля, у 

них форму валися несті йкі або дефор мовані морал ьні перек онання, а потре би й 

цінні сні орієн тації зводи лися перев ажно до матер іальних речей та примі тивних 

розва г.  

Отже, вихов анці загал ьноосвітньої школи -інтернату потре бують особл ивих 

вихов них вплив ів на основ і компе нсаційних, корек ційних та реабі літаційних 

техно логій. 

Аналіз дослі джень, прове дених у багат ьох країн ах світу (А. Айхор н, 
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І. Лангм ейер та 3. Матей чек, Г. Прихо жан і М. Толст их та ін.) засві дчує, що поза 

сім’єю розви ток дитин и відбу вається особл ивим шляхо м, у неї вифор мовуються 

специ фічні риси харак теру та повед інки [4; 195; 276]. Значн а части на бездо глядних 

дітей і підлі тків відрі зняється девіа нтною повед інкою, ужива є алког оль, нарко тики, 

здійс нює право порушення, страж дає на сомат ичні хворо би та психі чні розла ди 

[319, с. 240]. Також устан овлено, що в розви тку дітей, які вихов уються в 

інтер натних закла дах, виявл ено не прост о відст авання чи недор озвиненість 

особи стісних утвор ень, а й інтен сивне форму вання принц ипово інших механ ізмів, за 

допом огою яких дитин а прист осовується до життя в цих устан овах. На думку 

дослі дниці Н. Панте лєєвої, для більш ості випус кників закла дів інтер натного типу 

харак терний нероз винений соціа льний інтел ект – це: низьк а здатн ість 

викор истовувати в практ иці отрим ані знанн я, невмі ння орієн туватися в соціу мі і 

взаєм одіяти з ним), утрим анство, нероз уміння матер іального боку життя, підви щена 

сугес тивність, схиль ність до асоці альної повед інки, неаде кватність самоо цінки та 

рівня домаг ань, а також низьк а мотив ація до навча ння [255]. Випус кник уважа є, що 

джере ло всіх благ лежит ь ззовн і, і єдини й спосі б їх знайт и – отрим ати з цього 

зовні шнього джере ла всі можли ві пільг и, відпо відні право вим стату сом випус кника 

закла ду інтер натного типу (Г. Сєм’я) [300].  

Є також й об’єктивні чинни ки, що ускла днюють адапт ацію випус кників 

закла ду інтер натного типу.  

Передусім, це – житло ві пробл еми (збереження наявн ого житла тощо); 

побут ова адапт ація (недостатньо розви нені практ ичні навич ки веден ня домаш нього 

госпо дарства, розпо ділу сімей ного бюдже ту); низьк а психо логічна готов ність до 

самос тійного життя (низька сформ ованість комун ікативних навич ок, підви щена 

залеж ність, несам остійність – утрим анська позиц ія) тощо [255, с. 198]. 

На жаль, право на вищу освіт у реалі зують лише 4% вихов анців закла дів 

інтер натного типу. Більш ість випус кників – 68,8% – після дев’ятого класу 

вступ ають до навча льних закла дів почат кової профе сійної освіт и; значн о менша їх 

кільк ість – 20,2% – до закла дів серед ньої профе сійної освіт и. Крім того, части на 
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вихов анців-випускників влашт овується на робот у без отрим ання освіт и – 7% 

[255, с. 199]. 

В Украї ні наліч ується майже 8 млн. дітей. За даним и ЮНІСЕ Ф, 95 тис. 

переб увають у закла дах інтер натного типу [280]. Перев ажна більш ість із них 

поход ять із соціа льно вразл ивих сімей, де виник ла пробл ема зловж ивання 

алког олем, нарко тиками, поган ого повод ження з дітьм и тощо. Утім, коли дитин а 

втрач ає сім’ю, альте рнативою цьому може бути у крайн ьому випад ку інша сім’я, але 

ніяк не інтер нат, де вона переб уває в ізоль ованому серед овищі, що заваж ає її 

розви тку. 

Проаналізуємо думки насел ення щодо соціа льного сиріт ства, форм опіки й 

усино влення дітей, позба влених батьк івської опіки [91]. 

З приво ду причи н соціа льного сиріт ства інтер в’юерами було запро поновано 

респо ндентам визна чити чинни ки, що прово кують його пошир ення в Украї ні, – „На 

Вашу думку, які найбі льш суттє ві причи ни пошир ення соціа льного сиріт ства в 

Украї ні?” На думку респо ндентів, найбі льш суттє вими причи ни, що прово кують 

пошир ення соціа льного сиріт ства, безпр итульності та бездо глядності дітей, є 

зловж ивання батьк ами алког олем і нарко тичними засоб ами (70%), безві дповідальне 

ставл ення батьк ів до викон ання своїх обов’язків (62%), бідні сть сімей із дітьм и 

(39%), пошир ення насил ьства та жорст окості в сім’ї та зниже ння морал ьності серед 

насел ення (відповідно 26 і 24%) тощо [91]. За даним и соціо логічних дослі джень у 

сучас них умова х розви тку суспі льства причи нами сиріт ства є збіль шення кільк ості 

позаш любних дітей (19,8% від загал ьної кільк ості новон ароджених); розлу чень і 

сімей, у яких дитин у вихов ує один із батьк ів; кільк ості батьк ів, позба влених 

батьк івських прав. Сього дні вперш е з часів Велик ої Вітчи зняної війни смерт ність 

перев ищує народ жуваність, розпа дається кожен треті й шлюб, 90% дітей -сиріт, котрі 

переб увають під опіко ю держа ви, – сирот и при живих батьк ах. Близь ко 60% батьк ів 

відмо вляються від дитин и в полог овому будин ку, мотив уючи небаж ання її 

вихов увати відсу тністю необх ідних умов; 60% матер ів, чиї діти переб увають у 

будин ку дитин и, квалі фікуються як матер і-одиначки. Части на матер ів посил ається 

на недос татню психо логічну зрілі сть і відсу тність матер инських почут тів. Близь ко 
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30% дітей потра пляють у дитяч і будин ки та інтер нати від батьк ів-алкоголіків. Лише 

невел ику части ну дітей залиш ають батьк и через виявл ення в них при народ женні 

фізич ного дефек ту [58]. 

За даним и Мініс терства Украї ни у справ ах сім’ї, молод і та спорт у, кільк ість 

дітей, які залиш аються без батьк івського піклу вання і потре бують улашт ування, є 

значн ою. На почат ок 1996 р. таких дітей наліч увалося 18238, 1997 р. – 19376, 1998 р. 

– 20121, 1999 р. – 20665, 2000 р. – 22032, 2001 р. – 22279, 2002 р. – 23823, 2003 р. – 

23281, 2004 р. – 22642, 2005 р. – 22415, 2006 р. – 22161, 2007 р. – 24094, 2008 р. – 

22547, 2009 р. – 19476; кільк ість дітей -сиріт та дітей, позба влених батьк івського 

піклу вання на 1 січня 2010 р. стано вила 100772, на 1 січня 2011 р. – 98119 [233]. 

Значн ими є цифри і щодо кільк ості непов нолітніх, які мають одног о з батьк ів, або не 

мають батьк ів, або прожи вають у дитяч их будин ках-інтернатах і переб увають на 

профі лактичному та преве нтивному облік у в підро зділах кримі нальної міліц ії у 

справ ах дітей, а також тих, які засуд жені за вчине ння злочи нів. 

Крім того, близь ко 8 тис дітей в Украї ні у 2011 році числи лися таким и, що 

втрат или батьк ів унасл ідок позба влення батьк івських прав, а майже 100 тис дітей в 

Украї ні живут ь на вулиц і [280]. Дослі дницею І. Манох іною дефін іція „діти, 

позба влені батьк івського піклу вання” тлума читься так: „діти, які залиш илися без 

піклу вання батьк ів у зв’язку з позба вленням їх батьк івських прав, відіб ранням у 

батьк ів без позба влення батьк івських прав, визна нням батьк ів безві сти відсу тніми 

або недіє здатними, оголо шенням їх помер лими, відбу ванням покар ання в місця х 

позба влення волі та переб уванням їх під варто ю на час слідс тва, розшу ком їх 

орган ами внутр ішніх справ, пов’язаним з ухиле нням від сплат и аліме нтів та 

відсу тністю відом остей про їх місце знаходження, трива лою хворо бою батьк ів, яка 

переш коджає їм викон увати свої батьк івські обов’язки, а також підки нуті діти, 

батьк и яких невід омі, діти, від яких відмо вилися батьк и, та безпр итульні діти” [216, 

с. 102 – 103]. 

Проте офіці йної стати стики немає, і вона ґрунт ується лише на думці 

спеці алістів, що займа ються цією пробл ематикою. У цій цифрі не врахо вані ті діти, 

що переб увають так би мовит и „на межі”, тобто практ ично за крок до таког о 
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скрут ного стано вища. Більш ість з дітей, які живут ь або працю ють на вулиц і, – не 

біоло гічні, а соціа льні сирот и. Зазви чай дитин а-сирота тимча сово або пості йно 

переб уває поза сімей ним оточе нням унасл ідок утрат и батьк ів, або яка не може з 

певни х причи н чи з власн их інтер есів залиш атися в сімей ному оточе нні й потре бує 

захис ту та допом оги з боку держа ви [215, с. 27]. 

До 70% з них мають живих батьк ів або опіку нів, однак ті не піклу ються про 

них належ ним чином. Отже, 95 тис дітей, що переб увають у закла дах інтер натного, 

плюс 100 тис. дітей вулиц і, тобто майже 200 тис. дітей в Украї ні потре бують 

соціа льної допом оги (рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Кільк ість дітей у різни х типах дитяч их закла дів з інтер натною 

формо ю утрим ання  

Проте ця ситуа ція радик ально зміню ється. Зокре ма, динам іка зменш ення 

кільк ості дітей в інтер натних закла дах за 4 роки вигля дає так: 2008 року – 104 тис. 

13 дітей, 2009 – 101 тис. 819, 2010 – 96 тис. 474, 2011 – 94 тис. 383 [280]. 

Вплив соціа льної депри вації залиш ається відчу тним після завер шення 

навча ння в закла дах інтер натного типу, адже вихов анці не отрим ують адекв атного 

уявле ння про реаль ні склад нощі життя, що очіку ються попер еду; не можут ь 

адапт уватися до умов, що їх оточу ють; у перев ажній більш ості вони не підго товлені 
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до шлюбу, до життя в сім’ї, вихов ання дітей (Л. Долин ська, А. Полян ичко) [85; 272]. 

Так, лише 35% випус кників шкіл-інтернатів орієн товані на створ ення родин и, 9% 

мріют ь продо вжити навча ння у вищих навча льних закла дах, 47% задов олені 

праце влаштуванням (І. Демен тьєва) [80, с. 68]. Особл иво ускла днює життя 

вихов анців відсу тність необх ідного практ ицизму й право ва негра мотність, через що 

вони легко стают ь жертв ами шахра їв, злочи нних угруп увань, потра пляють до групи 

соціа льного ризик у (О. Дорог іна, В. Загре ва) [86; 107].  

За даним и Мініс терства внутр ішніх справ Украї ни, у 2014 році на облік у в 

орган ах кримі нальної міліц ії у справ ах дітей переб увало понад дві тисяч і 

непов нолітніх, які вихов уються в дитяч их будин ках і школа х-інтернатах [83; 

103, с. 125]. Упрод овж перши х трьох -п’яти років після закін чення держа вних 

закла дів опіки 30% випус кників потра пляють у поле зору право охоронних орган ів 

через асоці альну повед інку, у майбу тньому 40% скоюю ть злочи ни і опиня ються на 

лаві підсу дних, 30 – 40% стают ь алког оліками, нарко манами та безха тченками, 10% 

покін чують життя самог убством і лише 10% – це ті, чиє життя склал ось більш -менш 

благо получно (І. Демен тьєва, Н. Конон ова) [80; 172]. Зазна чимо, що, підтр имуючи 

ініці ативи Прези дента Украї ни щодо впров адження сімей них форм влашт ування 

дітей, Мініс терством освіт и і науки продо вжується спіль на робот а з місце вими 

орган ами управ ління освіт ою з визна чення доціл ьності функц іонування кожно го 

інтер натного закла ду [231]. 

Так, упрод овж 2013 – 2014 року рефор мовано 41 інтер натний закла д, зокре ма 

36 для дітей -сиріт та дітей, позба влених батьк івського піклу вання в різні типи 

навча льних закла дів. Рефор мування прово диться відпо відно до регіо нальних 

прогр ам розви тку освіт и, якими перед бачено форму вання мереж і навча льних 

закла дів, необх ідної для надан ня освіт ніх послу г. Окрім того, вжива ються заход и 

щодо повер нення дітей із сімей соціа льно незах ищених катег орій, які на сього дні 

вихов уються в інтер натних закла дах, до своїх батьк ів або осіб, які їх замін юють.  

Назвемо катег орії дітей, які мають найбі льший ризик залиш итися без 

батьк ів і вихов уватись у закла дах інтер натного типу, це: діти, що були народ жені 

поза шлюбо м; діти, які народ жені непов нолітніми матер ями; діти, які страж дають 
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від сімей ного насил ьства; діти, чиї батьк и мають нарко тичну або алког ольну 

залеж ність; діти, батьк и яких вихов увалися в закла дах інтер натного типу; діти, 

батьк и яких переб увають у конфл ікті із закон ом; діти, чиї сім’ї переб увають за 

межею бідно сті; діти, що постр аждали від епіде мії ВІЛ/СНІД; інвал ідність дітей і 

батьк ів; діти батьк ів-переселенців із Донба су, Криму та батьк ів, які загин ули під час 

АТО. 

Діти, що були народ жені поза шлюбо м. Почин аючі з 2006 року, кожна п’ята 

дитин а в Украї ні народ жується поза шлюбо м. У 2011 році таких дітей було 110 

тисяч. До певно ї міри ця висок а цифра поясн юється тим, що значн а части на дітей 

народ жується не без батьк а, а в батьк ів, які знахо дяться в так звано му цивіл ьному 

шлюбі. Соціо логи вивчи ли цю ситуа ції й довод ять, що в дітей, народ жених у 

цивіл ьному шлюбі, більш е ризик ів залиш итися без батьк а або обох батьк ів, ніж у 

дітей, що народ жені в шлюбі. Причи ною тому є різне ставл ення жінок та чолов іків 

до цивіл ьного шлюбу: жінка вірит ь у те, що цей шлюб назав жди, і народ жує дітей, а 

для чолов іків дуже часто це тимча совий, не остат очний вибір дружи ни [355]. 

Діти, які народ жені непов нолітніми матер ями. Народ ження дитин и 

непов нолітньою матір ’ю рідко буває запла нованою подіє ю. Найча стіше вагіт ність 

буває випад ковою, дитин а – небаж аною, тому не без підст ав діти непов нолітніх 

жінок уважа ються групо ю ризик у, які можут ь опини тися без батьк івської опіки. У 

2009 р. у жінок віком 12 – 17 років народ илося 10365 дітей. Дівча т, які народ или 

дітей у віці до 15 років, у 2007 р. було 143, у 2009 – 172. 

Окремою групо ю є діти, які страж дають від сімей ного насил ьства, вони 

мають велик ий ризик залиш итися без батьк івського піклу вання, з одног о боку – 

через те, що батьк ів можут ь позба вити батьк івських прав, з іншог о – тому що діти, 

які не бажаю ть мирит ися з різни ми прояв ами насил ьства, самос тійно залиш ать 

родин у. Прибл изно 5% дітей (понад 400 тис.) були і залиш аються жертв ами різни х 

злочи нів, зокре ма сімей ного насил ьства. 

Складною групо ю є група дітей, чиї батьк и мають нарко тичну або 

алког ольну залеж ність. Практ ика підтв ерджує, що непов нолітні з родин нарко - та 

алкоз алежних досит ь часто опиня ються серед дітей, позба влених батьк івського 
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піклу вання. За даним и Держа вної соціа льної служб и для сім’ї, дітей та молод і біля 

18% сімей з дітьм и, що знахо дять у склад них життє вих обста винах, мають пробл еми 

внасл ідок нарко тичної чи алког ольної залеж ності одног о чи двох члені в сім’ї. Тобто 

пошир ення алког олізму та нарко манії збіль шує кільк ість дітей, які залиш аються без 

батьк івської опіки. 

На жаль, тенде нція до зменш ення кільк ості дітей, батьк и яких вихов увалися в 

закла дах інтер натного типу, не спост ерігається. Практ ика діяль ності будин ків 

дитин и, служб у справ ах дітей та центр ів соціа льних служб підтв ерджує факт 

наявн ості в дітей, які народ илися в сім’ях колиш ніх випус кників інтер натних 

закла дів, велик ого ризик у бути позба вленими батьк івської опіки. Праці вники 

будин ків дитин и, особл иво малих і серед ніх міст, засві дчують той факт, що до їх 

закла дів потра пляють діти, матер і, бабус і й навіт ь праба бусі яких також 

вихов увалися в інтер натах [355]. 

До катег орії дітей, які мають найбі льший ризик залиш итися без батьк ів і 

вихов уватись у закла дах інтер натного типу, відне сено дітей, батьк и яких 

переб увають у конфл ікті із закон ом. За даним и Держа вної пеніт енціарної служб и 

153 тисяч і 800 грома дян країн и утрим уються у слідч их ізоля торах та устан овах 

викон ання покар ань. Їхні діти, у кращо му випад ку, залиш аються без одног о з 

батьк ів. На сього дні у випра вних колон іях знахо диться більш е 10 000 жінок, 

зокре ма прибл изно 7 000 жінок, які мають дітей. Для вихов ання дітей тих жінок, які 

переб увають у місця х позба влення волі, створ ено два будин ки дитин и, де у 2007 

році вихов увалося 90, а у 2012 році – 120 дітей віком до трьох років. Діти віком 

старш е трьох років на термі н відбу вання покар ання перед аються під опіку родич ам 

або в закла ди інтер натного типу, тобто позба вляються батьк івської опіки. 

Виокремлюються також дві катег орії дітей, чиї сім’ї переб увають за межею 

бідно сті та тих, що постр аждали від епіде мії ВІЛ/СНІД. В Украї ні досі гостр ою 

залиш ається пробл ема бідно сті сімей з дітьм и. У 2011 р. рівен ь бідно сті 

домог осподарств з дітьм и набли зився до 32%, що в 1,7 разу більш е, ніж у 

домог осподарствах без дітей. Рівен ь бідно сті серед сімей з 1 дитин ою стано вить 

26,9%, з 2 дітьм и – 39,6%, з 3 дітьм и – 53,8%, з 4 та більш е – 72,3%. 
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Поширення епіде мії ВІЛ/СНІДу веде до збіль шення кільк ості дітей -сиріт та 

дітей, позба влених батьк івського піклу вання, не тільк и за рахун ок помер лих від 

СНІДу батьк ів, але й за рахун ок відмо ви родич ів від дітей, народ жених ВІЛ-

позитивними матер ями. Частк а дітей, позба влених батьк івського піклу вання, серед 

ВІЛ-позитивних та хвори х на СНІД дітей стано вить 13% [355]. 

Є також катег орія дітей -інвалідів і їхніх батьк ів, теж інвал ідів. Важка 

вродж ена інвал ідність дитин и (ДЦП, синдр ом Дауна, глибо кий психі чний розла д) 

часто стают ь причи ною того, що дітей не забир ають з полог ового будин ку. 

Стати стика показ ує, що в інтер натних закла дах прожи ває 11% дітей -інвалідів, а 

перев ажна більш ість 89% – прожи вають у сім’ях. Інвал ідність батьк ів також вплив ає 

на втрат у дітьм и батьк івської опіки. Особл иво небез печні психі чні захво рювання 

матер ів. За даним и інсти туту соціа льних дослі джень до 30% дітей у приту лках мали 

психі чно хвори х матер ів. 

Окрему катег орію будут ь стано вити діти батьк ів-переселенців, вимуш ено 

перем іщених із Донба су, Криму, та батьк ів, які загин ули під час 

антит ерористичної опера ції. Стати стичних даних поки ще немає, проте 

необх ідність підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в інтер натних 

закла дах саме з такою катег орією дітей уже існує. 

Аналіз розмі рів груп ризик у дітей, які можут ь утрат ити батьк івську опіку, 

показ ує, що, незва жаючи на значн у робот у з підтр имки дітей, які вже позба влені 

опіки, кільк ість дітей, що переб увають під загро зою залиш итися без батьк ів, дуже 

велик а. 

Отже, виявл ені трудн ощі у фахів ців, які працю ють у закла дах інтер натного 

типу, будут ь покла дені в основ у зміст у підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів, 

мета якої – форму вання готов ності майбу тнього соціа льного педаг ога до подол ання 

профе сійних трудн ощів. Зміст підго товки у ВНЗ, що включ ає трудн ощі майбу тньої 

діяль ності, орієн тує майбу тніх молод их фахів ців не тільк и на конкр етну профе сійну 

діяль ність і готов ність до освоє ння нових знань, але й на форму вання і кориг ування 

особи стісних якост ей, які полег шують адапт ацію до місця робот и, забез печують 

профе сійну мобіл ьність і конку рентоспроможність фахів ця, що відпо відає запит ам 
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сучас ного суспі льства. Сучас ні закла ди інтер натного типу можут ь розгл ядатися як 

освіт ні закла ди зі значн им інклю зивним потен ціалом і можли востями розви тку 

соціа льності дітей. Закла ди інтер натного типу необх ідно розви вати, а не знищу вати,  

привн осячи і осуча снені форми взаєм одії і співп раці з вихов анцями, і систе матично 

оновл юючи засоб и самоо світи соціа льних педаг огів. 

 

Висновки із першо го розді лу 

 

У межах реалі зації дескр иптивної страт егії дослі дження, яка перед бачає 

теоре тичне обґру нтування об’єкта дослі дження й метод ологічних джере л, 

загал ьнофілософську, конкр етно-наукову харак теристику прові дних понят ь, метод и 

і техні ку дослі дження, проан алізовано об’єкт дослі дження – профе сійну підго товку 

майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу – у 

теорі ї і практ иці вітчи зняної та заруб іжної вищої освіт и. 

Усі понят тя, що харак теризують підго товку майбу тнього соціа льного педаг ога 

до робот и в закла дах інтер натного типу, розпо ділено на дві групи. 

До першо ї групи понят ь, що харак теризують підго товку майбу тнього 

соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу, нами відне сено 

понят тя „підготовка” і „професійна підго товка”. 

У конте ксті дослі дження пробл еми викор истано понят тя „підготовка” в 

широк ому значе нні як надан ня необх ідного запас у знань, перед ачі навич ок, досві ду 

тощо в проце сі навча ння та практ ичної діяль ності. Сучас на профе сійна підго товка 

майбу тнього соціа льного педаг ога перед бачає розши рення кола його підго товки за 

рахун ок посил ення практ ичного компо нента. Одним із найбі льш прийн ятних 

варіа нтів таког о перет ворення є проце с форму вання готов ності майбу тнього 

соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу. Мета і резул ьтат 

профе сійної підго товки майбу тнього соціа льного педаг ога – це квалі фікований 

фахів ець, підго товлений до включ ення в стабі льне педаг огічне серед овище, вимаг ає 

певни х знань і навич ок. 

До друго ї групи понят ь, що харак теризують підго товку майбу тнього 
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соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу, нами відне сено 

понят тя „підготовленість”, „готовність”, „професійна діяль ність”, 

„квазіпедагогічна діяль ність”, „готовність до педаг огічної діяль ності”, 

„професійна готов ність до діяль ності”, „готовність майбу тнього соціа льного 

педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу”. 

Ураховуючи різно манітність підхо дів у дослі дженнях, присв ячених понят тю 

„готовність”, проан алізовано різні погля ди на цю пробл ему з метою виявл ення 

сутно сті готов ності до діяль ності, зокре ма готов ності до робот и майбу тнього 

соціа льного педаг ога в закла дах інтер натного типу. 

Професійна діяль ність – це стан особи стості, її діяль ність, що дає можли вість 

прийм ати самос тійні рішен ня до проду ктивної реалі зації дій на основ і знань, умінь, 

навич ок і досві ду. Особи стість педаг ога прояв ляється і профе сійно форму ється в 

проце сі безпо середньої педаг огічної діяль ності або під час профе сійного навча ння в 

проце сі „квазіпедагогічної діяль ності”, під якою розум іємо модел ювання 

різно планових ситуа цій профе сійної діяль ності на навча льних занят тях.  

З’ясовано, що одним із показ ників якост і профе сійної підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів є готов ність до робот и в закла дах інтер натного типу.  

Професійну готов ність майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в 

закла дах інтер натного типу визна чаємо як багат оаспектне систе мне понят тя, що 

стано вить: сукуп ність профе сійних новоу творень, які забез печують адапт ацію й 

самор озвиток у майбу тній профе сійній діяль ності; сформ ованість особи стісних 

якост ей, котрі забез печують квалі фіковане здійс нення майбу тньої профе сійної 

діяль ності з вихов анцями закла дів інтер натного типу; поєдн ання профе сійних 

якост ей майбу тнього фахів ця, що зумов люють рівен ь резул ьтативності та 

ефект ивності навча льного проце су у ВНЗ; певни й психі чний стан майбу тнього 

фахів ця, у якому відби вається сформ ованість педаг огічного мента літету.  

Здійснений аналі з педаг огічних дослі джень із пробл еми профе сійної 

підго товки майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и з вихов анцями, які 

переб увають у закла дах інтер натного типу, дозво лив виокр емити мотив аційно-

ціннісний, когні тивно-технологічний, інфор маційно-комунікативний та 
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рефле ксивно-самоосвітній струк  турні компо ненти профе сійної підго товки 

майбу тнього соціа льного педаг ога. 

Сучасні закла ди інтер натного типу можут ь розгл ядатися як освіт ні закла ди зі 

значн им інклю зивним потен ціалом і можли востями розви тку соціа льності дітей, що 

необх ідно розви вати, а не знищу вати їх. Катег орії дітей, які мають найбі льший 

ризик залиш итися без батьк ів і вихов уватись у закла дах інтер натного типу, це: 

діти, які були народ жені поза шлюбо м; діти, які народ жені непов нолітніми 

матер ями; діти, які страж дають від сімей ного насил ьства; діти, чиї батьк и мають 

нарко тичну або алког ольну залеж ність; діти, батьк и яких вихов увалися в закла дах 

інтер натного типу; діти, батьк и яких переб увають у конфл ікті із закон ом; діти, чиї 

сім’ї переб увають за межею бідно сті; діти, що постр аждали від епіде мії ВІЛ/СНІД; 

інвал ідність дітей і батьк ів; діти батьк ів-переселенців із Донба су, Криму та батьк ів, 

які загин ули під час АТО. 

Здійснений аналі з вітчи зняного та заруб іжного досві ду засві дчує, що в 

соціа льній педаг огіці прост ежується тенде нція невпи нного пошук у нових підхо дів 

до підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного 

типу через оновл ення зміст у, форм і метод ів навча ння. Виявл ено, що соціа льний 

педаг ог, який буде працю вати в ЗІТ, має волод іти компл ексом загал ьнотеоретичних 

і спеці альних знань, висок им рівне м психо лого-педагогічної компе тентності, 

сукуп ністю необх ідних умінь і навич ок, особи стісними якост ями (комунікативність, 

емпат ійність, толер антність тощо).  

Однак, незва жаючи на значн у кільк ість науко вих дослі джень, прове дений 

аналі з підтв ерджує – дотич них до пробл ематики дослі дження науко вих робіт 

замал о, що свідч ить про слабк у розро бленість та актуа льність вибра ної теми 

дисер тації. 

Вирішенню цієї пробл еми буде присв ячено насту пні підро зділи дисер таційної 

робот и. 



76 

РОЗДІЛ 2 

СТАН ПРОФЕ СІЙНОЇ ПІДГО ТОВКИ МАЙБУ ТНЬОГО СОЦІА ЛЬНОГО 

ПЕДАГ ОГА ДО РОБОТ И В ЗАКЛА ДАХ ІНТЕР НАТНОГО ТИПУ В 

СУЧАС НИХ ВИШАХ  

 

2.1. Стан профе сійної підго товки соціа льних педаг огів до робот и в 

закла дах інтер натного типу 

 

Здійснений нами попер едній аналі з науко вої літер атури засві дчив, що в 

розум інні профе сійних особи стісних якост ей майбу тнього педаг ога єдини й погля д 

на сього дні відсу тній. Так, якост і особи стості, необх ідні для успіш ного викон ання 

профе сійної діяль ності, назив ають профе сійними (О. Гура, Н. Кічук ) [76; 155]; 

профе сійно значу щими (С. Гонча ренко, І. Зязюн, Ю. Кулют кін, А. Марко ва) [72; 

125; 189; 218]; профе сійно-особистісними (Л. Мітін а) [224]; особи стісними 

(Є. Клімо в, О. Пєхот а) [158; 263]. У нашом у дослі дженні ми оперу ватимемо 

термі ном „професійно значу щі якост і майбу тнього соціа льного педаг ога” як 

найбі льш повни м та широк овживаним.  

Емпіричне дослі дження, спрям оване на визна чення та систе матизацію 

профе сійних особи стісних якост ей педаг ога, здійс нено Б. Анань євим у перші й 

полов ині ХХ столі ття [7; 8]. У другі й полов ині ХХ столі ття з’явилися 

фунда ментальні розві дки особи стості педаг ога, здійс нені під керів ництвом 

І. Зязюн а, Н. Кузьм іної та В. Сласт ьоніна [126; 186; 306]. На думку Л. Єлисє євої, 

профе сійно важли ві якост і соціа льного педаг ога виявл яються у формі здібн остей до 

ефект ивної профе сійної діяль ності та є резул ьтатом інтег рації його індив ідуально-

особистісної своєр ідності на основ і вимог цієї діяль ності [96, с. 59], вони можут ь 

бути морал ьно зоріє нтованими, емоці йно-моральними, орган ізаторськими й 

педаг огічними. 

У дослі дженнях, присв ячених пробл емі форму вання профе сійно важли вих і 

особи стісних якост ей соціа льного педаг ога, ці понят тя розгл ядаються як 

синон імічні. Зокре ма, О. Макси мова вважа є, що майбу тній соціа льний педаг ог має 
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волод іти таким и профе сійно значу щими якост ями, як-от: мотив аційно-творча 

актив ність і профе сійна спрям ованість; інтел ектуально-логічні, інтел ектуально-

евристичні й комун ікативно-творчі здібн ості; світо глядні, естет ичні й морал ьні 

якост і особи стості, що сприя ють успіш ності соціа льно-педагогічної діяль ності; 

здібн ості особи стості до самоу правління в соціо педагогічній і соціо культурній 

діяль ності [212, с. 115]. 

Отже, профе сійно значу щі якост і особи стості майбу тнього соціа льного 

педаг ога – це стійк і загал ьні та специ фічні риси, що забез печують повно цінне 

викон ання ним своїх профе сійних функц ій та обов’язків. Це інтег роване компл ексне 

утвор ення, яке форму ється шляхо м синте зу профе сійних і особи стісних якост ей. 

Воно виник ає внасл ідок профе сіоналізації особи стісних якост ей і транс формації їх в 

особи стісно цінні.  

Номенклатуру вимог до особи стісних якост ей соціа льного педаг ога містя ть 

педаг огічні профе сіограми – ідеал ьні теоре тичні модел і педаг огічної діяль ності, 

систе мний опис соціа льно-психологічних вимог до спеці аліста та визна чення його 

ідеал ьних якост ей, необх ідних для здійс нення профе сійної діяль ності, виріш ення 

навча льно-виховних завда нь у будь-якій педаг огічній систе мі.  

Система фахов их умінь і вимог до майбу тніх соціа льних педаг огів місти ться в 

освіт ньо-кваліфікаційній харак теристиці та освіт ньо-професійній прогр амі 

підго товки.  

Вивчення сучас ного стану підго товки майбу тнього соціа льного педаг ога до 

профе сійної діяль ності у вищих навча льних закла дах Украї ни довел о актуа льність 

та доціл ьність дослі дження обран ої пробл еми.  

Проведений нами аналі з освіт ньо-професійної прогр ами за напря мом 

підго товки 0101 „Педагогічна освіт а” зі спеці альності „Соціальна педаг огіка” 

дозво ляє ствер джувати, що в станд артах вищої педаг огічної освіт и значн у увагу 

приді лено форму ванню в майбу тніх соціа льних педаг огів умінн я інтег рувати 

спеці альні, психо лого-педагогічні, метод ичні й дидак тичні знанн я в різни х 

ситуа ціях профе сійної діяль ності та засто совувати наявн ий досві д для особи стісного 
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самор озвитку й самов досконалення дотич но до майбу тньої профе сійної діяль ності в 

закла дах інтер натного типу, а саме: 

– визна чати психі чний стан вихов анців, зверт аючи увагу на їхні емоці ї, позу, 

жести, вираз очей тощо з метою добор у ефект ивних метод ів взаєм одії з дітьм и в 

навча льно-педагогічному проце сі;  

– розрі зняти, виявл яти, викли кати й розви вати емпат ію, чутли вість, чуйні сть, 

співр адість, співп ереживання, співс траждання, добро ту, справ едливість, 

турбо тливість. З’ясовувати, попер еджати й усува ти причи ни негум анного ставл ення 

до людей, твари н, росли н у проце сі опану вання й дореч ного та ефект ивного 

засто сування метод ів і прийо мів стиму лювання гуман них почут тів, стосу нків, 

повед інки;  

– аналізувати мотив и дій і вчинк ів вихов анців, а не лише їх резул ьтати;  

– виховувати симпа тію один до одног о, гуман ні почут тя, колек тивні 

взаєм ини, справ едливість, добро порядність у грі та спілк уванні;  

– реалізувати та розви вати свої педаг огічні здібн ості, включ аючи як їх 

перце птивні (розуміти та вивча ти вихов анця, співп ереживати з нею, прийм ати її 

точку зору), так і керів ні компо ненти (впливати не лише на повед інку вихов анців, а 

й на мотив и, цілі);  

– інтерпретувати та читат и внутр ішній стан вихов анця за нюанс ами її 

повед інки, волод іти засоб ами невер бальної повед інки (міміка, жести ), 

викор истовувати демок ратичний стиль керів ництва, підтр имувати однак ове 

ставл ення до всіх дітей.  

Отже, у станд артах підго товки фахів ців соціа льно-педагогічного профі лю 

підкр еслено необх ідність розви тку в майбу тніх соціа льних педаг огів здатн ості 

розум іти і сприй мати внутр ішній світ вихов анця як власн ий. Саме це розгл ядається 

як основ а успіш ності та ефект ивності майбу тньої соціа льно-педагогічної діяль ності. 

Суттєві зміни, що відбу ваються в суспі льному житті Украї ни, зумов люють 

нагал ьну потре бу пошук у та розро бки нових підхо дів до підго товки майбу тніх 

фахів ців різни х галуз ей. В умова х модер нізації вітчи зняної систе ми освіт и 

зрост ають вимог и до сучас ного педаг ога, висок опрофесійного, 
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конку рентоспроможного, творч ого фахів ця, здатн ого оптим ально реалі зовувати свій 

профе сійний потен ціал. Інтен сивний розви ток ї освіт и зумов лює необх ідність 

удоск оналення підго товки фахів ців, здатн их квалі фіковано керув ати склад ним 

проце сом освіт и та вихов анням у закла дах інтер натного типу.  

В Украї ні сформ увалася та функц іонує систе ма підго товки педаг огічних 

кадрі в, до склад у якої входи ть розга лужена мереж а вищих і серед ніх спеці альних 

навча льних закла дів. Потре ба освіт ніх закла дів у спеці алістах серед ньої і вищої 

квалі фікації задов ольняється за рахун ок уніве рситетів, причо му основ ним джере лом 

попов нення персо налу є педаг огічні навча льні закла ди (зокрема 22 педаг огічних, 26 

класи чних і гуман ітарних уніве рситетів, 27 закла дів після дипломної освіт и). 

Потен ціалом педаг огічної освіт и сього дні є 108 вищих навча льних закла дів [180]. 

Спеці альність за напря мом „Соціальна педаг огіка” студе нти здобу вають у понад 

двадц яти вишах. 

Сучасний стан підго товки до робот и в закла дах інтер натного типу 

майбу тньoгo сoцiа льнoгo педаг oга дослі джено, вихoд ячи з вимoг Держа внoгo 

галуз евoгo станд арту пiдгo тoвки фахiв ця з сoцiа льнoї педаг oгiки та йoгo oсвiт ньo-

квалiфiкацiйнoї харак теристики. 

Oсвiтньo-квалiфiкацiйна харак теристика (OКХ) випус кника вищoг o 

навча льнoгo закла ду є держа вним нoрма тивним дoкум ентoм, у якoму узага льнено 

змiст oсвiт и, тoбтo вiдoб ражено цiлi oсвiт ньoї та прoфе сiйнoї пiдгo тoвки, визна чено 

мiсце бакал авра з сoцiа льнoї педаг oгiки в струк турi держа ви й вимoг и дo йoгo 

кoмпе тентнoстi, iнших сoцiа льнo важли вих якoст ей. OКХ вiдoб ражає сoцiа льне 

замoв лення на пiдгo тoвку фахiв ця, щo рoзрo бляється у сфера х працi та прoфе сiйнoї 

пiдгo тoвки з ураху ванням аналi зу прoфе сiйнoї дiяль нoстi випус кника вищoг o 

навча льнoгo закла ду – бакал авра з педаг oгiчнoгo напря му, а такoж держа внi вимoг и 

дo oсoби стiсних i прoфе сiйних якoст ей oсoби, яка здoбу ла базoв у вищу oсвiт у 

вiдпo вiднoгo фахoв oгo спрям ування „Сoцiальний педаг oг”. 

Галузевий станд арт є склад oвoю части нoю систе ми станд артiв вищoї oсвiт и, у 

якiй узага льнено вимoг и дo змiст у oсвiт и й навча ння з бoку держа ви, свiтo вoгo 

спiвт oвариства та спoжи вачiв випус кникiв цього прoфi лю.  



80 

Державний галуз евий станд арт пiдгo тoвки фахiв ця з сoцiа льнoї педаг oгiки 

пoшир юється на oрган и управ лiння вищoю oсвiт oю, вищi навча льнi закла ди, 

мiнiс терства, вiдoм ства, асoцi ацiї, пiдпр иємства, oрган iзацiї рiзни х фoрм власн oстi, 

де гoтую ться абo працю ють фахiв цi oсвiт ньo-квалiфiкацiйнoгo рiвня „бакалавр” за 

спеці альністю 6.010106 – „Сoцiальний педаг oг”, напря мoм пiдгo тoвки 0101 

„Педагoгiчна oсвiт а” з нoрма тивним термi нoм навча ння – чотир и роки. 

Узагальненим oб’єктoм дiяль нoстi станд арту є сoцiа льнo-педагoгiчна 

дiяль нiсть у рiзни х функц ioнальних сoцiа льних oрган iзацiях усiх фoрм власн oстi, а 

такoж в oсвiт нiх, культ урних, наукo вих, кoнсу льтацiйних oрган iзацiях та устан oвах; 

у пiдрo здiлах oрган iв держа внoгo та мунiц ипальнoгo управ лiння в справ ах сiм’ї та 

мoлoд i. 

Бакалавр iз напря му „Педагoгiчна oсвiт а” має прoфе сiйне спрям ування 

„Сoцiальна педаг огіка” і пiдгo тoвлений дo рoбoт и за oдним чи кiльк oма з видiв i 

найме нувань сoцiа льнo-педагoгiчнoї дiяль нoстi за Держа вним класи фiкатoрoм видiв 

сoцiа льнo-педагoгiчнoї дiяль нoстi ДК 009-96 (затвердженo наказ oм Держс тандарту 

Украї ни вiд 22.10.96 р. № 441).  

Устанoвлення перел iку прoфе сiйнo важли вих умiнь, фoрму вання та рoзви тoк 

яких у прoце сi прoфе сiйнoї пiдгo тoвки забез печить ефект ивнiсть oсoби стiснoгo 

рoзви тку студе нта, дoзвo лилo надал i бiльш вiрoг iднo визна чити крите рiї підго товки 

майбу тньoгo сoцiа льнoгo педаг ога до робот и в інтер натних закла дах. 

Наступним етапo м вивче ння сучас нoгo стану oсoби стiснoгo рoзви тку 

майбу тньoгo сoцiа льнoгo педаг oга в прoце сi йoгo прoфе сiйнoї пiдгo тoвки став 

систе мний аналi з oсвiт ньo-прoфесiйнoї прoгр ами пiдгo тoвки майбу тнiх спецi алiстiв 

сoцiа льнo-педагoгiчнoї сфери. Oсвiт ньo-прoфесiйна прoгр ама (OПП) є держа вним 

нoрма тивним дoкум ентoм, у якoму визна чається нoрма тивний змiст навча ння, 

устан oвлюються вимoг и дo змiст у, oбсяг у й рiвня oсвiт ньoї та прoфе сiйнoї 

пiдгo тoвки фахiв ця вiдпo вiднo oсвiт ньo-квалiфiкацiйнoгo рiвня певнo ї 

спецi альнoстi.  

Державний галуз евий станд арт устан oвлює: нoрма тивну части ну змiст у в 

навча льних oб’єктах, їхній iнфoр мацiйний oбсяг та рiвен ь засвo єння в прoце сi 
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пiдгo тoвки вiдпo вiднo дo вимoг oсвiт ньo-квалiфiкацiйнoї харак теристики; 

рекoм ендoваний перел iк навча льних дисци плiн пiдгo тoвки фахiв цiв; фoрми 

держа внoї атест ацiї; нoрма тивний термi н навча ння.  

Нашим завда нням був аналi з змiст у oсвiт ньo-прoфесiйнoї прoгр ами пiдгo тoвки 

майбу тнiх сoцiа льних педаг oгiв за oсвiт ньo-квалiфiкацiйним рiвне м „бакалавр”. 

Oсвiт ньo-прoфесiйна прoгр ама (i склад ений вiдпo вiднo дo неї навча льний план) 

перед бачає такi цикли пiдгo тoвки: гуман iтарнoї, сoцiа льнo-екoнoмiчнoї та 

прирo дничo-наукoвoї, щo забез печує певни й oсвiт нiй рiвен ь; прoфе сiйнoї 

(професійно зoрiє нтoванoї) та практ ичнoї, щo разoм з пoпер еднiми цикла ми 

забез печує певни й oсвiт ньo-квалiфiкацiйний рiвен ь. 

Аналіз блoку профе сійно зoрiє нтoванoї підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів уможл ивив виокр емити тi цикли, якi найбi льше вiдпo вiдають завда нням 

нашoг o дoслi дження. За пoлoж еннями Держа внoгo галуз евoгo станд арту навча льний 

закла д має правo за узгoд женням iз Мiнiс терствoм oсвiт и та науки Украї ни 

змiню вати назви навча льних дисци плiн та рoзпo дiл блoкi в змiст oвних мoдул iв у 

них. Тoму ми вважа ли за дoцiл ьне здiйс нити аналi з навча льних планi в кiльк oх 

вищих навча льних закла дiв IV рiвня акред итацiї, де здійс нюють підго товку фахiв цiв 

oсвiт ньo-квалiфiкацiйнoгo рiвня „бакалавр” за спецi альнiстю 6.010100 – 

„Сoцiальний педаг oг” за напря мoм пiдгo тoвки 0101 „Педагoгiчна oсвiт а”. Ми брали 

за oснoв у навча льнi плани з нoрма тивним термi нoм навча ння – чoтир и роки. 

Прoан алiзoванo навча льнi плани зi спецi альнoстi „Сoцiальна педаг oгiка” таких 

вищих навча льних закла дiв: 

1. ДВНЗ „Донбаський держа вний педаг огічний уніве рситет” 

(м. Слов’янськ). 

2. Комунальний закла д „Харківська гуман ітарно-педагогічна акаде мія” 

(м. Харкі в).  

3. Харківський націо нальний педаг огічний уніве рситет ім. Г. С. Сково роди. 

(м. Харкі в). 

4. Тернoпiльський націо нальний педаг oгiчний унiве рситет iмені 

Вoлoд имира Гнатю ка (м. Терно піль). 
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Здiйснений нами аналi з дoзвo лив устан oвити, щo oскiл ьки навча льнi плани 

пiдгo тoвки бакал аврiв зі спецi альності „Сoцiальна педаг огіка” цих закла дiв 

будув алися вiдпo вiднo дo вимoг галуз евoгo станд арту, тo перел iк навча льних 

дисци плін у них майже iдент ичний. Блоки, що входя ть дo наукo вo-предметнoї 

пiдгo тoвки: Вступ дo спецi альнoстi; Сoцiа льна педаг oгiка; Технo лoгiї сoцiа льнo-

педагoгiчнoї рoбoт и; Сoцiа льнo-педагoгiчна рoбoт а у закла дах освіт и; Сoцiа льний 

супро від сім’ї.  

Прoте трапл яються рoзбi жнoстi у варiа тивнiй части нi (перелiках предм етiв, 

запрo пoнoваних вищим навча льним закла дoм та пoдан их на вибiр студе нтам). 

Варiа тивна части на вiдби ває такoж спрям oванiсть спецi алiзацiї майбу тнiх 

сoцiа льних педаг огів.  

Аналiз практ ичнoгo вирiш ення прoбл еми підго товки майбу тньoгo сoцiа льнoгo 

педаг oга до робот и в інтер натних закла дах здiйс ненo за таким и напря мами: аналi з 

змiст у oсвiт ньo-квалiфiкацiйнoї харак теристики сoцiа льнoгo педаг oга за рiвне м 

„бакалавр”; аналi з змiст у oсвiт ньo-прoфесiйнoї прoгр ами пiдгo тoвки майбу тнiх 

сoцiа льних педаг oгiв за oсвiт ньo-квалiфiкацiйним рiвне м „бакалавр”; аналi з 

перел iку блoкi в змiст oвних мoдул iв та навча льних дисци плiн, щo мають бути 

предс тавленi в прoфе сiйнiй пiдгo тoвцi майбу тньoгo сoцiа льнoгo педаг oга. 

Наведемо прикл ад зведе ної навча льної прогр ами вивче ння дисци пліни 

„Соціально-педагогічна робот а в закла дах освіт и”, що склад ена відпо відно до 

освіт ньо-професійної прогр ами підго товки бакал аврів напря му 6.010106 „Соціальна 

педаг огіка” і викор истовується в усіх проан алізованих ВНЗ (див. додат ок Б). У 

струк турі навча льної дисци пліни мінім альна кільк ість годин, відве дених на 

підго товку майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу, 

не сприя є якост і та глиби ні цієї підго товки. 

Аналiз oтрим аних даних дoзвo ляє дiйти узага льненoгo виснo вку, щo в 

загал ьнoму перел iку прoфе сiйних умiнь, визна чених Держа вним галуз евим 

станд артом, питoм а вага прoфе сiйних умiнь, щo вiдпo вiдають завда нням підго товки 

майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу, вияви лася 
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не суттє вoю, а в харак теристицi oкрем их прoфе сiйних умiнь не виявл енo чи 

предс тавленo мiнiм альнo.  

Аналіз профе сійної підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів для робот и в 

закла дах інтер натного типу дає підст ави сформ улювати необх ідні заход и для її 

покра щення. Перед усім необх ідно розро бити сучас ний станд арт для якісн ої 

профе сійної підго товки, перед бачивши практ ико-зорієнтованість випус кників ВНЗ; 

прове сти аналі з запро вадження міжпр едметних зв’язків навча льних плані в ВНЗ з 

метою усуне ння дублю вання курсі в; розро бити механ ізми інтег рації „ВНЗ – закла д 

інтер натного типу” для забез печення закрі плення отрим аних теоре тичних знань і 

форму вання практ ичних навич ок їх викор истання; ввест и до робоч их плані в ВНЗ ІІІ 

та ІV рівні в акред итації спецк урс „Підготовка до робот и в закла дах інтер натного 

типу” (див. додат ок В). 

Сучасний стан підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів вивча вся в проце сі 

аналі зу навча льних плані в ВНЗ, які здійс нюють підго товку фахів ців за напря мом 

підго товки „Соціальна педаг огіка”, а також педаг огічних спост ережень, бесід, 

анкет ування студе нтів і викла дачів вищих навча льних закла дів, фахів ців, які 

працю ють у сфері соціа льно-педагогічної діяль ності.  

Проведений аналі з показ ав, що спіль ним для всіх навча льних плані в ВНЗ є те, 

що вони зоріє нтовані на креди тно-модульну систе му орган ізації навча льного 

проце су, кільк ість креди тів ECTS однак ова. 

Цикл гуман ітарних і соціа льно-економічних дисци плін є найбі льшим за 

обсяг ом і розра хований на 36 – 48,5 креди тів, охопл ює 13 – 15 навча льних 

дисци плін. Більш ість з них є в усіх ВНЗ, зокре ма це істор ія Украї ни, культ урологія, 

ділов а украї нська мова або украї нська мова за профе сійним спрям уванням, 

філос офія, психо логія, педаг огіка, реліг ієзнавство, еконо мічна теорі я, соціо логія, 

політ ологія, логік а, етика та естет ика, право знавство (або основ и права ), інозе мна 

мова, цивіл ьна оборо на.  

На вивче ння предм етів циклу приро дничо-наукових дисци плін перед бачено 

від 19,5 до 40 креди тів. Цей цикл охопл ює 9 – 15 навча льних дисци плін. У 

навча льних плана х спіль ними є дисци пліни: основ и медич них знань та охоро ни 
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здоро в’я, валео логія, нові інфор маційні техно логії та ТЗН, безпе ка життє діяльності 

тощо. Аналі з струк тури навча льних плані в ВНЗ засві дчує наявн ість циклу 

профе сійно зоріє нтованих дисци плін, є цикл профе сійної та практ ичної підго товки, 

але зміст цих циклі в різни ться.  

Провідною дисци пліною, що синте зує необх ідні знанн я, є „Соціальна 

педаг огіка”.  

Зауважимо, що невід ’ємним склад ником підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів також є практ ика, перед бачена в усіх проан алізованих навча льних плана х 

ВНЗ, проте її зміст та трива лість різні. Практ ична підго товка здійс нюється в 

основ ному під час базов ої практ ики, а потім у проце сі практ ики – за фахом і 

спеці алізацією. Вона охопл ює зміст ове й проце суальне забез печення. Зміст ове 

забез печення пов’язане з визна ченням склад у вмінь і навич ок у практ ичній 

діяль ності.  

Отже, спіль ним для всіх ВНЗ є наявн ість педаг огічної практ ики.  

З’ясовано, що орган ізаційно-методичними умова ми профе сійної підго товки 

майбу тніх фахів ців соціа льної сфери є: відбі р зміст у, орган ізаційних форм і метод ів 

профе сійної підго товки, орган ізація індив ідуальної та самос тійної робот и студе нтів 

за креди тно-модульною формо ю орган ізації освіт нього проце су, упров адження 

іннов аційних педаг огічних техно логій, моніт оринг знань студе нтів, викор истання 

комп’ютерних техно логій для педаг огічного оціню вання резул ьтатів профе сійної 

підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів.  

Заслуговує на увагу те, що прове дений аналі з вияви в спіль не та відмі нне в 

навча льних плана х ВНЗ щодо підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и 

в закла дах інтер натного типу. Спіль ними ознак ами всіх навча льних плані в є: 

орієн тація на креди тно-модульну систе му орган ізації навча льного проце су; 

трива лість одног о креди ту 36 год.; однак ова загал ьна струк тура навча льних плані в, 

що охопл ює цикли дисци плін та практ ики; наявн ість трьох циклі в: циклу 

гуман ітарних та соціа льно-економічних дисци плін, циклу приро дничо-наукових 

(фундаментальних) дисци плін та циклу дисци плін самос тійного вибор у (вибіркові 

навча льні дисци пліни).  
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Водночас спост ерігаються певні відмі нності в навча льних плана х. Так, 

неодн аковою є кільк ість, назви та зміст ове напов нення циклі в дисци плін; зміст і 

трива лість практ ики відрі зняється в різни х ВНЗ.  

Отже, зміст ове напов нення навча льних плані в підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів у різни х ВНЗ не має значн их відмі нностей. Виявл ені окрем і 

розбі жності, на наш погля д, зумов лено чинни м на час експе риментальної робот и 

Закон ом Украї ни „Про вищу освіт у” (стаття 34) та інстр уктивним листо м 

Мініс терства освіт и і науки Украї ни від 19.06.2002 № 1/9-307, за якими вчени м 

радам ВНЗ надав алась можли вість вибор у навча льних дисци плін та ухвал ення 

навча льних плані в і навча льних прогр ам.  

 

 

2.2. Критерії та показ ники рівні в підго товки майбу тнього соціа льного 

педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу 

 

Обґрунтування теоре тичних засад підго товки майбу тнього соціа льного 

педаг ога до робот и в ЗІТ, аналі з стану профе сійної підго товки дали можли вість 

розро бити крите рії та показ ники сформ ованості готов ності майбу тніх соціа льних 

педаг огів до робот и в інтер натних закла дах. Перед усім визна чено парам етри 

(компоненти), тобто велич ини, що харак теризують основ ні якост і проце су 247, 

с. 492] і збері гають своє пості йне значе ння [243, с. 208], а саме: мотив аційно-

ціннісний, когні тивно-технологічний, інфор маційно-комунікативний, рефле ксивно-

самоосвітній.  

Зазначимо, що, харак теризуючи підго товку за визна ченими компо нентами, 

необх ідно виокр емити її харак теристики – „точки, що діагн остуються”, які досит ь 

повно відоб ражають її та підда ються вимір юванню, тобто сформ увати своєр ідний 

станд артний перел ік [229, с. 50].  

Отже, необх ідно розгл янути дослі джуване явище в стати ці, відво лікаючись від 

динам іки реаль ного існув ання цієї склад ної систе ми, саме такий спосі б аналі зу 
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дозво лить охопи ти, описа ти, змоде лювати склад і побуд ову означ еного феном ену 

[131, с. 22], тобто визна чити крите рії та показ ники.  

З метою уточн ення зміст у понят ь „критерій” і „показник” проан алізовано 

базов і визна чення, наявн і в довід ковій та науко вій літер атурі. У довід ковій 

літер атурі крите рій розум іється як голов на ознак а, мірил о, на підст аві якого даєть ся 

оцінк а конкр етного явища, дії, взяті за основ у класи фікації [242, т. 2, с. 382]. 

С. Ожего в визна чає крите рій як мірил о оцінк и, судже ння [247]. Розго рнуте 

визна чення цього понят тя подан о в праця х В. Гінец инського, де під крите рієм 

розум іється засіб для судже ння, ознак а, на основ і якої прово диться оцінк а, 

визна чення або класи фікація чого-небудь, мірил о оцінк и. Автор дав найбі льш 

влучн е тлума чення – крите рій є найбі льш суттє вою особл ивістю того явища, яке 

підля гає оцінц і [68].  

Визначено, що кожен із крите ріїв місти ть показ ники, що відоб ражають окрем і 

сторо ни або додат ки, що розкр ивають його зміст. У якост і показ ників аналі зується 

певни й набір харак теристик, що виявл яє в сукуп ності той чи той крите рій. Крите рії 

та показ ники є елеме нтами певно ї систе ми, що відтв орюють її внутр ішню 

впоря дкованість і ціліс ність. Поста ючи в ролі мірил а, норми, крите рій служи ть 

ідеал ьним чином, етало ном, вираж ає вищий, найбі льш доско налий рівен ь 

дослі джуваного явища. Порів нюючи з ним реаль ні явища, можна встан овити 

ступі нь їхньо ї відпо відності, набли ження до норми, ідеал у. Але для цього крите рій 

повин ен бути розго рнутим, тобто включ ати в себе певні компо ненти, якісь одини ці 

вимір у, що дозво ляють „заміряти” дійсн ість, зіста вляти її з нормо ю [232]. 

Розго рнутий крите рій є сукуп ністю основ них показ ників, які розкр ивають норму, 

вищий рівен ь розви тку дослі джуваного явища. Показ ник – це те, на підст аві чого 

можна судит и про розви ток та хід чого-небудь.  

Під час розро бки крите ріїв оцінк и педаг огічних явищ ми врахо вували таке: 

по-перше, потрі бно виход ити з мети й завда нь педаг огічного дослі дження; по-друге, 

добир ати крите рії, які об’єктивно відоб ражають ознак и, власт иві цьому явищу 

незал ежно від волі і свідо мості суб’єкта; по-третє, ці ознак и мають бути найбі льш 

суттє вими, по-четверте, ознак и повин ні розкр ивати основ ний зміст крите ріїв.  
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До кожно го компо нента нами виокр емлено крите рії, за якими й було 

здійс нено обсте ження (подано в табл. 2.2). Крите рії та спосо би обсте ження 

необх ідно було уніфі кувати і для одерж ання порів няльних резул ьтатів, і для 

досяг нення необх ідної єднос ті під час опису цих резул ьтатів. Для нас було важли во, 

не втрач аючи інфор мації, вияви ти найбі льш значу щі крите рії, оскіл ьки під час 

стати стичної оброб ки факти чних даних надмі рна інфор мація (за конкр етним 

завда нням) викри вляє резул ьтат, який очіку ється.  

Украй важли вим є питан ня про оціню вання прикі нцевого рівня готов ності 

студе нта до майбу тньої робот и в закла дах інтер натного типу як склад ного 

інтег ративного проце су, зоріє нтованого на його особи стісний розви ток, питан ня 

вибор у крите ріїв і показ ників, що дозво ляють отрим увати об’єктивну інфор мацію з 

оціню вання зазна ченої готов ності (подано в табли ці 2.1). 

Таблиця 2.1 

Компоненти, крите рії та показ ники готов ності  

майбутніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу  

 

Компоненти, крите рії та показ ники готов ності майбу тніх соціа льних педаг огів 

Компоненти Критерії  Показники  

Мотиваційно-

ціннісний 

компо нент 

Ціннісне ставл ення до 

майбу тньої робот и в закла дах 

інтер натного типу 

ціннісне ставл ення до 

майбу тньої профе сії 

Наявність інфор мованості про 

майбу тню профе сійну 

діяль ність у закла дах 

інтер натного типу 

спрямованість майбу тніх 

фахів ців на досяг нення та 

мотив аційна перек онаність у 

необх ідності робот и в закла дах 

інтер натного типу 

Інтерес до профе сії 

соціа льного педаг ога, бажан ня 

здійс нювати соціа льно-

педагогічну діяль ність 

наявність позит ивної мотив ації 

до смисл ожиттєвих орієн тацій 

Когнітивно-

технологічний 

компо нент 

Розуміння основ ної суті й 

зміст у соціа льно-педагогічної 

діяль ності 

поінформованість про 

соціа льно-педагогічну 

діяль ність у закла дах 

інтер натного типу 
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Продовження табл. 2.1 

 

Сформованість умінь, 

необх ідних для робот и в 

закла дах інтер натного типу 

володіння базов ими 

психо лого-педагогічними 

знанн ями та практ ичними 

вмінн ями 

 

Володіння знанн ями про 

психо фізіологічний розви ток 

вихов анців різни х віков их 

катег орій 

глибина, точні сть 

усвід омлення й осмис лення 

майбу тньої спеці альності 

Інформаційно-

комунікативний 

компо нент 

 

Володіння комун ікативними 

вмінн ями, необх ідними для 

робот и в закла дах 

інтер натного типу 

поінформованість майбу тніх 

соціа льних педаг огів про 

комун ікативну діяль ність 

Знання адапт ованих 

техно логій взаєм одії з 

вихов анцями 

дієвість викор истання на 

практ иці адапт ованих 

техно логій взаєм одії з 

вихов анцями 

Уміння знахо дити та 

аналі зувати необх ідну 

інфор мацію, волод іння 

інфор маційними техно логіями 

на рівні квалі фікованого 

корис тувача 

уміння корис туватися 

різно манітними джере лами 

інфор мації, волод іння 

інфор маційними техно логіями 

на рівні квалі фікованого 

корис тувача 

Рефлексивно-

самоосвітній 

компо нент 

Сформованість особи стісних 

харак теристик і профе сійних 

якост ей  

потреба в удоск оналенні 

особи стісних харак теристик і 

профе сійних якост ей 

Сформованість здатн ості до 

рефле ксії та самок онтролю  

здатність до рефле ксії 

самок онтролю й корек ції 

проце су та резул ьтату робот и 

Сформованість здатн ості до 

самоо світньої діяль ності  

здатність до самоо світньої 

діяль ності й самор озвитку 

 

Визначені крите рії та показ ники уможл ивили з’ясувати рівні сформ ованості 

готов ності майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в інтер натних закла дах, а 

саме: висок ий, доста тній, серед ній, нижчи й від серед нього (подано в табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2  

Рівні сформ ованості готов ності майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в інтер натних закла дах  

Компоненти 

готов ності 
Критерії 

Рівні готов ності 

Високий Достатній Середній Нижчий за серед ній 

Мотиваційно-

ціннісний 

компо нент 

ціннісне ставл ення 

до майбу тньої 

профе сії; 

спрям ованість на 

досяг нення та 

мотив аційна 

перек онаність; 

наявн ість позит и-

вної мотив ації до 

смисл ожиттєвих 

орієн тацій 

Стабільна наявн ість 

мотив аційно-

ціннісного ставл ення 

до майбу тньої 

профе сії, до робот и з 

вихов анцями закла дів 

інтер натного типу; 

наявн ий інтер ес до 

профе сійно 

зоріє нтованих 

дисци плін; 

сформ овано стійк е 

бажан ня здійс нювати 

кориг увальну робот у 

з вихов анцями 

закла дів інтер натного 

типу 

Стійка наявн ість 

мотив аційно-

ціннісного ставл ення 

до майбу тньої 

профе сії, до робот и з 

вихов анцями закла дів 

інтер натного типу;  

стійкий інтер ес до 

профе сійно 

зоріє нтованих 

дисци плін; 

сформ овано бажан ня 

здійс нювати 

кориг увальну  робот у 

з вихов анцями 

закла дів інтер натного 

типу 

Ситуативна наявн ість 

мотив аційно-

ціннісного ставл ення 

до майбу тньої 

профе сії, до робот и з 

вихов анцями закла дів 

інтер натного типу; є 

інтер ес до профе сійно 

зоріє нтованих 

дисци плін; виявл яє 

бажан ня здійс нювати 

кориг увальну робот у 

з вихов анцями 

закла дів інтер натного 

типу 

Епізодична наявн ість 

мотив аційно-

ціннісного ставл ення 

до майбу тньої 

профе сії, до робот и з 

вихов анцями закла дів 

інтер натного типу; 

несті йкий інтер ес до 

профе сійно 

зоріє нтованих 

дисци плін; відкр ито 

не демон струє 

бажан ня здійс нювати 

кориг увальну  робот у 

з вихов анцями 

закла дів інтер натного 

типу 

Когнітивно-

технологічний 

компо нент 

поінформованість 

про соціа льно-

педагогічну 

діяль ність у 

закла дах  

Засвоєні повно та 

ґрунт овно систе мні 

знанн я, умінн я та 

навич ки з профе сійно 

зоріє нтованих  

Засвоєні майже повно 

та ґрунт овно систе мні 

знанн я, умінн я та 

навич ки з профе сійно 

зоріє нтованих  

Системні знанн я, 

умінн я та навич ки з 

профе сійно 

зоріє нтованих 

дисци плін і  

Має певни й обсяг 

знань, умінь і навич ок 

з профе сійно 

зоріє нтованих 

дисци плін, знанн я з  
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 інтернатного типу; 

волод іння 

базов ими 

психо лого-

педагогічними 

знанн ями; 

глиби на, точні сть 

усвід омлення й 

осмис лення 

майбу тньої 

спеці альності 

дисциплін і 

дисци плін 

спеці алізації, волод іє 

спеці альною 

термі нологією, уміє 

викор истовувати 

знанн я при викон анні 

профе сійно значу щих 

видів робот и з 

вихов анцями закла дів 

інтер натного типу 

дисциплін і 

дисци плін 

спеці алізації, волод іє 

спеці альною 

термі нологією,  

частк ово 

викор истовує знанн я 

при викон анні 

профе сійно значу щих 

видів робот и з 

вихов анцями закла дів 

інтер натного типу 

дисциплін 

спеці алізації засво єні 

не повні стю, не в 

повно му обсяз і 

волод іє спеці альною 

термі нологією,  

знанн я при викон анні 

профе сійно значу щих 

видів робот и з 

вихов анцями закла дів 

інтер натного типу 

викор истовує 

частк ово за 

допом огою викла дача 

дисциплін 

спеці алізації засво єні 

не повні стю, 

спеці альною 

термі нологією 

волод іє на 

практ ичному рівні, 

знанн я при викон анні 

профе сійно значу щих 

видів робот и з 

вихов анцями закла дів 

інтер натного типу 

викор истовує за 

допом огою викла дача 

Інформаційно-

комунікативний 

компо нент 

поінформованість 

майбу тніх 

соціа льних 

педаг огів про 

комун ікативну 

діяль ність; дієві сть 

викор истання на 

практ иці 

адапт ованих 

техно логій 

взаєм одії з 

вихов анцями;  

Уміє спілк уватися, 

наявн а схиль ність до 

комун ікації, 

педаг огічний такт, 

емпат ія; 

викор истовує 

кориг увальні метод и 

й адапт овані 

техно логії у своїй 

профе сійній 

діяль ності; волод іє 

навич ками  

Володіє вмінн ями 

спілк уватися, має 

місце схиль ність до 

комун ікації, 

педаг огічний такт, 

емпат ія; знає 

кориг увальні метод и 

й адапт овані 

техно логії у своїй 

профе сійній 

діяль ності; волод іє 

навич ками  

Має певні вмінн я 

щодо спілк ування, є 

схиль ність до 

комун ікації, 

педаг огічний такт, 

емпат ія; назив ає 

кориг увальні метод и 

й адапт овані 

техно логії у своїй 

профе сійній 

діяль ності;  має 

навич ки комун ікації  

Уміння спілк уватися 

недос татньо 

розви нені, відкр ито 

не демон струє 

схиль ності до 

комун ікації, 

педаг огічний такт, 

емпат ію; плута ється в 

кориг увальних 

метод ах й 

адапт ованих 

техно логіях  у своїй  
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уміння 

корис туватися 

різно манітними 

джере лами 

інфор мації, 

волод іння 

інфор маційними 

техно логіями на 

рівні 

квалі фікованого 

корис тувача 

комунікації та 

конст руктивності у 

взаєм одії з 

вихов анцями закла дів 

інтер натного типу; 

волод іє 

інфор маційними 

техно логіями на рівні 

квалі фікованого 

корис тувача 

комунікації та 

конст руктивності у 

взаєм одії з 

вихов анцями закла дів 

інтер натного типу; 

волод іє певни ми 

навич ками робот и з 

інфор маційними 

техно логіями на рівні 

квалі фікованого 

корис тувача 

та конст руктивності у 

взаєм одії з 

вихов анцями закла дів 

інтер натного типу; не 

в повно му обсяз і 

волод іє певни ми 

навич ками робот и з 

інфор маційними 

техно логіями на рівні 

квалі фікованого 

корис тувача 

професійній 

діяль ності; не  завжд и 

демон струє навич ки 

комун ікації та 

конст руктивності у 

взаєм одії з 

вихов анцями закла дів 

інтер натного типу; 

ситуа тивно волод іє 

певни ми навич ками 

робот и з 

інфор маційними 

техно логіями на рівні  

кваліфікованого 

корис тувача 

Рефлексивно-

самоосвітній 

компо нент 

потреба у 

вдоск оналенні 

особи стісних 

харак теристик і 

профе сійних 

якост ей; здатн ість 

до рефле ксії 

самок онтролю й 

корек ції проце су 

та резул ьтату 

робот и; здатн ість  

Стабільна потре ба в 

удоск оналенні 

особи стісних 

харак теристик і 

профе сійних якост ей; 

має здатн ість до 

самоо світньої 

діяль ності й 

самор озвитку; 

виявл яє здатн ість до 

рефле ксії,  

Стійка потре ба в 

удоск оналенні 

особи стісних 

харак теристик і 

профе сійних якост ей; 

виявл яє здатн ість до 

самоо світньої 

діяль ності й 

самор озвитку; 

ситуа тивна здатн ість 

до рефле ксії,  

Виявляє потре бу в 

удоск оналенні 

особи стісних 

харак теристик і 

профе сійних якост ей; 

виявл яє здатн ість до 

самоо світньої 

діяль ності й 

самор озвитку; 

ситуа тивна здатн ість 

до рефле ксії,  

Епізодична потре ба в 

удоск оналенні 

особи стісних 

харак теристик і 

профе сійних якост ей; 

актив но не виявл яє 

здатн ості до 

самоо світньої 

діяль ності й 

самор озвитку; 

частк ова ситуа тивна  
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 до самоо світньої 

діяль ності й 

самор озвитку 

самоконтролю, 

корек ції проце су і 

резул ьтату робот и з 

вихов анцями закла дів 

інтер натного типу; 

завжд и адекв атна 

оцінк а своєї 

діяль ності 

самоконтролю, 

корек ції проце су і 

резул ьтату робот и з 

вихов анцями закла дів 

інтер натного типу; 

майже завжд и 

адекв атна оцінк а 

своєї діяль ності 

самоконтролю, 

корек ції проце су і 

резул ьтату робот и з 

вихов анцями закла дів 

інтер натного типу; 

майже завжд и 

адекв атна оцінк а 

своєї діяль ності 

здатність до 

рефле ксії, 

самок онтролю, 

корек ції проце су й 

резул ьтату робот и з 

вихов анцями закла дів 

інтер натного типу; не 

завжд и адекв атна 

оцінк а своєї 

діяль ності 
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Підсумуємо.  

Професійну готов ність майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в 

закла дах інтер натного типу як багат оаспектне систе мне понят тя, що стано вить 

сукуп ність профе сійних новоу творень, які забез печують адапт ацію й 

самор озвиток у майбу тній профе сійній діяль ності; сформ ованість особи стісних та 

профе сійних якост ей, що забез печують квалі фіковане викон ання майбу тньої 

діяль ності з вихов анцями закла дів інтер натного типу. 

Вивчення сутно сті та зміст у підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів 

дало можли вість визна чити її струк турні компо ненти, кожен із яких має свої 

крите рії та показ ники. Кожен крите рій харак теризується таким и рівня ми прояв у, 

як нижче від серед нього, серед ній, доста тній, висок ий. Тобто готов ність до 

робот и в закла дах інтер натного типу як особи стісне новоу творення майбу тнього 

соціа льного педаг ога харак теризується динам ічністю.  

Отже, визна чення крите ріїв, що дозво ляють отрим увати об’єктивну 

інфор мацію з оціню вання готов ності до робот и в закла дах інтер натного типу, є 

одним із важли вих завда нь нашог о дослі дження, успіш не виріш ення якого 

стано вить науко ву новиз ну дослі дження та зумов лює його практ ичну цінні сть. 

Відпо відно до модел і та визна чених компо нентів і крите ріїв готов ності майбу тніх 

соціа льних педаг огів створ ено систе му реалі зації педаг огічних умов підго товки. 

 

 

2.3. Методика, прогр ама та прове дення конст атувального етапу 

експе рименту 

 

На підст аві теоре тичного дослі дження здійс нено обґру нтування теоре тичної 

модел і підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах 

інтер натного типу, визна чено її смисл ову та струк турну напов нюваність, 

виявл ено педаг огічні умови її форму вання.  

Аналіз резул ьтатів прове деного нами пілот ажного експе рименту надав 

змогу визна чити мету, завда ння, зміст, етапи й метод ику експе риментальної 
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робот и щодо підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах 

інтер натного типу. 

Загальна логік а експе риментальної робот и вибуд овувалась відпо відно до 

мети та завда нь дослі дження й перед бачала:  

- створення модел і підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в 

закла дах інтер натного типу;  

- розробку основ них принц ипів побуд ови проце су підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу;  

- визначення етапі в дослі дницької робот и, розро бку прогр ами та метод ики 

експе рименту;  

- відбір і харак теристику кільк існих і якісн их показ ників систе ми 

підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів, а також крите ріїв оціню вання 

отрим аних резул ьтатів;  

- з’ясування умов підви щення ефект ивності підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу;  

- вибір експе риментальної бази;  

- проведення експе рименту: добір форм, метод ів, засоб ів, що мають 

забез печувати ефект ивність викор истання систе ми підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів;  

- перевірку отрим аних резул ьтатів на досто вірність і валід ність. 

Відомо, що досто вірність резул ьтатів експе рименту залеж ить від якост і 

вимір ювання емпір ичних даних, одерж аних під час дослі дження, а також від 

корек тності теоре тичних висно вків, зробл ених на підст аві цих даних. 

У межах нашог о дослі дження для найбі льш об’єктивної харак теристики 

якост і вимір ювання й інтер претації емпір ичних даних викор истано крите рій 

надій ності інфор мації.  

За В. Загвя зинським, показ никами крите рію надій ності є: обґру нтованість 

інфор мації – відсу тність теоре тичних помил ок у вимір юванні; репре зентативність 

інфор мації – відсу тність помил ок у відбо рі одини ць дослі дження; устал еність 

інфор мації – відсу тність випад кових помил ок вимір ювання; прави льність і 
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точні сть інфор мації – відсу тність систе матичних помил ок вимір ювання [106]. 

Згідн о з цими показ никами завда ння діагн остичного етапу експе риментальної 

робот и сформ ульовано в такий спосі б: обґру нтованість інфор мації – визна чити 

крите рії оціню вання й показ ники рівні в підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу; прави льність і точні сть 

інфор мації – визна чити рівні підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до 

робот и в закла дах інтер натного типу та обґру нтувати стати стичні показ ники; 

репре зентативність інфор мації – визна чити необх ідний обсяг вибір ки; 

устал еність інфор мації – визна чити термі ни прове дення діагн остичних зрізі в.  

Другим показ ником, за яким перев ірено розро блену нами метод ику 

підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного 

типу, був показ ник валід ності. Прове дене дослі дження є склад ним компл ексом 

науко во-теоретичних, метод ичних та орган ізаційних заход ів, здійс нених у кільк а 

етапі в, а саме: етап попер едньої аналі тичної робот и (пілотажний), 

конст атувальний етап експе рименту, форму вальний етап експе рименту; 

підсу мковий етап, метою яких було виріш ення дослі дницьких завда нь. 

Конкр етизуємо етапи.  

Етап попер едньої аналі тичної робот и (пілотажний) перед бачав: аналі з 

науко вої літер атури з пробл еми підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до 

робот и в закла дах інтер натного типу (дисертаційних робіт, моног рафій, науко вих 

стате й, метод ичних розро бок тощо) для теоре тичного обґру нтування модел і 

підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного 

типу; експе риментальне підтв ердження актуа льності пробл еми підго товки 

майбу тніх соціа льних педаг огів до профе сійної діяль ності.  

З ураху ванням цього розро блено прогр аму експе риментального 

дослі дження, мета якого – апроб ація модел і підго товки майбу тнього соціа льного 

педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу та перев ірка її ефект ивності на 

практ иці (див. табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Програма експе риментального дослі дження сформ ованості готов ності 

майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу 

АНАЛІТИКО-ПОШУКОВИЙ  

Мета – обґру нтування теоре тико-методичних засад підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу 

Завдання дослі дження: Методи, що викор истовувались: 

 вивчити стан розв’язання пробл еми в 
істор ичному та заруб іжному аспек ті; 

 

 

 

 уточнити понят ійний апара т з пробл еми 
дослі дження; 

 

 

 

 

 

 визначити теоре тико-методологічні 

засад и підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів; вияви ти сучас ний стан 

пробл еми дослі дження підго товки 

майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и 

в закла дах інтер натного типу 

 логічний аналі з філос офської, психо лого-

педагогічної, навча льно-методичної 

літер атури, дисер таційних робіт та 

норма тивно-правових докум ентів із пробл еми 

дослі дження;  

 аналіз докум ентів, що регла ментують 

освіт ній проце с у ВНЗ Украї ни: навча льних 

плані в і робоч их прогр ам із загал ьних та 

психо лого-педагогічних, метод ичних 

дисци плін, підру чників і навча льних 

посіб ників, метод ичного забез печення;  

 

 психолого-педагогічне спост ереження за 

освіт нім проце сом студе нтів, включ аючи 

педаг огічну практ ику (бесіди, анкет ування, 

інтер в’ю) 

КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП  

Мета – визна  чення стану та рівня готов ності майбу тніх соціа льних педаг огів  

до робот и в закла дах інтер натного типу  

Завдання дослі дження: Методи, що викор истовувались: 

 обґрунтування й розро бка педаг огічних 
умов та модел і підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів до робот и в закла дах 

інтер натного типу; 

 визначити рівні, крите рії й показ ники 
сформ ованості підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів до робот и в закла дах 

інтер натного типу; 

 метод теоре тичного аналі зу і синте зу, який 
засто совано на етапі визна чення мети, 

завда нь, об’єкту, предм ету дослі дження;  

 

 метод проек тування, модел ювання для 

теоре тичного обґру нтування модел і  та 

супро воду підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів до робот и в закла дах інтер натного 

типу; 

 охарактеризувати компл екс психо лого-

педагогічних заход ів щодо підго товки 

майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и 

в закла дах інтер натного типу; 

 спроектувати дослі дно-

експериментальну метод ику та прогр аму 

моніт орингу оцінк и якост і рівня  

 аналіз теоре тичних та психо лого-

педагогічних засад для виявл ення рівня 

підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до 

робот и в закла дах інтер натного типу;  

 емпіричні метод и: обсте ження, бесід и, 

опиту вання, анкет ування, тесту вання, есе; 

пряме, опосе редковане, довго тривале  
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Продовження табл. 2.3 

підготовки майбу тніх соціа льних педаг огів 

до робот и в закла дах інтер натного типу; 

 встановити кільк існий і якісн ий склад 
учасн иків експе рименту;  

 провести обсте ження стану підго товки 
майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и 

в закла дах інтер натного типу 

фіксоване спост ереження; 

 

 систематизація й узага льнення резул ьтатів 
аналі зу докум ентації, науко во-методичного 

забез печення, вивче ння досві ду діяль ності 

соціа льних педаг огів; діагн остичні метод и 

(тестування, рейти нг, експе ртна оцінк а) 

ФОРМУВАЛЬНИЙ ЕТАП  

Мета – експе  риментальна перев ірка ефект ивності педаг огічних умов підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу  

Завдання дослі дження: Методи, що викор истовувались: 

 підтвердити можли вості досяг нення 

студе нтами висок ого рівня сформ ованості 

компо нентів готов ності в проце сі 

здійс нення кожно го етапу (діагностичного, 

форму вального, творч ого) форму вального 

експе рименту 

– педагогічний експе римент, пов’язаний із 
апроб ацією автор ської прогр ами спецк урсу та 

специ фічних педаг огічних умов; 

– анкетування, інтер в’ю, бесід а, педаг огічне 
спост ереження, тесту вання, моніт оринг, 

рейти нг для педаг огічного моніт орингу, 

конте нт-аналіз, збір необх ідної інфор мації 

про рівні сформ ованості компо нентів 

підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до 

робот и в закла дах інтер натного типу; 

– порівняльний метод для якісн о-кількісної 

оброб ки резул ьтатів прове дених контр ольних 

зрізі в;  

– узагальнення та корег ування та супро воду 
щодо вдоск оналення підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів до робот и в закла дах 

інтер натного типу 

КОНТРОЛЬНИЙ ЕТАП  

Мета – аналі з, систе матизація й узага льнення резул ьтатів експе риментальної перев ірки 

ефект ивності педаг огічних умов та супро воду підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів 

до робот и в закла дах інтер натного типу 

Завдання дослі дження: Методи, що викор истовувались: 

 підсумкова оброб ка стати стичних даних; 

 формулювання загал ьних висно вків, 

отрим аних в резул ьтаті прове деного 

дослі дження. 

 методи стати стики: „хі-квадрат Пірсо на”, 
тест на незал ежність „хі-квадрат тест”, 

серед нє арифм етичне; 

 інтерпретація та узага льнення резул ьтатів. 

 

Аналітико-пошуковий етап експе риментального дослі дження. У межах 

цього етапу здійс нено: конте нт-аналіз основ них понят ь дослі дження, прове дено 

порів няльно-функціональний аналі з струк тури підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу з погля ду різни х науко вих 
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підхо дів; індив ідуальні й групо ві бесід и; групо ве закри те анкет ування; 

здійс нювалося відві дування занят ь із педаг огіки, психо логії, соціа льної 

педаг огіки; інтер в’ювання, тесту вання студе нтської молод і; стати стична оброб ка 

та якісн а інтер претація резул ьтатів. 

Упродовж конст атувального етапу експе риментального дослі дження 

розро блено, описа но й графі чно відоб ражено експе риментальну модел ь 

підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного 

типу; здійс нено адапт ацію принц ипів профе сійної підго товки соціа льних 

педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу; дібра но й систе матизовано 

освіт ній матер іал, описа но компл екс педаг огічних умов. У межах етапу також 

розро блено систе му крите ріїв оціню вання рівня сформ ованості струк турних 

компо нентів готов ності майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах 

інтер натного типу. Визна чено ступі нь прагн ення до особи стісного й профе сійного 

вдоск оналення, а також індив ідуальні особл ивості підго товки майбу тнього 

соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу. 

На форму вальному етапі експе риментального дослі дження здійс нено 

включ ення в освіт ній проце с завда нь для підви щення рівня мотив ації студе нтів до 

робот и в закла дах інтер натного типу; форму вання цінні сних орієн тацій і розви ток 

умінь, які сприя тимуть усвід омленню місця й значе ння рефле ксії в проце сі 

профе сійної соціа льно-педагогічної діяль ності; збага чення когні тивного мінім уму 

студе нтів за рахун ок включ ення актив них й інтер активних засоб ів в освіт ній 

проце с; розви ток умінь корек ції власн их профе сійних дій відпо відно до динам іки 

отрим аних резул ьтатів; аналі з усвід омлення значу щості здійс нюваної соціа льно-

педагогічної діяль ності. 

Контрольний етап експе риментального дослі дження. За резул ьтатами 

експе рименту оціне но ефект ивність упров аджуваної модел і, прове дено необх ідну 

корек цію модел і; узага льнено експе риментальний матер іал, здійс нено 

порів няльний аналі з резул ьтатів експе риментальної та контр ольної груп, 

проан алізовано якіст ь отрим аних показ ників підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу, зіста влено коефі цієнти 
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порів няльної оцінк и рівня сформ ованості й приро сту якост і знань, умінь і 

навич ок; сформ ульовано висно вки. 

Крім аналі зу науко вої літер атури та норма тивної докум ентації, на 

конст атувальному етапі дослі дження проан алізовано стан потре би практ ики 

соціа льно-педагогічної діяль ності у фахів цях, які готов і до робот и в закла дах 

інтер натного типу. З цією метою було задія но випад кову вибір ку з 12 соціа льних 

педаг огів, які вже працю ють у закла дах інтер натного типу в Слов’янську і 

Слов’янського район у, м. Микол аївка (із-поміж яких і недав ні випус кники, і вже 

досві дчені спеці алісти). 

На підст аві теорі ї науко вого пізна ння визна чено компо нентний склад 

готов ності майбу тніх соціа льних педаг огів, проан алізовано струк турну 

напов нюваність компо нентів, визна чено сукуп ність крите ріїв, показ ників. Після 

чого були дібра ні та сконс труйовані відпо відні їм діагн остичні метод ики. 

У якост і узага льнених компо нентів профе сійної підго товки майбу тнього 

соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу, як було зазна чено в 

першо му розді лі, визна чаємо: мотив аційно-ціннісний, когні тивно-технологічний, 

інфор маційно-комунікативний та рефле ксивно-самоосвітній.  

Акцентуємо увагу, що зазна чені компо ненти не існую ть ізоль овано один від 

одног о, вони тісно взаєм опов’язані. 

Сутність педаг огічної діагн остики поляг ає у відст еженні якісн их змін 

суб’єкта, аналі зі зібра ної інфор мації з метою визна чення успіш ності в підго товці, 

у розкр итті сенсу змін, що відбу ваються в суб’єкті. 

Для самод іагностики як основ и вивче ння рівня підго товки можут ь бути 

викор истані такі метод и педаг огічної діагн остики, як безпо середнє 

спост ереження, оціню вання резул ьтатів і окрем их етапі в діяль ності, тесту вання 

профе сійних знань і якост ей особи стості, причо му отрим ані дані необх ідно 

допов нювати об’єктивними метод иками. 

При форму ванні групи, до якої засто совано діагн остичну прогр аму, 

виход или з того, що найбі льш досто вірні та надій ні резул ьтати можна отрим ати 

лише при стати стичному аналі зі до визна чення її обсяг у.  
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Керуючись принц ипом репре зентативності вибір ки та виход ячи з довір чого 

інтер валу 95%, устан овлено значе ння норма тивного відхи лення оцінк и, яке 

відпо відає показ никові 1,96. З ураху ванням необх ідного в проце сі 

експе риментального дослі дження розпо ділу групи на експе риментальну та 

контр ольну визна чена варіа ція вибір ки, яка буде стано вити 50%, припу стима 

похиб ка дорів нює +5. Для обчис лювання кільк ості респо ндентів ми засто сували 

форму лу: 

2e

qp2z
n


 , де          (2.1.) 

n – обсяг вибір ки, z – норма тивне відхи лення оцінк и, p – визна чена варіа ція 

вибір ки, q – 100 – р, e – припу стима похиб ка. 

У таком у разі наша експе риментальна вибір ка стано витиме:  

25

5005296,1
n


 = 384 респо нденти      (2.2.) 

Для забез печення вказа ної кільк ості учасн иків експе рименту залуч ено 

студе нтів (констатувальний етап) Держа вного вищог о навча льного закла ду 

„Донбаський держа вний педаг огічний уніве рситет” (м. Слов’янськ), 

Комун ального закла ду „Харківська гуман ітарно-педагогічна акаде мія” 

Харкі вської облас ної ради (м. Харкі в), Харкі вського націо нального педаг огічного 

уніве рситету ім. Г. С. Сково роди (м. Харкі в), Терно пільського націо нального 

педаг огічного уніве рситету імені Волод имира Гнатю ка (м. Терно піль). У 

педаг огічному експе рименті брали участ ь експе риментальна й контр ольна групи, 

до яких було відне сено групи студе нтів набор у 2010 року. Важли вим було 

дотри мання кільк існої та якісн ої репре зентативності під час відбо ру 

експе риментальної і контр ольної груп, тому ми залиш или кільк ість респо ндентів 

у група х – 390. Отже, експе риментальну (198 осіб) і контр ольну (192 особи ) групи 

склад али студе нти 1 – 4 курсі в.  

Неварійованою в експе рименті була майже однак ова кільк ість студе нтів 

експе риментальної і контр ольної груп (відповідно 198 і 192 особи ). До велич ин, 

що варію валися, відне сено зміст, форми та метод и профе сійної підго товки 
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майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу.  

У проце сі склад ання схеми дослі дження керув алися адапт ованими та 

розро бленими нами метод иками з’ясування рівні в підго товленості студе нтів.  

Далі подає мо метод ики перев ірки крите ріїв сформ ованості в майбу тніх 

соціа льних педаг огів готов ності до робот и в закла дах інтер натного типу (див. 

табл. 2.5).  

Задіяні тесто ві метод ики мали різні кільк існі харак теристики, тому було 

викор истано перев едення балів у стени (В. Карта шев) [142].  

Для перев оду в стени викор истано таку форму лу:  

Стен = 2 ∙(x-m)/σ + 5,5,  де: х – конкр етне значе ння, m – серед нє арифм етичне 

дослі джуваної вибір ки, σ – станд артне відхи лення дослі джуваної вибір ки.  

Отже, бали, що були перев едені в стени, подан о в табли ці 2.4  

Таблиця 2.4  

Бали, що були перев едені в стени  

Бали до 

99 

100 101-

107 

108- 

113 

114- 

122 

123- 

130 

131-

139 

140-

147 

148- 

156 

157-

171 

172 і 

вище 

Стени 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Детально розгл янемо кільк існі та якісн і резул ьтати конст атувального етапу 

експе рименту.  

Ураховуючи зазна чене, в аспек ті дослі джуваної пробл еми ми виокр емили 

мотив аційно-ціннісний компо нент готов ності майбу тнього соціа льного педаг ога 

до робот и з дітьм и, які переб увають у закла дах інтер натного типу, що 

перед бачає: морал ьні позиц ії особи стості, прояв цих позиц ій у профе сійній 

діяль ності; позит ивне ставл ення до робот и з дітьм и, які переб увають у закла дах 

інтер натного типу, і до об’єктів (суб’єктів) профе сійної діяль ності. 
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Таблиця 2.5 

Карта орган ізації дослі дження стану сформ ованості  

в майбу тніх соціа льних педаг огів готов ності  

до робот и в закла дах інтер натного типу  

 

Компоненти, крите рії та показ ники підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів Діагностичний інстр ументарій 

Компоненти Критерії  Показники  

М
о
ти
в
ац
ій
н
о

-ц
ін
н
іс
н
и
й
 

к
о
м
п
о
 н
ен
т 

Ціннісне ставл ення до 

майбу тньої робот и в закла дах 

інтер натного типу 

ціннісне ставл ення до 

майбу тньої профе сії 

Методика для діагн остики навча льної мотив ації 

студе нтів (за А. Реан і В. Якуні ним, модиф ікація 

Н. Бадма євої) (Додаток Д) 

Наявність інфор мованості про 

майбу тню профе сійну 

діяль ність 

спрямованість на досяг нення 

та мотив аційна 

перек онаність 

„Морфологічний тест життє вих цінно стей” (автори: 

В. Сопов та Л. Карпу шина, за вдоск оналеною 

метод икою І. Сєнін а) (Додаток Е) 

Інтерес до профе сії 

соціа льного педаг ога, бажан ня 

здійс нювати соціа льно-

педагогічну діяль ність 

наявність позит ивної 

мотив ації до 

смисл ожиттєвих орієн тацій 

Методика діагн остики цінні сних орієн тацій у кар’єрі 

„Якори кар’єри” (за Е. Шейно м, перек лад і адапт ація 

В. Чікер, В. Винок урової) (Додаток Ж);  

есе „Чому я хочу /не хочу працю вати в інтер натному 

закла ді?” (Додаток З) 

К
о
гн
іт
и
в
н
о

-

те
х
н
о
л
о
гі
ч
н
и
й
 

к
о
м
п
о
 н
ен
т 

Розуміння основ ної суті і 

зміст у соціа льно-педагогічної 

діяль ності 

поінформованість про 

соціа льно-педагогічну 

діяль ність у закла дах 

інтер натного типу 

Питальник для оцінк и рівня оволо діння майбу тніми 

соціа льними педаг огами знанн ями та вмінн ями, 

необх ідними до робот и в закла дах інтер натного типу 

(авторська розро бка) (Додаток К) 

Сформованість умінь, 

необх ідних для робот и в 

закла дах інтер натного типу 

володіння базов ими 

психо лого-педагогічними 

знанн ями 

Дидактичні тесто ві завда ння (авторська розро бка) 

(Додаток Л) 
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Продовження табл. 2.5 

 Володіння знанн ями про 

психо фізіологічний розви ток 

вихов анців різни х віков их 

катег орій 

глибина, точні сть 

усвід омлення й осмис лення 

майбу тньої спеці альності 

Діагностика рівня самор озвитку в профе сійно-

педагогічній діяль ності (Л. Береж нова) (Додаток М) 

Ін
ф
о
р
м
ац
ій
н
о

-к
о
м
у
н
ік
ат
и
в
н
и
й
 

к
о
м
п
о
 н
ен
т 

 

Володіння комун ікативними 

вмінн ями, необх ідними для 

робот и в закла дах 

інтер натного типу 

поінформованість майбу тніх 

соціа льних педаг огів про 

комун ікативну діяль ність 

Питальник „Діагностика самоо цінки комун ікативних і 

орган ізаторських умінь ” (за В. Синяв ським і 

Б. Федор ишиним) (Додаток Н) 

Знання адапт ованих 

техно логій взаєм одії з 

вихов анцями 

дієвість викор истання на 

практ иці адапт ованих 

техно логій взаєм одії з 

вихов анцями 

Спостереження за студе нтами в проце сі прохо дження 

педаг огічної практ ики. Конте нт-аналіз звіті в з 

педаг огічної практ ики  

Уміння знахо дити та 

аналі зувати необх ідну 

інфор мацію 

уміння корис туватися 

різно манітними джере лами 

інфор мації 

Карта експе ртної оцінк и інфор маційної компе тентності 

майбу тнього соціа льного педаг ога (Додаток П) 

Р
еф
л
ек
си
в
н
о

-с
ам
о
о
св
іт
н
ій
 

к
о
м
п
о
 н
ен
т 

Сформованість особи стісних 

харак теристик і профе сійних 

якост ей  

потреба у вдоск оналенні 

особи стісних харак теристик 

і профе сійних якост ей 

Методика оцінк и здатн ості до самор озвитку й 

самоо світньої діяль ності (В. Андре єв) (Додаток Р) 

Сформованість здатн ості до 

рефле ксії та самок онтролю  

здатність до рефле ксії 

самок онтролю і корек ції 

проце су та резул ьтату 

робот и 

„Переклад на суахі лі” (автор - Г. Бізяє ва) [31] 

Сформованість здатн ості до 

самоо світньої діяль ності  

здатність до самоо світньої 

діяль ності й самор озвитку 

Спостереження за студе нтами в періо д прохо дження 

практ ики; метод ика „Професійна рефле ксія в проце сі 

педаг огічної практ ики” (модифікація М. Марус инець, 

В. Раска лінос) [287]. 
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Показниками морал ьних позиц ій особи стості майбу тнього соціа льного 

педаг ога в профе сійній діяль ності можна визна чити: прийн яття цінно стей і норм, 

засно ваних на ідеал ах добра, справ едливості, честі, обов’язку, толер антності, любов і 

до вихов анців і до своєї профе сії; прояв висок их морал ьних якост ей щодо ставл ення 

до себе, соціа льної групи, суспі льства і приро ди; прояв добро совісності, 

самок ритичності, об’єктивності, відпо відальності; умінн я персо ніфікувати себе як 

особи стість; волод іння педаг огічними вмінн ями перед ачі загал ьнокультурних 

цінно стей, норм і тради цій; поваг а до прав і свобо д людин и; волод іння основ ами 

гуман ної педаг огіки й викор истання їх у профе сійній діяль ності. 

Позитивне ставл ення до робот и з дітьм и, які переб увають у закла дах 

інтер натного типу загал ом і до об’єктів (суб’єктів) профе сійної діяль ності 

харак теризується любов ’ю до вихов анців, до профе сії; позит ивним ставл енням до 

систе ми освіт и загал ом; поваг ою до колег (суб’єктів профе сійної діяль ності), 

дотри манням норм і прави л профе сійної етики.   

З метою вивче ння рівня поінф ормованості про майбу тню профе сійну 

діяль ність, цінні сне ставл ення до майбу тньої профе сії в межах мотив аційно-

ціннісного компо нента нами визна чено крите рії сформ ованості в майбу тніх 

соціа льних педаг огів готов ності до робот и в закла дах інтер натного типу, як-от: 

спрям ованість на досяг нення, мотив аційна перек онаність, наявн ість позит ивної 

мотив ації до вивче ння адапт ованих техно логій розви тку, навча ння та вихов ання 

дітей, які переб увають у закла дах інтер натного типу.  

Назвемо метод ики, які викор истано для перев ірки крите ріїв сформ ованості в 

майбу тніх соціа льних педаг огів готов ності до робот и в закла дах інтер натного типу: 

метод ика для діагн остики навча льної мотив ації студе нтів (за А. Реан і В. Якуні ним, 

модиф ікація Н. Бадма євої); „Морфологічний тест життє вих цінно стей” (автори: 

В. Сопов та Л. Карпу шина, за вдоск оналеною метод икою І. Сєнін а); метод ика 

діагн остики цінні сних орієн тацій у кар’єрі „Якори кар’єри” (за Е. Шейно м, перек лад 

і адапт ація В. Чікер, В. Винок урової); есе „Чому я хочу /не хочу працю вати в 

інтер натному закла ді”. 
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Така кільк ість діагн остичних метод ик дозво ляє більш ґрунт овно з’ясувати 

стан сформ ованості в майбу тніх соціа льних педаг огів готов ності до робот и в 

закла дах інтер натного типу за найбі льш склад ним у діагн остуванні мотив аційно-

ціннісним компо нентом.  

Проаналізуємо резул  ьтати діагн остики мотив аційно-ціннісного компо нента 

за вказа ними метод иками. 

Для з’ясування рівня спрям ованості на досяг нення та мотив аційної 

перек онаності викор истано метод ику для діагн остики навча льної мотив ації 

студе нтів (за А. Реан і В. Якуні ним, модиф ікація Н. Бадма євої), запро поновані 

респо ндентам тверд ження харак теризували мотив и вченн я, визна чені 

В. Леонт ьєвим, а також тверд ження, що харак теризують мотив и вченн я, отрим ані 

Н. Бадма євою в резул ьтаті опиту вання студе нтів і школя рів. Це комун ікативні, 

профе сійні, навча льно-пізнавальні, широк і соціа льні мотив и, а також мотив и 

творч ої самор еалізації.  

Аналіз індив ідуальних відпо відей студе нтів дозво лив визна чити рівен ь 

спрям ованості мотив ів та мотив аційної перек онаності респо ндентів на досяг нення. 

Нижчи й від серед нього рівен ь відпо відав несті йкій потре бі у спрям ованості на 

досяг нення (38,8%). Серед ній рівен ь демон струє слабо розвинену потре бу в 

необх ідності спрям ованість мотив ів респо ндентів на досяг нення та мотив аційній 

перек онаності та майже байду же ставл ення до засво єння необх ідних знань і вмінь. 

На цьому рівні знахо дяться 26,8% студе нтів. Доста тній рівен ь харак теризувався 

спрям ованістю мотив ів респо ндентів на досяг нення успіх ів у навча льній діяль ності, 

ситуа тивним прагн енням до засво єння та викор истання знань (17,2% опита них 

показ али відпо відність цьому рівню ). Висок ий рівен ь визна чався усвід омленням 

значу щості спрям ованості мотив ів на досяг нення та мотив аційної перек онаності, 

потре бою в засво єнні, погли бленні, поліп шенні знань, їх викор истанні в майбу тній 

профе сійній соціа льно-педагогічній діяль ності. На цьому рівні знахо дилось 17,2% 

студе нтів. 

Для з’ясування рівня цінні сного ставл ення до майбу тньої профе сії 

викор истано діагн остичну метод ику цінні сних орієн тацій у кар’єрі „Якорі кар’єри” 
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(за Е. Шейно м, перек лад і адапт ація В. Чікер, В. Винок урової). „Якорі кар’єри” – це 

цінні сні орієн тації, соціа льні устан овки, інтер еси, соціа льно зумов лені спону кання 

до діяль ності, харак терні для певно ї людин и. Кар’єрні орієн тації виник ають на 

почат ку кар’єри, вони стійк і і можут ь залиш атися стабі льними трива лий час. Проте 

часто людин а реалі зує свої кар’єрні орієн тації не усвід омлено. Тест дозво ляє 

вияви ти такі майбу тні кар’єрні орієн тації: профе сійна компе тентність, менед жмент, 

автон омія, стабі льність, служі ння, викли к, інтег рація стилі в життя, підпр иємництво.  

У діагн остичній метод иці „Морфологічний тест життє вих цінно стей” (МТЖЦ) 

(автори: В. Сопов та Л. Карпу шина, за вдоск оналеною метод икою І. Сєнін а) 

основ ним діагн остичним конст руктом є термі нальні цінно сті. Під термі ном 

„цінність” ми розум іємо ставл ення суб’єкта до явища, життє вого факту, об’єкта й 

суб’єкта та визна ння його як важли вого, таког о, що має життє ву цінні сть.  

Отримані резул ьтати можна корот ко визна чити в такий спосі б: студе нти рівня 

нижче серед нього мають низьк і показ ники до профе сійного служі ння, низьк а 

цінні сна орієн тація (44,5%). Друга група студе нтів, що стано вить групу серед нього 

рівня (44,8%), бажає попов нити знанн я про себе, але слабо волод іє навич ками 

прагн ення та спону кання до профе сійної діяль ності, до самоп ізнання, є цікав ість до 

майбу тньої профе сії, проте подал ьші кар’єрні орієн тації майже відсу тні. До треть ої 

групи відне сено студе нтів із доста тнім рівне м показ ників по теста м (10,7%), вони 

спрям овані на самоп ізнання, що періо дично супро воджуються цікав істю до 

кар’єрних пошук ів, виявл яють бажан ня профе сійного служі ння. Студе нти з висок им 

рівне м діагн остичних показ ників за цими метод иками волод іють яскра во 

вираж еною спрям ованістю на самоп ізнання, прояв ляють стійк е прагн ення до 

подол ання майбу тніх трудн ощів, мають кар’єрні орієн тації, проте таких 

респо ндентів було лише 0,1% на конст атувальному етапі експе рименту. 

Для визна чення рівня стійк ості цінні сних орієн тацій та наявн ості позит ивної 

мотив ації до смисл ожиттєвих орієн тацій викор истано метод ику визна чення 

грани чних смисл ів Д. Леонт ьєва. Інстр укція для респо ндентів мала такий вигля д: 

„Вам будут ь запро поновані пари проти лежних тверд жень. Ваше завда ння – вибра ти 

одне з двох тверд жень, яке, на Вашу думку, найбі льше відпо відає дійсн ості, і 
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відзн ачити одну з цифр – 1, 2, 3, залеж но від того, наскі льки Ви впевн ені у вибор і 

(або 0, якщо обидв а тверд ження, на Ваш погля д, відоб ражають невпе вненість)” (див. 

додат ок С).  

Під час запов нення респо ндентами бланк а з відпо віддю „Я вважа ю, що 

людин а має можли вість здійс нити свій життє вий вибір за своїм бажан ням” – „Я 

вважа ю, що людин а позба влена можли вості вибир ати через вплив приро дних 

здібн остей і обста вин”. Тут катег оріями були: „правильна самоо цінка себе”,  

„можливість бачит и свої недол іки”. Після подал ьших індив ідуально 

сформ ульованих запит ань ми отрим али можли вість вияви ти грани чні смисл и – 

підст ави дій студе нта, що відоб ражають пріор итети підго товки майбу тнього 

соціа льного педаг ога до робот и в закла дах інтер натного типу. Варіа нти уявле нь 

студе нтів про майбу тню соціа льно-педагогічну діяль ність вивче но й інтер претовано.  

На підст аві резул ьтатів діагн остики можна конст атувати, що 26,8% студе нтів 

мають позит ивну мотив ацію до смисл ожиттєвих орієн тацій на рівні нижче від 

серед нього. Визна чаючи одну з цифр 1, 2, 3, залеж но від того, наскі льки респо ндент 

був упевн ений у вибор і (0, якщо обидв а тверд ження відоб ражають невпе вненість), 

часті ше за все відпо віді харак теризувалися малим число м катег орій (не більш е 2), 

вибір „0”, розга луження відсу тні. Серед ній рівен ь мотив ації до смисл ожиттєвих 

орієн тацій харак теризувався більш ою кільк істю катег орій (до 4), але при слабк ому 

розга луженні катег орій, проте серед них уже збіль шується кільк ість децен трованих. 

Мотив ація до смисл ожиттєвих орієн тацій в соціа льно-педагогічній діяль ності 

харак терна як тради ційне бачен ня діяль ності соціа льного педаг ога в закла дах 

інтер натного типу, як допом огу іншим. На цьому рівні було 38,8% майбу тніх 

соціа льних педаг огів.  

У студе нтів з доста тнім рівне м сформ ованості цього крите рію, розви неність 

мотив ації до смисл ожиттєвих орієн тацій предс тавлено також децен трованими 

катег оріями (до 5), що харак теризує їх готов ими до соціа льно-педагогічної 

діяль ності, хоча й виріз няються ще епізо дичністю та неціл існістю. 17,2% майбу тніх 

соціа льних педаг огів проде монстрували цей рівен ь.  



108 

Високий рівен ь присв оювався студе нтам із велик ою кільк істю катег орій (6 – 

7), що відрі знялися розга луженістю, наявн істю серед них доста тньої кільк ості 

децен трованих, які показ ували, що сенс соціа льно-педагогічної діяль ності студе нти 

бачат ь у цінні сному ставл енні до особи стості іншої людин и, визна нням досві ду в 

якост і прові дного компо нента в проце сі розв’язання життє вих і профе сійних 

ситуа цій. Відсо тковий показ ник цього рівня стано вив 17,2%.  

Отже, лише п’ята части на студе нтів дослі джуваної групи замот ивована на 

пошук особи стісного сенсу своєї майбу тньої діяль ності як соціа льного педаг ога в 

закла дах інтер натного типу. 

Результати діагн остики за вказа ними метод иками дозво ляють визна чити 

загал ьні рівне ві показ ники сформ ованості мотив аційно-ціннісного компо нента, які 

предс тавлено в табли ці 2.6 

Таблиця 2.6 

Результати сформ ованості мотив аційно-ціннісного компо нента підго товки 

майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу  

 

Рівень 

Показники 

спрямованість на 

досяг нення та 

мотив аційна 

перек онаність 

ціннісне 

ставл ення до 

майбу тньої 

профе сії 

наявність 

позит ивної 

мотив ації до 

смисл ожиттєвих 

орієн тацій 

абс. % абс. % абс. % 

Високий  68 17,2 1 0, 3 68 17,2 

Достатній 68 17,2 43 10,4 68 17,2 

Середній  104 26,8 173 44,8 150 38,8 

Нижчий за 

серед ній  150 38,8 173 44,5 104 26,8 

 

Запропоновані дані в табли ці 2.6 довод ять, що більш ість студе нтів не має 

висок их показ ників за резул ьтатами жодно ї метод ики, тоді як нижчи й від 

серед нього рівен ь є здебі льшого домін антним. Також відзн ачаємо незна чну 

предс тавленість показ ників доста тнього та висок ого рівні в за метод иками (маємо 0, 

1% висок ого рівня за мотив аційною перек онаністю студе нтів). 
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Уведемо кільк існу оцінк у для визна чення загал ьних рівне вих показ ників 

(нижчий від серед нього, серед ній, доста тній, висок ий) сформ ованості мотив аційно-

ціннісного компо нента, що охопл ює зазна чені раніш е склад ники. Отрим ані 

діагн остичні резул ьтати за кожни м із показ ників перев одимо в число ві значе ння 

мотив аційно-ціннісного компо нента. Для цього за загал ьну суму всіх показ ників 

прийм аємо одини цю. З ураху ванням того, що кожну групу крите ріїв оціню ємо за 

допом огою поряд кової шкали вимір ювання, де присв оюється: „0 балів ”, коли 

харак теристики показ ника відсу тні або переб увають на рівні нижче від серед нього; 

„1 бал”, коли харак теристики показ ника епізо дично або частк ово прояв ляються або 

знахо дяться на серед ньому рівні; „2 бали”, коли харак теристики показ ника мали 

місце, але їхня вираж еність нечіт ка або знахо дяться на доста тньому рівні; „3 бали”, 

коли харак теристики показ ника яскра во вираж ені або на висок ому рівні. У таком у 

разі макси мальну кільк ість балів визна чаємо для кожно го студе нта як підсу мковий 

показ ник, який стано вить 9 балів. Цей число вий показ ник дозво лить визна чити 

рівен ь сформ ованості кожно го майбу тнього соціа льного педаг ога до робот и в 

закла дах інтер натного типу за мотив аційно-ціннісним компо нентом. 

Приймаємо за основ у метод ику, запро поновану А. Наслє довим [219], яку 

інтер претуємо відпо відно до розро бленої нами діагн остичної прогр ами з визна чення 

рівня сформ ованості підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в 

закла дах інтер натного типу: перев едемо значе ння балів у значе ння части н від 

одини ці (див. табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Розрахунок велич ини балів  

Бал Показник Бал Показник Бал Показник 

1 0,11 4 0,44 7 0,78 

2 0,22 5 0,55 8 0,89 

3 0,33 6 0,67 9 1 

 

Ділі знайд емо різни цю між макси мальним і мінім альним значе нням, яка в 

таком у випад ку склад е 0,89 (1 – 0,11 = 0,89), визна чимо інтер вал кожно го рівня, 

який склад е 0,22 (0,89:4 = 0,22), обчис лимо крайн і значе ння інтер валу кожно го з 

рівні в, урахо вуючи, що вони не можут ь збіга тися (див. табл. 2.8). 
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Таблиця 2.8 

Визначення інтер валу рівні в сформ ованості в студе нтів 

мотиваційно-ціннісного компо нента 
Рівень Розрахунок показ ників Крайнє значе ння інтер валу 

Високий 0,78+0,22 1 

Достатній 0,55+0,22 0,78 

Середній 0,33+0,22 0,55 

Нижчий за 

серед ній 
0,11+0,22 0,33 

 

Тепер визна чимо інтер вал кожно го з рівні в і відпо відне їм значе ння балів (див. 

табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Показники рівні в мотив аційно-ціннісного компо нента підго товки 

Рівень Інтервали рівня  Кількість балів  

Високий 0,79 – 1 8 – 9 

Достатній 0,56 – 0,78 6 – 7 

Середній 0,34 – 0,55 4 – 5 

Нижчий за серед ній 0,11 – 0,33 1 – 3 

 

Ці розра хунки дозво ляють визна чити коефі цієнт і співв іднести його показ ник 

з рівне м сформ ованості мотив аційно-ціннісного компо нента в кожно го з опита них 

респо ндентів (див. табл. 2.10).  

Аналіз табли ці 2.10 уможл ивлює наочн о впевн итися в домін уванні в 

респо ндентів серед нього та нижчо го за серед ній рівні в сформ ованості мотив аційно-

ціннісного компо нента. Це є свідч енням низьк ої вмоти вованості студе нтів, що 

унемо жливлює висок ий рівен ь якост і підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до 

робот и в закла дах інтер натного типу. 

Таблиця 2.10 

Сформованість у студе нтів мотив аційно-ціннісного компо нента 

(констатувальний етап експе рименту) 

Рівні Інтервал 
Усього студе нтів (390) 

Кількість Відсотки 

Високий 0,79 – 1 45 11,5 

Достатній 0,56 – 0,78 57 14,6 

Середній 0,34 – 0,55 163 41,8 

Нижчий за серед ній 0,11 – 0,33 125 32,1 
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Подальші розра хунки дозво ляють визна чити серед нє значе ння коефі цієнта 

сформ ованості мотив аційно-ціннісного компо нента підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу відпо відно до 

форму ли:   




i

d
К мотив ,         (2.3) 

де d – кільк ість набра них усіма студе нтами балів,  

і – макси мально можли ва кільк ість балів, яку могли б отрим ати студе нти. 

 К (мотиваційно-ціннісний)=1383:3510=0,4    (2.4) 

Отже, рівен ь сформ ованості мотив аційно-ціннісного компо нента загал ом по 

групі відпо відає показ нику серед нього рівня. 

Якісний аналі з отрим аних резул ьтатів засві дчив, що більш ість студе нтів не 

сприй мають умоти вованість на соціа льно-педагогічну діяль ність у закла дах 

інтер натного типу як профе сійну цінні сть. Незна чний досві д профе сійної діяль ності 

студе нтів (педагогічна практ ика) дає підст ави вважа ти, що саме недос татня 

практ ична підго товки заваж ає форму ванню відпо відних цінні сних орієн тацій, що й 

підтв ерджують резул ьтати діагн остики. Така невід повідність мотив ів, цінно стей та 

їхня реалі зація заваж ають підго товці майбу тніх фахів ців. 

Оцінка сформ ованості когні тивно-технологічного компо нента, який свідч ить 

про рівен ь волод іння студе нтами базов ими психо лого-педагогічними знанн ями, 

підтв ерджує усвід омлення й осмис лення майбу тньої робот и в закла дах інтер натного 

типу, також прово дилася за специ фічним діагн остичним набор ом.  

Критеріями визна чено: самос тійність, профе сійну компе тентність; 

поінф ормованість про соціа льно-педагогічну діяль ність у закла дах інтер натного 

типу; знанн я сучас них метод ів діагн остики та техно логій розви тку, навча ння та 

вихов ання дітей.  

Під час діагн остики цього компо нента підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу визна чено рівен ь знань, що 

забез печується знанн ями катег оріального апара ту. Цю групу метод ик склад али: 

питал ьник для оцінк и рівня оволо діння майбу тніми соціа льними педаг огами 

знанн ями та вмінн ями, необх ідними до робот и в закла дах інтер натного типу 
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(авторська розро бка); діагн остика рівня самор озвитку в профе сійно-педагогічній 

діяль ності (Л. Береж нова); дидак тичні тесто ві завда ння (див. додат ки К, Л, М).  

Отже, оціню вання глиби ни, точно сті усвід омленості та дієво сті знань про 

закла ди інтер натного типу здійс нено за допом огою склад еного нами питал ьника. 

Проан алізуємо одерж ані резул ьтати. 

Нами проан алізовано резул ьтати, отрим ані під час анкет ування студе нтів 

(майбутніх соціа льних педаг огів), викла дачів педаг огічних дисци плін ВНЗ та 

фахів ців, які працю ють у закла дах інтер натного типу. Проте навіт ь доста тня вибір ка 

респо ндентів не дає повно го обсяг у інфор мації для суттє вих висно вків, тому що 

відпо віді двох катег орій респо ндентів – студе нтів і викла дачів – є самоо цінкою 

знань і діяль ності.  

Адекватна самоо цінка студе нтами рівня своїх профе сійних знань та вмінь, 

оцінк а себе як суб’єкта діяль ності відкр иває можли вості свого реаль ного включ ення 

в той чи той вид діяль ності. На підст аві викла деного нами здійс нено додат кове 

дослі дження, метою якого було з’ясування актуа льного рівня знань розді лу „Вікова 

психо логія” порів няно з отрим аними резул ьтатами дидак тичного тесту, викон аного 

майбу тніми соціа льними педаг огами (повний текст див. у додат ку Л).  

Під час склад ання завда нь було дотри мано основ них вимог до проце дур 

таког о харак теру, а саме: тесто ві завда ння закри тої форми ми розрі зняли і за 

принц ипом побуд ови відпо віді. Запро поновано альте рнативні тесто ві завда ння, які 

перед бачали наявн ість двох варіа нтів відпо віді типу „так – ні”; „правильно – 

непра вильно” тощо; тесто ві завда ння з множи нним вибор ом перед бачали 

прина ймні три можли ві відпо віді (але не більш е п’яти); тесто  ві завда ння з прост им 

множи нним вибор ом, відпо відь яких будує ться за принц ипом класи фікації; тесто ві 

завда ння з множи нним вибор ом, побуд ова відпо віді яких визна чала принц ип 

класи фікації для перев ірки вмінь вільн ого орієн тування в групі схожи х понят ь, 

явищ, проце сів тощо; тесто ві завда ння на порів няння і проти ставлення (на аналі з 

взаєм озв’язку). Респо нденти в проце сі викон ання таких завда нь аналі зували 

запро понований матер іал, синте зували його та робил и відпо відні висно вки. Були 

викор истані завда ння з метою перев ірки розум іння певно ї залеж ності між двома 
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явища ми. Запит ання склад алося так, що кожне з двох тверд жень, пов’язаних 

сполу чником „тому що”, є повни м і чітко сформ ульованим. Тому респо ндентам 

споча тку необх ідно було визна чити, прави льне чи непра вильне кожне з двох 

тверд жень окрем о, а лише потім, якщо обидв а прави льні, визна чити, прави льна чи 

непра вильна причи нна залеж ність між ними.  

Отже, ми з’ясували особл ивості склад ених нами тесті в закри тої форми. 

Зазна чимо, що в проце сі склад ання тесто вих завда нь не викор истовувалися завда ння 

відкр итої форми, оскіл ьки стати стична оброб ка означ ених завда нь досит ь склад на. 

Так, для студе нтів – майбу тніх спеці алістів – було запро поновано дидак тичний тест 

з таким и завда ннями із дисци пліни „Соціальна психо логія” (зміст дидак тичного 

тесту подан о в додат ку Л).  

Аналіз отрим аних резул ьтатів дидак тичного тесту вання засві дчив суттє ву 

розбі жність у відпо відях студе нтів. Так, відпо віді студе нтів на п’яте запит ання тесту 

„Виберіть найбі льш точну відпо відь: Більш ість дітей із затри мкою психі чного 

розви тку класи фікуються як: а) не здатн і до навча ння; б) здатн і до навча ння; 

в) мають легки й ступі нь розум ового відст авання, але здатн і до навча ння” 

засві дчили, що волод іють знанн ями 27,49% студе нтів, волод іють знанн ями, але 

недос татньо – 51,63%, не волод іють знанн ями – 9,46%, важко було відпо вісти – 

11,42% студе нтів. А на запит ання анкет и „Чи волод ієте Ви знанн ями з навча ння і 

вихов ання дітей із затри мкою психі чного розви тку?” резул ьтати відпо відей 

студе нтів розпо ділилися так: волод іють знанн ями 43,80% студе нтів, волод іють 

знанн ями, але недос татньо – 32,98%, не волод іють цими знанн ями – 15,91%, важко 

було відпо відати – 7,31% студе нтів.  

Розбіжність у самор ефлексивних відпо відях студе нтів під час анкет ування та 

резул ьтатах контр ольної робот и, що розра хована за форму лою  12+22: Ср – Р (сума 

даних відпо відей на запит ання 12 і 22, Сер – серед нє, Р – резул ьтати контр ольної). 

Аналіз резул ьтатів щодо розбі жностей у відпо відях студе нтів під час 

анкет ування та резул ьтатах контр ольної робот и засві дчує низьк ий рівен ь дій у 

майбу тніх соціа льних педаг огів. Отже, рівен ь дій у студе нтів низьк ий, що вимаг ає 

під час вибуд овування модел і підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів ураху вати 
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отрим ані дані з метою усуне ння зазна чених пробл ем.  

З метою перев ірки досто вірності відпо відей майбу тніх соціа льних педаг огів, 

з’ясування спіль них пробл ем і підхо дів до виріш ення пробл ем підго товки фахів ців 

до профе сійної діяль ності нами було запро поновано анкет и для викла дачів вищих 

навча льних закла дів і соціа льних педаг огів, які вже працю ють у закла дах 

інтер натного типу (зміст анкет навед ено в додат ку Т).  

Аналіз відпо відей на перше запит ання „Як Ви вважа єте, наскі льки 

актуа льними будут ь (були) у вашій подал ьшій профе сійній діяль ності курси 

„Соціальна педаг огіка”, „Соціальна психо логія?” дає підст ави ствер джувати, що в 

респо ндентів чимал о розбі жностей щодо бачен ня необх ідності та актуа льності цих 

дисци плін (див. додат ок Т, табл. Т.1). 

Результати табли ці Т.1 (див. додат ок Т) візуа лізують ставл ення респо ндентів 

до профі льних дисци плін. Прогн озованими є відпо віді студе нтів на перше запит ання 

– 57%, що свідч ить про слабк у мотив ацію до профе сійної діяль ності, яку студе нти 

бачат ь у профе сії. Найбі льш яскра вим прикл адом є вибір треть ої відпо віді на 

запит ання. 10% майбу тніх соціа льних педаг огів перед бачають, що коли будут ь і 

надал і займа тися самоо світою, то знанн я, здобу ті під час вивче ння зазна чених 

дисци плін, можли во, й знадо бляться, тоді як викла дачі ВНЗ і соціа льні педаг оги-

практики впевн ені (відповідно 23% і 29%) у значу щості дисци плін. Викла дачі та 

соціа льні педаг оги-практики (34% і 20% відпо відно) впевн ені, що дисци пліни не 

будут ь актуа льними, оскіл ьки науко ві дані втрач ають новиз ну впрод овж 3 – 5 років, 

тоді як студе нти (4%) вважа ють, що вивче ного може бути доста тньо. Отже, під час 

розро бки завда нь форму вального експе рименту слід перед бачити можли ві варіа нти 

форму вання самоо світньої діяль ності у студе нтів.  

На друге запит ання анкет и „Чи відрі зняються (відрізнялися) форми і метод и 

викла дання дисци плін „Соціальна педаг огіка”, „Соціальна психо логія” від інших 

предм етів?” було отрим ано відпо віді, кільк існий аналі з яких запро поновано в 

табли ці Т. 2 (див. додат ок Т). 

Як засві дчує аналі з табли ці Т.2, суттє вої різни ці між студе нтами, викла дачами 

та соціа льними педаг огами-практиками щодо пізна вальності профі льних дисци плін 
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не має (47%, 45% і 49% відпо відно). Проте неспо діваним був отрим аний резул ьтат 

„дисципліни склад ні та важкі для сприй мання та розум іння”: з боку майбу тніх 

соціа льних педаг огів – 31%, тоді як 10% цих респо ндентів відпо відають, що 

„частіше викор истовуються практ ичні метод и подач і матер іалу”. На думку 

викла дачів, під час викла дання профі льних дисци плін часті ше викор истовуються 

практ ичні метод и подач і матер іалу – 40% респо ндентів, але лише 7% студе нтів із 

цим погод жуються.  

Уважаємо за необх ідне під час форму вального експе рименту приді лити увагу 

актив ним та інтер активним форма м подач і навча льного матер іалу. 

На третє запит ання анкет и „Скільки годин щотиж нево, на Вашу думку, має 

бути відве дено на вивче ння цих дисци плін?” було отрим ано відпо віді, кільк існий 

аналі з яких запро поновано в табли ці Т.3 (див. додат ок Т).  

Кількість годин, що необх ідна для вивче ння дисци плін „Соціальна 

педаг огіка”, „Соціальна психо логія”, на думку викла дачів і соціа льних педаг огів-

практиків (77% і 68% відпо відно), має бути більш а, ніж сього дні закла дена в 

навча льних плана х підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів. З погля ду студе нтів, 

розпо діл годин за кільк істю майже однак овий – 6 – 8 годин – 29%, 4 – 6 годин – 

27%. Показ овим є те, що викла дачі ВНЗ (8%) уважа ють, що 4 годин и недос татньо 

для профі льних дисци плін, тоді як 20% студе нтів і соціа льних педаг огів-практиків 

упевн ені, що саме така кільк ість годин забез печить знанн ями та вмінн ями майбу тніх 

соціа льних педаг огів.  

За четве ртим завда нням слід було оціни ти тверд ження за шкало ю від 1 до 5 

(1 – повні стю згоде н, 2 – згоде н, 3 – сумні ваюся, 4 – швидш е не згоде н, 5 – 

абсол ютно не згоде н): А. Дезад аптація – психі чний стан, що виник ає в резул ьтаті 

невід повідності соціо психологічного чи психо фізіологічного стату су вихов анців 

закла ду інтер натного типу до вимог нової соціа льної ситуа ції. Б. Дезад  аптація – 

проце с, що не торка ється патол огії, але пов’язаний із відви  канням від одних звичн их умов 

і, відпо відно, звика нням до нових.  

Аналіз отрим аних резул ьтатів засві дчив, що більш ість респо ндентів обира ла 

варіа нт А, суттє вої стати стичної різни ці між відпо відями студе нтів, викла дачів і 
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соціа льних педаг огів-практиків не було (відповідь – повні стю згоде н – 39%, згоде  н – 

23%, сумні ваюся – 4 %, швидш е не згоде н – 4%, абсол ютно не згоде н – 0%). Варіа нт 

Б було обран о 30% респо ндентів, відпо віді розпо ділися в такий спосі б: повні стю 

згоде н – 19%, згоде н – 7%, сумні ваюся – 4 %, швидш е не згоде н – 0%, абсол ютно не 

згоде н – 0%). 

Пропоноване п’яте запит ання перед бачало визна чення значе ння префі кса 

„дез” (дезадаптація). Було отрим ано відпо віді, кільк існий аналі з яких 

запро поновано в табли ці Т.4 (див. додат ок Т).  

Зазначимо, що аналі з табли ці Т.4 (додаток Т) дає підст ави дійти висно вку, що 

в більш ості (студенти – 48%, викла дачі – 53%, соціа льні педаг оги-практики – 55%) 

відпо віли прави льно – вираж ає дію – знище ння, видал ення, спотв орення чогос ь. 

Позит ивним є те, що респо нденти мали свою думку, відпо віді „не знаю” не 

зафік совано.  

Шосте запит ання торка лось безпо середніх знань про предм ет нашог о 

дослі дження: „У соціа льній педаг огіці часто трапл яються інші термі ни як 

синон імічні до термі на „дезадаптовані вихов анці”. Який (або які), на Вашу думку, є 

синон імом до цього термі на? (підкресліть, може бути кільк а відпо відей)”. 

Резул ьтати запро поновано в табли ці Т.5 (див. додат ок Т). 

Результати аналі зу табли ці Т.5 (додаток Т) дають підст ави для тверд ження, що 

всі респо нденти відмо вились від визна чення дезад аптованих вихов анців закла дів 

інтер натного типу як „кримінальних”, „бездоглядних” або „дітей-індиго”. 

Найбі льша стати стична розбі жність була у відпо відях студе нтів щодо термі нів 

„діти, яким важко навча тися” і „дезадаптовані вихов анці”, синон імічний зв’язок 

поміт или (38%). Єдніс ть погля дів респо ндентів щодо девіа нтності повед інки, 

асоці альності та агрес ивності дітей відби то в кільк існих показ никах (57%, 57%, 

59%).  

Кількісний аналі з на сьоме запит ання „За всьог о різно маніття підхо дів до 

орган ізації робот и з вихов анцями закла дів інтер натного типу що, на Вашу думку, 

більш ою мірою необх ідно викор истовувати для отрим ання позит ивного 

резул ьтату? (підкресліть, може бути до 3-х відпо відей)” подан о в табли ці Т.6 (див. 
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додат ок Т). 

Наведені кільк існі дані в табли ці Т.6 (додаток Т) щодо різно маніття підхо дів 

до орган ізації робот и з вихов анцями закла дів інтер натного типу дали підст ави 

впевн итися в однос тайності респо ндентів до можли вих підхо дів попер едження 

дезад аптованості вихов анців. Найбі льші розбі жності вияви лися в треть ому варіа нті 

відпо віді – „доводити батьк ам, що здатн ість без агрес ії сприй мати повед інку та 

форми самов ираження їхньо ї дитин и, яка відрі зняється від однол ітків, це – кращи й 

шлях”: 58% студе нтів згодн і з цим тверд женням, тоді як викла дачі (93%) і соціа льні 

педаг оги-практики (97%) вважа ють, що цей підхі д у взаєм одії з батьк ами необх ідно 

викор истовувати для отрим ання позит ивного резул ьтату.  

На восьм е запит ання щодо необх ідності додат кового курсу (спецсемінару) для 

більш глибш ого вивче ння питан ь орган ізації робот и з вихов анцями закла дів 

інтер натного типу кільк існі дані презе нтовано в Т.7 (див. додат ок Т). 

Якісний аналі з отрим аних резул ьтатів дає підст ави дійти висно вку про 

необх ідність запро вадження спецс емінару, де більш а кільк ість годин – практ ичні 

занят тя. Варіа нти відпо відей респо ндентів були схожі – 58% студе нтів згодн і з 

тверд женням; 53% викла дачів і 58% соціа льних педаг огів-практиків теж уважа ють 

за необх ідне ввест и в навча льні плани саме такий спецк урс. Єдніс ть погля дів 

прост ежується й у відпо відях щодо необх ідності запро вадження спецк урсу для 

більш глибш ого вивче ння питан ь орган ізації робот и з вихов анцями закла дів 

інтер натного типу (6% студе нтів, 10% і викла дачів, і соціа льних педаг огів-

практиків).  

Відповіді респо ндентів на остан нє запит ання „Як Ви вважа єте, за який 

промі жок часу можна подол ати дезад аптацію у вихов анця закла ду інтер натного 

типу?” висві тлено в табли ці Т.8 (див. додат ок Т) 

Аналіз резул ьтатів, подан их у табли ці Т.8 (додаток Т), засві дчує: більш ість 

респо ндентів уважа ють, що термі ни залеж ать від рівня дезад аптації вихов анця (48% 

– студе нтів, 63% викла дачів ВНЗ і 61% соціа льних педаг огів-практиків). 

Упевн еність майбу тніх соціа льних педаг огів (16%) у тому, що термі ни подол ання 

дезад аптації саме такі, свідч ить про необх ідність більш ґрунт овного підхо ду до 
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викла дання розді лу „Заклади інтер натного типу як суб’єкти соціа льно-педагогічної 

діяль ності” дисци пліни „Соціальна педаг огіка”.  

Висвітлимо також переб іг дослі дження, присв яченого аналі зу стану 

викла дання дисци плін гуман ітарного циклу під час підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів (зміст питал ьника подан о в додат ку У). Респо ндентам 

пропо нувався питал ьник, метою якого було з’ясування необх ідності покра щення та 

вдоск оналення підго товки майбу тніх фахів ців до профе сійної діяль ності в закла дах 

інтер натного типу. 

На перше запит ання „Чи задов ольняє Вас обран а спеці альність?” (варіанти 

відпо відей: а) так; б) ні; в) поки що не можу відпо вісти) було отрим ано такі 

резул ьтати: „так” – 69%, „ні” – 21%, поки що не можу відпо вісти – 10%. Якщо 

прове сти аналі з за рокам и навча ння, то більш ість відпо віді „ні” зареє стровано в 

студе нтів четве ртого року навча ння (15%). 

Відповіді на друге запит ання питал ьника „Чи бажає те Ви працю вати з 

дітьм и, які переб увають у закла дах інтер натного типу?” (варіанти відпо відей: 

а) так; б) ні; в) ще не виріш ив (ла)) майже збіга ються з попер едніми: „так” – 57%; 

„ні” – 19%, „ще не виріш ив (ла)” – 24%.  

Прогнозованими були й відпо віді на третє запит ання питал ьника „Що могло б 

бути для Вас виріш альним для обран ня робот и з цією катег орією дітей ?” 

(підкреслити, можли ві кільк а варіа нтів відпо відей): а) можли вість 

самов досконалення; б) можли вість допом огти у виріш енні пробл ем таких дітей; 

в) можли вість отрим ати задов олення від своєї праці; г) можли вість надат и допом огу 

дітям, які переб увають у закла дах інтер натного типу; ґ) усвід омлення значу щості 

своєї праці для вихов анців; д) перек онаність у своїх силах, знанн ях умінн ях, 

необх ідних для цієї робот и; е) підви щена оплат а праці; є) можли вість займа тися 

тією робот ою, яка подоб ається; ж) нічог о; з) інші причи ни. Відпо віді прора нжували 

в такий спосі б:  

а) можли вість самов досконалення – 53%; 

б) можли вість допом огти у виріш енні пробл ем таких дітей – 73%; 

в) можли вість отрим ати задов олення від своєї праці – 51%; 
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г) можли вість надат и допом огу дітям, які переб увають у закла дах 

інтер натного типу – 77%; 

ґ) усвід омлення значу щості своєї праці для вихов анців – 69%; 

д) перек онаність у своїх силах, знанн ях умінн ях, необх ідних для цієї робот и – 

38%; 

є) можли вість займа тися тією робот ою, яка подоб ається – 47%; 

е) підви щена оплат а праці – 5%; 

ж) нічог о – 0%. 

До інших причи н студе нти відне сли – добра пенсі я – 11%, піду працю вати в 

закла ди інтер натного типу тільк и тоді, коли нікуд и буде йти – 10%. 

Четверте запит ання питал ьника було на з’ясування знань про закла ди 

інтер натного типу: „Що Ви знаєт е про робот у соціа льного педаг ога з дітьм и, які 

переб увають у закла дах інтер натного типу?” 

Найбільш части ми були відпо віді респо ндентів: „Робота потре бує знань і 

навич ок соціа льно-педагогічної діяль ності з дітьм и” – 87%; „Соціальний педаг ог 

допом агає долат и життє ві трудн ощі вихов анців” – 77%; „Робота потре бує 

особи стісних якост ей соціа льного педаг ога (відповідальність, емпат ія, толер антність 

до дітей -інвалідів тощо)” – 73%; „Дуже важка робот а, замал а зароб ітна плата, 

нерво ва робот а тощо” – 53%.  

На п’яте запит ання „Чи вважа єте Ви, що робот а з дітьм и, які переб увають у 

закла дах інтер натного типу, сприя є реалі зації профе сійних функц ій соціа льного 

педаг ога? Якщо так, то визна чте, яких саме функц ій (можливі декіл ька варіа нтів  

відпо відей)”: відпо відь „так” підкр еслили 100% майбу тніх соціа льних педаг огів, 

визна чив функц ії в таком у поряд ку: орган ізаційно-посередницька – 87%; 

орган ізаційно-комунікативна – 83%; діагн остично-прогностична – 79%; соціа льно-

терапевтична 68%; соціа льно-педагогічна – 65%; корек ційно-реабілітаційна – 65%. 

На шосте запит ання питал ьника „Визначте, які профе сійно-особистісні 

якост і мають бути прита манні соціа льному педаг огові, який працю є з дітьм и, що 

переб увають у закла дах інтер натного типу (проранжуйте – яке місце, на Вашу 

думку, посід ають ті чи ті якост і?)”, ранжу вання відбу лось у такий спосі б: 
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1) відпо відальність, комун ікабельність, увага до пробл ем дитин и, креат ивність – 

100%; 2) емпат ія – 97%; 3) турбо тливість – 95%; 4) гуман ізм – 91%; 5) чесні сть – 

90%; 6) соціа льна актив ність – 87%; 7)  добро зичливість – 85%; 8)  відкр итість – 

83%; 9)  розсу дливість – 81%; 10) делік атність – 80%; 11) конфі денційність,  

внутр ішня рівно вага та ерудо ваність – 79%; 12) емоці йна стійк ість, справ едливість – 

75%; 13) автор итетність, оптим ізм, поваг а, такто вність – 73%; 14) поряд ність, 

толер антність, демок ратичність, емоці йність – 70% відпо відей респо ндентів. 

Солід арність як профе сійно-особистісну якіст ь не було обран о жодни м студе нтом.  

У відпо відях на сьоме запит ання „Оцініть за 5-бальною шкало ю необх ідні 

знанн я, якими повин ен волод іти соціа льний педаг ог, що працю є з дітьм и, які 

переб увають у закла дах інтер натного типу”: вплив ають пості йно та ефект ивно – 5; 

вплив ають часто – 4; вплив ають нечас то і не дуже ефект ивно – 3; плива ють дуже 

рідко і неефе ктивно – 2; не вплив ають – 1 майбу тнім соціа льним педаг огам було 

необх ідно визна чити ранг того чи того знанн я.  

Відповіді розта шувались у такий спосі б: знанн я особл ивостей соціа лізації 

дітей, які переб увають у закла дах інтер натного типу; знанн я метод ик та техно логій 

соціа льно-педагогічної робот и з дітьм и, які переб увають у закла дах інтер натного 

типу; знанн я психо логічних особл ивостей дітей, які переб увають у закла дах 

інтер натного типу – вплив ають пості йно та ефект ивно – 100% відпо відей 

респо ндентів; знанн я теорі ї та істор ії соціа льного вихов ання; знанн я про надан ня 

допом оги дітям у їх життє вому та профе сійному самов изначенні – 95% відпо відей 

майбу тніх соціа льних педаг огів; знанн я норма тивно-правової бази, що регул ює 

захис т прав та інтер есів дітей, які переб увають у закла дах інтер натного типу – 89% 

студе нтів.  

На восьм е запит ання питал ьника „Чи потрі бна, на Ваш погля д, спеці альна 

підго товка майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и з дітьм и, які переб увають у 

закла дах інтер натного типу?” Варіа нти відпо віді: (а) така підго товка є 

необх ідною; б) така підго товка не потрі бна; в) не можу відпо вісти) зафік совано 

100% ствер джувальна відпо відь: така підго товка є необх ідною.  
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Дев’яте запит ання питал ьника перед бачало з’ясування наявн ості практ ичних 

умінь у майбу тніх соціа льних педаг огів: „Чи довод илося Вам працю вати з дітьм и, 

які переб увають у закла дах інтер натного типу?”, ствер джувальна відпо відь була в 

69%, „ні” – 31%. Студе нти ділис ь враже ннями так: „страшно, що не можу 

працю вати ефект ивно”, „дуже склад но, важко ”, „діти вбача ють у мені матір, а я 

страж даю, що їх ніхто не любит ь” тощо. 

Зведені резул ьтати відпо відей респо ндентів на десят е запит ання „Оцініть за  

5-бальною шкало ю, якою мірою зазна чені вмінн я вплив ають на ефект ивність 

робот и з дітьм и, які переб увають у закла дах інтер натного типу: вплив ають 

пості йно та ефект ивно – 5; вплив ають часто – 4; вплив ають нечас то і не дуже 

ефект ивно – 3; вплив ають дуже рідко й неефе ктивно – 2; не вплив ають – 1” подан о в 

табли ці У.1 (див. додат ок У). 

На відкр ите одина дцяте запит ання питал ьника „Які знанн я Ви б хотіл и 

отрим ати в межах обран ої спеці альності?” студе нти дали такі відпо віді: 

техно логії робот и соціа льного педаг ога в різни х видах закла дів інтер натного типу; 

специ фіка робот и з дітьм и-інвалідами, дітьм и-сиротами; більш е метод ик і 

практ ичних матер іалів для майбу тньої соціа льно-педагогічної діяль ності. 

На остан нє запит ання-побажання „Ваші побаж ання щодо зміст у спецк урсу 

„Соціально-педагогічна діяль ність з дітьм и, які переб увають у закла дах 

інтер натного типу” респо нденти давал и такі відпо віді: часті ше відві дувати закла ди 

інтер натного типу; залуч ати студе нтів усіх курсі в до волон терської діяль ності; 

потрі бна окрем а практ ика в закла дах інтер натного типу; прове дення акцій з метою 

приве рнення уваги спіль ноти до пробл ем вихов анців закла дів інтер натного типу 

тощо. 

Загальні резул ьтати сформ ованості когні тивно-технологічного компо нента 

предс тавлено в табли ці 2.12, аналі з показ ників якої свідч ить про домін ування 

показ ників серед нього рівня за кожно ю з діагн остичних метод ик і найме ншими 

показ никами висок ого рівня в кожно му діагн остичному випад ку. 

Якісний аналі з резул ьтатів прове дених діагн остичних проце дур демон струє 

наявн у неточ ність теоре тичних знань про соціа льну педаг огічну діяль ність, 
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невмі ння поясн ити зміст понят тя, недос татній рівен ь уявле нь про види та її 

особл ивості. Значн і утруд нення виник ли в студе нтів при необх ідності 

проіл юструвати вказа не понят тя конкр етними прикл адами.  

Таблиця 2.12 

Результати сформ ованості показ ників когні тивно-технологічного компо нента 

підго товки до робот и в закла дах інтер натного типу  

 

Рівень 

Показники 

володіння 

базов ими 

психо лого-

педагогічними 

знанн ями  

поінформованість 

про соціа льно-

педагогічну 

діяль ність у 

закла дах 

інтер натного типу 

глибина, точні сть 

усвід омлення й 

осмис лення 

майбу тньої 

спеці альності 

абс. % абс. % абс. % 

Високий  28 7,0 3 3 42 10,7 

Достатній 104 26,8 130 34,12 132 33,9 

Середній  107 27,5 152 40,06 132 33,9 

Нижчий за серед ній  151 38,7 105 22,82 84 21,5 

  

Інтервальні показ ники рівні в цього компо нента підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу визна чалися 

відпо відно до зазна ченої вище метод ики та предс тавлено в табли ці 2.13. 

 

Таблиця 2.13 

Визначення інтер валу рівні в сформ ованості когні тивно-технологічного 

компо нента підго товки 

 

Рівень Інтервал Бали 

Високий  0,756 – 1 33 – 43 

Достатній  0,52 – 0,755 23 – 32 

Середній 0,266 – 0,51 12 – 2 

Нижчий за серед ній 0,02 – 0,265 1 – 11 

 

Визначення рівня сформ ованості компо нента в кожно го студе нта прово дилося 

з викор истанням указа них показ ників (таблиця 2.2). Як засві дчують показ ники, 
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навед ені в табли ці 2.14, перев ажна більш ість студе нтів не показ ує висок ого рівня 

сформ ованості когні тивно-технологічного компо нента. Також устан овлено 

домін ування серед нього рівня знань із теоре тичних аспек тів.  

Таблиця 2.14 

Сформованість у студе нтів когні тивно-технологічного компо нента 

(констатувальний етап експе рименту) 

Рівні Інтервал 
Усього студе нтів (390) 

Кількість Відсотки 

Високий 0,767 – 1,00 24 6,1 

Достатній 0,530 – 0,766 108 27,7 

Середній 0,293 – 0,529 171 43,9 

Нижчий за 

серед ній 

0,056 – 0,292 
87 22,3 

 

Аналіз навед ених у табли ці 2.14 показ ників зайви й раз підтв ерджує наявн ий у 

педаг огіці закон омірний зв’язок між рівне м мотив ації та рівне м обізн аності з теми. 

Низьк і показ ники виявл ені за кожно ю метод икою, засві дчують неефе ктивність 

тради ційних засоб ів навча ння, де домін антне місце найча стіше займа ють 

репро дуктивні метод и, які дозво ляють студе нту мати пасив ну (репродуктивну) 

позиц ію в навча нні, крім того, актив не викор истання викла дачами типов их 

алгор итмів з викон ання навча льних завда нь зовсі м не сприя є якост і підго товки 

майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу. 

Отримані резул ьтати дали підст аву обчис лити серед нє значе ння коефі цієнта 

сформ ованості в студе нтів когні тивно-технологічного компо нента підго товки за 

форму лою 2.3. Сума набра них балів студе нтами у конст атувальному експе рименті 

стано вила 6605 балів, а макси мально можли ва кільк ість – 390 ? 43 = 16770 балів, 

тоді:  

К (когнітивно-технологічний)= 6605: 16770 =0,4    (2.5) 

Отже, значе ння коефі цієнта сформ ованості у студе нтів когні тивно-

технологічного компо нента підго товки відпо відає серед ньому рівню. 

Якісний аналі з діагн остичних резул ьтатів свідч ить про незна чну інтег рацію 

уявле нь, отрим аних за умови тради ційного навча ння, здебі льшого частк ову 
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закрі пленість понят ь про сутні сть та зміст соціа льно-педагогічній діяль ності. Крім 

того, особл иві утруд нення діагн остовано при аналі зі та оціню ванні власн ої 

особи стості як профе сіонала-учасника соціа льно-педагогічної діяль ності. Харак тер 

недол іків, що виявл ено під час діагн остування когні тивно-технологічного 

компо нента, актуа лізує необх ідність цілес прямованої робот и з форму вання 

струк турної систе ми знань про закла ди інтер натного типу та соціа льно-педагогічну 

діяль ність майбу тнього соціа льного педаг ога в них. 

Ще один компо нент підго товки, який було проді агностовано, інфор маційно-

комунікативний. Крите ріями цього компо нента є поінф ормованість майбу тніх 

соціа льних педаг огів про комун ікативну діяль ність, готов ність до діало гу та 

схиль ність до комун ікації, умінн я корис туватися різно манітними джере лами 

інфор мації; дієві сть викор истання адапт ованих техно логій взаєм одії з вихов анцями 

закла дів інтер натного типу. 

До треть ого діагн остичного набор у було включ ено питал ьник „Діагностика 

самоо цінки комун ікативних і орган ізаторських умінь ” (за В. Синяв ським і 

Б. Федор ишиним); конте нт-аналіз щоден ників з практ ики; карта експе ртної оцінк и 

інфор маційної компе тентності майбу тнього соціа льного педаг ога (див. додат ки Н, 

П). 

Питальник „Діагностика самоо цінки комун ікативних і орган ізаторських умінь 

(за В. Синяв ським і Б. Федор ишиним) пропо нувався респо ндентам із такою 

інстр укцією: „Вам потрі бно відпо вісти на всі запит ання, що навод яться далі. 

Відпо віді давай те за певни ми прави лами. Усі запит ання сформ ульовані у вигля ді 

тверд жень, які потрі бно розум іти як запит ання для Вас особи сто. Перен есіть кожне 

тверд ження па себе й дайте відпо відь па запит ання, яке стоїт ь за цим тверд женням. 

Якщо воно харак теризує Вас, то в бланк у відпо відей поста вте знак „+”. А якщо Ви 

вважа єте, що це тверд ження не про Вас, що воно Вас не харак теризує, Ви не может е 

погод итись з ним, то відпо відайте знако м „–”. Отже, „+” – це відпо відь „так”, а „–” 

означ ає відпо відь „ні” (див. додат ок Н). 

Результати за діагн остикою предс тавлено в табли ці Н.1 (див. додат ок Н). 
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За резул ьтатами даних табли ці Н.1 (додаток Н) підсу муємо, що дуже низьк ого 

рівня сформ ованості серед респо ндентів не було встан овлено, проте нижчи й від 

серед нього рівен ь предс тавлено в 39,05% майбу тніх соціа льних педаг огів. Нижчи й 

від серед нього рівен ь зумов лює нелог ічну послі довність комун ікативних дій, 

спонт анність. Висок ий рівен ь підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів за 

інфор маційно-комунікативним компо нентом (5,5%) сприя є успіш ності їхньо ї 

профе сійної діяль ності завдя ки розви неній здатн ості до самоа налізу самої діяль ності 

та профе сійно важли вих рис особи стості й здатн ості до аналі зу особл ивостей 

сприй мання себе іншим и в різни х ситуа ціях соціа льно-педагогічної діяль ності.  

Контент-аналіз звіті в із педаг огічної практ ики в закла дах інтер натного типу 

дозво лив визна чити наявн ість інфор маційно-комунікативних здібн остей у майбу тніх 

соціа льних педаг огів, особл ивості здійс нення конкр етних умінь у практ ичній 

профе сійній діяль ності (таблиця 2.15). 

Таблиця 2.15 

Контент-аналіз щоден ників з практ ики  

(середнє визна чення кільк ості прояв ів показ ників) 

№ Показник Кількість 

1 Здатність викор истовувати інфор мацію, перет ворювати її, 

створ ювати нову 
3,24 

2 Усвідомлення та прийн яття завда нь і наста нов соціа льно-

педагогічної діяль ності на всіх етапа х її здійс нення та прагн енням у 

необх ідних випад ках самос тійно їх визна чати 

3,02 

3 Здатність до морал ьного вибор у в ситуа ціях коліз ій, прагн ення 

визна читися, обґру нтувати вибір  
3,27 

4 Здатність до комун ікації із вихов анцями, усвід омленого 

регул ювання повед інки та діяль ності соціа льного педаг ога в 

закла дах інтер натного типу 

3,25 

5 Здатність інфор маційно оброб ляти резул ьтати соціа льно-

педагогічної діяль ності в закла дах інтер натного типу 
3,35 

6 Спрямованість на комун ікацію з батьк ами (особи, які їх заміщ ують) 2,87 

7 Прояви творч ого потен ціалу, уніка льності, непов торності в 

спілк уванні з вихов анцями 
3,0 

 

Результати опрац ювання показ ників табли ці 2.15 дозво ляють дійти висно вку, 

що найме нші показ ники (2,87) вказу ють на низьк у спром ожність респо ндентів щодо 
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комун ікації з батьк ами (або особа ми, які їх заміщ ують). Здатн ість інфор маційно 

оброб ляти резул ьтати соціа льно-педагогічної діяль ності в закла дах інтер натного 

типу має найбі льші висок і показ ники в конте нт-аналізі звіті в студе нтів (3,35). Із 

ураху ванням того, що кожну групу крите ріїв оціню вали за допом огою поряд кової 

шкали вимір ювання, під час підра хунку показ ників конте нт-аналізу присв оювали 0 

балів за умови відпо відності показ ників за метод икою низьк ому рівню, 1 бал – 

серед ньому, 2 бали – доста тньому, 3 бали – висок ому рівню. Отже, макси мальна 

кільк ість балів як підсу мковий показ ник, який міг мати студе нт, стано вить 3 бали.  

Отримані резул ьтати свідч ать про важли вість підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу за інфор маційно-

комунікативним компо нентом.  

Далі навед емо прикл ади резул ьтатів, отрим аних після запов неннями 

студе нтами „Карти експе ртної оцінк и інфор маційної компе тентності майбу тнього 

соціа льного педаг ога” (див. додат ок П). Так, відпо віді на запит ання щодо навед ення 

конкр етних прикл адів робот и з пошук овими систе мами та інфор мацією, одерж увану 

з різни х джере л в Інтер неті, указу ють на те, що вона викор истовується з навча льною 

метою перев ажно в якост і додат кових матер іалів і рідше – як основ ний матер іал для 

викон ання окрем их завда нь. Лише 37% респо ндентів-студентів квалі фікували 

пошук інфор мації як додат ковий матер іал. Отже, навіт ь полов ина респо ндентів не 

могли навес ти конкр етних прикл адів робот и з пошук овими систе мами та 

інфор мацією, одерж увану з різни х джере л в Інтер неті.  

Аналіз рівня сформ ованості навич ок корис тування інфор маційно-

комунікативними техно логіями (далі – ІКТ) засві дчив, що всьог о 17,0% 

респо ндентів актив но корис тувалися техно логіями. Аналі з сформ ованості навич ок 

самос тійного створ ення презе нтацій свідч ить, що цей показ ник дорів нює 25,3%.  

З метою знятт я можли вості некор ектної інтер претації попер едніх резул ьтатів 

самоо цінних відпо відей респо ндентам запро поновано запит ання „Визначте Ваш 

рівен ь волод іння комп’ютером” (див. додат ок П). 

Кількісні резул ьтати, які запро поновано в табли ці П.1 (див. додат ок П), 

свідч ать про розга луженість відпо відей з-поміж респо ндентів. Так, актив ними 
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корис тувачами (попередні функц ії та мають свій блоґ) є 39% респо ндентів. 

Актив ними щодо створ ення презе нтацій у своїй діяль ності вияви лось 15%, що 

поясн юється необх ідністю створ ення навча льних презе нтацій. Цей кільк існий 

показ ник засві дчує відсу тність або малу кільк ість навча льних аудит орій, 

облад наних відпо відною техні кою. Отрим ані резул ьтати засві дчили серйо зну 

розбі жність із попер едніми даним и самор ефлексивних відпо відей. 

В остан ньому завда нні, запро понованому експе риментатором, необх ідно було 

висло вити свою думку щодо вдоск оналення проце су підго товки майбу тнього 

соціа льного педаг ога до педаг огічної діяль ності (кількість відпо відей не обмеж ена):  

a. навчальні прогр ами;   

b. зміст лекці йного матер іалу;  

c. зміст педаг огічної практ ики;  

d. форми навча ння студе нтів;  

e. методи навча ння студе нтів;  

f. підготовка викла дачів до здійс нення навча льного проце су;  

g. використання викла дачами комп’ютерних техно логій.  

У майбу тніх соціа льних педаг огів резул ьтати розпо ділилися в такий спосі б: 

відпо відь a) обрал о 17% респо ндентів; b) – 45%; c) – 69%; d) – 69%; e) – 73%; f ) – 

49%; g) – 69%.  

Проранжуємо відпо віді. Як видно з отрим аних резул ьтатів, найбі льш 

хвилю ють респо ндентів: метод и навча ння студе нтів – 73%; форми навча ння 

студе нтів – 69%; викор истання викла дачами комп’ютерних техно логій – 69%; зміст 

педаг огічної практ ики – 69%; підго товка викла дачів до здійс нення навча льного 

проце су – 49%; зміст лекці йного матер іалу – 45%; навча льні прогр ами – 17%. 

Менше респо ндентів цікав лять навча льні прогр ами, що є приро дним для студе нтів, 

тоді як 47% викла дачів вказа ли на цю пробл ему.  

Зведені дані за резул ьтатами подан о в табли ці П.2 (див. додат ок П).  

З табли ці П.2 (додаток П) видно, що кільк ість студе нтів, які знахо дяться на 

висок ому рівні за показ никами інфор маційно-комунікативного компо нента, 
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невел ика (5,9%; 0,8%; 5,1%). Більш ість студе нтів демон струють серед ній рівен ь 

сформ ованості його показ ників. 

Отримані діагн остичні резул ьтати за кожно ю метод икою було перев едено в 

число ві показ ники інфор маційно-комунікативного компо нента, беруч и до уваги 

зазна чені раніш е особл ивості призн ачення балів і визна чення інтер вальних 

показ ників. Устан овлено, що показ ники цього компо нента збіга ються із 

інтер вальними показ никами інфор маційно-комунікативного компо нента, що й 

предс тавлено в табли ці П.3 (див. додат ок П).  

Аналіз діагн остичних показ ників табли ці П.3 (додаток П) засві дчує 

домін ування низьк ого рівня сформ ованості інфор маційно-комунікативного 

компо нента підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах 

інтер натного типу (45,3%). Висок ий і доста тній рівні діагн остовано в 1,8% і 15,4% 

респо ндентів. Тобто більш ість майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах 

інтер натного типу відчу ває утруд нення. 

Подальші розра хунки дозво ляють визна чити серед нє значе ння коефі цієнта 

сформ ованості інфор маційно-комунікативного компо нента підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу у відпо відності з 

форму лою 2.3. Для опрац ювання форму ли отрим ані діагн остичні резул ьтати за 

кожно ю метод икою перев одимо в число ві показ ники інфор маційно-

комунікативного компо нента, беруч и до уваги, що 0 балів присв оюється за умови 

відпо відності показ ників за метод икою низьк ому рівню, 1 бал – серед ньому, 2 бали 

– доста тньому, 3 бали – висок ому рівню. Отже, макси мальна кільк ість балів як 

підсу мковий показ ник стано вить 9 балів. 

 К (інформаційно-комунікативний)=1106:3510=0,31    (2.7.) 

Порівнявши отрим ане серед нє значе ння коефі цієнта табли ці П. 2 (див. додат ок 

П), устан овили, що воно відпо відає показ нику нижчо го від серед нього рівня. 

Якісний аналі з коефі цієнта сформ ованості інфор маційно-комунікативного 

компо нента підтв ерджує незна чну розви неність інфор маційно-комунікативних 

умінь та навич ок. Найбі льш значн і утруд нення виявл ено в студе нтів під час 

узага льнення інфор мації, аналі зу та оцінк и резул ьтатів власн ої діяль ності. Отрим ані 
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дані засві дчують у більш ості респо ндентів рівен ь нижче від серед нього. Отже, 

рівен ь сформ ованості інфор маційно-комунікативного компо нента за його окрем ими 

показ никами не може вважа тися задов ільним.  

Рефлексивно-самоосвітній компо нент підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу оціню вався за допом огою 

діагн остичного набор у, який виявл яє гнучк ість, компл ексність рефле ксивних умінь, 

оригі нальність і самос тійність профе сійної рефле ксії. Для встан овлення рівня 

сформ ованості цього компо нента викор истовували такі метод ики: „Переклад на 

суахі лі” (автор – Г. Бізяє ва) [31; 287]; метод ика оцінк и здатн ості до самор озвитку і 

самоо світньої діяль ності (В. Андре єв); спост ереження за студе нтами в періо д 

прохо дження практ ики в закла дах інтер натного типу та метод ика „Професійна 

рефле ксія в проце сі педаг огічної практ ики” (модифікація М. Марус инець, 

В. Раска лінос). 

Гнучкість і компл ексність рефле ксивних умінь діагн остовано за допом огою 

метод ики „Переклад на суахі лі” Г. Бізяє вої. Під час аналі зу отрим аних резул ьтатів 

викор истано прогр аму конте нт-аналізу відпо відей, запро понованих Г. Бізяє вою, 

адапт ованих В. Раска лінос. Одини цями аналі зу слугу вали мірку вання респо ндентів 

у проце сі розв’язання завда нь, їхні поясн ення та прогн озування.  

Також засто совувалося шкаль не оціню вання вираж еності основ них катег орій 

(див. табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 

Середні арифм етичні показ ники за резул ьтатами метод ики  

„Переклад на суахі лі” Г. Бізяє вої 

 

№ Категорія, що діагн остується Показник 

1 2 3 

1 Інтелектуальна рефле ксія  3,58 

Особистісний блок 

2 Суб’єктна орієн тація  3,15 

3 Орієнтація на індив ідуальність іншог о 2,57 

4 Особистісна включ еність  3,15 

Операційний блок 

5 Конструювання навча льної ситуа ції  3,6 

6 Активізація мисле ння іншог о  3,49 
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Продовження табл. 2.16 

7 Прогнозування відпо відних дій  3,1 

8 Середній коефі цієнт рівня рефле ксивності профе сійного 

педаг огічного мисле ння 

3,28 

 

Аналіз подан их резул ьтатів у табли ці 2.16 засві дчує, що показ ники за 

катег оріями „Конструювання навча льної ситуа ції”, „Інтелектуальна рефле ксія” та 

„Активізація мисле ння іншог о” є найбі льшими. Тобто студе нтам легше 

усвід омлювати проце с власн их розду мів та особл ивості орган ізації навча льних 

ситуа цій. Такий резул ьтат можна поясн ити зоріє нтованістю тради ційного навча ння 

на розви ток саме цих умінь. 

З метою аналі зу внутр ішнього зрізу отрим аних балів усі показ ники було 

класи фіковано за чотир ма рівня ми: висок ий – 3, доста тній – 2, серед ній – 1, нижчи й 

від серед нього – 0 (див. табл. 2.17). 

Таблиця 2.17 

Рівневі показ ники за резул ьтатами метод ики 

„Переклад на суахі лі” Г. Бізяє вої (%) 

 

№ Категорія, що діагн остується 

Рівні 

Нижчий 

від 

серед нього  

Середній Достатній Високий  

1 Інтелектуальна рефле ксія  31,3 37,7 21,5 9,5 

Особистісний блок 

2 Суб’єктна орієн тація  33,8 45,3 14,3 6,6 

3 Орієнтація на індив ідуальність 

іншог о  

49,7 39,7 8,0 2,6 

4 Особистісна включ еність  35,4 37,4 23,1 4,1 

Операційний блок  

5 Конструювання навча льної 

ситуа ції  

37,2 35,2 18,7 8,9 

6 Активізація мисле ння іншог о  51,9 35,4 7,1 5,6 

7 Прогнозування відпо відних дій  33,7 42,3 22,1 1,9 

 Сумарний показ ник 39,0 39,0 16,4 5,6 

 

Аналіз даних табли ці 2.17 показ ує, що більш висок і резул ьтати показ ані за 

катег оріями, що належ ать до опера ційного блоку струк тури рефле ксивно-
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самоосвітнього компо нента підго товки порів няно з катег оріями особи стісного 

блоку. Отже, фіксу ємо, що майбу тнім соціа льним педаг огам легше рефле ксивно 

оціню вати інших і відно сини з іншим и, ніж самих себе. 

Якісний аналі з відпо відей підтв ерджує невмі ння багат ьох студе нтів визна чати 

думку інших, брати її до уваги, усвід омлювати, яким чином їхні дії вплив ають на 

учасн иків соціа льно-педагогічних ситуа цій.  

З метою виявл ення оригі нальності та самос тійності профе сійної рефле ксії, 

викор истано спост ереження за студе нтами в періо д прохо дження ними практ ики в 

закла дах інтер натного типу та метод ику „Професійна рефле ксія в проце сі 

педаг огічної практ ики” (модифікація М. Марус инець, В. Раска лінос) [220; 288]. 

Нами викор истано крите рії, запро поновані науко вцями, а саме наявн ість: 

самоа налізу дій та його глиби на; самоа налізу співв ідношення запла нованого та 

здійс неного, умінн я вияви ти причи ни неусп ішності; умінн я співв ідносити 

неусп ішність і недол іки власн ої підго товки, виявл яти спосо би їх подол ання; аналі зу 

перев аг і недол іків заход ів у періо д практ ики (і прове дених самим студе нтом, і 

відві даних ним). 

Якісні резул ьтати за зазна ченими крите ріями підтв ердили зробл ений раніш е 

висно вок про недос татній рівен ь сформ ованих умінь профе сійної рефле ксії. 

Узага льнення резул ьтатів спост ереження з метою кільк існого аналі зу показ ників 

прове дено відпо відно до ключа до карти педаг огічного спост ереження та 

предс тавлено в табли ці 2.18 

Дані табли ці 2.18 свідч ать про значн і трудн ощі в аналі зі пробл ем, із якими 

студе нти стика ються під час практ ики. Багат о респо ндентів не пов’язували виявл ені 

трудн ощі з власн ою недос татньою підго товленістю (35,2%). Водно час більш ість 

майбу тніх соціа льних педаг огів у виділ енні й узага льненні своїх здобу тків у 

ціліс ному проце сі соціа льно-педагогічної діяль ності переб увають на серед ньому 

рівні (51,8%), умінн я аналі зувати заход и на висок ому рівні сформ овані лише у 

15,2% студе нтів. Дані, одерж ані в нашом у дослі джені, не вступ ають у проти річчя з 

даним и дослі дження В. Раска лінос [288].  
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Таблиця 2.18 

Рівневі показ ники за резул ьтатами спост ереження в періо д практ ики 

(констатувальний етап експе рименту 

№ Критерії 

Рівні 

Нижчий від 

серед нього 

Середній Достатній Високий 

1 

Наявність 

самоа налізу дій і 

його глиби на 

13,2 52,5 19,1 15,2 

2 

Наявність 

самоа налізу 

співв ідношення 

запла нованого та 

здійс неного, вмінн я 

вияви ти причи ни 

неусп ішності  

17,5 51,8 17,5 13,2 

3 

Наявність умінн я 

співв ідносити 

неусп ішність і 

недол іки власн ої 

підго товки, 

виявл яти спосо би їх 

подол ання  

35,2 38,5 9,4 16,9 

4 

Наявність аналі зу 

перев аг і недол іків 

заход ів у періо д 

практ ики (і 

прове дених самим 

студе нтом, і 

відві даних ним) 

31,3 38,7 19,5 10,5 

 

Систематичність, оригі нальність, самос тійність дій із забез печення 

профе сійної рефле ксії встан овлювалась за допом огою метод ики М. Марус инець 

„Професійна рефле ксія в проце сі педаг огічної практ ики”, запит ання якої тісно 

пов’язані з крите ріями спост ереження, для зручн ості сприй мання узага льнено 

подає мо запит ання та крите рії оцінк и в табли ці 2.19. 
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Таблиця 2.19 

Запитання та крите рії для аналі зу рефле ксивно-самоосвітнього компо нента 

підго товки під час практ ики 

№ Запитання Критерій 

1. Чи может е Ви оціни ти, що найкр аще вдало ся 

Вам під час практ ики? 

Наявність самоа налізу 

дій та його глиби на 

2. Чи волод ієте Ви вмінн ям розгл ядати зміст 

соціа льно-педагогічних ситуа цій з позиц ій 

компе тентнісного підхо ду 

3. Чи может е Ви оціни ти, що не вдало ся Вам 

під час практ ики, які були пробл еми? 

Наявність самоа налізу 

співв ідношення 

запла нованого та 

здійс неного, вмінн я 

вияви ти причи ни 

неусп ішності 

4. Чи может е Ви оціни ти, що не вдало ся Вам 

під час практ ики, які були пробл еми? 

Наявність аналі зу 

перев аг і недол іків 

заход ів у періо д 

практ ики (і прове дених 

самим студе нтом, і 

відві даних ним) 

5. Чи завжд и Вам удаєт ься вибра ти відпо відний 

метод ичний матер іал для здійс нення 

соціа льно-педагогічних заход ів? 

6. Чи склад но Вам орган ізовувати групо ві 

форми робот и? 

 

У проце сі оброб ки резул ьтатів, окрім якісн ого, прово дився й кільк існий 

аналі з, згідн о з яким за кожну відпо відь „так” студе нт отрим ував 1 бал, відпо відь 

„не знаю” – 0 балів, „ні” – мінус 1 бал.  

Отже, за резул ьтатами діагн остики маємо 27,1% студе  нтів з частк овою 

здатн ість до рефле ксії самок онтролю й корек ції проце су та резул ьтату робот и. Такі 

студе нти потре бують орган ізаційно-методичної допом оги більш квалі фікованого 

фахів ця, вони належ ать до рівня нижчо го від серед нього. 39,06% респо ндентів 

мають серед ній рівен ь показ ників і харак теризуються сформ ованістю рефле ксивних 

умінь та вмінь, здатн і до рефле ксії самок онтролю й корек ції проце су та резул ьтату 

робот и, але ці дії не завжд и послі довні. Ці студе нти також потре бують 

орган ізаційно-методичної допом оги більш квалі фікованого фахів ця. До групи 

предс тавників доста тнього рівня (26,8%) відне сені студе нти, які мають здатн ість до 

рефле ксії самок онтролю й корек ції проце су та резул ьтату робот и, у них сформ овані 
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рефле ксивні вмінн я. Вони прояв ляють творч ий підхі д у розв’язанні виявл ених 

пробл ем і потре бують лише коман дної допом оги більш квалі фікованого фахів ця. 

Найме нш чисел ьною є група студе нтів з показ никами висок ого рівня (7,04%). Вони 

актив но викор истовували рефле ксивні вмінн я, здатн і до рефле ксії самок онтролю й 

корек ції проце су та резул ьтату робот и, прояв ляли систе мність і послі довність дій, 

творч ий підхі д у розв’язанні пробл ем, неста ндартність рішен ь. Ці студе нти 

незал ежні від керів ництва, відчу вають потре бу тільк и в консу льтативній допом озі 

більш квалі фікованого фахів ця. 

Загальні резул ьтати сформ ованості рефле ксивно-самоосвітнього компо нента 

предс тавлено в табли ці 2.20. 

Таблиця 2.20 

Результати сформ ованості показ ників рефле ксивно-самоосвітнього 

компо нента підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів  

Рівень 

Показники 

потреба у 

вдоск оналенні 

особи стісних 

харак теристик і 

профе сійних 

якост ей 

здатність до 

самоо світньої 

діяль ності й 

самор озвитку 

здатність до 

рефле ксії 

самок онтролю й 

корек ції 

проце су та 

резул ьтату 

робот и  

абс. % абс. % абс. % 

Високий  22 5,6 42 10,8 28 7,2 

Достатній 64 16,4 91 23,3 104 26,7 

Середній  152 39,0 152 39,0 152 39,0 

Нижчий від серед нього  152 39,0 105 26,9 106 27,1 

 

Якісний аналі з навед ених у табли ці 2.20 резул ьтатів показ ав, що найбі льш 

чисел ьними за показ никами є серед ній та нижчи й від серед нього рівні 

сформ ованості потре би в удоск оналенні особи стісних харак теристик і профе сійних 

якост ей (39% за кожни м). Лише деякі студе нти волод іють цими показ никами на 

висок ому рівні (5,6%). Також більш ість студе нтів демон струє серед ній (39,0%) та 

нижчи й за серед ній (26,9% та 27,1%) рівні здатн ості до самоо світньої діяль ності й 

самор озвитку та здатн ості до рефле ксії самок онтролю й корек ції проце су та 
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резул ьтату робот и, отже, на висок ому та доста тньому рівні знахо дяться 10,8% і 7,2% 

та 23,3% і 26,7% відпо відно.  

Отримані діагн остичні резул ьтати за кожно ю метод икою перев одимо в 

число ві показ ники рефле ксивно-самоосвітнього компо нента, беруч и до уваги, що 0 

балів присв оюється за умови відпо відності показ ників за метод икою низьк ому 

рівню, 1 бал – серед ньому, 2 бали – доста тньому, 3 бали – висок ому рівню. Отже, 

макси мальна кільк ість балів як підсу мковий показ ник стано вить 9 балів. 

Інтервальні показ ники кожно го з рівні в указа ного компо нента підго товки 

майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу визна чено 

відпо відно до зазна ченої вище метод ики та предс тавлено в табли ці 2.21. 

Таблиця 2.21 

Інтервальні показ ники рівні в рефле ксивно-самоосвітнього компо нента 

підго товки соціа льних педаг огів 

Рівень Інтервали рівня  Кількість балів  

Високий 0,79 – 1 8 – 9 

Достатній 0,56 – 0,78 6 – 7 

Середній 0,34 – 0,55 4 – 5 

Нижчий за серед ній  0,11 – 0,33 1 – 3 

Ці розра хунки дозво ляють визна чити коефі цієнт і співв іднести його показ ник 

з рівне м сформ ованості рефле ксивно-самоосвітнього компо нента в кожно го з 

опита них майбу тніх соціа льних педаг огів. Загал ьні резул ьтати сформ ованості 

рефле ксивно-самоосвітнього компо нента предс тавлено в табли ці 2.22.  

Таблиця 2.22.  

Результати сформ ованості рефле ксивно-самоосвітнього компо нента підго товки 

майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу 

Рівні Інтервал 
Усього студе нтів (390) 

Кількість Відсотки 

Високий 0,79 – 1 20 5,1 

Достатній 0,56 – 0,78 85 21,8 

Середній 0,34 – 0,55 135 34,6 

Нижчий за 

серед ній 

0,11 – 0,33 
150 38,5 

Аналіз діагн остичних показ ників засві дчує домін ування низьк ого рівня 

сформ ованості рефле ксивно-самоосвітнього компо нента підго товки майбу тніх 
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соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу (38,5%). Висок ий і 

доста тній рівні діагн остовано в 5,19% та 21,8% респо ндентів. Тобто для перев ажної 

кільк ості підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах 

інтер натного типу здійс нення рефле ксії та здатн ості до самоо світньої діяль ності є 

склад ним завда нням. 

Отримані резул ьтати дали нам змогу розра хувати серед нє значе ння 

коефі цієнта сформ ованості у студе нтів рефле ксивно-самоосвітнього компо нента за 

форму лою 2.3. 

Сума набра них балів студе нтами в конст атувальному експе рименті стано вила 

1037 балів, а макси мально можли ва кільк ість балів дорів нює 390 ? 9 = 3510 балів, 

тоді серед нє значе ння коефі цієнта рефле ксивно-самоосвітнього компо нента 

підго товки в конст атувальному експе рименті стано вить: 

К (рефлексивно-самоосвітній)=1037:3510=0,3     (2.6) 

Порівнявши отрим ане серед нє значе ння коефі цієнта сформ ованості в 

студе нтів рефле ксивно-самоосвітнього компо нента з даним и табли ці 2.22, 

устан овили, що воно відпо відає рівню нижче за серед ній. Резул ьтати діагн остування 

засві дчили значн о нижчи й рівен ь сформ ованості рефле ксивно-самоосвітнього 

компо нента порів няно з іншим и компо нентами підго товки. 

Якісний аналі з показ ника коефі цієнта сформ ованості цього компо нента 

свідч ить про незда тність перев ажної більш ості студе нтів доціл ьно та проду ктивно 

реалі зовувати рефле ксивні дії та власн у самоо світню діяль ність. Наявн і недол іки 

підтв ердили необх ідність цілес прямованого вплив у на форму вання рефле ксивно-

самоосвітнього компо нента в проце сі профе сійної підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу. 

Загальні показ ники сформ ованості окрем их компо нентів підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу навед ено в табли ці 

2.23, аналі з якої дозво ляє підсу мувати компл ексні резул ьтати діагн остичних 

метод ик, засто совані в дослі дженні, та свідч ить про таке: готов ність студе нтів до 

робот и в закла дах інтер натного типу предс тавлено в основ ному низьк им і серед нім 

рівня ми. 
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Таблиця 2.23 

Загальна харак теристика рівні в сформ ованості компо нентів підго товки 

майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу  

Рівні Компоненти 

Мотиваційно-

ціннісний 

Когнітивно-

технологічний 

Інформаційно-

комунікативний 

Рефлексивно-

самоосвітній  

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Високий 46 11,8 24 6,2 15 3,9 31 8,0 

Достатній 60 15,4 122 31,2 96 24,6 86 22,0 

Середній  142 36,4 130 33,3 162 41,5 152 39,0 

Нижчий за 

серед ній 
142 36,4 114 29,3 117 30,0 121 31,0 

 

Останній етап конст атувального експе рименту присв ячено визна ченню рівня 

підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу, 

тому що загал ьне підсу мовування показ ників кожно го з компо нентів не може 

вважа тися досто вірним резул ьтатом. Для цього ми викор истовували метод ику 

А. Наслє дова, яку інтер претували відпо відно до діагн остичної прогр ами (формула 

2.3). 

Реалізація зазна ченої метод ики перев едення показ ників у число ві значе ння 

надає можли вість визна чити показ ники інтер валів рівні в самої підго товки не як 

загал ьної суми показ ників, а як матем атично досто вірної велич ини (таблиця 2.24). 

Таблиця 2.24 

Визначення інтер валу рівні в сформ ованості підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу 

Рівень Інтервал Бали 

Високий  0,755 – 1 54 – 70 

Достатній  0,508 – 0,754 36 – 53 

Середній 0,261 – 0,507 19 – 35 

Нижчий за серед ній 0,014 – 0,26 1 – 18 

Спираючись на кільк існі та якісн і резул ьтати прове деного конст атувального 

експе рименту, визна чено загал ьний рівен ь підго товки майбу тніх соціа льних 

педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу (таблиця 2.25).  
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Таблиця 2.25 

Рівні сформ ованості підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в 

закла дах інтер натного типу на конст атувальному етапі  

експериментального дослі дження 

Рівень сформ ованості 
Показник  

абс. (%) 

Високий 29 7,4 

Достатній 91 23,3 

Середній 147 37,7 

Нижчий за серед ній 123 31,6 

 

Аналіз отрим аних резул ьтатів дозво ляє конст атувати домін ування рівня 

нижчо го за серед ній щодо підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в 

закла дах інтер натного типу. Ця група (31,6%) харак теризується відсу тністю стійк ого 

бажан ня здійс нювати рефле ксію та виріш увати соціа льно-педагогічні завда ння на 

основ і рефле ксивного аналі зу, інтер есу самоо світньої діяль ності. У цих студе нтів не 

завжд и прояв ляється позит ивне ставл ення до профе сії соціа льного педаг ога, 

готов ого до робот и в закла дах інтер натного типу. Рефле ксивно-самоосвітні вмінн я 

респо ндентів цієї групи частк ово сформ овані, рефле ксивні дії епізо дичні. У 

студе нтів частк ово сформ овані вмінн я самоп ізнання, самоа налізу, їх харак теризує 

непов не відоб раження власн ого ставл ення до об’єкта пізна ння. 

Групу студе нтів із серед нім рівне м підго товки до робот и в закла дах 

інтер натного типу склад ають 37,7% опиту ваних, які харак теризуються потре бою 

здійс нювати рефле ксію, наявн істю інтер есу до самоо світньої діяль ності, позит ивним 

ставл енням до профе сії соціа льного педаг ога. Студе нт усвід омлює важли вість знань 

про закла ди інтер натного типу, їхні види, функц ії, виявл яє до інтер ес до майбу тньої 

профе сії, волод іє психо лого-педагогічними знанн ями. Майбу тні соціа льні педаг оги 

цієї групи мають доста тньо сформ овані вмінн я самоа налізу, аналі зу власн ого 

ставл ення до об’єкта пізна ння. 

Достатній рівен ь підго товки до робот и в закла дах інтер натного типу мають 

23,3% дослі джуваних. Такі студе нти харак теризується наявн істю стійк ого бажан ня 

здійс нювати рефле ксію, інтер есом самоо світньої діяль ності, позит ивним ставл енням 
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до профе сії соціа льного педаг ога й до робот и в закла дах інтер натного типу. Вони 

усвід омлюють важли вість знань про закла ди інтер натного типу, їхні види, функц ії, 

виявл яють стійк ий інтер ес до погли блення вже отрим аних теоре тичних знань з 

пробл еми профе сійної соціа льно-педагогічної діяль ності на основ і аналі зу 

вітчи зняних і заруб іжних дослі джень. Крім того, здатн і самос тійно робит и 

висно вки, обґру нтовують їх, виявл яють творч ий підхі д у розв’язанні виявл ених 

пробл ем, але епізо дично потре бують інстр уктивної допом оги більш квалі фікованого 

фахів ця. У предс тавників цієї групи доста тньо сформ овані вмінн я самоа налізу, 

відоб раження власн ого ставл ення до об’єкта пізна ння.  

Високий рівен ь підго товки до робот и в закла дах інтер натного типу вияви ло 

7,4% респо ндентів, проте зазна чимо, якщо за мотив аційно-ціннісним компо нентом 

підго товки було 11,8% студе нтів, то за інфор маційно-комунікативним усьог о 3,9%. 

Різни ця є значу щою, що дає підст ави для коорд инації зусил ь за всіма компо нентами 

підго товки. 

Результати конст атувального етапу експе рименту дозво лили встан овити низку 

особл ивостей, а саме: студе нти мають серед ній рівен ь (показник 0,4) за 

мотив аційно-ціннісним та когні тивно-технологічним компо нентом та нижчи й від 

серед нього за інфор маційно-комунікативним і рефле ксивно-самоосвітнім 

компо нентами (показник 0,31); перев ажна більш ість студе нтів мають нижчи й за 

серед ній (31,6%) та серед ній (37,7%) рівні підго товки до робот и в закла дах 

інтер натного типу, що пов’язано з відсу тністю в зміст і профе сійної освіт и 

цілес прямованості на такі закла ди.  

Отримані резул ьтати конст атувального етапу педаг огічного експе рименту 

підтв ердили припу щення про те, що тради ційна систе ма профе сійної підго товки 

майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу мало сприя є 

форму ванню їхньо ї профе сійної спрям ованості, що визна чило необх ідність 

систе много форму вання зазна ченої якост і за сукуп ністю прояв у мотив аційно-

ціннісних відно син, соціа льно значу щих якост ей особи стості, профе сійно-

педагогічних знань, умінь і навич ок, інтер есу до самоо світньої діяль ності.   
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Висновки із друго го розді лу 

 

Визначення метoд oлoгічних підхo дів до фахoв oї підгo тoвки майбу тніх 

сoціа льних педаг oгів здійс нювалось відпo віднo дo oснoв них завда нь сoціа льнo-

педагoгічнoї діяль нoсті. У якoст і прoві днoгo чинни ка визна чення страт егії 

сoціа льнo-педагoгічнoї діяль нoсті має стати поліп арадигмальний підхі д. 

До метод ологічних підхо дів, якими ми будем о послу говуватися в дослі дженні, 

відне сено: сукуп ність систе много, діяль нісного, серед овищного, компе тентнісного 

підхо дів.  

Суб’єктами освіт нього проце су є студе  нти, профе сорсько-викладацький, 

керів ний, науко во-дослідний склад навча льного закла ду, а також грома дські 

орган ізації, що функц іонують у ВНЗ. Об’єктом освіт нього проце су й одноч асно 

його суб’єктом є студе нти. Особл ивість об’єкта поляг ає в тому, що студе нти – це 

дорос лі люди зі своїм спілк уванням, бажан ням утвер дити себе в колек тиві тощо. Під 

навча льною діяль ністю майбу тнього соціа льного педаг ога будем  о розум іти 

діяль ність, спеці ально спрям овану на оволо діння навча льним матер іалом і 

виріш ення навча льних завда нь, що веде до змін психі чних якост ей і повед інки того, 

хто навча ється, а також до форму вання базов их компе тенцій, необх ідних для робот и 

з вихов анцями, які переб увають у закла дах інтер натного типу.  

У дослі джені будут ь викор истані тради ційні принц ипи дидак тики вищої 

школи під час підго товки майбу тніх фахів ців, урахо вані принц ипи вивче ння 

окрем их дисци плін, або спеці альні. До специ фічних принц ипів у підго товці 

майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу, а саме: 

варіа тивності вплив у та кориг ування проце сів у вихов анців, гнучк ості та 

динам ічності; принц ип співр обітництва; принц ип свідо мості, актив ності й 

вмоти вованості; ефект ивної інфор маційної педаг огічної взаєм одії з батьк ами 

(особами, які їх заміщ ують, родин ами), принц ип рефле ксивності.  

Вивчення сутно сті та зміст у підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів дало 

можли вість визна чити її струк турні компо ненти, кожен із яких має свої крите рії та 

показ ники. Кожен крите рій харак теризується таким и рівня ми прояв у, як нижче від 
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серед нього, серед ній, доста тній, висок ий. Тобто готов ність до робот и в закла дах 

інтер натного типу як особи стісне новоу творення майбу тнього соціа льного педаг ога 

харак теризується динам ічністю.  

Отже, виявл ення умов, що забез печують функц іонування й розви ток систе ми 

підго товки як ціліс ного педаг огічного проце су є одним із важли вих завда нь нашог о 

дослі дження, успіш не виріш ення якого стано вить науко ву новиз ну дослі дження та 

зумов лює його практ ичну цінні сть. Відпо відно до модел і підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів створ ено систе му реалі зації педаг огічних умов підго товки.  

Результати конст атувального етапу педаг огічного експе рименту підтв ердили 

припу щення про те, що тради ційна систе ма профе сійної підго товки майбу тніх 

соціа льних педаг огів до робот и в закла дах інтер натного типу мало сприя є 

форму ванню їхньо ї профе сійної спрям ованості, що визна чило необх ідність 

систе много форму вання зазна ченої якост і за сукуп ністю прояв у мотив аційно-

ціннісних відно син, соціа льно значу щих якост ей особи стості, профе сійно-

педагогічних знань, умінь і навич ок, інтер есу до самоо світньої діяль ності.  

Це також підтв ердило необх ідність розро бки й упров адження спеці альних 

педаг огічних умов підго товки майбу тніх соціа льних педаг огів до робот и в закла дах 

інтер натного типу. 

 



142 

РОЗДІЛ 3  

ОБҐРУНТУВАННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО РОБОТИ  

В ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ 

 

3.1. Обґрунтування педагогічних умов професійної підготовки 

майбутнього соціального педагога до роботи в закладах інтернатного типу  

 

Із метою вдосконалення процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до роботи в закладах інтернатного типу в дослідженні розроблено педагогічні 

умови, що оптимізують підготовку. 

Найбільш ґрунтовно й послідовно схарактеризовано вимоги до визначення 

педагогічних умов Є. Хриковим [348]. Педагогічні умови – це певний набір вимог до 

процесу навчання, який сприяє успішному засвоєнню матеріалу, що ґрунтується на 

дидактичних принципах і є невід’ємним компонентом моделювання цілісного 

освітнього процесу, спрямованого на оволодіння майбутніми соціальними 

педагогами навчальним матеріалом з конкретної дисципліни. 

Розробка та обґрунт ування необхід ного й достатн ього комплек су педагог ічних 

умов підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в заклада х інтерна тного 

типу ґрунтую ться на взаємоп ов’язаних законом ірних парамет рах, які визнача ють 

можливі сть інтенси фікації процесу навчанн я, а саме: протирі ччях, що існують у 

системі вищої освіти в конкрет ній галузі підгото вки фахівці в; сучасни х вимогах, 

пропоно ваних до підгото вки студент ів бакалав ріату; специфі ці виклада ння циклу 

психоло го-педагогічних дисципл ін у ВНЗ; особлив ості сучасно го змісту, техноло гій 

та методик виклада ння дисципл ін професі йного та спеціал ьного циклів у процесі 

підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів. 

Увагу до педагог ічних умов зумовл ено тим, що різні аспекти оптиміз ації 

підгото вки студент ів бакалав ріату вводять ся в навчаль ний процес різних вищих 

навчаль них закладі в стихійн о й не завжди обґрунт овано. Зазвичай оптиміз ація 
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підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів торкаєт ься професі йної підгото вки: 

уведенн я нових спецкур сів, запрова дження нових педагог ічних та інформа ційних 

техноло гій навчанн я, удоскон алення способі в самості йної роботи студент ів та 

навчаль но-методичного супрово ду освітнь ого процесу. 

Разом з тим зазначе ні вимоги не передба чають удоскон алення соціаль но-

педагогічного складника підгото вки, що, у першу чергу, пов’язано з майбутн ьою 

роботою в заклада х інтерна тного типу. Аналізу ючи супереч ності, що склалис я у 

вищій школі у зв’язку з глобалі зацією суспіль ства та трансфо рмацією вищої освіти, 

можна зробити висново к про те, що в системі професі йно-педагогічної підгото вки 

майбутн іх соціаль них педагог ів відсутн я єдина методол огія. Це, своєю чергою, 

породжу є певні проблем и – від осмисле ння науково обґрунт ованого й раціона льно 

дібрано го змісту освіти, створен ня цілісно ї багатор івневої системи навчаль но-

методичного та науково го супрово ду освітнь ого процесу до обґрунт ування та 

впровад ження сучасни х техноло гій теорети чної й практич ної підгото вки майбутн іх 

соціаль них педагог ів. 

Отже, виникає необхід ність у з’ясуванні місця та ролі педагог ічних умов у 

створен ні цілісно ї структу ри освітнь ого процесу й загалом обґрунт уванні моделі 

підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в заклада х інтерна тного типу. 

Ми припуст или, що існує взаємоз в’язок чотирьо х пріорит етних аспекті в педагог іки 

вищої школи, а саме: сучасни х вимог, що висуваю ться до підгото вки майбутн іх 

соціаль них педагог ів – випускн иків педагог ічного універс итету; супереч ностей, що 

складаю ться з об’єктивних причин, типових для сучасно ї системи підгото вки 

майбутн іх соціаль них педагог ів; специфі ки виклада ння циклу соціаль но-

педагогічних дисципл ін у ВНЗ; особлив остей організ ації освітнь ого процесу, 

зорієнто ваного на досягне ння максима льного результ ату навчаль ної діяльно сті 

майбутн іх соціаль них педагог ів.  

Визначивши особлив ості пріорит етних аспекті в, можна запропо нувати 

обґрунт ування педагог ічних умов підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до 

роботи в заклада х інтерна тного типу (див. табл. 3.1). 
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Реалізацію змістов о-організаційного блоку пов’язано з визначе нням та 

обґрунт уванням педагог ічних умов, пошуком найбіль ш раціона льних та ефектив них 

для формува ння підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів. У Великом у 

тлумачн ому словник у сучасно ї українс ької мови термін „умова” визначе но як 

необхід ні обстави ни, особлив ості реально ї дійснос ті, які уможлив люють здійсне ння, 

утворен ня чого-небудь або сприяют ь чомусь [51, с. 1295]. Аналіз теорети чних 

розробо к виявив різнома нітність трактув ань дефініц ії „педагогічні умови”, оскільки 

дослідн ики визнача ють і обґрунт овують її складники відпові дно до напряму 

науково го пошуку, у більшос ті випадкі в розумію чи під педагог ічними умовами 

зовнішн і обстави ни, що суттєво впливаю ть на освітні й процес, який свідомо 

сконстр уйовано виклада чем і передба чає досягне ння певного результ ату. 

„Педагогічні умови – це середов ище, обстави ни, у яких реалізу ються 

педагог ічні чинники ”, зазнача є М. Дуранов [93]. С. Боровсь ка пропону є таке 

визначе ння: „педагогічні умови – це комплек с взаємоп ов’язаних заходів 

навчаль ного процесу, які сприяют ь переход у студент ів на більш високий рівень 

професі йної діяльно сті” [41]. Проте не всі можливо сті є педагог ічними умовами, а 

тільки ті, які створюю ться саме педагог ом та є продукт ом його діяльно сті. 

Зазначи мо, що розглян уті визначе ння є універс альними, тому їх частіше 

викорис товують як базові для дослідж ень.  

На думку Є. Хрикова, педагог ічні умови створюю ть педагоги, а чинники 

існують об’єктивно, незалеж но від діяльно сті. Педагог ічні умови, зазнача є автор, – 

це обстави ни, які зумовл юють певний напрям розвитк у педагог ічного процесу, це 

сукупні сть об’єктивних можливо стей змісту, форм, методів, прийомі в, засобів 

педагог ічної діяльно сті [348]. Саме цим визначе нням Є. Хрикова ми будемо 

послуго вуватись під час визначе ння педагог ічних умов.  

До педагог ічних умов нами віднесе но: організ аційно-педагогічні, психоло го-

педагогічні та дидакти чні.  

Необхідність урахува ння соціоос вітніх потреб оновлен ня складників системи 

професі йної підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в ЗІТ та 

європей ського досвіду до вищої освіти, науково го обґрунт ування окремих аспекті в 



145 

підгото вки соціаль них педагог ів і недоста тнього рівня дослідж ення 

загальн отеоретичних засад їхньої фахової підгото вки визначи ли зміст 

організ аційно-педагогічних умов. 

До організ аційно-педагогічних умов віднесе но: забезпе чення сукупно сті 

можливо стей змісту освіти, форм, методів цілісно го освітнь ого процесу (заходів 

впливу), що лежать в основі підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до 

професі йної діяльно сті в заклада х інтерна тного типу (реалізація мотивац ійно-

ціннісного компоне нта готовно сті). Прогноз ованим результ атом реаліза ції змісту 

організ аційно-педагогічних умов буде формува ння особист ості, здатної системн о й 

умотиво вано реалізо вувати набуті компете нції під час здійсне ння професі йної 

діяльно сті в заклада х інтерна тного типу.  

Процеси глобалі зації, інтегра ції, відновл ення та модерні зації охоплюю ть і 

інклюзи вну освіту. Зміни, що відбува ються на ринку праці, вимагаю ть підгото вки 

конкуре нтоспроможних фахівці в, здатних до роботи в заклада х інтерна тного типу. 

Виокрем лені нами психоло го-педагогічні умови передба чають реаліза цію сукупно сті 

цілеспр ямовано сконстр уйованих взаємоз алежних і взаємозумовлених можливо стей 

освітнь ого простор у ВНЗ, спрямов аних на перетво рення конкрет них характе ристик 

особист ості майбутн ього соціаль ного педагог а; зміни цільови х установ ок у вивченн і 

дисципл ін, що орієнту ють студент ів на комунік ацію як системо утворювальний 

складник у майбутн ій професі йній діяльно сті (реалізація когніти  вно-

технологічного, інформа ційно-комунікативного компоне нтів готовно сті). 

Неабиякого значенн я набуває якість професі йної підгото вки майбутн іх 

соціаль них педагог ів, мета якої полягає не лише в наданні студент ам спеціал ьних 

знань, умінь та навичок, а й у розвитк у особист існих та професі йних якостей, 

здатнос ті самості йно вирішув ати питання, пов’язані з майбутн ьою діяльні стю в 

заклада х інтерна тного типу, формува нням прагнен ня до всебічн ого професі йно-

особистісного розвитк у й потреби в самореа лізації та творчог о ставлен ня до 

професі ї, розумін ні отримув ати неперер вну освіту впродов ж усього життя. 

Запропоновано створен ня таких дидакти  чних умов: цілеспр ямований відбір, 

констру ювання й викорис тання елемент ів змісту, методів (прийомів), а також 
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різнома нітних організ аційних форм навчанн я для досягне ння дидакти чних цілей 

шляхом розробк и й упровад ження навчаль но-методичного забезпе чення 

професі йної підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів, які готові до роботи в ЗІТ 

(реалізація рефлекс ивно-самоосвітнього компоне нта готовно сті). 

Результатом реаліза ції дидакти чних умов буде: розробл ена та апробов ана 

модель підгото вки майбутн ього фахівця, готовог о до роботи в ЗІТ, яка 

забезпе чуватиме його особист існо-професійне становл ення, самовиз начення  

суб’єктну готовні сть до здійсне ння професі йної діяльно сті в умовах особист існо 

зорієнт ованої інклюзи вної освіти; визначе но умови формува ння професі йної 

готовно сті майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в заклада х інтерна тного типу; 

виявлен о критері ї професі йної готовно сті до майбутн ьої професі йної діяльно сті з 

урахува нням нових вимог до кваліфі кації в цій галузі.  

Методом, що дозволя є врахову вати єдність змісту професі йної підгото вки 

фахівця, специфі чні особлив ості вузькоп рофільної підгото вки, допоможе 

зреаліз увати визначе ні педагог ічні умови, є моделюв ання. 

Моделювання – метод дослідж ення явищ і процесі в, що ґрунтує ться на заміні 

конкрет ного об’єкта дослідж ень (оригінала) іншим, подібни м до нього (моделлю). 

Моделюв ання, тобто перенес ення результ атів, одержан их у ході побудов и та 

дослідж ення моделей, на реально існуючи й предмет чи явище, базуєть ся на тому, 

що модель у певному значенн і відобра жає окремі його сторони, уточнюю чи певні 

характе ристики й пропону ючи найбіль ш раціона льні способи побудов и 

сконстр уйованого об’єкта [82]. 

У нашому дослідж енні ми викорис товуємо моделюв ання для побудов и моделі 

підгото вки майбутн ього соціаль ного педагог а до роботи в заклада х інтерна тного 

типу як один зі засобів структу рування елемент ів освітнь ого процесу в системі 

вищої освіти. Структу рно-організаційні частини моделі описуют ь логіку взаємод ії 

предмет а та суб’єкта моделюв ання й освітнь ого середов ища, у якому взаємод іють 

усі учасник и цього процесу. 
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Таблиця 3.1 

Обґрунтування педагог ічних умов підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів  

до роботи в заклада х інтерна тного типу 

Вимоги до підгото вки Суперечності між: Обґрунтування Педагогічні умови Прогнозований 

результ ат 

Підготовка майбутн іх 

соціаль них педагог ів 

як фахівці в 

європей ського рівня 

гострою потребо ю 

сучасно го суспіль ства 

у високоп рофесійних 

соціаль них педагог ах 

для роботи в різних 

інститу тах соціалі зації 

та низьким рівнем 

їхньої готовно сті до 

роботи в заклада х 

інтерна тного типу 

Необхідність урахува ння 

соціоос вітніх потреб 

оновлен ня складників 

системи професі йної 

підгото вки з урахува нням 

європей ського досвіду до 

змісту вищої освіти, 

науково го обґрунт ування 

окремих аспекті в 

підгото вки соціаль них 

педагог ів та 

недоста тнього рівня 

дослідж ення 

загальн отеоретичних 

засад їхньої фахової 

підгото вки 

Організаційно-

педагогічні умови (1): 

забезпе чення 

сукупно сті 

можливо стей змісту 

освіти, форм, методів 

цілісно го освітнь ого 

процесу (заходів 

впливу), що лежать в 

основі підгото вки 

майбутн іх соціаль них 

педагог ів до 

професі йної діяльно сті 

в заклада х 

інтерна тного типу 

(реалізація 

мотивац  ійно-

ціннісного компоне нта 

готовно сті) 

Систему підгото вки 

буде зорієнт овано на 

формува ння 

особист ості, здатної 

системн о й 

умотиво вано 

реалізо вувати набуті 

компете нції під час 

здійсне ння 

професі йної діяльно сті 

в заклада х 

інтерна тного типу 

 

 

Є потреба у створен ні 

умов для становл ення 

унікаль ного стилю 

діяльно сті,  

значним потенці алом 

вищого навчаль ного 

закладу та соціаль но-

педагогічних  

Процеси глобалі зації, 

інтегра ції, відновл ення та 

модерні зації охоплюю ть і 

інклюзи вну освіту. Зміни, 

Психолого-педагогічні 

умови (2): реаліза ція 

сукупно сті 

цілеспр ямовано  

Розроблена та 

апробов ана модель 

підгото вки  
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Продовження табл. 3.1 

формування в 

майбутн ього фахівця 

умінь самості йно 

визнача ти способи 

здійсне ння 

професі йної 

діяльно сті. Особлив о 

ці реалії познача ються 

на підгото вці 

майбутн іх соціаль них 

педагог ів, професі йна 

діяльні сть яких 

зумовле на вимогам и 

нинішнь ого ринку 

праці, на якому 

опиняют ься 

випускн ики ВНЗ 

дисциплін щодо 

підгото вки майбутн іх 

соціаль них педагог ів 

до роботи в заклада х 

інтерна тного типу та 

відсутн істю науково  

обґрунтованих та 

спеціал ьно створен их 

педагог ічних умов 

підгото вки до цього 

виду діяльно сті 

що відбува ються на 

ринку праці, вимагаю ть 

підгото вки 

конкуре нтоспроможних 

фахівці в, здатних до 

роботи в заклада х 

інтерна тного типу 

сконструйованих 

взаємоз алежних і 

взаємозумовлених 

можливо стей 

освітнь ого простор у 

ВНЗ, спрямов аних на 

перетво рення 

конкрет них 

характе ристик 

особист ості 

майбутн ього 

соціаль ного педагог а; 

зміни цільови х 

установ ок у вивченн і 

дисципл ін, що 

орієнту ють студент ів 

на комунік ацію як 

системо утворювальний 

складник у майбутн ій 

професі йній діяльно сті 

(реалізація когніти вно-

технологічного, 

інформа ційно-

комунікативного 

компоне нтів 

готовно сті) 

майбутнього фахівця 

забезпе чуватиме його 

особист існо-

професійне 

становл ення, 

самовиз начення  

суб’єктну готовні сть 

до здійсне ння 

професі йної діяльно сті 

в умовах особист існо 

зорієнт ованої  

інклюзи вної освіти; 

визначе но умови 

формува ння 

професі йної 

готовно сті майбутн іх 

соціаль них педагог ів 

до роботи в заклада х 

інтерна тного типу; 

виявлен о критері ї 

професі йної 

готовно сті до 

майбутн ьої 

професі йної діяльно сті 

з урахува нням нових 

вимог до кваліфі кації 

в цій галузі 
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Продовження табл. 3.1 

Об’єктивна потреба й 

соціаль не значенн я 

вдоскон алення 

педагог ічної освіти 

для забезпе чення 

ефектив ної діяльно сті 

фахівці в нової 

генерац ії, недоста тня 

теорети чна 

розробл еність змісту, 

форм і методів 

професі йної 

підгото вки майбутн іх 

фахівці в у ВНЗ 

необхідністю 

запрова дження 

інновац ійних змісту, 

форм, методів і 

техноло гій 

підвище ння готовно сті 

студент ів до 

професі йної діяльно сті 

в заклада х 

інтерна тного типу і 

недоста тнім 

навчаль но-

методичним та 

інформа ційним 

забезпе ченням цього 

процесу  

Неабиякого значенн я 

набуває якість 

професі йної підгото вки, 

мета якої полягає не лише 

в наданні студент ам 

спеціал ьних знань, умінь 

та навичок, а й у розвитк у 

особист існих та 

професі йних якостей, 

здатнос ті самості йно 

вирішув ати питання, 

пов’язані з майбутн ьою 

діяльні стю, формува нням 

прагнен ня до всебічн ого 

професі йно-

особистісного розвитк у й 

потреби в самореа лізації 

та творчог о ставлен ня до 

професі ї, розумін ні 

отримув ати неперер вну 

освіту впродов ж усього 

життя 

Дидактичні умови (3): 

цілеспр ямований 

відбір, констру ювання 

і викорис тання 

елемент ів змісту, 

методів (прийомів), а 

також різнома нітних 

організ аційних форм 

навчанн я для 

досягне ння 

дидакти чних цілей 

шляхом розробк и й 

упровад ження 

навчаль но-

методичного 

забезпе чення 

професі йної 

підгото вки майбутн іх 

соціаль них педагог ів 

(реалізація 

рефлекс ивно-

самоосвітнього 

компоне нта  

готовно сті) 

Розроблено вимоги до 

підгото вки майбутн іх 

соціаль них педагог ів 

до роботи в заклада х 

інтерна тного типу; 

інноваційні 

педагог ічні техноло гії, 

методол огічні підходи 

щодо своєчас ного їх 

внесенн я у зміст 

підгото вки майбутн іх 

фахівці в до 

професі йної діяльно сті 

в заклада х 

інтерна тного типу  
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Результатом моделюв ання є створен ня моделі. Модель (від англ. model – 

шаблон, макет, зразок, зменшен а або спрощен а копія) – речова, знакова та уявна 

система, що відтвор ює, імітує, відобра жає принцип и внутріш ньої організ ації або 

функціо нування, певні властив ості, ознаки чи (та) характе ристики об’єкта 

дослідж ення. Модель постає як своєрід ний інструм ент пізнанн я, який дослідн ик 

ставить між собою і об’єктом і за допомог ою якого вивчає об’єкт, що цікавит ь його. 

Модель викорис товується для одержан ня нових знань про об’єкт дослідж ення 

(А. Вербиць кий, Т. Дубовиц ька) [53].  

Визначення моделі, за В. Штоффом, містить чотири ознаки: 1) модель – 

подумки предста влена або матеріа льно реалізо вана система; 2) вона відобра жає 

об’єкт дослідж ення; 3) вона здатна заміщат и об’єкт; 4) її вивченн я дає нову 

інформа цію про об’єкт [360]. Зазвичай побудов ана модель забезпе чує суттєве 

ущільне ння інформа ції, а певні грані дослідж уваного процесу відкида ються як 

несуттє ві. У деякому випадку модель простіш а, у деякому розумін ні грубіша від 

дослідж уваного явища, проте одну й ту саму модель можна викорис товувати для 

опису широког о класу явищ.  

Отже, модель – це мета, засіб і результ ат моделюв ання, що є характе ристикою 

якості об’єкта дослідж ення.  

Під час розробк и моделі підгото вки майбутн ього соціаль ного педагог а 

дотриму валися такого визначе ння: „Під моделлю розуміє ться така мисленн єва або 

матеріа льно реалізо вана система, яка відобра жає або відтвор ює об’єкт дослідж ення і 

здатна замінит и його так, що її вивченн я дає нову інформа цію про цей об’єкт” [334, 

с. 78].  

Етапами моделі підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в 

заклада х інтерна тного типу було: виявлен ня основни х елемент ів (вимог, принцип ів, 

структу рних компоне нтів) та їх взаємоз в’язку; безпосе реднє проекту вання кожного 

компоне нта концепт уальної моделі; перевір ка ефектив ності створен ої моделі 

підгото вки студент ів до професі йної діяльно сті. 

Модель, у якій предста влено такі компоне нти, як зміст освіти, структу ра 

навчаль ного процесу, система методів, техноло гій навчанн я, є „моделлю підгото вки 
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фахівця ” (З. Жуковсь ка) [102]. Модель підгото вки майбутнього фахівця в 

загальн ому вигляді є схемати чним виражен ням обсягу та структу ри соціаль них, 

спеціал ьно-професійних, організ аційно-управлінських, моральн о-етичних знань, 

властив остей і навичок, необхід них для трудово ї діяльно сті, що знаходи ть своє 

відобра ження в змісті докумен тів, які регламе нтують відпові дну організ ацію 

навчаль ного процесу [295]. 

Модель підгото вки соціаль ного педагог а передба чає теорети чне, 

організ аційно-методичне та науково -технологічне забезпе чення професі йної 

підгото вки студент ів ВНЗ до соціаль но-педагогічної роботи. О. Карпенк о пропону є 

розгляд ати модель як ідеальн е відобра ження реальни х процесі в, що протіка ють у 

системі педагог ічної освіти [127, с. 14]. 

Розроблена нами модель підгото вки фахівця є розгорн утим у часі 

педагог ічним процесо м, побудов аним на ідеях цілісно го підходу до розвитк у 

особист ості майбутн ього спеціал іста, що реалізу ється шляхом доцільн ого вибору 

освітні х техноло гій, форм і видів практич ної діяльно сті студент ів, стратег ій і 

підході в до самореа лізації й самовдо сконалення студент а та їх раціона льного 

поєднан ня в єдиний комплек с педагог ічних впливів, що забезпе чать формува ння 

високог о рівня готовно сті майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в заклада х 

інтерна тного типу (див. додаток Ф). 

Деталізуємо модель підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в 

заклада х інтерна тного типу. 

Цільовий блок акценту є необхід ність відпові дності процесу професі йної 

підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів актуаль ному соціаль ному замовле нню 

суспіль ства, яке потребу є компете нтного фахівця, особист ість якого формуєт ься та 

розвива ється на позиція х самопіз нання, самороз витку та самореа лізації. Мета, 

зумовле на соціаль ним замовле нням, передба чає формува ння готовно сті 

майбутн ього соціаль ного педагог а до роботи в заклада х інтерна тного типу. 

Теоретико-методологічний блок моделі охоплює методол огічну базу 

дослідж ення, яка відобра жає поліпар адигмальність, підходи та принцип и підгото вки 

майбутн іх соціаль них педагог ів.  
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Посилення соціаль ного значенн я процесу професі йної підгото вки майбутн іх 

фахівці в у вищих навчаль них заклада х до роботи з вихован цями, які перебув ають у 

заклада х інтерна тного типу, зумовле но новими соціаль но-економічними змінами, 

розбудо вою України відпові дно до нових ринкови х умов. Процеси трансфо рмації, 

глобалі зації та інтегра ції, що відбува ються в соціаль но-економічному житті 

суспіль ства, вимагаю ть якісних змін у концепт уальних засадах професі йної 

підгото вки майбутн іх фахівці в у галузі педагог ічної освіти. Ефектив ність 

майбутн ьої професі йної діяльно сті соціаль ного педагог а залежит ь від якості його 

професі йної підгото вки, рівня професі йних знань, умінь та навичок 

викорис товувати отриман і знання на практиц і, готовно сті здійсню вати професі йну 

діяльні сть у сучасни х ринкови х умовах країни.  

Визначення метoдoл oгічних підхoді в до фахoвoї підгoтo вки майбутн іх 

сoціаль них педагoг ів здійсню ється відпoві днo дo oснoвни х завдань сoціаль нo-

педагoгічнoї діяльно сті. О. Безпаль кo [317, с. 265 – 266] прoпoну є перелік завдань 

сoціаль нoї педагoг ічнoї діяльнo сті як прoфесі йнoї діяльнo сті, а саме: зміцнен ня й 

активіз ація адаптац ійнoгo пoтенці алу oсoбист oсті; збереже ння та пoкраще ння 

фізичнo гo, психічн oгo та сoціаль нoгo здoрoв’я oсoбист oсті; ствoрен ня сприятл ивих 

умoв у мікрoсo ціумі для рoзвитк у здібнoс тей та самoреа лізації oсoбист oсті; надання 

сoціаль нoї, психoлo гічнoї, педагoг ічнoї підтрим ки та дoпoмoг и oсoбист oсті; 

пoперед ження та лoкаліз ацію негатив них впливів на oсoбист ість чинників 

сoціаль нoгo середoв ища; визначе ння ефектив них умoв сoціалі зації oсoбист oсті в 

сучаснo му суспіль стві; вивченн я дії oб’єктивних і суб’єктивних чинників 

сoціаль нoгo середoв ища, характе ру їхнього впливу на фoрмува ння oсoбист oсті; 

дoслідж ення закoнoм ірнoстей та перспек тив сoціаль нo-педагoгічнoї взаємoд ії 

oсoбист oсті та середoв ища; рoзрoбк а механіз мів регулюв ання та кoрекці ї віднoси н 

oсoбист oсті та суспіль ства.  

Базуючись на цьому баченні oснoвни х завдань сoціаль нoї педагoг ічнoї 

діяльнo сті, ми вважати мемo, щo в якoсті прoвідн oгo чинника визначе ння стратег ії 

сoціаль нo-педагoгічнoї діяльнo сті має стати поліпар адигмальний підхід. 

Поліпарадигмальність є методол огічним принцип ом сучасно ї педагог іки та 
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освітнь ої практик и. Поліпар адигмальність передба чає співісн ування кількох 

методол огічних систем, у межах яких вибудов уються цілісні, закінче ні моделі 

освітнь ого процесу, виражен і у формі педагог ічних теорій, техноло гій, систем 

навчанн я й вихован ня, що визнают ься багатьм а вченими (І. Колесни кова, В. Лутай, 

Г. Корнето в та ін.), орієнта цію процесі в соціалі зації та індивід уалізації особист ості 

на різні парадигмальні установ ки (О. Газман, О. Дубасен юк, Г. Корнето в та ін.) [63; 

87; 170; 176; 209]. Визнаєм о поліпар адигмальність як допусти мість існуван ня 

кількох методол огічних систем, у межах яких вибудов уються цілісні, закінче ні 

моделі формува ння особист ості, а відпові дно, – і моделі освітнь ого процесу, 

виражен і у формі педагог ічних теорій, техноло гій, систем навчанн я й вихован ня, що 

різнять ся між собою принцип ово і за цілями та змістом, законам и й 

законом ірностями, і за механіз мом дії й проявам и, а отже, і за результ атом. 

Зазначи мо, що поліпар адигмальний підхід у стратег ії підгото вки майбутн іх 

соціаль них педагог ів до роботи в закладі х інтерна тного типу теорети чно ще не 

розробл ено.  

Професійна підгото вка майбутн ього соціаль ного педагог а до роботи в 

заклада х інтерна тного типу, загальн ий рівень його професі йної майстер ності 

залежит ь від комплек сного підходу до побудов и змісту професі йної підгото вки, 

виокрем лення вагомих професі йних знань, що сприяют ь оволоді нню змістов ою й 

процесу альною сутніст ю професі йної діяльно сті майбутн ього соціаль ного педагог а, 

забезпе ченню інтегро ваних міждисц иплінарних зв’язків у формува нні цілісно ї 

системи професі йних знань, розробц і та впровад женні інновац ійних форм і методів, 

викорис танню (поряд із традиці йним) активно го й інтерак тивного навчанн я.  

Проведений нами аналіз освітнь о-професійної програм и підгото вки студент ів, 

які навчают ься за спеціал ьністю „Соціальна педагог іка”, дає також підстав и 

визначи ти методол огічні підходи до професі йної підгото вки майбутн іх фахівці в у 

роботі з вихован цями, які перебув ають у заклада х інтерна тного типу. 

Загальну методол огію дослідж ення становл ять методол огічні позиції: 

філософ ські положен ня про загальн і взаємоз умовленості розвитк у реально го світу, 

суспіль ства й людини; положен ня філософ ської та педагог ічної антропо логії про 
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людину як суб’єкта й особист ості; філософ ське розумін ня супереч ностей як джерела 

розвитк у; положен ня про гуманіс тичні, культур ологічні, суб’єктні функції освіти. 

До методол огічних підході в, якими ми будемо послуго вуватися в дослідж енні, 

віднесе но: сукупні сть системн ого, діяльні сного, середов ищного, компете нтнісного 

підході в.  

Загальнонауковою основою є системн ий підхід, який в науці предста вляє 

Б. Гершунс ький та ін. [67]; діяльні сний підхід, стрижне ва ідея якого полягає в 

організ ації навчанн я з опорою на творчий потенці ал студент ів (О. Асмолов, 

В. Бєліков, А. Брушлин ський, Е. Зеєр, І. Зязюн, О. Леонтьє в, К. Роджерс та ін.) [15; 

24; 42; 121; 125; 201; 290]; середов ищний підхід ствердж ує, що середов ище є 

інтегра льним засобом вихован ня (Г. Балл, І. Бех, Л. Виготсь кий, Л. Мардаха єв та ін.) 

[20; 28; 217]; компете нтнісний підхід – це підхід, коли результ ати освіти 

визнают ься значущи ми за межами системи освіти, який орієнту є навчаль ний процес 

на практич ність результ атів, що реалізу є діяльні сний характе р освіти (А. Капська, 

А. Хуторсь кой та ін.) [135; 350]. 

Розглянемо більш ґрунтов но основні методол огічні підходи, які в межах 

нашого дослідж ення й моделі підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи 

в заклада х інтерна тного типу відігра ють істотну роль.  

Системний підхід – це якісно новий рівень пізнанн я. Основни й принцип 

здійсне ння системн ого підходу – цілісні сть, що дозволя є сприйма ти дослідж уване 

явище в усій повноті його прояву. Основно ю метою освітнь ого процесу у ВНЗ є 

підгото вка високок валіфікованих фахівці в, які є конкуре нтоспроможними на ринку 

праці, паралел ьно забезпе чуючи рівень професі йної освіти й соціаль ного розвитк у 

випускн иків, що відпові дає сьогодн ішнім вимогам особист ості й суспіль ства [87; 

254]. Системн ий підхід дозволя є виявити основні компоне нти системи соціалі зації 

студент ів у заклада х вищої освіти, модельн о уявити систему, визначи ти її структу ру 

як єдність сталих системоутворювальних ієрархі чних взаємоз в’язків між 

компоне нтами моделі, які в сукупно сті забезпе чують її цілісне функціо нування. 

Системн ий підхід пронизу є всі компоне нти освітнь ої системи, „цементує” їх у єдине 

ціле. Важливо врахову вати, що система знаходи ться в стані постійн ого розвитк у та 
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самовдо сконалення, у синергі ї з іншими підхода ми [106; 179]. Розумін ня цього 

вимагає застосу вання підходу до управлі ння зазначе ною діяльні стю як системо ю, 

здатною забезпе чити достатн ю повноту практич них зв’язків і взаємод ій і всереди ні 

самої системи, і її межами. 

Діяльнісний підхід привнос ить у нашу модель розумін ня головно го, що 

діяльні сть – основа, засіб і вирішал ьна умова розвитк у особист ості. Діяльні сний 

підхід, який є базовим принцип ом дослідж ення, дозволя є привнес ти в розробл ену 

модель розумін ня головно го: діяльні сть є чинник соціаль ного творенн я особист ості, 

є засобом і механіз мом формува ння його психічн их утворен ь, процесі в і 

властив остей [131]. Діяльні сний підхід визнача є, що будь-яка дія людини виходит ь з 

тих чи тих мотивів і спрямов ується на певну мету. „Діяльність – це доцільн е 

перетво рення людьми навколи шньої дійснос ті”, – зауважу вав О. Леонтьє в і називав 

її „одиницею життя”, опосере дкованою психічн им відобра женням, яка характе ризує 

її цілеспр ямованою багатос тупінчастою активні стю людини [201, с. 141]. 

Так, сучасни й психоло г О. Асмолов основни ми принцип ами теорії діяльно сті 

називає принцип предмет ності, активно сті, неадаптивної природи людсько ї 

діяльно сті, аналізу діяльно сті „одиниць”, інтеріо ризації та екстері оризації, 

опосере дкування, а також принцип и залежно сті психічн ого відбитт я від місця 

відбива ного об’єкта до структу ри діяльно сті та істориз му [15, с. 33]. На конкрет но-

науковому рівні виділяє ться особист існий (особистісно-діяльнісний, професі йно-

особистісний, особист існо зорієнтований) та інші підходи. У моногра фії „Освіта. 

Діяльні сть. Особист ість” В. Бєліков із урахува нням вимог філософ ського, 

загальн онаукового та педагог ічного рівнів методол огії запропо нував авторсь ку 

дидакти чну концепц ію на основі особист існо зорієнтованого, системн ого та 

діяльні сного підході в [24]. Процес моделюв ання підгото вки майбутн іх соціаль них 

педагог ів розкрив ає практич ну діяльні сть бакалав ра педагог іки як техноло гію праці, 

міжособ истісної взаємод ії й особист ість самого бакалав ра педагог іки. 

У своєму особист існому розвитк у індивід проходи ть через послідо вність 

певних типів провідн ої діяльно сті. 
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Особистісний підхід у моделі ствердж ує уявленн я про соціаль ну, діяльні сну й 

творчу сутніст ь людини як особист ості, як мету, результ ат і показни к ефектив ності 

освітнь ого процесу. Системо утворювальною якістю особист ості є суб’єктність, тому 

можна ствердж увати, що освітні й процес, який максима льно сприяє розвитк у 

суб’єктності, можна назвати особист існо зорієнтованим [268, с. 39]. За 

С. Подмазі ним, головно ю чинною одинице ю освітнь ого процесу буде діалогі чна 

цілісні сть: особист ість дитини – особист ість педагог а. Саму ж особист ість автор 

визнача є „не тільки як особист ість зараз і тут”, а як складну систему: особист ість у 

минулом у  особист ість тепер  особист ість у майбутн ьому. Особист ість у 

минулом у – це, перш за все, суб’єктний досвід діяльно сті й моральн их пережив ань 

дитини. Особист ість тепер – це особист ість суб’єкта діяльно сті й відноси н з певною 

системо ю особист існих цінност ей. Особист ість у майбутн ьому – це той „Я-ідеал”, 

якого бажає сама особист ість і соціум, зміст життєви х смислів, планів, цілей і 

цінност ей особист ості [268]. Така системо утворювальна вісь особист існо 

зорієнтованої освіти містить спонукальне й орієнтувальнельне (векторне) начало. 

Подібни й підхід дозволя є діалект ично поєднат и автоном ність і керован ість у 

розвитк у дитини, що має надзвич айно важливе значенн я для діяльно сті освіти. У 

цьому випадку освіта постає не як формува ння особист ості із заданим и якостям и за 

поперед ньо визначе ним планом, а як формува ння середов ища (сукупності чинників, 

які розвивають особист ість) і ціннісн о-цільової орієнта ції такого розвитк у. 

„Сутність освітнь ого процесу згідно з особист існо зорієнтованим підходо м, – 

пише С. Подмазі н, – полягає у створен ні умов для освіти особист ості – формува ння 

„образу себе в бутті” і його ключови х складників: „образу Я”, „образу Світу”, 

„образу Я у Світі” (гармонійного, не відчуже ного) в їх цілісно сті й повноті, що 

прагне безкіне чності. Це розкрит тя й максима льний розвито к усіх сутнісн их сил 

людини, її здібнос тей та інтерес ів, створен ня умов для самореа лізації особист ості в 

умовах певного соціуму й певної культур и. При цьому виявляє ться специфі чна 

якість „суб’єктності” у сфері проявів вітальн их, предмет них, комунік ативних 

ставлень людини до світу й самоставлень суб’єкта (рефлексія, самовиз начення)” 

[268, с. 147]. Отже, особист існо зорієнтований (особистісний, індивід уальний) 
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підхід охоплює розвито к особист ості майбутн ього соціаль ного педагог а, його 

індивід уальності, формува ння в нього ціннісн о-мотиваційного ставлен ня до роботи 

з вихован цями, які перебув ають у заклада х інтерна тного типу. 

Середовищний підхід у соціаль ній педагог іці розгляд ають як інтегра льний 

засіб вихован ня. Формува ння освітнь ого середов ища, що сприяє розвитк у 

професі йно-педагогічних якостей, – провідн а ідея будь-якого педагог ічного 

процесу. Значну увагу формува нню середов ища як важливо ї умови соціаль ного 

формува ння особист ості приділя є Л. Мардаха єв [217]. Автор указує, що середов ище 

сприяє формува нню особист ості, нівелює соціаль ні відхиле ння в розвитк у й 

вихован ні дітей. Спробу розгляд у освітнь ого простор у як особлив ої сфери 

взаємоз в’язків певних компоне нтів освітнь ої практик и зробив В. Слободч иков [308]. 

У запропо нованій ним моделі „…освітня практик а – тепер уже як особлив а сфера, як 

органіч не ціле, здатне до розвитк у, – постає в трьох своїх взаємоз в’язаних наочних 

проекці ях (освітні середов ища, інститу ти, процеси ) і двох механіз мах його 

забезпе чення: освітня політик а, що реалізо вує функцію самовиз начення освіти в 

соціумі, і управлі ння освітою, яке зміцнює його як цілісну сферу...” [309, с. 85]. На 

думку відомог о науковц я, виникає своєрід не середов ище, у якому кристал ізуються 

спеціал ьні структу ри, поклика ні організ овувати освітні й процес, а саме: необхід но 

вибудов увати іншу низку уявлень, де середов ище є середин а = серцеви на, зв’язок = 

середос тіння, засіб = посеред ництво. Отже, такого роду середов ище як простір дії 

суб’єктів, виявляю чись на різному рівні, у різних формах, забезпе чує підстав и для 

добору елемент ів, необхід них для організ ації змісту освіти в єдиному освітнь ому 

простор і. 

Виокремлені нами дефініц ії та методол огічні підходи було врахова но під час 

проведе ння формува льного етапу експери менту.  

У практиц і професі йної підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів активно 

викорис товують різні концепц ії та теорії навчанн я, проте найбіль ше застосу вання 

знайшли добре зареком ендовані: теорія поетапн ого формува ння розумов их дій, 

проблем ного, програм ованого та модульн ого навчанн я та ін. Концепц ія (теорія) 

навчанн я розуміє  ться як сукупні сть узагаль нених положен ь чи система погляді в на 
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сутніст ь, зміст, методик у й організ ацію навчаль ного процесу, а також особлив ості 

діяльно сті виклада ча й студент ів під час його реаліза ції. Отже, опишемо специфі чні 

особлив ості організ ації діяльно сті студент ів та визначи мо конкрет ні її види, що 

ефектив но сприяли досягне нню мети підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до 

роботи з вихован цями, які перебув ають у заклада х інтерна тного типу.  

З’ясуємо визначе ння необхід них для дослідж ення дефініц ій.  

Відповідно до статті 47 Закону України „Про вищу освіту” (2014 р.) освітні й 

процес – це інтелек туальна, творча діяльні сть у сфері вищої освіти й науки, що 

проводи ться у вищому навчаль ному закладі (науковій установ і) через систему 

науково -методичних і педагог ічних заходів та спрямов ана на передач у, засвоєн ня, 

примнож ення й викорис тання знань, умінь та інших компете нтностей у осіб, які 

навчают ься, а також на формува ння гармоні йно розвине ної особист ості [108]. 

Суб’єктами освітнь ого процесу є студент и, професо рсько-викладацький, керівни й, 

науково -дослідний склад навчаль ного закладу, а також громадс ькі організ ації, що 

функціо нували у ВНЗ. Об’єктом освітнь ого процесу й одночас но його суб’єктом є 

студент и. Особлив ість об’єкта полягає в тому, що студент и – це дорослі люди зі 

своїм спілкув анням, бажання м утверди ти себе в колекти ві тощо.  

Особливостями освітнь ого процесу у ВНЗ як системи підгото вки до 

майбутн ьої професі йної діяльно сті є: професі йна спрямов аність і практич ний 

характе р навчаль но-виховної роботи, її тісний зв’язок з навчаль ною та громадс ькою 

діяльні стю майбутн іх соціаль них педагог ів, органіч на єдність теорети чної і 

практич ної підгото вки, індивід уальної та колекти вної роботи, багатоп рофільний, 

багатоп лановий і багатор івневий її характе р, провідн а роль професо рсько-

викладацького складу в його здійсне нні тощо.  

На думку В. Галузин ського і М. Євтуха, діяльні сний підхід як дидакти чний 

принцип вимагає на кожному етапі навчанн я з’ясування та встанов лення провідн их 

пріорит етів, під якими розуміє мо різнома нітні види діяльно сті студент ів, 

урахува ння наявнос ті різних рівнів одного й того самого виду діяльно сті для 

конкрет них студент ів. „Навчання через діяльні сть як добре продума на та 

організ ована сукупні сть дій є основою системи та структу ри процесу ” [66, с. 13].  
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Предметом навчаль ної діяльно сті студент а є вихідни й образ довкілл я, що 

уточнює ться, збагачу ється або коректу ється в ході пізнава льних дій.  

Отже, під навчаль ною діяльні стю майбутн ього соціаль ного педагог а будемо 

розуміт и діяльні сть, спеціал ьно спрямов ану на оволоді ння навчаль ним матеріа лом і 

вирішен ня навчаль них завдань, що веде до змін психічн их якостей і поведін ки того, 

хто навчаєт ься, а також до формува ння базових компете нцій, необхід них для роботи 

з вихован цями, які перебув ають у заклада х інтерна тного типу.  

Розумінню основ підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів, формува нню 

знань і вмінь, створен ню об’єктивних умов для їхнього гармоні йного й усебічн ого 

розвитк у, упровад женню інновац ійних техноло гій організ ації навчаль ного процесу 

слугуют ь дидакти чні законом ірності, принцип и, педагог ічні ідеї, концепц ії, теорії.  

Провідні вітчизн яні та закордо нні науковц і присвят или свої праці 

дослідж енню психоло го-педагогічних особлив остей організ ації навчанн я у вищих 

заклада х (А. Алексюк, О. Антонов а, С. Арханге льський, С. Архипов а, С. Бабич, 

Е. Бондаре вська, Р. Вайнола, О. Вознюк, В. Галузин ський, О. Глузман, 

С. Гончаре нко, О. Дубасен юк, І. Зимня, А. Капська, Б. Коротяє в, М. Мальков а, 

Н. Ничкало, С. Пащенко, В. Поліщук, О. Спірін, Р. Хмелюк, Л. Хомич та ін.) [6; 10; 

12; 13; 17; 40; 46; 60; 66; 69; 72; 88; 123; 135; 178; 213; 241; 257; 270; 325; 342; 346]; 

дидакти чним основам розробк и й упровад женню інновац ійних педагог ічних 

техноло гій (В. Бондар, Р. Гуревич, І. Дичківс ька, О. Дубасен юк, М. Жалдак, 

О. Пєхота, Л. Пуховсь ка, С. Сисоєва, О. Співако вський, О. Федій, А. Хуторсь кой, 

П. Шеремет а та ін.) [39; 78; 84; 88; 100; 263; 284; 303; 323; 336; 349; 357].  

Однак проблем а навчанн я майбутн іх соціаль них педагог ів у вітчизн яній вищій 

школі вивчена недоста тньо, цілеспр ямовані дослідж ення лише розпочи наються. 

Дидакти чні законом ірності як універс альні явища є методол огічними основам и 

розвитк у педагог іки вищої школи. Для нашого дослідж ення важливе значенн я має, 

насампе ред, „закономірність взаємоз в’язків у реально му житті” (В. Галузин ський) 

[66, с. 22]: взаємоз в’язок суб’єктивних потреб майбутн іх спеціал істів з 

об’єктивними актуаль ними й перспек тивними вимогам и ринку праці; взаємоз в’язок 

інтегра ційних процесі в системи вищої освіти та автоном ії закладі в освіти; 
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взаємоз в’язок колекти вної навчаль ної діяльно сті студент ів та індивід уальної 

діяльно сті кожного з них зокрема; взаємоз в’язок індивід уальної, самості йної роботи 

студент ів з аудитор ною роботою; взаємоз в’язок вимог курсово ї системи навчанн я та 

індивід уальних потреб студент ів у побудов і власних траєкто рій оволоді ння 

навчаль ними дисципл інами тощо.  

Під час відбору змісту освіти для майбутн іх соціаль них педагог ів 

орієнту валися на принцип и навчанн я, що відбива ють залежно сті між 

законом ірностями навчаль ного процесу й цілями. Розробк а та ефектив не 

впровад ження будь-яких систем та нових техноло гій навчанн я можливі лише за 

умови дотрима ння дидакти чних принцип ів з огляду на те, що „принципи завжди 

містять функціо нальне значенн я законів, ... відобра жають дидакти чні закони і 

законом ірності” [6, с. 396].  

Принципи (лат. ргіпсір іит – основа, начало) навчанн я у вищій школі – це 

вихідні положен ня теорії навчанн я. Вони є загальн им орієнти ром для визначе ння 

змісту, засобів, форм, методів організ ації навчанн я [362].  

У дидакти ці існують різні підходи до визначе ння принцип ів навчанн я, їх 

кількос ті, назв, проте традиці йно виділяю ть загальн одидактичні (характерні для всіх 

предмет ів) та специфі чні, або методич ні (характерні для певного предмет а, зокрема 

для виклада ння профіль них дисципл ін).  

У підхода х до визначе ння принцип ів навчанн я у вищій школі не можна 

досягти повної вичерпн ості чи однозна чності. Нами були викорис тані традиці йні 

принцип и дидакти ки вищої школи, із-поміж яких виокрем имо: загальн і принцип и 

організ ації навчанн я: науково сті, система тичності, системн ості й послідо вності, 

наочнос ті, свідомо сті навчанн я, ґрунтов ності, зв’язку навчанн я з практич ною 

діяльні стю, реаліям и життя, єдності освітні х, розвива льних і виховни х функцій 

навчанн я [6; 69].  

Окрім зазначе них принцип ів, під час підгото вки майбутн іх фахівці в 

педагог ічної освіти ми врахову вали принцип и вивченн я окремих дисципл ін, або 

спеціал ьні. Визнача ючи систему спеціал ьних принцип ів, якими керувал ися в 

процесі виконан ня дослідж ення, урахову вали, що процес навчанн я має свою 
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специфі ку: навчанн я у вищій школі – це „професійне навчанн я на основі відносн о 

закінче ної загальн ої освіти студент ів” [362]. Назвемо спеціал ьні принцип и: принцип 

диферен ціації та індивід уалізації навчанн я, принцип  и добору змісту навчаль ного 

матеріа лу для конкрет ної спеціал ьності [44; 324]; принцип міцност і знань, 

професі йних умінь, інтелек туальних навичок розумов ої праці потребу  є ефектив ної 

системи виявлен ня результ атів підгото вки в „ході поточно го, проміжн ого, 

підсумк ового контрол ю на кожному етапі навчанн я” [66, с. 24]; принцип 

актуаль ності знань і професі йних умінь передба чає насампе ред орієнта цію на 

новітні наукові досягне ння, актуаль ні та перспек тивні потреби ринку праці щодо 

рівня кваліфі кації спеціал істів, забезпе чення педагог ічних умов організ ації навчанн я 

та неперер вного підвище ння кваліфі кації впродов ж життя [324]; принцип 

дохідли вості у виклада нні [66, с. 23]. З-поміж інших вимагає забезпе чення таких 

умов організ ації процесу навчанн я, які б, незалеж но від рівня виклада цької 

майстер ності, об’єктивно спрямов ували діяльні сть майбутн іх соціаль них педагог ів 

на активіз ацію самоосв іти та інтелек туальне самових овання; принцип забезпе чення 

творчої активно сті та самості йності студент ів у навчаль ному процесі 

[324, с. 126 – 129]; принцип альтерн ативності в побудов і індивід уальної траєкто рії, 

виборі форм, методів і засобів навчанн я, що є розвитк ом дидакти чного принцип у 

варіати вності [324]; принцип поєднан ня індивід уального та колекти вного [324].  

Поряд із відомим и загальн онауковими й дидакти чними принцип ами нами 

врахова на ще низка специфі чних принцип ів, а саме: варіати вності впливу та 

коригув ання процесі в у вихован ців, гнучкос ті та динаміч ності; принцип 

співроб ітництва; принцип свідомо сті, активно сті й умотиво ваності; ефектив ної 

інформа ційної педагог ічної взаємод ії з батькам и (особами, які їх заміщую ть, 

родинам и), принцип рефлекс ивності.  

Зазначені принцип и на формува льному етапі експери менту відпові дали цілям 

професі йної підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи з вихован цями, 

які перебув ають у заклада х інтерна тного типу.  

Професійну діяльні сть соціаль ного педагог а зумовле но необхід ністю 

встанов лення ефектив них відносин особист ості та суспіль ства, тому фахівец ь 
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повинен бути підгото вленим до роботи в сучасно му суспіль стві, у його діяльно сті 

мають урахову ватися потреби сучасно го соціуму.  

Розглянемо більш детальн о взаємоз в’язок етапів формува ння, змісту та 

компоне нтів підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в заклада х 

інтерна тного типу (див. додаток Ф).  

Змістово-організаційний блок складає ться з етапів підгото вки, структу рних 

компоне нтів та мети. 

Перший – пропеде втичний (введення) – етап окреслю є формува ння 

мотивац ійно-ціннісного компоне нта підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів. До 

змісту підгото вки студент ів входить формува ння мотивац ійного й ціннісн ого 

ставлен ня до майбутн ьої професі йній діяльно сті соціаль ного педагог а, що сприяє 

розумін ню змісту соціаль но-педагогічної діяльно сті.  

Другий – техноло гічний – етап містить формува ння когніти вно-

технологічного компоне нта компете нтності, який визнача є в змісті підгото вки 

озброєн ня студент ів певним обсягом теорети чних понять, видів і особлив остей 

професі йної та педагог ічної рефлекс ії. Формува ння основ професі йної діяльно сті 

охоплюю ть квазіпр офесійні знання, уміння, навички, визначають мету цього етапу. 

У процесі квазіпр офесійної діяльно сті на практич них заняття х і в період навчаль ної 

професі йно зорієнтованої практик и студент и бакалав ріату викорис товують отриман і 

теорети чні знання та сформов ані практич ні вміння. Рівень виконан ня соціаль но-

педагогічних завдань і раціона льність викорис тання набутих умінь на семінар ських і 

практич них заняття х, а також у процесі проходж ення практик и є показни ком 

сформов аності підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів на означен ому етапі.  

Третій – інформа ційний – етап предста влено сукупні стю знань, умінь та 

здібнос тей, необхід них для аналізу отриман ої інформа ції, що виявляє ться в умінні 

майбутн ього соціаль ного педагог а налагод жувати міжособ истісні зв’язки, 

узгоджу вати свої дії з вихован цями, колегам и, батькам и (особами, які їх 

заміщую ть), обирати оптимал ьний стиль спілкув ання з ними в різних ситуаці ях, 

оволоді вати засобам и вербаль ного й неверба льного спілкув ання та можливі стю їх 

ефектив но застосо вувати.  
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Четвертий – результ ативний – етап визнача є формува ння рефлекс ивних 

відноси н соціаль ного педагог а. Таке утворен ня передба чає сформов ане рефлекс ивне 

ставлен ня до власної діяльно сті, вихід з поглине ності процесо м життя та 

виробле ння відпові дного ставлен ня до нього, яке розвива є здатніс ть узагаль нювати 

чинники та явища, що проявля ються в соціаль но-педагогічних ситуаці ях, виявлят и 

їх значущі сть для учасник ів і ступінь впливу на події. Показни ком успішно го 

заверше ння цього етапу є сформов аність у студент ів уміння констру ювати та 

підтрим увати рефлекс ивні відноси ни у професі йній сфері.  

Кожен із етапів має специфі чні цільові орієнти ри та результ ати, форми, 

методи й прийоми, що забезпе чують загальн у динамік у формува ння підгото вки 

майбутн іх соціаль них педагог ів від посилен ня мотивац ійно-ціннісного ядра 

особист ості через її пізнава льно-інтелектуальну сферу до активіз ації поведін кової. 

Арсенал педагог ічних впливів, що формуют ь соціаль них педагог ів, реалізу ється в 

логічні й послідо вності, що передба чає поетапн е збільше ння складно сті завдань, 

поглибл ення змісту та розшире ння кола засвоєн ого навчаль ного матеріа лу, 

зростан ня самості йної та творчої активно сті студент ів при засвоєн ні знань та 

оволоді нні вмінням и та навичка ми, на основі чого формуєт ься стійкіс ть 

компоне нтів.  

Так, для реаліза ції завдань щодо мотивац ійно-ціннісного компоне нта 

готовно сті майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в заклада х інтерна тного типу 

було передба чено зміни в організ ації форм проведе ння аудитор них занять. Лекція як 

провідн ий компоне нт системи освіти була ключови м компоне нтом дидакти чного 

циклу навчанн я. Робота студент а на лекції – це складни й процес, який охоплює такі 

елемент и, як слуханн я, осмисле ння і власне конспек тування. Процес слуханн я 

лекції, що вимагає значног о розумов ого напруже ння, може бути утрудне ний низкою 

причин, а саме: висока швидкіс ть розумов ої діяльно сті (людина думає в чотири рази 

швидше, ніж говорит ь, тому в слухача є час на те, щоб відволі ктися від теми, яка 

розгляд ається); вибірко вість уваги (можемо чути одночас но багато, не приділя ючи 

всьому уваги); „антипатія” до чужих думок (завжди легше йти за своїми думками, 
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ніж стежити за тим, що говорит ь інший); потреба репліки (іноді в людини виникає 

бажання запереч ити сказане ) [296, с. 186].  

На думку А.  Свистун ової, у сучасні й лекції має бути максима льно обмежен ий 

метод докладн ої подачі інформа ції під запис, замість якого даються повідом лення 

основни х положен ь теми та орієнта ція студент ів на самості йну роботу [Там само, 

с. 187]. Проте необхід но врахову вати, що для досягне ння якісних результ атів 

викорис тання активни х методів навчанн я необхід на відпові дна підгото вка 

виклада ча, що вимагає психоло гічної перебуд ови та спеціал ьної підгото вки з 

проекту вання такого заняття, знання активни х методів навчанн я, техноло гії 

модерац ії, психофі зіологічних особлив остей студент ів. Деякі зарубіж ні дослідн ики 

поперед жають, що для того, щоб активні методи були ефектив ними, виклада чі 

повинні здійсню вати постійн е керівни цтво й мати чітку систему. Студент и, які 

навчают ься за мінімал ьного керівни цтва з боку виклада ча, вчаться слабо [367; 369]. 

Аналіз результ атів анкетув ання студент ів (загальної вибірки ) дає змогу 

побачит и, що студент и воліють стиль виклада ння, який відпові дає їхній концепц ії 

навчанн я. Якщо студент и вважают ь, що навчанн я – це передус ім запам’ятовування 

фактів, то вони воліють традиці йних лекцій. Навпаки, якщо навчанн я базуєть ся на 

розумін ні, студент и воліють методи, що вимагаю ть їхньої активно ї участі. Крім 

того, на сприйня ття тих чи тих методів впливає впевнен ість у собі і своїх знаннях. 

Нарешті, більш здібні студент и воліють активни й підхід. Дослідж ення низки 

зарубіж них авторів показую ть, що студент и більш умотиво вані, коли їм 

подобаю ться запропо новані виклада чем методи навчанн я [364; 365]. 

Семінар (від лат. seminar ium – розсадн ик знань) – один з основни х методів 

обговор ення навчаль ного матеріа лу у вищій школі. Семінар и проводи лися з 

найбіль ш складни х питань (тем, розділі в) навчаль ної програм и з метою 

поглибл еного вивченн я навчаль ної дисципл іни, прищепл ення майбутн ім соціаль ним 

педагог ам навичок самості йного пошуку й аналізу навчаль ної інформа ції, 

формува ння та розвитк у науково го мисленн я, уміння активно брати участь у творчій 

дискусі ї, робити правиль ні висновк и, аргумен товано виклада ти й обстоюв ати свою 

думку. Семінар и було передба чено в усіх робочих програм ах, оскільк и вони 
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сприяли розшире нню загальн ого науково го кругозо ру, ознайом ленню майбутн іх 

соціаль них педагог ів з найважл ивішими проблем ами й дослідж еннями в науці.  

Семінар є активни м методом навчанн я, тому в ході підгото вки переваж ала 

продукт ивно-перетворювальна діяльні сть майбутн іх соціаль них педагог ів. Ця форма 

навчаль ної діяльно сті студент ів розвива ла й закріпл ювала навички самості йної 

роботи, уміння складат и плани теорети чних доповід ей, їх тези, готуват и розгорн уті 

повідом лення й виступа ти з ними перед аудитор ією, брати участь у дискусі ї та 

обговор енні. Отже, семінар не зводить ся до закріпл ення або копіюва ння знань, 

отриман их на лекції, його завданн я значно ширше, складні ше й цікавіш е.  

Лабораторні заняття – це ще один із видів самості йної практич ної роботи 

майбутн іх соціаль них педагог ів, на яких шляхом проведе ння експери ментів 

відбува лось поглибл ення й закріпл ення теорети чних знань в інтерес ах їхньої 

професі йної підгото вки. Проведе нням лаборат орного практик уму з майбутн іми 

соціаль ними педагог ами досягаю ться такі цілі: поглибл ення й закріпл ення знання 

теорети чного курсу шляхом практич ного вивченн я викладе них у лекціях законів і 

положен ь у лаборат орних умовах; надбанн я навичок, при аналізі отриман их 

результ атів; формува ння первинн их навичок організ ації, планува ння та проведе ння 

наукови х дослідж ень. Зазвича й проведе нню лаборат орного заняття передує 

складання майбутн іми соціаль ними педагог ами колокві уму.  

Колоквіум (від лат. – розмова, бесіда) – співбес іда виклада ча зі студент ами. 

Метою колокві уму був контрол ь глибини засвоєн ня теорети чного матеріа лу 

дослідж уваного розділу навчаль ної дисципл іни, контрол ь розумін ня сутност і явищ, 

перевір ка знання приладі в і апарату ри, що викорис товуються при проведе нні 

лаборат орної роботи, перевір ка знання порядку проведе ння експери менту та його 

обґрунт ування, уявлень про очікува ні результ ати, уміння їх обробля ти й 

аналізу вати.  

Уважаємо за доцільн е більш широко впровад жувати в практик у підгото вки 

майбутн іх соціаль них педагог ів техніки казкоте рапії. У роботі зі студент ами вони 

завжди є бажаним и для них, оскільк и казка є одним із найбіль ш емоційн о-

привабливих, яскрави х спогаді в нашого дитинст ва. Її літерат урний та авторсь кий 
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аналіз дозволя є майбутн ьому соціаль ному педагог у детальн іше побачит и причини 

життєво ї кризи дитини чи молодої людини, оцінити рівень позитив них зрушень, що 

відбули ся (чи не відбули ся) в становл енні чи психоло гічній реабілі тації клієнта [46]. 

Для вирішен ня завдань другого – когніти вного – етапу запропо нованої моделі 

необхід но інтегру вання знань про роботу в заклада х інтерна тного типу, формува ння 

їх у цілісну картину та реаліза ція вузькос пеціалізованого підходу до змісту 

матеріа лу з різних дисципл ін. Тенденц ія освіти до внутріш ньої єдності й синтезу 

проявля ється у двох аспекта х: загальн онаукових і міждисц иплінарності. У 

загальн онауковому проявля ється в тому, що освіта охоплює те краще, що властив о 

кожній наукові й галузі окремо й тісно пов’язано з відпові дними загальн онауковими 

методам и й підхода ми до пізнанн я. Міждисц иплінарність виражає ться в 

багатопл ановому перехре щенні проблем, предмет ів і методів дослідж ення різних 

наук. Вивченн я літерат ури показує (В. Горова, О. Дубасен юк, Н. Петрова, 

М. Прокоф’єва, В. Шибаєв та ін.), що суттєво новими формами інтегра ції в освіті є: 

запрова дження методів дослідж ення однієї науки з метою вивченн я безлічі 

предмет ів і об’єктів з іншої галузі науково го знання; формува ння комплек сного 

методу, концент рує дані безлічі наук в одному складно му об’єкті [74; 88; 278]. 

Проблеми інтегра ції важливі і в соціаль ній педагог іці, і системі вищої освіти. 

Важливі сть набуваю ть проблем и інтегра ції видів діяльно сті, освітні х простор ів, 

змісту освіти та освітні х техноло гій. Цілісні сть системи педагог ічної професі ї 

виявляє ться в тому, що зміна структу ри, зв’язків і поведін ки будь-якого його 

компоне нта впливає на всі інші компоне нти й змінює систему в цілому. Зазначи мо, 

що перш ніж приступ ити до практич ної реаліза ції ідеї інтегра ції навчаль них 

дисципл ін, було визначе но логіку вивченн я фундаме нтальних, професі йно 

зорієнтованих і спеціал ьних дисципл ін, урахова но інтегра тивні зв’язки на рівні 

змісту, форм, методів і засобів, а також техноло гічного забезпе чення. Результ атом 

такого процесу є система міжпред метних і узагаль нених понять і категор ій, умінь і 

способі в дій, які повинні бути засвоєн і студент ами [278, с. 109].  

Створення внутріш ніх та міждисц иплінарних зв’язків дозволя є вирішит и 

питання інтегра льного впливу на студент ів з боку різних виклада чів, які 
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забезпе чують єдину методол огічну та понятій ну основу навчанн я [Там само, с. 110]. 

Міждисц иплінарна інтегра ція полягал а у викорис танні законів, теорії, понять, 

методів однієї дисципл іни при вивченн і іншої. Здійсне ння інтегра ції на цьому рівні 

давало змогу створит и новий інтегро ваний об’єкт, виражен ий у формува нні в 

студент ів цілісно го уявленн я про соціаль но-педагогічну діяльні сть та роботу в 

заклада х інтерна тного типу (див. рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Інтегра ція дисципл ін у поетапн ій підгото вці майбутн іх соціаль них педагог ів  

до роботи в заклада х інтерна тного типу  
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Необхідність створен ня блоґів виклада чів як форми інтегру вання 

концепц ій, підході в, форм і методів є нагальн ою потребо ю сучасно сті. Блоґ 

(англ. вlog, від web log – „мережевий журнал або щоденни к подій”) – це веб-

сайт, основни й зміст якого – регуляр но додават и записи, зображе ння або 

мультим едіа-компоненти. Відмінн ості блоґу від традиці йного щоденни ка 

зумовлено середов ищем: блоґи зазвича й публічн і й передба чають сторонн іх 

читачів, які можуть вступит и в публічн у полемік у з автором, який 

запропо нував інформа цію.  

Так, Н. Хміль та С. Дяченко називаю ть переваг и викорис тання соціаль них 

мережев их сервісі в у навчаль ному процесі ВНЗ, а саме: зрозумі лість ідеолог ії 

та інтерфе йсу сервісі в дозволя є великій частині інтерне т-аудиторії зеконом ити 

час, оминаюч и етап адаптац ії тих, хто навчаєт ься, до нового комунік ативного 

простор у, що дозволя є вибудув ати неформа льне спілкув ання між виклада чем і 

студент ами й допомаг ає організ увати особист існо орієнто ване навчанн я. 

Загальн ий для всіх учасник ів навчаль ного процесу комунік ативний простір 

уможлив лює колекти вно оцінити процеси й результ ати роботи, спостер ігати за 

розвитк ом кожного учасник а й оцінити його внесок у колекти вну творчіс ть 

[343, с. 192].  

На інформа ційному етапі запрова дження моделі підгото вки майбутн іх 

соціаль них педагог ів до роботи в заклада х інтерна тного типу ми передба чаємо 

запрова дження новітнь ої техноло гії форсайт -гри. Форсайт є техноло гією 

довгост рокового прогноз ування науково -технологічного та соціаль ного 

розвитк у, заснова ного на опитува нні експерт ів. Термін „форсайт” (від англ. 

Foresig ht – „погляд у майбутн є”) почав активно викорис товуватися наприкі нці 

1980-х рр. [299, с. 130]. Н. Семенов а зазнача є, що, починаю чи з 90-х рр. XX 

столітт я, форсайт активно викорис товують уряди США, Великоб ританії, 

Німеччи ни, Японії та Австрал ії. Н. Шелюбсь ка вказує на те, що форсайт -

дослідження вважают ься обов’язковим інструм ентом інновац ійної політик и 

більш ніж у 40 країнах світу, зокрема в Латинсь кій Америці, Китаї та Південн ій 

Кореї [356, с. 12]. Сутнісн ою особлив істю форсайт у є те, що майбутн є може 
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бути предста влено в різний спосіб, як-от: оповідн ий виклад зі слів людини або 

групи людей (суб’єктивне майбутн є); оповідн ий опис з елемент ами аналізу, 

узагаль нення, поперед ніх висновк ів, зроблен их нібито після досягну того 

результ ату (аналітичне майбутн є); результ атів тестува ння, анкетув ання, 

усіляки х довідок, можливи х свідчен ь майбутн ього (об’єктивне майбутн є); 

планів і програм дії, протоко лів, заявлен их зобов’язань, характе ристик, 

складен их за форсайт-формами (тактичне майбутн є); звітних матеріа лів про 

досягну ті результ ати, виконан у роботу, про отриман і суми тощо (фіксує 

майбутн є).  

Традиційно пропону ються етапи проведе ння форсайт у, а саме: точне 

визначе ння цілей дослідж ення; залучен ня різних зацікав лених сторін у процес 

формулю вання завдань дослідж ення; визначе ння зон відпові дальності й 

повнова жень виконав ців; орієнта ція на практич не застосу вання результ атів 

дослідж ення; розробк а плану реаліза ції результ атів дослідж ення на ранніх його 

етапах; операти вне поширен ня інформа ції про хід дослідж ення та його 

завданн я, а також стимулю вання виконан ня отриман их рекомен дацій [244; 

260]. 

Стратегія формува льного етапу експери менту припуск ала, що на всіх 

зазначе них етапах форсайт є процесо м пізнанн я, тому в кожному конкрет ному 

випадку уявленн я про його характе р і завданн я уточнюв алося залежно від цілей 

і прогноз ованого результ ату дослідж ення. Метою техноло гії форсайт у є 

визначе ння можливо го майбутн ього, створен ня бажаног о образу майбутн ього й 

планува ння стратег ій його досягне ння. Отже, форсайт є не тільки комплек сною 

техноло гію передба чення майбутн ього, а й механіз мом узгодже ння інтерес ів 

окремих груп учасник ів. Саме цей аспект форсайт у було закладе но нами в 

основу імітаці йної моделі форсайт -гри. 

Форсайт-гру визнача ємо як форму квазіпе дагогічної діяльно сті 

майбутн іх соціаль них педагог ів, проектн у майстер ню, де можна знайти 

однодум ців для своїх найфант астичніших проекті в із-поміж студент ів – 

предста вників різних спеціал ьностей, а також у вільном у форматі 
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поспілк уватися з авторит етними „дорослими” експерт ами (це можуть бути 

практик и, виклада чі інших кафедр, аспіран ти та ін.), беручи активну участь у 

заході. Учасник ам зазвичай подобає ться такий незвича йний формат – 

прогноз ування різних сфер діяльно сті майбутн ього вихован ця закладу 

інтерна тного типу в команді зі студент ами та аспіран тами різних 

спеціал ьностей: від майбутн іх психоло гів і дефекто логів, до менедже рів освіти, 

які вже є практик ами. Форсайт -ігри, на наш погляд, мають кільк а переваг: по-

перше, вони об’єднують студент ів різних спеціал ьностей у загальн ій командн ій 

роботі, по-друге, форсайт -гра є новим формато м, де учасник ам надаєть ся 

максима льна свобода творчос ті та прогноз ування. Найголо внішим є те, що 

форсайт -гра дозволя є на кілька навчаль них годин (іноді днів) перенес тися в 

інший часовий період – на 10 – 15 років у майбутн є й пофанта зувати як 

змінить ся світ і вихован ці в цьому світі. Така форма квазіпр офесійної 

діяльно сті дозволя є майбутн ім соціаль ним педагог ам отримат и системн ий 

набір навичок прогноз ування, зібрати проектн і команди, захопит ися новими 

для себе галузям и знань, оцінити красу колекти вного мисленн я й користь 

співпра ці.  

На результ ативному етапі нами передба чено запрова дження методу case-

study. 

Особливістю методу case-study є створен ня соціаль но-педагогічної 

ситуаці ї на основі фактів з реально го життя вихован ців, які перебув ають у 

заклада х інтерна тного типу. Соціаль но-педагогічна ситуаці я розуміє ться як 

сукупні сть умов та обстави н і спеціал ьно заданих в освітнь ому процесі, і тих, 

що виникаю ть спонтан но. 

Соціально-педагогічна ситуаці я може бути створен а штучно для 

формува ння й розвитк у особист ості студент а. Соціаль но-педагогічна ситуаці я 

як метод недоста тньо продукт ивна, бо це лише коротко часна взаємод ія 

соціаль ного педагог а з вихован цем, яка вибудов ується на основі певних норм, 

цінност ей та інтерес ів. Зазвичай така взаємод ія спрямов ана на перебуд ову 

сформов аних взаємин. Викорис тання соціаль но-педагогічних ситуаці й дозволя є 



172 

судити про педагог ічні здібнос ті на основі того, який вихід знаходи ть 

соціаль ний педагог з низки запропо нованих описів. Подамо робоче визначе ння 

методу case-study – це метод навчанн я, за допомог ою якого майбутн і соціаль ні 

педагог и й виклада ч беруть участь у безпосе редньому обговор енні 

педагог ічних ситуаці й або завдань під час квазіпр офесійної діяльно сті. 

Оволодіння методом case-study дозволи ть майбутн ьому соціаль ному 

педагог у вийти на професі йний рівень і ефектив но регулюв ати поведін ку 

вихован ців; удоскон алити навички висуван ня завдань, що сприяют ь розвитк у 

вихован ців; отримат и уявленн я про те, як надават и всебічн у допомог у й 

підтрим ку дитині; зрозумі ти, як проекту вати і створюв ати ситуаці ї та події, що 

розвива ють емоційн о-ціннісну сферу вихован ця (культуру пережив ань і 

ціннісн і орієнта ції дитини); вчитися співпра цювати (конструктивно 

взаємод іяти) з іншими педагог ами та фахівця ми у вирішен ні виховни х завдань; 

аналізу вати ситуаці ї в дитячом у колекти ві. 

Традиційно кейс уважаєт ься ефектив ним на практич них заняття х, 

присвяч ених закріпл енню дослідж уваної теми. Проте робота з кейсом буває 

продукт ивна і при введенн і нового матеріа лу для постано вки проблем и, 

теорети чні аспекти якої потім будуть розгляд атися на лекціях. 

У процесі підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в ЗІТ 

нами передба чено викрист ання різнома нітних техноло гій мас-медіа, із-поміж 

яких, на нашу думку, найбіль ш доцільн ою є медіа-ди дактика як новий напрям у 

педагог іці. Так, Г. Онкович уважає, що комунік ативні вміння слід віднесе ти до 

групи трансфе рабельних умінь – найбіль ш необхід них для успішно ї 

професі йної кар’єри випускн ика ВНЗ, які формуют ься в процесі навчанн я й 

перенос яться в професі йну діяльні сть [250]. Такі вміння є обов’язковим 

складником професі йних компете нцій. Автор підкрес лює, що медіа-о світні 

техноло гії (радіо- і теледид актика, пресод идактика, пресол інгводидактика, 

кінодид актика, веб-дидактика, інтерне т-дидактика тощо) – це інновац ійні 

освітні техноло гії, які викорис товують для своєї реаліза ції інформа ційно-

комунікаційні можливо сті мас-медіа, готують до умов інформа ційного 
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суспіль ства й продовж ення освіти протягом усього життя, упровад жують 

принцип и гуманіз ації освіти, сприяют ь удоскон аленню інтелек туального, 

культур ного, духовно го світу індивід а й демокра тизації суспіль ства, можуть 

викорис товуватися разом із традиці йними освітні ми засобам и завдяки 

інтегра ції в різні навчаль ні курси. Медіа-ос віта з метою формува ння медіа-

гр амотності і медіа-ко мпетентності передба чає різні методик и проведе ння 

занять, які розвива ють індивід уальність студент а, самості йність мисленн я, 

стимулю ють його творчі здібнос ті.  

Отже, підгото вка майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в заклада х  

інтерна тного типу буде здійсню ватись безпере рвно впродов ж вивченн я всього 

курсу професі йно зорієнтованих дисципл ін, із застува нням і традиці йних, і 

альтерн ативних техноло гій, включаю чи участь студент ів у спеціал ьно 

розробл ених навчаль них завданн ях не тільки в період аудитор них занять, а й 

під час позааудиторної роботи. 

До форм професі йної підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до 

роботи в заклада х інтерна тного типу нами віднесе но: лекції, практич ні, 

лаборат орні та семінар ські заняття, самості йна та індивід уальна робота, 

ознайом лювальна, виробни ча й передди пломна практик а. Методам и, що 

сприяют ь якісній підгото вці студент ів, є: методи проблем но-розвивального 

навчанн я, методи формува ння свідомо сті особист ості (духовно-моральний 

складни к); методи стимулю вання й мотивац ії діяльно сті; методи організ ації 

діяльно сті, спілкув ання й суспіль ного досвіду; методи контрол ю та 

самокон тролю діяльно сті. Засобам и підгото вки є: навчаль ні посібни ки, тестові 

завданн я, їхні електро нні версії, комп’ютерний та мультим едійний супрові д 

тощо, а також особист існе вдоскон алення (тренінги духовно -морального та 

особист існого зростан ня), студії, гуртки тощо. 

Сучасним способо м дослідж ення, який об’єднує контрол ь, прогноз і 

корекці ю та сприяє ефектив ному дослідж енню й оцінюва нню підгото вки 

майбутн іх соціаль них педагог ів, є монітор инг [204]. У межах дослідж ення під 

монітор ингом будемо розуміт и багатор івневу ієрархі чну систему відстеж ення 
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освітнь ого процесу, що дозволя є отримув ати та викорис товувати інформа цію 

про адекват ність реалізо ваних у ньому дидакти чних способі в до певних цілей 

педагог ічної підгото вки, індивід уально-типологічних особлив остей суб’єктів та 

специфі ки середов ища їхньої діяльно сті [184]. Викорис тання монітор ингу в 

підгото вці майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в заклада х інтерна тного 

типу забезпе чить інформа цією про рівень її сформов аності та дозволи ть надати 

своєчас ну допомог у в корекці ї відпові дності до здібнос тей і потреб особист ості. 

Контрол ь, аналіз, оцінюва ння та самооці нювання результ атів підгото вки 

майбутн іх соціаль них педагог ів здійсню ється за допомог ою таких методів: 

бесіда, кейс-stady, захист практич них робіт і захист проекті в, виконан ня 

індивід уальних науково -дослідницьких завдань, спостер еження за здійсне нням 

професі йної діяльно сті, самоана ліз тощо.  

Очікуваним результ атом реаліза ції моделі підгото вки майбутн іх 

соціаль них педагог ів є позитив на динамік а рівнів сформов аності готовно сті до 

роботи в заклада х інтерна тного типу.  

Підсумуємо. Обґрунт ована нами модель взаємоз в’язаних етапів і 

складників моделі підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в 

заклада х інтерна тного типу дозволя є на її основі проекту вати та впровад жувати 

цей процес.  

Якісна підгото вка майбутн іх соціаль них педагог ів можлива на основі 

розробл еної та обґрунт ованої моделі підгото вки фахівці в, у якості структу рних 

складників якої визначе но: цільови й, теорети ко-методологічний, змістов о-

організаційний і результ ативний блоки. Пропоно вана модель підгото вки 

складає ться з елемент ів, які взаємоп ов’язані і прямими, і зворотн ими зв’язками 

в спеціал ьно створен их педагог ічних умовах, вона спрямов ана на формува ння 

готовно сті майбутн ього соціаль ного педагог а до роботи в заклада х 

інтерна тного типу.  

Підготовка майбутн іх соціаль них педагог ів – це свідомо організ ований і 

керован ий процес. Модель цього процесу має практик о зорієнтований характе р 

та реалізу є ідею формува ння сучасно го фахівця в системі взаємоз в’язаних 
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складників (мета, підходи, принцип и, компоне нти, етапи та педагог ічні умови 

формува ння, результ ат) і служить основою для цілеспр ямованого формува ння 

дослідж уваного феномену. До організ  аційно-педагогічних умов підгото вки 

віднесе но: забезпе чення сукупно сті можливо стей змісту освіти, форм, методів 

цілісно го освітнь ого процесу (заходів впливу), що лежать в основі підгото вки 

майбутн іх соціаль них педагог ів до професі йної діяльно сті в заклада х 

інтерна тного типу (реалізація мотивац  ійно-ціннісного компоне нта 

готовно сті). Виокрем лені нами психоло го-педагогічні умови передба чають 

реаліза цію сукупно сті цілеспр ямовано сконстр уйованих взаємоз алежних і 

взаємозумовлених можливо стей освітнь ого простор у ВНЗ, спрямов аних на 

перетво рення конкрет них характе ристик особист ості майбутн ього соціаль ного 

педагог а; зміни цільови х установ ок у вивченн і дисципл ін, що орієнту ють 

студент ів на комунік ацію як системо утворювальний складник у майбутн ій 

професі йній діяльно сті (реалізація когніти вно-технологічного, інформа ційно-

комунікативного компоне нтів готовно сті). 

Запропоновано створен ня таких дидакти чних умов: цілеспр ямований 

відбір, констру ювання й викорис тання елемент ів змісту, методів (прийомів), а 

також різнома нітних організ аційних форм навчанн я для досягне ння 

дидакти чних цілей шляхом розробк и й упровад ження навчаль но-методичного 

забезпе чення професі йної підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів, які готові 

до роботи в ЗІТ (реалізація рефлекс ивно-самоосвітнього компоне нта  

готовно сті). 

Ефективність пропоно ваної моделі підгото вки та розробл еної на її основі 

програм и експери ментального навчанн я підтвер джено результ атами 

формува льного експери менту, який буде описано в наступн ому підрозділі. 
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3.2. Поетапн е впровад ження педагог ічних умов професі йної 

підгото вки майбутн ього соціаль ного педагог а до роботи в заклада х 

інтерна тного типу 

 

Аналіз теорети чних напрацю вань з обраної тематик и дослідж ення дав 

змогу розроби ти експери ментальну методик у з упровад ження моделі 

застосування педагог ічних умов підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до 

роботи в заклада х інтерна тного типу. Саме її поетапн у реаліза цію обрано 

метою формува льного етапу експери ментальної роботи.  

Реалізувати модель можливо, запрова джуючи комплек с педагог ічних 

умов, що сприяє формува нню специфі чного мотивац ійного ти ціннісн ого 

ставлен ня до майбутн ьої професі йної діяльно сті, засвоєн ню відпові дного 

теорети чного матеріа лу та появі практич них умінь, сформов аності 

рефлект ивності та самоосв ітньої діяльно сті, ґрунтує ться на 

загальн опедагог ічних, спеціал ьних та специфі чних принцип ах, є невід’ємним 

компоне нтом моделюв ання цілісно го процесу.  

Формувальний етап дослідн о-експериментальної роботи, що спрямов ано 

на реаліза цію створен ої моделі, охоплюв ав чотири етапи: пропеде втичний, 

техноло гічний, інформа ційний та результ ативний. З метою забезпе чення 

якісної підгото вки майбутн іх фахівці в кожен етап розв’язував визначе ні нами 

супереч ності через обґрунт овані та розробл ені педагог ічні умови.  

Посилення впливу навчаль них дисципл ін на якісну підгото вку майбутн іх 

соціаль них педагог ів до роботи в заклада х інтерна тного типу вимагає 

системн их заходів. З цією метою нами було запропо новано збагаче ння 

виклада ння навчаль них дисципл ін (див. табл. 3.2).  

Аналіз таблиці 3.2 дає можливі сть зробити висново к про комплек сність 

реаліза ції інтегру вання дисципл ін професі йно зорієнтованого циклу. Зокрема в 

змісті та завданн ях заклада ються дидакти чні акценти, які реалізо вано під час 

виклада ння навчаль них дисципл ін.  

 



177 

Таблиця 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ до спеціал ьності 

Етика соціаль но-

педагогічної діяльно сті 

Педагогіка 

Соціальна педагог іка 

Загальна психоло гія 

Вікова та педагог ічна 

психоло гія 

Соціальна психоло гія 

Технології соціаль но-

педагогічної діяльно сті 

Теорія та методик а 

соціаль ного вихован ня 

Основи соціалі зації 

особист ості 

Соціальна робота у сфері 

дозвілл я 

Навчальна практик а 

Самовиховання та 

саморег уляція особист ості 

Психолого-педагогічні засади 

міжособ истісного 

спілкув ання 

Основи психоло гічного 

консуль тування та корекці ї 

Конфліктологія 

Спецсемінар 

 

 

Пропедевтичний 

Формування зорієнт ованості 

майбутн ього соціаль ного педагог а 

на професі йну діяльні сть у ЗІТ 

(організаційно-педагогічні умови) 

Оволодіння структу рною 

системо ю наукови х знань щодо  

соціаль но-педагогічної 

діяльно сті в ЗІТ (психолого-

педагогічні умови) 

(психолого-педагогічні умови) 

Формування компете нцій у 

квазіпр офесійній та практич ній 

діяльно сті 

(дидактичні умови) 

 

Закріплення настано в на  

самоосв ітню діяльні сть 

(дидактичні умови) 

 

Технологічний 

 

Інформаційний 

 

Результативний 

Готовність майбутн ього соціаль ного педагог а до роботи в заклада х інтерна тного типу 

Навчальні дисципл іни Зміст підгото вки в процесі 

формува ння готовно сті до 

роботи в ЗІТ (реалізація 

педагог ічних умов) 

Етапи формува ння 

готовно сті майбутн ього 

соціаль ного педагог а до 

роботи в заклада х 

інтерна тного типу 
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Продовження табл. 3.2 

Дидактичні акценти  

під час виклада ння дисципл ін циклу професі йної та практич ної підгото вки  

майбутніх соціаль них педагог ів до роботи в заклада х інтерна тного типу 

 

Етапи 

підгото вки / 

Навчаль ні 

дисципл іни 

Завдання Дидактичні акценти  Способи, форми та методи 

реаліза ції 

Пропедевтичний 

 

„Вступ до 

спеціал ьності” 

„Соціальна 

педагог іка” 

„Соціально-

педагогічний 

практик ум”  

(1 курс) 

 

 

формування в студент ів 

загальн ого уявленн я про 

систему професі йних якостей і 

вмінь соціаль ного педагог а, 

типові завданн я діяльно сті; 

ознайомлення з вимогам и до 

соціаль ного педагог а, який 

працює в заклада х інтерна тного 

типу 

усвідомлення місії сучасно го 

соціаль ного педагог а, який 

працює в заклада х інтерна тного 

типу; 

усвідомлення вимог до 

професі йних умінь соціаль ного 

педагог а, який працює в 

заклада х інтерна тного типу 

Скайп-лекція, метод 

проблем ного викладу, 

презент ація, міні-дослідж ення, 

робота в групах, есе „Сучасний 

соціаль ний педагог: який він?”, 

дискусі йне обговор ення в 

групах, складан ня портрет а 

сучасно го соціаль ного педагог а, 

який працює в заклада х 

інтерна тного типу 

сприяння усвідом ленню 

студент ами функцій і якостей 

соціаль ного педагог а, який 

працює в заклада х інтерна тного 

типу 

усвідом лення функцій і якостей 

соціаль ного педагог а 

метод критичн ого мисленн я, 

міні-дослідж ення, аналіз 

педагог ічних ситуаці й 

„Соціальний педагог – 

характе ризують інші” (аналіз та 

інтерпр етація висловл ювань про 

зміст діяльно сті соціаль ного 

педагог а) 
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Продовження табл. 3.2 

 

ознайомлення із системо ю 

соціаль них служб України, 

особлив остями її організ ації, 

принцип ами побудов и; 

 обґрунт ування соціаль но-

політичного та економі чного 

значенн я системи соціаль них 

служб; 

 формува ння вміння аналізу вати 

нормати вно-законодавчі акти 

про зміст діяльно сті та 

особлив ості розвитк у системи 

закладі в інтерна тного типу 

 усвідом лення можливо стей 

професі йного становл ення як 

соціаль ного педагог а; 

 самоана ліз власної траєкто рії 

майбутн ього професі йного 

шляху 

дискусії, метод бліц-

опитува ння, метод метафор, 

аналіз конкрет них ситуаці й, 

проектн а діяльні сть „Успішний 

соціаль ний педагог ”, 

презент ація та обговор ення 

проекті в, сценарн е вирішення 

проблем, техноло гія 

казкоте рапії 

Технологічний  

 

„Технології 

роботи 

соціаль ного 

гуверне ра” 

 

„Соціально-

педагогічна 

робота в 

заклада х освіти”  

(2 курс) 

ознайомлення з метою, змістом 

та організ ацією соціаль но-

педагогічної діяльно сті; 

розкриття місця самості йної 

роботи студент ів в організ ації 

ефектив ної навчаль ної 

діяльно сті; 

сприяння формува нню вміння 

самості йної роботи в процесі 

навчанн я, підгото вки до різних 

видів навчаль них занять, роботи 

з книгами, іншими джерела ми 

отриман ня навчаль ної 

інформа ції 

усвідомлення власної ролі в 

успішно сті навчанн я та 

професі йному становл енні; 

самоаналіз власних умінь 

самості йної роботи, зокрема 

роботи з різними джерела ми в 

процесі підгото вки до різних 

видів занять; 

 розвито к умінь 

самомен еджменту 

„Два, чотири – усі разом”, 

робота в групах, метод 

мозково го штурму, групові 

дискусі ї: „Як готуват ися до 

навчаль них занять із 

вихован цями?”, техноло гія 

„Переконай песиміс та”, 

презент ація „Соціальний 

педагог закладу інтерна тного 

типу – це Я!”, дискусі ї, метод 

бліц-опитува ння, аналіз 

конкрет них ситуаці й, 

презент ація та обговор ення 

проекті в, робота з блоґом 
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Продовження табл. 3.2 

 

Інформаційний 

 

„Технології 

соціаль но-

педагогічної 

діяльно сті” 

„Соціально-

педагогічне 

консуль тування” 

(3 курс) 

сприяння розумін ню студент ів 

напрям ів і форм роботи в 

заклада х інтерна тного типу; 

актуалізація прагнен ня брати 

участь у квазіпр офесійній 

діяльно сті; 

сприяння засвоєн ню знань про 

вимоги соціаль ного педагог а, 

який буде працюва ти в заклада х 

інтерна тного типу 

самоаналіз власних якостей як 

дослідн ика педагог ічних явищ і 

процесі в: 

 

моделювання соціаль но-

педагогічних ситуаці й, перегля д 

відеофр агментів та обговор ення 

перегля нутого, ділова гра 

„Спілкування в професі йній 

взаємод ії”, марафон „Допоможи 

дитині” 

ознайомлення студент ів зі 

складниками особист ості 

соціаль ного педагог а як суб’єкта 

соціаль но-педагогічної 

діяльно сті, а також системо ю 

педагог ічних знань та вмінь, 

необхід них для роботи в 

заклада х інтерна тного типу; 

сприяння самоусв ідомлення 

вмінь і навичок студент ів до 

професі йної діяльно сті, з 

обов’язковою характе ристикою 

професі йних здібнос тей 

усвідомлення професі йно 

важливи х якостей сучасно го 

соціаль ного педагог а; 

усвідомлення рівня 

комунік ативних здібнос тей; 

 усвідом лення власних якостей і 

здібнос тей як майбутн ього 

соціаль ного педагог а, який буде 

працюва ти в заклада х 

інтерна тного типу 

„Круглий стіл”, „вільний 

мікрофо н”, презент ація, метод 

essay, рішення ситуаці йних та 

навчаль них завдань, метод 

„Jigsa” („ажурна пила”), 

форсайт -гра, моделюв ання 

соціаль но-педагогічних 

ситуаці й, перегля д 

відеофр агментів та обговор ення 

перегля нутого; рольова гра „Мій 

перший клієнт на 

консуль туванні, дискусі я „Чого 

хоче клієнт і чого не може дати 

консуль тант?”, спецкур с 

„Підготовка до роботи в 

заклада х інтерна тного типу”  
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Результативний 

 

„Соціалізація 

особист ості” 

 

„Соціально-

педагогічна 

профіла ктика 

делінкв ентної  

поведінки” 

 

„Соціальний 

супрові д сім’ї ”, 

Спецкур с 

„Підготовка 

майбутн ього 

соціаль ного 

педагог а до 

роботи в 

заклада х 

інтерна тного 

типу” 

(4 курс) 

 

сприяння усвідом ленню проявів 

власної професі йної 

спрямов аності студент ів – 

майбутн іх соціаль них педагог ів, 

які будуть працюва ти в заклада х 

інтерна тного типу 

самоаналіз власних особист існо-

професійних характе ристик з 

метою встанов лення їх 

відпові дності освітнь о-

кваліфікаційній характе ристиці 

майбутн ього соціаль ного 

педагог а, який буде працюва ти в 

заклада х інтерна тного типу 

технологія „Кінодидактика”, 

„Карусель”, дискусі я, кейс-

стаді, розігру вання ролей, 

„Портфоліо” (визначення 

розділі в портфол іо та вимог до 

їх наповне ння); техноло гія 

написан ня „Листа в майбутн є”, 

сценарн е вирішення проблем 

вихован ців закладі в 

інтерна тного типу 

сприяння формува нню вмінь і 

навичок професі йно-

педагогічного спілкув ання; 

створення умов для розвитк у 

культур и спілкув ання з дітьми, 

їхніми батькам и, колегам и, 

адмініс трацією закладу 

інтерна тного типу  

усвідомлення бар’єрів 

спілкув ання в педагог ічній 

взаємод ії; 

самоаналіз власних якостей і 

здібнос тей як майбутн ього 

соціаль ного педагог а, який буде 

працюва ти в заклада х 

інтерна тного типу 

„Акваріум”, рольова гра, метод 

анкетув ання, майстер -клас, 

стажува ння з виконан ням 

посадов ої ролі, комунік ативний 

тренінг, активни й рефлекс ивний 

діалог, робота в групах: 

вирішення ситуаці й 

утрудне ного спілкув ання 

соціаль ного педагог а з дітьми, 

які виховую ться в закладі 

інтерна тного типу 
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Основною метою першого (пропедевтичного) етапу було формува ння в 

процесі професі йної підгото вки фахівця мотивац ійно-ціннісного ставлен ня до 

роботи в заклада х інтерна тного типу (див. табл. 3.2.). 

На цьому етапі формува лася мотивац ія до соціаль но-педагогічної діяльно сті, а 

також розвива лись ціннісн і орієнта ції щодо безпосе редньої майбутн ьої діяльно сті, 

показни ком чого є специфі чні професі йні цінност і та ціннісн і орієнта ції. 

В організ ації освітнь ого процесу на цьому етапі було врахова но, що процес 

становл ення мотивац ійно-ціннісного компоне нта є найбіль ш тривали м, оскільк и в 

особист існій сфері зміни відбува ються повільн іше, ніж у сфері пізнанн я, тому 

базовим и були положен ня середов ищного підходу, згідно з яким освітнє 

середов ище сприяє розвитк у професі йно-педагогічних якостей, а мотиви 

формуют ься в тісній взаємод ії студент ів і виклада чів, студент ів один із одним, а 

також із змістом навчаль них курсів. 

Формування мотивац ійно-ціннісного компоне нта домінує в період навчанн я 

майбутн іх соціаль них педагог ів на 1 курсі, коли вивчают ься такі дисципл іни з циклу 

професі йної психоло го-педагогічної та професі йно-практичної підгото вки, як-от: 

„Вступ до спеціал ьності”, „Соціальна педагог іка”, „Соціально-педагогічний 

практик ум”. Ці дисципл іни поклика ні сформув ати мотивац ійно-ціннісні засади 

майбутн ьої діяльно сті фахівця, гуманіс тичну та професі йну спрямов аність, закласт и 

основи для подальш ої професі йної творчос ті студент ів, підготу вати їх до 

викорис тання набутих знань у соціаль но-педагогічній діяльно сті. У межах 

дослідж ення організ овано специфі чну взаємод ію зі студент ами через відобра ження 

у змісті та формах організ ації навчаль них курсів сенсу та мотивац ійної значущо сті 

майбутн ьої роботи в заклада х інтерна тного типу.  

Реалізуючи на пропеде втичному етапі першу організ аційно-педагогічну 

умову, а саме: забезпе чення сукупно сті можливо стей змісту освіти, форм, методів 

цілісно го освітнь ого процесу (заходів впливу), що лежать в основі підгото вки 

майбутн іх соціаль них педагог ів до професі йної діяльно сті в заклада х інтерна тного 

типу, намагал ись сформув ати мотивац ійно-ціннісний компоне нт готовно сті 

майбутн іх соціаль них педагог ів. 



183 

Ми зосеред или увагу на змінах в організ ації форм проведе ння аудитор них 

занять. Коротко схаракт еризуємо основні форми навчанн я майбутн іх соціаль них 

педагог ів, викорис тані нами під час формува льного етапу експери менту із 

застосу ванням різних методів активіз ації навчаль ної діяльно сті студент ів.  

Розвитку інтерес у до соціаль но-педагогічної діяльно сті сприяли такі види, як 

лекції-дискусії, лекції-діалоги, лекції-полілоги, а також проблемні лекції за змістом 

та побудов ою. Лекційн і заняття в такому випадку створюв али підґрун тя для 

спонука ння студент ів до мотивац ії, до роздумі в, активіз ували ціннісн е ставлен ня до 

обраної професі ї.  

Використання засобів мультим едіа, а точніше слайд-лекцій у процесі 

виклада ння, поєднан ня текстов ого матеріа лу з ілюстра ціями, різнома нітними 

анімаці ями, аудіо- та відеофр агментами дозволя ло нам вирішит и зазначе ну 

проблем у. Анімаці я, відео дали можливі сть репрезент увати інформа цію у вигляді 

образів, це зменшув ало необхід ність проміжн ого „перекодування”, що затриму є 

мисленн я, але підвищу є продукт ивність і швидкіс ть сприйня ття. Слайд-лекція 

завдяки зміні яскрави х вражень від побачен ого на екрані дозволя ла утримув ати 

увагу студент ів упродов ж усієї лекції.  

Отже, підкрес лимо, що нетради ційні форми проведе ння лекційн их занять ми 

викорис товували, досягаю чи: 1) підвище ння інтерес у до навчаль ної дисципл іни, 

2) можливо сті більш глибоко го розгляд у окремих проблем; 3) яскраво го емоційн ого 

впливу на аудитор ію; 4) співроб ітництва студент ів між собою і виклада чем. Проте 

підгото вка такого заняття – трудомі сткий процес, що вимагає не тільки бажання, 

здібнос тей, а й значног о часу. З метою підвище ння якості викладу проводи ли 1 – 2 

заняття за семестр.  

Інформаційні техноло гії поклика ні забезпе чувати інтерак тивну взаємод ію 

студент ів і виклада чів у процесі навчанн я. Для досягне ння цілей можливе 

викорис тання двостор онніх відеоте леконференцій, організ ованих на базі 

викорис тання програм и Sкуре. Скайп-лекція – це навчаль не заняття, побудов ане 

переваж но у формі конфере нції, що передба чає діалог відсутн ього співроз мовника з 

аудитор ією, демонст рацію фото й відеома теріалів, яка відбува ється в режимі 



184 

реально го часу в мережі Інтерне т. Лекція зазначе ного виду припуск ає можливі сть 

великої кількос ті глядачі в перетво рюватися на реальни х співроз мовників, за 

наявнос ті встанов леного мікрофо на й вебкаме ри. Опишемо особлив ості проведе ння 

нами скайп-лекції в процесі підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів. Розробку уууу 

лекції ми проводили в такій послідо вності.  

Перший етап роботи становив проекту вання цілей, завдань і структу ри 

заняття, відбір навчаль ного матеріа лу, взаємод ію двох виклада чів, які 

організ овували заняття, вибір теми й змісту заняття, а також пошук ілюстра тивного 

й демонст раційного матеріа лу. Підсумк ом обговор ення була тема „Сутність 

соціаль но-педагогічної професі ї” (дисципліна „Соціальна педагог іка” за 

підручн иком Н. Сейко) [297]. 

Другий етап передба чав одночас но технічн у підгото вку текстів, зображе нь, 

відеоінформації водноча с з поперед ньою теорети чною підгото вкою студент ів до 

проблем и, що буде розгляд атися, і, як наслідо к, формулю вання проблем них 

запитан ь студент ами та об’єднання підгото вленої інформа ції однією ідеєю. Далі 

було безпосе реднє спілкув ання аудитор ії з виклада чами в режимі Sкуре. Запитан ня, 

які цікавил и студент ів у ході заняття, є доказом високог о рівня професі йної 

зацікав леності та пізнава льної мотивац ії студент ів під час проведе ння такого роду 

занять. На останнь ому етапі заняття проведе но письмов е опитува ння студент ів щодо 

необхід ності скайп-лекції в процесі вивченн я курсу „Соціальна педагог іка”. 

Опитува ння студент ів показал о, наскіль ки важливо продовж увати практик у 

проведе ння таких занять. Назвемо потенці йні можливо сті скайп-лекції: розшире ння 

кругозо ру й меж взаємод ії студент ів; безпосе редній, незважа ючи на свою 

віртуал ьність, контакт із фахівце м-практиком; можливі сть побудов и 

констру ктивного діалогу, виражен ня власного погляду; наочніс ть і достові рність 

дослідж уваного матеріа лу; безсумн івне підвище ння пізнава льного інтерес у й рівня 

засвоєн ня матеріа лу; формува ння педагог ічних цінност ей і, нарешті, формува ння 

почуття причетн ості до майбутн ьої професі ї.  

Важливим аспекто м методич ної підгото вки виклада ча є сформов ана в нього 

здатніс ть до методич ного забезпе чення аудитор них занять, під яким розуміє мо 
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комплек т навчаль но-методичних матеріа лів, що викорис товують у природн ому 

перебіг у лекційн их семінар ських, практич них чи лаборат орних занять. Зрозумі ло, 

що підгото вка таких матеріа лів поклада ється на того виклада ча, який проводи ть ці 

заняття.  

Поряд із лекціям и й семінар ськими ми широко викорис товували практич ні 

заняття, проведені в різній формі відпові дно до специфі чних особлив остей 

виклада ння навчаль них дисципл ін. Мета практич них занять – допомог ти 

майбутн ім соціаль ним педагог ам система тизувати, закріпи ти й поглиби ти знання 

теорети чного характе ру; навчити студент ів прийомів вирішен ня практич них 

завдань, сприяти оволоді нню навичка ми й умінням и виконан ня різних видів 

завдань; навчити їх працюва ти з книгою, докумен тацією та схемами, користу ватися 

довідко вою та науково ю літерат урою тощо; формува ти вміння в майбутн іх 

соціаль них педагог ів навчати ся самості йно, тобто опанову вати методи, способи й 

прийоми самонав чання, самороз витку й самокон тролю. Проводя чи колокві ум 

шляхом індивід уальної співбес іди, виклада ч насампе ред контрол ював, наскіль ки 

студент и вивчили лекційн ий матеріа л і рекомен довану літерат уру, наскіль ки 

глибоко засвоїл и теорети чний матеріа л, зрозумі ли фізичну сутніст ь певних явищ.  

Отже, форми навчанн я майбутн іх соціаль них педагог ів у ВНЗ були досить 

різнома нітні. Лише взяті в розумно му поєднан ні вони дозволя ли успішно проводи ти 

групове та індивід уальне навчанн я, неухиль но й послідо вно підвищу вати рівень 

мотивац ії майбутн іх соціаль них педагог ів, тісно пов’язувати його з їхнім 

вихован ням, особист існим розвитк ом і професі йною підгото вкою.  

На нашу думку, одним із удалих прийомі в стало написан ня студент ами „Есе” 

за темою „Чому я хочу /не хочу працюва ти в інтерна тному закладі ?” 

Із-поміж активни х та інтерак тивних методів навчанн я на пропеде втичному 

етапі підгото вки нами також було викорис тано такі: складан ня портрет а сучасно го 

соціаль ного педагог а, який працює в заклада х інтерна тного типу; аналіз 

педагог ічних ситуаці й „Соціальний педагог – характе ризують інші” (аналіз та 

інтерпр етація висловл ювань про зміст діяльно сті соціаль ного педагог а); метод бліц-

опитува ння; метод метафор; аналіз конкрет них ситуаці й; проектн а діяльні сть 
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„Успішний соціаль ний педагог ”, презент ація та обговор ення проекті в; техноло гія 

казкоте рапії. 

Зупинимося на двох методах (технологіях), які, на жаль, мало задіяні в 

практиц і підгото вки соціаль них педагог ів, проте виявили ся достатн ьо ефектив ними. 

Це – метод викорис тання метафор і техноло гія казкоте рапії. 

Метод викорис тання метафор у системі підгото вки майбутн іх соціаль них 

педагог ів запропо новано під час проведе ння „Соціально-педагогічного 

практик уму”. Студент и ознайом лювались з уривком із казки Л. Керолла „Пригоди 

Аліси в країні чудес” (Кэролл Л. Приключ ения Алисы в стране чудес. – М. : Правда, 

1982. – С. 70): „… За кілька кроків від неї на гілці сидів Чеширсь кий Кіт. Угледів ши 

Алісу, Кіт тільки посміхн увся. Вигляд у нього був доброду шний, але кігті довгі, а 

зубів так багато, що Аліса відразу зрозумі ла, що з ним жарти погані.  

– Котику! Чешіку! – Несміли во почала Аліса. Вона не знала, чи сподоба ється 

йому це ім’я, але він тільки ширше посміхн увся у відпові дь.  

– Нічого, – подумал а Аліса, – здаєтьс я, задовол ений. 

Уголос же вона запитал а:  

– Скажіть, будь ласка, куди мені звідси йти? 

– А куди ти хочеш потрапи ти? – відпові в Кіт. 

– Мені все одно ... – сказала Аліса. 

– Тоді все одно, куди і йти, – зауважи в Кіт. 

– Тільки б потрапи ти куди-небудь, – пояснил а Аліса. 

– Куди-небудь ти обов’язково потрапи ш, – сказав Кіт. – Потрібн о тільки 

досить довго йти. 

З цим не можна було не погодит ися. Аліса вирішил а змінити тему”. 

Студенти, розподі лившись на три підгруп и, обговор ювали зміст історії, 

намагал ись сформул ювати мораль, визначи ти, чому саме цю історію (метафору) 

запропо новано виклада чем до практик уму тощо. Висновк ом групово ї роботи 

студент ів було: метою запропо нованої історії -метафори було наведен ня наочног о 

приклад у постано вки цілей і мотивац ії вихован ців на досягне ння заплано ваного й 

бажаног о.  
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Техніки казкоте рапії дозволя ють майбутн ьому соціаль ному педагог у 

детальн іше побачит и причини життєво ї кризи дитини чи молодої людини, оцінити 

рівень позитив них зрушень, що відбули ся (чи не відбули ся) у становл енні чи 

психоло гічній реабілі тації клієнта. У процесі навчаль ної діяльно сті студент ам 

запропо новано скласти й інсцену вати казку з теми: „Казка про соціаль ну роботу в 

закладі інтерна тного типу”. Оскільк и в процесі практич ної та самості йної роботи 

студент ів було залучен о до розробк и авторсь ких казок, то їхній аналіз дав змогу 

виявити передум ови життєви х кризови х ситуаці й, спрямув ати студент ів на 

самодіа гностику свого ставлен ня до оточенн я, навчанн я, майбутн ьої професі йної 

діяльно сті. Викорис тання методу казкоте рапії спрямов ане на розвито к у студент ів 

показни ків мотивац ійно-ціннісного, інформа ційно-комунікативного компоне нтів 

підгото вки майбутн ього соціаль ного педагог а. 

Отже, організ овані спеціал ьним чином навчаль ні заняття сприяли 

формува нню мотивац ії та ціннісн их орієнта цій до соціаль но-педагогічної діяльно сті. 

Саме сформов аність мотивац ійно-ціннісного компоне нта свідчит ь про успішні сть 

пропеде втичного етапу запропо нованої нами моделі підгото вки майбутн іх 

соціаль них педагог ів до роботи в заклада х інтерна тного типу. 

Завданням другого (технологічного) етапу впровад ження педагогічних умов 

стало розв’язання супереч ності в професі йній підгото вці майбутн іх соціаль них 

педагог ів між вимогам и до підгото вки фахівця, які постійн о збільшу ються й 

оновлюю ться, та підгото вкою, яка організ ується здебіль шого без урахува ння ідей 

рефлекс ивної педагог іки. Це актуалі зувало необхід ність оволоді ння структу рною 

системо ю знань про соціаль но-педагогічну діяльні сть, формува ння основ знань про 

місце закладі в інтерна тного типу в системі освіти, а це можливо під час реаліза ції 

другої психоло го-педагогічної умови, а саме: реаліза ція сукупно сті цілеспр ямовано 

сконстр уйованих взаємоз алежних і взаємозумовлених можливо стей освітнь ого 

простор у ВНЗ, спрямов аних на перетво рення конкрет них характе ристик особист ості 

майбутн ього соціаль ного педагог а; зміни цільови х установ ок у вивченн і дисципл ін, 

що орієнту ють студент ів на комунік ацію як системо утворювальний складник у 

майбутн ій професі йній діяльно сті. 
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Аналіз робочих програм дисципл ін, передба чених навчаль ним планом 

підгото вки бакалав рів спеціал ьності „Соціальна педагог іка”, показав, що питання 

підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів певною мірою розглянуто в змісті однієї 

дисципл іни „Соціально-педагогічна робота в заклада х освіти”, де темі „Особливості 

роботи соціаль ного педагог а в інтерна тних заклада х та дитячих будинка х” 

присвяч ено всього 8 годин, із яких – 2 лекційн их години та 2 – практич ні заняття, 4 

години – самості йна робота студент ів.  

Отже, проведе ний аналіз підтвер джує, що кожен виклада ч у межах окремої 

дисципл іни може сформув ати лише окремий елемент когніти вно-технологічного 

компоне нта підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів, породжу ючи таким чином 

визначе ну нами супереч ність, як-от: об’єктивними можливо стями дисципл іни 

„Соціальна педагог іка” щодо інтегра ції професі йних компете нцій студент ів для 

роботи в заклада х інтерна тного типу та недоста тньою розробл еністю цієї проблем и 

на теорети чному, змістов ному й методич ному рівнях. Ця супереч ність, своєю 

чергою, розщепл юється на супереч ності нижчого рівня між: окремим и уривчас тими 

знанням и, які одержан і студент ами під час вивченн я різнома нітних дисципл ін, і 

необхід ністю їх комплек сного викорис тання в професі йній діяльно сті в заклада х 

інтерна тного типу; необхід ністю синтезу вати, інтегру вати знання про роботу в 

заклада х інтерна тного типу, сформув ати їх у цілісну картину та 

вузькос пеціалізованим підходо м до змісту матеріа лу з різних дисципл ін, а також 

відсутн істю єдності у виклада нні предмет ів. 

Саме тому було здійсне но доповне ння матеріа лу лекційн их і практич них 

занять із дисципл ін професі йно зорієнтованого циклу а саме: „Технології роботи 

соціаль ного гуверне ра”, „Соціально-педагогічна робота в заклада х освіти”.  

У процесі реаліза ції означен ої педагог ічної умови викорис тано можливо сті 

педагог ічної практик и. Упродов ж навчаль ної й виробни чої практик поглибл юються, 

закріпл юються та усвідом люються теорети чні знання з дисципл ін циклу 

професі йної й практич ної підгото вки. Згідно з навчаль ними планами передба чено 

такі види практик: 1. Навчаль на соціаль но-педагогічна практик а проходи ть у IV 

семестр і і триває 1 тиждень. Вона проводи ться в загальн оосвітніх навчаль них 
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заклада х (школи І – ІІ, І – ІІІ ступенів акредит ації, спеціал ізовані та спеціал ьні 

школи, гімназі ї, ліцеї тощо) і поклика на ознайом ити студент ів з посадов ими 

обов’язками соціаль ного педагог а, сприяти соціаль но-педагогічній орієнта ції 

майбутн іх фахівці в; 2. Навчаль на волонте рська практик а (IV семестр, 2 тижні) 

проводи ться після закінче ння семестр у в червні – липні на базі державн их і 

недержа вних соціаль них служб.  

Така практич на підгото вка ознайом лює студент ів зі спектро м соціаль них 

проблем, які перебув ають у професі йному полі соціаль ного педагог а, зі змістом 

роботи волонте ра, її можливо стями щодо розв’язання різнома нітних соціаль но-

педагогічних проблем, готує майбутн іх фахівці в до освоєнн я різних форм і методів 

волонте рської діяльно сті, дає можливі сть отримат и перші навички слуханн я, 

спостер еження, спілкув ання, аналізу й усвідом ити сутніст ь діяльно сті волонте ра, 

сформув ати професі йні якості соціаль ного педагог а (емпатія, милосер дя, доброта, 

толеран тність, готовні сть прийти на допомог у тощо), ініціює процес підвище ння 

суспіль ної (соціальної) активно сті за допомог ою участі у волонте рському русі.  

Посилення впливу навчаль них дисципл ін на оволоді ння знанням и щодо 

майбутн ьої роботи студент ів у заклада х інтерна тного типу вимагал о системн их 

заходів. З цією метою здійсне но методич не збагаче ння (дидактичні акценти ) 

виклада ння навчаль них курсів, отже, досягну то комплек сності в реаліза ції інтегра ції 

дисципл ін професі йно зорієнтованого циклу. Зокрема в змісті та завданн ях 

заклада лись теорети чні знання щодо професі йної соціаль но-педагогічної діяльно сті. 

Особлив ого значенн я набувал о обговор ення в дискусі ях не тільки результ ату, але й 

самого процесу виконан ня індивід уальних завдань у такій інтерак тивній грі, як 

„Два, чотири – усі разом”, у методі мозково го штурму, у групові й дискусі ї: „Як 

готуват ися до навчаль них занять?”, презент ації „Соціальний педагог закладу 

інтерна тного типу – це Я!”, методі бліц-опитува ння, в аналізі конкрет них соціаль но-

педагогічних ситуаці й, презент ації та обговор енні проекті в, у марафон і „Допоможи 

дитині”, роботі з блоґом тощо. 

Так, техноло гію „Переконай песиміс та” викорис тано під час вивченн я 

дисципл іни „Соціально-педагогічна робота в заклада х освіти” тощо. Відпові дно до 
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умов викорис тання техноло гії студент и розподі ляються на команди (дві-три), після 

чого пропону ється завданн я: „Аргументуйте, чому, на Вашу думку, професі я 

соціаль ного педагог а є пріорит етною із-поміж усіх інших професі й у контекс ті 

роботи в заклада х інтерна тного типу”. Після того, як студент и обговор или завданн я 

та розподі лили між собою аргумен ти відпові дно до запропо нованого завданн я, 

кожна група отримує можливі сть перекон ати групу „песимістів”, які обирают ься з 

числа академі чної групи складом 3 – 5 осіб. 

Переконання відбува ється таким чином, щоб кожен із предста вників групи  

мав навести хоча б по два-три аргумен ти. Предста вники ж групи „песимістів” 

наприкі нці наведен ня аргумен тів або (інколи) після окремо наведен ого аргумен ту 

мають можливі сть певним чином демонст рувати свою неперек онаність, але 

відпові дно до встанов лених умов робити це так, щоб це дійство відбува лося лише у 

випадка х дійсно неперек онливих аргумен тів, щоб, таким чином, стимулю вати 

студент ів до подальш их більш аргумен тованих перекон ань. У разі ж доречни х та 

перекон ливих аргумен тів група „песимістів” по закінче нні перекон ання підсумо вує 

висловл ювання кожної окремої мікрогр упи, виявляю чи перемож ців. Саме тому до 

числа групи „песимістів” мають входити найбіль ш об’єктивні студент и та 

відпові дно ті майбутн і соціаль ні педагог и, у яких мотивац ія до майбутн ьої 

професі йної діяльно сті є високою. Натоміс ть, перекон увати умовно названи х 

„песимістів” мають саме ті студент и, у яких не виявлен о високої мотивац ії до 

педагог ічної діяльно сті взагалі або якщо вона останні м часом втрачал ась 

(знижувалась). Це, своєю чергою, можна досліди ти виклада чеві за допомог ою таких 

парамет рів, як-от: прагнен ня до навчанн я або його відсутн ість; епізоди чні 

висловл ювання проти майбутн ьої професі ї (наприклад, незадов олення майбутн ьою 

зарплат нею); критика спеціал ьності тощо. 

Зазначимо, що запрова дження виклада чем цієї техноло гії вимагал о, щоб до 

групи „песимістів” не потрапи в студент, який дійсно має песиміс тичний настрій 

щодо своєї майбутн ьої професі ї, оскільк и в цьому випадку, по-перше, він може 

поводит и себе некорек тно щодо студент ів, які перекон ують його у зворотн ому, по-

друге, вислухо вуючи аргумен ти на користь значущо сті педагог ічної професі ї (що 
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також частков о може впливат и на зміну його погляді в), студент є пасивни м. Отже, 

зміна його погляді в може відбува тись значно повільн іше порівня но з тим, якщо він 

сам шукатим е такі аргумен ти. Запрова дження цього прийому спонука ло 

замисли тись над важливі стю рівня готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного 

типу саме тих майбутн іх соціаль них педагог ів, у яких рівень сформов аності 

мотивац ії до професі ї на той момент був нижче від середнь ого рівня. 

Так, під час марафон у „Допоможи дитині” студент и ділилис я на творчі групи, 

кожна з яких, реалізу ючи знання, уміння й навички, набуті під час теорети чних 

занять та педагог ічної практик и, допомаг али педагог ам у проведе нні заходів, у 

діагнос тиці вихован ців, підгото вці електро нних презент ацій, що висвітл юють 

діяльні сть закладі в інтерна тного типу. Студент и відвіду вали (за бажання м) такі 

заклади, реалізу ючи різні методик и й методи соціаль ної педагог іки. У ході 

включен ого і невключ еного спостер еження для студент ів була важлива 

доброві льність під час розподі лу їх у творчі групи, створен ня ситуаці ї успіху, якщо 

відбува ється аналіз соціаль но-педагогічних ситуаці й, виявлен а добрози чливість та 

емпатія з боку виклада ча. Зазначимо, що хвилюва ння й тривогу в майбутн іх 

соціаль них педагог ів, за їхніми висловл юваннями, виклика ли соціаль но незахищ ені 

діти. Це сприяло осмисле ному формува нню в студент ів толеран тності, альтруї зму, 

милосер дя, поважно сті, любові до ближньо го, відпові дальності тощо. Презент ації 

студент ами есе, реферат ів, курсови х робіт, творчих проекті в, випускн их 

кваліфі каційних робіт створюв али їм умови професі йного моральн ого зростан ня та 

розвитк у, успішно ї самореа лізації з пріорит етом гуманіс тичних ціннісн их 

орієнта цій. 

Із метою поширен ня доробок студент ів і виклада чів нами створен о освітні й 

блоґ (сторінку) „Усе для соціаль них педагог ів” за адресою в соціаль ній мережі 

Фейсбук https://www.facebook.com/groups/779700935398267/?fref=ts. Цю сторінк у 

викорис тано в якості засобу інтерак тивної ділової взаємод ії виклада ча та студент ів. 

Підтрим увалось ведення освітнь ого блоґу і як додатко вого засобу підвище ння 

мотивац ії й самороз витку студент ів із вивченн я дисципл іни „Соціально-педагогічна 

робота в заклада х освіти” та спецкур су „Підготовка до роботи в заклада х 

https://www.facebook.com/groups/779700935398267/?fref=ts
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інтерна тного типу”. Так, публіка ція на сторінц і для соціаль них педагог ів у 

соціаль ній мережі Фейсбук (від 07.05.2015 року) статті психоло га Людмили 

Петрано вської „Двічі покинут і. Кого і чому поверта ють у дитячий будинок ” стала 

приводо м для викорис тання методу мозково го штурму. Результ атом цієї форми 

роботи було розробл ення плану дій для соціаль ного педагог а-початківця щодо 

подолан ня можливи х непороз умінь з боку тих, хто бере на всиновл ення чи під опіку 

дитину.  

Назвемо можливо сті викорис тання блоґу в освітнь ому процесі: виклада ч 

викорис товував блоґ або сторінк у в соціаль ній мережі для поширен ня навчаль них 

матеріа лів та розміще ння покликань на них (матеріали до підгото вки семінар ських 

занять із проблем організ ації роботи з вихован цями закладі в інтерна тного типу; ці 

матеріа ли доступн і для студент ів під час самості йної роботи); блоґ надавав 

можливі сть організ ації онлайн-дискусії за допомог ою комента рів до повідом лень; за 

допомог ою блоґу в студент ів і виклада чів з’явилася можливі сть створен ня групови х 

публіка цій; блоґ – це електро нна дошка оголоше нь, доступн а кожному в зручний 

для нього час; блоґ як можливі сть рефлекс ії після тієї чи тієї події; блоґ як 

організ ація E-портфоліо виклада чів і студент ів; блоґ як додатко вий засіб 

мультим едіа з вивченн я дисципл іни (можливість продемо нструвати студент ам 

наочніс ть до теми у вигляді презент ацій, відео, фотогра фій, аудіоза писів); блоґ 

уможлив лював організ ацію відкрит ої бази знань і віртуал ьної електро нної 

бібліот еки з дослідж уваної теми; блоґ – це спільна робота виклада чів і студент ів зі 

створен ня електро нного освітнь ого ресурсу.  

На наш погляд, безпере чною переваг ою блоґу для самості йної роботи 

студент ів є можливі сть віддале ного обговор ення напраць ованого матеріа лу, 

створен ня проблем них навчаль них ситуаці й, оволоді ння студент ами 

комунік ативними та соціаль ними компете нціями.  

Отже, оволоді ння студент ами системо ю знань про майбутн ю соціаль но-

педагогічну діяльні сть є показни ками сформов аності когніти вно-технологічного 

компоне нта та свідчит ь про заверше ння техноло гічного етапу впровадження 
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педагогічних умов підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в заклада х 

інтерна тного типу. Ця робота зумовил а перехід до більш складни х видів діяльно сті. 

Третій, інформа ційний, етап упровад ження педагогічних умов мав 

найважл ивіше значенн я в практич ній підгото вці майбутн іх соціаль них педагог ів. 

Включен ня студент ів у квазіпр офесійну діяльні сть на практиц і, коли виникає 

необхід ність діяти, ґрунтую чись на знаннях, отриман их у процесі навчанн я на 

поперед ньому когніти вно-технологічному етапі, є тією педагог ічною умовою, 

створен ня якої дозволи ть сформув ати вміння здійсню вати соціаль но-педагогічну 

діяльні сть у закладі інтерна тного типу. 

Навчальна виховна практик а (V семестр, 2 тижні) проводи лась на базі 

позашкі льних освітні х закладі в. Ця практик а охоплюв ала теорети чне, методич не та 

практич не спрямув ання закладі в різного типу, спрямов ана на вивченн я досвіду 

роботи заступн ика директо ра з навчаль но-виховної роботи, керівни ків гуртків, 

студій дитячої творчос ті; навчаль на техноло гічна практик а (VI семестр, 2 тижні) 

проходи ла на базі державн их і недержа вних соціаль них служб та установ. Цей вид 

практик и передба чав ознайом лення студент ів із чинною системо ю соціаль них 

послуг, аналіз діяльно сті організ ацій, які функціо нують у сфері соціаль но-

педагогічної роботи; оволоді ння методик ами й техноло гіями соціаль но-педагогічної 

роботи. Під час бесід на початку навчаль ної практик и студент и зазнача ли, що вони 

відчува ли себе готовим и до роботи в закладі інтерна тного типу, оскільки мали 

достатн ьо можливо стей засвоїт и необхід ну рольову поведін ку, яка згодом буде 

визнача льною в професі йній діяльно сті. Майбутн і соціаль ні педагог и вже 

усвідом лювали значенн я професі йних знань і отриман ої інформа ції, які в 

подальш ому забезпе чували реаліза цію квазіпр офесійної діяльно сті.  

Виробнича літня педагог ічна практик а (VI семестр, 3 тижні) передба чала 

роботу в різних типах соціаль но-педагогічних закладі в: літніх оздоров чих дитячих 

заклада х, дитячо-юнацьких клубах за місцем прожива ння, центрах соціаль них служб 

для сім’ї, дітей та молоді, стаціон арних відділе ннях дитячих лікарен ь тощо. Мета 

практик и – оволоді ння вмінням и організ овувати та проводи ти оздоров чу, соціаль но-
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виховну, просвіт ницьку, дозвілл єву діяльні сть дітей і підлітк ів в умовах тимчасо вих 

колекти вів (загін, неформа льна група, об’єднання, клуб).  

У результ аті проходж ення професі йно зорієнтованої практик и студент и 

третьог о курсу повинні були: оволоді ти вмінням и застосо вувати на практиц і 

теорети чні знання, отримані під час вивченн я дисципл ін професі йно зорієнтованого 

циклу; ознайом итися з планом та основни ми напряма ми соціаль но-педагогічної 

діяльно сті співроб ітників соціаль них служб; засвоїт и специфі ку роботи соціаль ного 

педагог а в закладі інтерна тного типу тощо. 

Під час підбитт я підсумк ів практик и ми запрова дили новітню техноло гію 

форсайт -гри. В основу розробл еної нами методик и формува льного етапу 

експери менту покладе но гіпотез у про те, що імітаці я техноло гії форсайт у забезпе чує 

найкращ у можливі сть розвитк у здатнос ті студент ів до вирішен ня майбутн іх 

професі йних завдань. Розробл ену нами форсайт -гру спрямов ано не тільки на 

створен ня педагог ічних умов для виробле ння професі йних навичок в умовах, 

наближе них до реальни х (квазідіяльність), а й на формува ння в студент ів активно сті 

в навчанн і, на розвито к їхніх творчих здібнос тей та здатнос ті перенос ити 

компете нції з теорети чної галузі в практич ну. Основно ю діяльні сною одинице ю 

змісту форсайт -гри була здатніс ть майбутн ього соціаль ного педагог а до комунік ації 

в ситуаці ї узгодже ння інтерес ів сторін. Метою форсайт -гри є формува ння в 

студент ів індивід уальної компете нції прогноз ування розвитк у вихован ців закладі в 

інтерна тного типу.  

Під час проекту вання форсайт -гри нами було дотрима но таких принцип ів: 

природо відповідності, що полягає в урахува нні вікових та індивід уальних 

особлив остей студент ів бакалав ріату (4 курс); професі йної доцільності, тобто відбір 

змісту, методів, засобів і форм підгото вки фахівці в із урахува нням особлив остей 

спеціал ьності „Соціальна педагог іка”; поєднан ня інтерак тивних методів із 

проектн ими техноло гіями в освіті. Імітаці йна модель викорис тання техноло гії 

форсайт -гри створен а в межах навчаль ного плану й на базі навчаль них матеріа лів 

дисципл іни „Соціально-педагогічна профіла ктика делінкв ентної поведін ки” (4 

години практич них і 8 годин самості йних занять). 
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У процесі розробк и форсайт -гри „Мій вихован ець та його майбутн є життя” ми 

викорис тали прийом сценару вання. Це один із найстар іших і ефектив них прийомі в у 

роботі з майбутн ім, що передба чає розробк у кількох розгорн утих картин 

майбутн ього, кожна з яких реалізу ється при виконан ні певних умов. На відміну від 

класичн ого прогноз ування, яке будуєть ся на виявлен ні всіх наслідк ів можливо ї 

ситуаці ї, сценару вання є проекти вним. На практиц і сценару вання є набором текстів, 

вибудув аних навколо ретельн о відібра них плотер них точок (точки, де відбува ється 

з’єднання матеріа лу), у цьому контекс ті – поєднан ня ідей, висловл ених студент ами. 

Сценарн о матеріа л можна оформит и як справжн і артефак ти майбутн ього: у вигляді 

статей із газет, репорта жів, статист ичних даних та аналіти чних звітів. У сценарн ому 

підході те, що трапить ся, і передба чається, і проекту ється одночас но [260]. У такому 

варіант і прийом сценару вання перегук ується з прийомо м розбору ситуаці й 

(технологія сase-study). 

Переваги сценарн ого підходу в тому, що майбутн є, здебіль шого, невизна чено. 

У пропоно ваній нами форсайт -грі необхід но було передба чити (спрогнозувати) 

можливі варіант и розвитк у вихован ця на 5 – 10 років наперед, урахову ючи всі 

наявні факти (від анамнез у під час народже ння, щепленн я, спадков их хвороб до 

успішно сті в 1 – 5 класі тощо) та економі чні прогноз и розвитк у системи освіти в 

регіоні, країні, економі чні чинники на той самий період тощо. Проте не існує 

методів, які давали б гаранто ваний прогноз – прогноз ування перенес ено в 

гуманіт арну сферу з природн ичих наук, що дійсно дозволя ють передба чити 

катастр офи та інші негараз ди, але в соціаль ній педагог іці такої зумовле ності немає, і 

саме цим пропоно ваний нами варіант викорис тання форсайт -гри є цікавим не лише 

для студент ів, але й для виклада чів ВНЗ. 

Процес викорис тання запропо нованої нами техноло гії форсайт -ігри як форми 

квазіпе дагогічної діяльно сті майбутн іх соціаль них педагог ів складав ся з трьох 

етапів, зорієнто ваних і на самості йну роботу студент ів, і на активні форми 

навчаль них занять. На першому етапі форсайт -гри студент и розбива ються на групи 

(не менше ніж 4 особи), обирают ь тему й формулю ють назву свого проекту. 

Розробк а спільно го проекту здійсню ється за заданим алгорит мом. На другому етапі 
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майбутн і соціаль ні педагог и оформля ють проект у вигляді презент ації у форматі 

програм и Microso ft PowerPo int, а виклада ч знайоми ть їх із правила ми проведе ння 

„дискусійного круглог о столу” з розподі лом ролей між групами. До того ж комплек т 

ролей і функцій гравців відобра жає „картини” фрагмен тів квазіпр офесійної 

діяльно сті соціаль ного педагог а, яка й моделює ться в грі. Гравці репрезент ують 

різні структу ри спільно т: органи управлі ння освіти, батьки та особи, які їх 

замінюю ть, дефекто логи, психоло ги, соціаль ні педагог и, органи опіки та 

громадс ькість (це – експерт и ). Пропоно ваний нами метод також передба чає відбір 

високок валіфікованих експерт ів, створен ня експерт них панелей за окремим и 

напрям ами; розробк у перелік у тем – потенці йних досягне нь, очікува них у 

довгост роковій перспек тиві, включаю чи і прогноз ування психофі зичного розвитк у 

вихован ця, поява нових інновац ійних розробо к навчанн я й вихован ня, створюв аних 

на основі нових освітні х техноло гій. Викладач у форсайт -грі постає в якості 

ведучог о, який здійсню є функції медіато ра й модерат ора процесу.  

На третьом у етапі (проведення „дискусійного круглог о столу”) кожна з груп 

по черзі презент ує свій проект. Експерт и вислухо вують гравців, оцінюют ь 

актуаль ність кожної ідеї для майбутн ього прогноз у розвитк у вихован ця, спільно ти 

дітей, наявніс ть ресурсі в і потенці йних бар’єрів для практич ної реаліза ції. Експерт и 

після спільно ї дискусі ї також оцінюют ь ступінь реаліст ичності проекту, його 

доцільн ість, можливі сть реаліза ції, сприятл иві та загрозл иві чинники, оформле ння й 

зміст презент ації за 10-бальною шкалою. Група, яка набрала найбіль шу кількіс ть 

балів, оголошу ється перемож цем. Для досягне ння очікува них результ атів 

проведе ння форсайт -гри нами була створен а відпові дна мотивац ія в учасник ів, а 

саме: роз’яснені цілі проведе ння гри, форми винагор оди за успішне виконан ня 

завдань, запропо новано докладн і інструк ції за кожним етапом.  

Отже, перші два етапи гри (розробка форсайт -проекту, створен ня презент ацій 

та підгото вка питань для обговор ень) спирали сь, передус ім, на позааудиторну 

самості йну роботу студент ів і вимагаю ть значних часових витрат. Роль виклада ча на 

цих етапах полягал а в здійсне нні зворотн ого зв’язку в процесі виконан ня завдань 

студент ами. На третьом у етапі гри істотно зростал а активні сть і вплив виклада ча на 



197 

процес і результ ат гри. Він виступа в як медіато р у процесі групово ї дискусі ї, 

заклика ючи й контрол юючи дотрима ння таких принцип ів взаємод ії між студент ами, 

як-от: взаємна повага, неупере дженість і рівнопр авність; як модерат ор, стимулю ючи 

обмін думками, створюю чи атмосфе ру партнер ської співпра ці; як інтерпр етатор 

знань на етапі обговор ення отриман их результ атів; як аудитор, фіксуюч и та 

аналізу ючи допущен і студент ами помилки.  

Досвід, отриман ий майбутн іми соціаль ними педагог ами у форсайт -грі, 

повинен бути осмисле ний. Ми проводи ли процеду ру деролін гу, тобто виходу гравців 

із ролей, для того щоб учасник и гри переста ли ідентиф ікувати себе зі своїми 

„персонажами” і прийшли до розумін ня, що гру закінче но. Після цього виклада ч 

приступ ав до трактув ання того, що відбува лося, робив спільни й аналіз того, що 

вийшло, що потребу є доопрац ювання, яким чином можна було б це зробити й чому 

так сталося. 

Отже, результ ати формува льного етапу експери менту перекон ливо доводят ь 

доцільн ість розробк и й викорис тання техноло гії форсайт -гри в освітнь ому процесі, 

яка дозволя є виклада чеві змоделю вати реальну ситуаці ю у квазіпр офесійній 

діяльно сті, а майбутн ім соціаль ним педагог ам – розроби ти оптимал ьні алгорит ми 

професі йної поведін ки. Орієнта ція на активіз ацію самості йної роботи студент ів 

(розробка форсайт-проекту, створен ня презент ацій та підгото вка запитан ь для 

обговор ень) спираєт ься передус ім на позааудиторну самості йну роботу студент ів. У 

межах форсайт -гри майбутн і соціаль ні педагог и оцінюва ли своє місце в системі 

вищої освіти. Такий погляд „з боку” дозволя є особист ості розглян ути нові 

перспек тивні професі йні можливо сті й почати їх освоюва ти. 

Отже, інформа ційний етап упровадження педагогічних умов підгото вки 

майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в заклада х інтерна тного типу вважали 

заверше ним, якщо студент и ефектив но виконув али завданн я, демонст рували 

сформов ані практич ні вміння та раціона льно їх викорис товували. Студент и 

отримал и практич ний досвід у реаліза ції означен их умінь, викорис тали їх у власній 

соціаль но-педагогічній діяльно сті, підґрун тям чого стали теорети чні знання зі 

сформов аною системо ю мотивац ії та цінност ей, теорети чними знанням и щодо 
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професі йної діяльно сті та сформов аними необхід ними компете нціями. 

Взаємоз в’язок та поступо ве ускладн ення змісту, форм і способі в діяльно сті 

забезпе чували можливі сть переход у до наступн ого етапу роботи. 

На результ ативному етапі впровадження педагогічних умов відбува вся 

цілеспр ямований відбір, констру ювання й викорис тання елемент ів змісту, методів 

(прийомів), а також різнома нітних організ аційних форм навчанн я для досягне ння 

дидакти чних цілей шляхом розробк и й упровад ження навчаль но-методичного 

забезпе чення професі йної підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів, здатних до 

роботи в заклада х інтерна тного типу. 

На цьому етапі підгото вки особлив у увагу приділе но створен ню та 

впровад женню спецкур су „Підготовка до роботи в заклада х інтерна тного типу” для 

бакалав рів напряму підгото вки „Соціальна педагог іка” (3 курс) (авторська 

розробк а), що сприяє формува нню та розвитк у всіх компоне нтів підгото вки 

майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в заклада х інтерна тного типу 

(див. додаток В). Специфі чними особлив остями спецкур су стали: практич на 

орієнта ція навчаль ного матеріа лу, що забезпе чує виробле ння практич них навичок; 

включен ня інформа ції про методи роботи з вихован цями закладі в інтерна тного 

типу; орієнта ція на самості йну роботу студент ів з цілепок ладання та 

самопро ектування освітнь ого маршрут у під час практик и. 

Запропонований спецкур с не був ізольов аною від інших навчаль них курсів 

дисципл іною, він тісно пов’язаний з циклами професі йної соціаль но-педагогічної та 

практич ної підгото вки. Більше того, вивченн я спецкур су посилює спеціал ьну 

підгото вку майбутн ього соціаль ного педагог а та формує його особист існо 

зорієнт овану ідеолог ію. Метою спецкур су визначе но формува ння готовно сті 

студент ів до професі йної діяльно сті в заклада х інтерна тного типу, формува ння 

теорети чної бази, практич них навичок та особист існих якостей, необхід них при 

роботі в зазначе них заклада х.   

При розробц і спецкур су врахова но такі принцип и: науково сті, системн ості, 

система тичності та послідо вності, доступн ості, актуаль ності, зв’язку теорії та 

практик и, поєднан ня навчанн я та самоосв іти, викорис тання різних форм організ ації 
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навчанн я. У результ аті вивченн я спецкур су студент повинен знати: історичні витоки 

створення закладів інтернатного типу; теорії соціальної компетенції, соціалізації та 

адаптації; програмно-методичні документи та матеріали для роботи з вихованцями в 

закладах інтернатного типу; нормативно-правову базу, яка стосується соціального 

захисту вихованців закладів інтренатного типу; передовий педагогічний 

вітчизняний та зарубіжний досвід соціально-педагогічної роботи з різними 

категоріями дітей в зазначених закладах; індивідуальні характеристики категорій 

вихованців закладів інтернатного типу; методи підготовки випускників закладів 

інтернатного типу до самостійного життя.  

Навчальний супрові д розрахо вано на один семестр ,3 кредити – 90 годин, з 

яких: семінарських занять – 12 годин, практичних занять – 24 годин, самостійної 

роботи – 54 годин. 

Зміст спецкур су відобра жає не тільки науково -прикладну галузь знань, але й 

екзисте нційно-ціннісні орієнти ри, які визнача ють результ ативність дій фахівця, що 

компете нтно діє в умовах закладу інтерна тного типу.  

Тематика семінар ських занять визнача лася з урахува нням вимог, що актуаль ні 

в сучасни х умовах, до професі йного рівня соціаль ного педагог а, а також із огляду на 

результ ати, установ лені під час констат увального етапу експери менту. Підгото вка 

студент ів до семінар ських занять вимагал а від них вивченн я науково ї літерат ури, 

розв’язання творчих завдань, визначе ння особист існого знання та його 

аргумен тацію.  

Найбільш поширеними формами яких є дискусі я, тренінг, робота з блоґом, 

роз’вязання кейсів, техніки сказкотерапії та кинодидактики.  

У проведе нні спецкур су викорис тано такі методи: міні-конференція, 

самості йний аналіз джерел, дискусі я, ділова гра, метод малих груп, мозкови й штурм, 

аналіз текстів (коментоване читання першодж ерел), дискусі я, каунсел інг 

(професійна бесіда як діалог між співроз мовником-професіоналом і людиною, яка 

знаходи ться в проблем ній ситуаці ї) тощо. 

Майбутні соціаль ні педагог и опанову вали такі засоби діяльно сті, як аналіз та 

опис соціаль но-педагогічних ситуаці й, формулю вання й аналіз проблем и, 
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визначе ння цілей та умов їх досягне ння, пошук змісту діяльно сті, здійсне ння якої 

забезпе чить заплано ваний результ ат, пошук і відбір методів, форм і засобів 

розв’язання завдань, з урахува нням своїх професі йних можливо стей та 

особист існого досвіду.  

Опанування практич ними вмінням и та навичка ми в процесі вивченн я 

спецкур су також передба чало виконан ня самості йної роботи. Основним результ атом 

опанува ння спецкур су став досвід соціаль но-педагогічної діяльно сті, усвідом лення 

ролі та місця соціаль ного педагог а в організ ації роботи в закладі інтерна тного типу. 

Уміння застосовувати теоретичні знання для розв’язання педагогічних ситуацій у 

взаємодії з вихованцями закладів інтернатного типу; використовувати діагностичні 

та дослідні методики роботі з різними категоріями вихованців закладів інтернатного 

типу; здійснювати корекційну соціально-педагогічну роботу на основі сучасних 

технологій; здійснювати соціально-педагогічний супровід вихованців та 

випускників закладів інтернатного типу 

Реалізація спецкур су дозволи ла організ увати діяльні сть із система тизації 

професі йно важливо ї інформа ції та забезпе чила поступо ве формува ння професі йних 

умінь на всіх етапах навчанн я майбутн іх соціаль них педагог ів. Ефектив ність 

спецкур су підвищу валась за умов надання студент ам можливо сті апробув ати його 

результ ати під час практик и. 

Одним із напрямі в реаліза ції дидакти чної педагог ічної умови було також 

включен ня майбутн іх соціаль них педагог ів в активни  й рефлекс ивний діалог. 

Адаптув авши запропо новані В. Раскалі нос [288] методич ні підходи до 

рефлекс ивного діалогу у вищому навчаль ному закладі, ми здійсню вали його у двох 

формах: комунік ація та спілкув ання. У такій взаємод ії виклада ча та студент ів в 

аудитор ії переваж ав інтерак тивний діалог (комунікація), а в процесі позааудиторної 

роботи – спілкув ання.  

Запропоновані форми прониза но змістом професі йної підгото вки: суб’єкт 

(викладач) – предмет освіти – суб’єкт (студент), а насичен ість і ефектив ність 

рефлекс ивного діалогу залежал а від ступеня діалогі чності кожного з них. 

Викорис тання його в процесі професі йної підгото вки бакалав рів з соціаль ної 
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педагог іки надає можливі сть формува ти рефлекс ивно-самоосвітній компоне нт. Для 

реаліза ції цієї умови в процес професі йної підгото вки включен о техноло гії, що 

ініціюю ть рефлекс ивний діалог.  

З метою перевір ки дієвост і викорис тання активно го рефлекс ивного діалогу 

нами було запрова джено новітню техноло гію „Кінодидактика”. Кінодид актика – це 

техноло гія, що дозволя є вивчити та скоригу вати дієздат ність і точніст ь власног о 

світогл яду майбутн ього соціаль ного педагог а на основі перегля ду та аналізу 

кінофіл ьму. Режисер Ролан Биков у 1990 році зняв десятих вилинну картину „Я сюди 

більше ніколи не поверну ся” („Люба”) на замовле ння ЮНЕСКО, яка входить до 

міжнаро дного кіноаль манаху „Haw are the kids”. У ролі Люби знялася 6-річна Ніна 

Гончаро ва, вихован ка Ташкент ського дитячог о будинку. 

Саме цей фільм запропо новано майбутн ім соціаль ним педагог ам для 

перегля ду (https://www.youtube.com/watch?v=sOMxpjeamWM). 

Перед перегля дом фільмі студент ам запропо новано такі настано ви: 

„Буде корисно віднайт и час, щоб занурит ись у фільм, перш ніж побіжно і 

відразу дивитис ь. Ви можете зрозумі ти те, що не могли зрозумі ти раніше, і це може 

повніст ю змінити вашу думку про фільм. Імовірн о, вам доведет ься подивит ися 

фільм кілька разів, щоб вловити всі моменти, відтінк и та інтонац ії. Буде корисно 

зробити нотатки під час перегля ду фільму”.  

Коротко про сюжет цієї драми-новели: мати-алкоголічка б’є й виганяє 

п’ятирічну Любу з дому. Дитина тікає в затишни й куточок у лісі, де вона ховає свої 

іграшки. Вона грає з ними, копіююч и своє життя, сповнен е кошмарі в, побоїв і лайки 

матері. Нічого іншого вона просто не знає. Потім вона йде додому, але, згадавш и, 

що її там чекає, кричить: „Я сюди більше ніколи не поверну ся!” – І ... 

Фільм показує процес знищенн я внутріш нього об’єкта (матері), реагува ння 

дитини замість гри, а після цього п’ятирічна дитина відмовл яється навіть від себе. 

Вода у фільмі як метафор а – поверне ння в утробу матері, щоб прожити в іншому 

житті, іншому вимірі, перетво ритися на пташку й полетіт и. 

Наведемо кільк а приклад ів рефлекс ії студент ів на перегля нутий фільм. 

https://www.youtube.com/watch?v=sOMxpjeamWM
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Задорожня Аліна: „Ролан Биков звичайн о геній, і дівчинк а грає геніаль но, і 

правиль но показан о всю драму Всісвіт у – біль дитини відігра ється потім болем 

наступн их поколін ь і смерть героїні драмати чна…Фільмом не зовсім задовол ена – 

похмуре не виправл яє... Виправл яє тільки світле. Фільм незрівн янний і чудовий, але 

... не геніаль ний, тому що морок не допомож е виправи тися людству …”. 

Мітрофанов Олексій: „Незважаючи на те, що я вже доросли й, плакав як у 

дитинст ві ... Це шедевр геніаль ного майстра кіно! Спасибі Режисер ові за такий 

фільм! Такі фільми потрібн і, щоб люди не перетво рювалися на подібни х матерів ! 

Цей фільм треба показув ати дітям ще тоді, коли вони підлітк и, щоб розуміл и, що 

відбува ється потім…”. 

Сизова Кристин а: „Це не просто фільм, навіть не просто ФІЛЬМ із великої 

літери, це величез не життя маленьк ої людини. Маленьк ої не за віком, а взагалі – 

маленьк ої та забутої суспіль ством і державо ю. І поїзд у фільмі, як я зрозумі ла, це ті 

„рейки”, які ми самі викорис товуємо, щоб „виїхати” від таких проблем. Відокре мити 

себе від інших, відгоро дитися. Іноді, щоб потрапи ти назад „до людей”, доводит ься 

букваль но стрибну ти під цей „поїзд”. І ще не відомо, і кому як пощасти ть. Для мене 

цей фільм – очищенн я!” 

На наступн ому практич ному занятті студент ам запропо новано перегля д 

фільму „Я сюди більше ніколи не поверну ся! 20 років потому” 

(https://vk.com/video61615973_168096629), перегля д якого для багатьо х був повною 

несподі ванкою.  

Студентам повідом лено, що режисер Ролан Биков ніяк не міг знайти дівчину 

на головну роль, поки одного разу не побачив на телемар афоні, присвяч еному дітям, 

маленьк у дівчинк у з косоокі стю із Ташкент а. Її доля не набагат о відрізн ялась від 

поперед нього сценарі ю. Батько бив матір, коли вона була вагітна Ніною, а бабуся 

потрапи ла до в’язниці після того, як спробув ала захисти ти свою доньку. Батько 

покинув матір з чотирма дітьми, і Ніна потрапи ла в дитячий будинок. Тому Ніна так 

перекон ливо зіграла свою героїню. Після зйомок дівчинк а жила у Бикових, її 

проопер ували й виправи ли косоокі сть, потім вона лікувал ася в різних санатор іях.  

Вона поверну лась до Ташкент а й після інтерна ту закінчи ла полігра фічний техніку м. 

https://vk.com/video61615973_168096629


203 

Заміж так і не вийшла, має двох дітей від різних батьків, доньку і сина. Намагає ться 

не повторю вати помилки батьків, але це їй незавжи вдаєтьс я. 

Студентам також запропо новано написат и рецензі ю на фільм, скорист авшись 

низкою запитан ь до перегля нутих фільмів: 

Чи виправд ав фільм ваші очікува ння? Який ваш вердикт загалом? Вислові ть 

свою думку, підкріп люючи його аналізо м і фактами. Очевидн о, що це ваша 

рецензі я, тому перекон айтеся, що ви вислови ли свою думку чітко, зрозумі ло й 

грамотн о. Викорис товуйте шкалу від одного до десяти й дайте оцінку.  

Зробіть аналіз цікавим і водночас донесіт ь необхід ну інформа цію. 

Обов’язково включіт ь або, принайм ні, постара йтеся включит и в рецензі ю і хороші, і 

негатив ні моменти. Спробуй тке спрогно зувати на матеріа лі цих двох фільмів 

наступн і 10 – 20 років життя Ніни та її дітей. 

Отже, викорис тана новітня техноло гія „Кінодидактика” виявила значні 

дидакти чні можливо сті в підгото вці майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи із 

дітьми і заклада х інтерна тного типу. 

Під час практич них занять дисципл іни „Соціалізація особист ості” нами було 

викорис тано техноло гію написан ня „Листа в майбутн є”. Епістoл ярна терапія як 

метoд дoзвoля є дoсягну ти „реставрації” міжoсoб истісних стoсунк ів у випадку, кoли 

мoвленн євий кoнтакт із клієнтo м пoрушен o чи йoгo взагалі не існує. Oкрім тoгo, 

лист дo клієнта (чи дo йoгo батьків, oсіб з найближ чoгo oтoченн я) викoрис товувався 

як дoпoміж ний засіб кoрекці ї стoсунк ів. У процесі ознайом лення з техноло гією 

відпрац ьовано й інші види рoбoти з епістoл ярнoї терапії: лист дo уявнoгo 

(реальнoгo) друга; лист самoму сoбі (дo свoгo кращoгo „Я”, дo свoгo пoганoг o „Я”); 

лист дo улюблен oгo герoя (літературнoгo, істoрич нoгo, медіа-) тoщo. Oбгoвoр ення 

та аналіз змісту листів були дієвим чинникo м формува ння готовно сті майбутн іх 

сoціаль них педагог ів до роботи в заклада х інтерна тного типу.  

До дисципл іни „Соціалізація особист ості” ми запропо нували викорис тання 

методу case-study. Приклад и кейсів подано в Додатку Х. 

На результ ативному етапі заплано вана виробни ча соціаль но-педагогічна 

практик а (VІІІ семестр, 6 тижнів), яка проводи лась у заклада х, що входять до сфери 
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діяльно сті соціаль ного педагог а. За своїм змістом ця практик а сприяла 

поглибл еному вивченн ю роботи фахівця, формува нню вмінь і навичок самості йного 

проекту вання самоосв ітньої діяльно сті, здійсне ння професі йної діяльно сті 

соціаль ного педагог а у розв’язанні проблем окремих дітей, груп, сімейни х відноси н, 

кризови х ситуаці й. 

Отже, функціо нування запропо нованої нами моделі підгото вки майбутн іх 

соціаль них педагог ів до роботи в заклада х інтерна тного типу забезпе чено 

дотриманням запропо нованих педагог ічних умов реаліза ції у створен ому в 

навчаль ному простор і вищого навчаль ного закладу середов ищі.  

Формувальний етап дослідн о-експериментальної роботи спрямов ано на 

реаліза цію моделі підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в заклада х 

інтерна тного типу через упровад ження відпові дних педагог ічних умов, кожна з яких 

вирішув ала специфі чне завданн я та сприяла формува нню відпові дного компоне нта 

підгото вки. Крім того, кожен етап упровад ження запропо нованої моделі 

супрово джувався проміжн ими зрізами, що виявлял и наявні зміни в рівнях 

сформов аності компоне нтів і в окремих студент ів, і в експери ментальній групі 

загалом. Описані особлив ості реаліза ції педагогічних умов інтенси фікували процес 

підгото вки, проте для виявлен ня ефектив ності запропо нованої методик и необхід но 

звернут ися до аналізу отриман их упродов ж проведе ного етапу експери менту 

результ атів, поданих далі.  

 

3.3. Динамік а рівнів готовно сті майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи 

в заклада х інтерна тного типу 

 

З метою перевір ки результ ативності впровад ження теорети чної моделі 

підгото вки до роботи в заклада х інтерна тного типу майбутн іх соціаль них педагог ів 

та аналізу ефектив ності визначе них педагог ічних умов, що зумовлю ють досягне ння 

позитив ної динамік и, необхід но простеж ити за особлив остями підгото вки до роботи 

в заклада х інтерна тного типу майбутн іх соціаль них педагог ів контрол ьної (під дією 

традиці йних умов) й експери ментальної груп (під дією цілеспр ямовано реалізо ваних 
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педагог ічних умов, передба чених програм ою педагог ічного експери менту) та 

зістави ти отриман і емпірич ні дані між собою. Для цього організ овано підсумк овий 

педагог ічний монітор инг, який давав можливі сть простеж ити динамік у показни ків 

усіх компоне нтів підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів, згідно з чим 

викорис тано такі методи: анкетув ання, тестува ння, кількіс ний та якісний аналіз, 

статист ична й аналіти чна обробка даних, метод експерт ної оцінки. 

Для оцінки готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу майбутн іх 

соціаль них педагог ів викорис тано діагнос тичний набір, аналогі чний до 

констат увального етапу експери менту. 

Результати констат увального етапу педагог ічного експери менту підтвер дили 

наявніс ть низки проблем у процесі підгото вки до роботи в заклада х інтерна тного 

типу бакалав рів, виявили домінув ання середнь ого рівня її сформов аності. 

Для одержан ня достові рних результ атів формува льного етапу експери менту 

зафіксо вано вхідний стан готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу 

майбутн іх соціаль них педагог ів за всіма компоне нтами з урахува нням критері їв та 

їхніх показни ків. 

Вивчення динамік и сформов аності рівнів готовно сті до роботи в заклада х 

інтерна тного типу майбутн іх соціаль них педагог ів був можливи м за умови 

проведе ння трьох діагнос тичних зрізів: перший мав за мету отриман ня початко вих 

даних для порівня ння аналізу показни ків готовно сті до роботи в заклада х 

інтерна тного типу та проводи вся до формува льного етапу експери ментальної 

роботи; другий – для система тичного діагнос тування досягне нь студент ів, 

своєчас ної корекці ї засобів підгото вки; третій націлен ий на виявлен ня рівня 

сформов аності визначе них структу рних компоне нтів готовно сті до роботи в 

заклада х інтерна тного типу після формува льного етапу експери ментальної 

діяльно сті. 

За даними констат увального етапу розподі л показни ків у контрол ьній та 

експери ментальній групі є подібни м за невелик ої переваг и в кількос ті предста вників 

високог о та достатн ього рівнів у контрол ьній та середнь ого й нижчого від 

середнь ого рівнів в експери ментальній групах (див додаток Ц, табл. Ц.1 ).  
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Проаналізуємо результ ати за кожним із компоне нтів готовно сті майбутн іх 

соціаль них педагог ів до роботи в заклада х інтерна тного типу. 

Після експери ментального навчанн я за критері ями сформов аності 

мотивац ійно-ціннісного компоне нта визнача вся рівень сформов аності готовно сті до 

роботи в заклада х інтерна тного типу майбутн іх соціаль них педагог ів. 

Кількісною величин ою, що визнача ла рівень його сформов аності, як і на 

констат увальному етапі експери менту, був коефіці єнт, який визнача вся за 

методик ою А. Наслєдо ва [238]. Результ ати розраху нків сформов аності в студент ів 

експери ментальної та контрол ьної груп мотивац ійно-ціннісного компоне нта 

готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу майбутн іх соціаль них педагог ів 

містять ся в таблиці Ц.2 (див. додаток Ц). 

Аналіз таблиці Ц.2 (додаток Ц) показує, що студент и експери ментальної 

групи мають більші показни ки за високим та достатн ім рівнями (17,7% та 29,9% 

відпові дно), кількіс ть студент ів у КГ за цими рівнями становить 13,0% та 19,7% 

респонд ентів. Водноча с показни ки середнь ого та нижчого від середнь ого рівня 

мають такі кількіс ні показни ки: середні й рівень 33,6% студент ів контрол ьної групи 

та 40,3% студент ів експери ментальної групи; 18,8% і 27,0 за показни ками нижчого 

від середнь ого рівня в обох дослідж уваних групах. 

Якісний аналіз результ атів підтвер джує, що організ ація спеціал ьної взаємод ії 

зі студент ами шляхом відбитт я в змісті навчаль них курсів мотивац ійно-ціннісної 

значущо сті майбутн ьої діяльно сті в заклада х інтерна тного типу, а також 

викорис тання відпові дних форм проведе ння навчаль них занять породжу є в 

майбутн ього соціаль ного педагог а усвідом лене бажання працюва ти з вихован цями 

закладі в інтерна тного типу.  

За отриман ими даними ми обчисли ли середнє значенн я коефіці єнта 

сформов аності в студент ів контрол ьної та експери ментальної груп мотивац ійно-

ціннісного компоне нта готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу, який 

засвідч ив приріст (0,1499), підтвер джуючи ефектив ність роботи на 

пропеде втичному етапі впровад ження моделі.  
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Вивчення рівня сформов аності показни ків мотивац ійно-ціннісного 

компоне нта в студент ів дозволи ло відстежити динамік у всього компоне нта кожного 

з респонд ентів (див. додаток Ц, табл. Ц.3).  

Якісний аналіз результ атів, наведен их у таблиці Ц.3 (додаток Ц), засвідч ує 

збільше ння кількос ті студент ів із яскраво виражен им інтерес ом до професі ї 

соціаль ного педагог а, який буде працюва ти з вихован цями закладі в інтерна тного 

типу, бажання м вирішув ати завданн я соціаль но-педагогічної діяльно сті, та які 

демонст рують тривалі сть прояву мотивів та їх незалеж ність від перешко д. Також 

збільши лась кількіс ть студент ів, що усвідом люють цінност і професі йної діяльно сті 

фахівця. 

У кількіс них показни ках результ ати розподі лилися так: в експери ментальній 

групі високий рівень сформов аності мотивац ійно-ціннісного компоне нта виявивс я в 

17,7% студент ів, достатн ій – 29,9%, середні й – 33,6%, 18,8% студент ів 

демонст рують нижчий від середнь ого рівень, тоді як у контрол ьній групі цей 

показни к нижче і станови ть 13,0% – високог о рівня, 19,7% – достатн ього рівня, 

40,3% – середні й рівень та 27,0% складає нижчий від середнь ого рівень.   

Якісний аналіз отриман их даних за рівнями дозволи в виявити істотні зміни 

їхньої динамік и. Так, після другого діагнос тичного зрізу кількіс ть студент ів 

експери ментальної групи, що знаходя ться на низьком у рівні, зменшил ася на 15%. 

Відзнач имо, що зросла кількіс ть студент ів, які знаходя ться на високом у та 

достатн ьому рівнях (різниця 6,1% та 14,2% відпові дно).Отже, маємо позитив ну 

динамік у сформов аності мотивац ійно-ціннісного компоне нта. У контрол ьній групі 

на низьком у рівні залишаю ться 27,0% респондентів. 

Для обробки експери ментальних даних викорис тано „хі-квадрат критері й” 
2
 

для порівня ння розподі лів об’єктів двох сукупно стей за станом деякої властив ості 

на основі вимірюв ань за шкалою наймену вань цієї властив ості у двох незалеж них 

вибірка х з даних сукупно стей [219]. Підраху нок значень статист ик проведе ний за 

формуло ю: 
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При с=4 (і=1,2,3,4) отримує мо: 
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Де Т – статист ика критері ю, О – спостер ежувані частоти (О1і – число студент ів 

у групі ЕГ, які відпові дають категор ії i; O2і – число студент ів у групі КГ, які 

відпові дають категор ії і; n1, – кількіс ть студент ів у групі КГ; n2 – кількіс ть студент ів 

у групі ЕГ; i – категор ія, що відпові дає рівню мотивац ійно-ціннісного компоне нта 

готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу майбутн іх соціаль них педагог ів 

(i=1,2,3,4); 1 – нижчий від середнь ого рівень мотивац ійно-ціннісного компоне нта; 2 

– середні й рівень мотивац ійно-ціннісного компоне нта; 3 – достатн ій рівень 

мотивац ійно-ціннісного компоне нта; 4 – високий рівень мотивац ійно-ціннісного 

компоне нта. 

Підрахунок значень статист ик проведе но за формуло ю, у яку вводимо 

чисельн і значенн я О1і і О2і. У такий засіб знайдем о значенн я статист ики 
2 
для 

мотивац ійно-ціннісного компоне нта (для розраху нків викорис тано електро нні 

таблиці Exsel) 

1 контрол ьний зріз: Т=1,762627 

2 контрол ьний зріз: Т=23,5896 

Згідно зі статист ичними показни ками [238], критичн е значенн я статист ик, що 

мають розподі л 
2 
при вірогід ності помилки 0,05 є Ткр.= 7,814725. Порівню ючи Т 

та Ткр., бачимо, що ТТкр. для першого контрол ьного зрізу. Це підтвер джує, що на 

початку формува льного етапу педагог ічного експери менту контрол ьна та 

експери ментальна групи за рівнем сформов аності мотивац ійно-ціннісного 

компоне нта готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу знаходя ться на 

однаков ому рівні. Для другого контрол ьного зрізу маємо нерівні сть виду: ТТкр. 

Вона означає, що є істотна відмінн ість у рівні сформов аності зазначе ного 

компоне нта в експери ментальній групі на контрол ьному та констат увальному 

етапах експери менту. Зіставл ення показни ків ЕГ та КГ на контрол ьному етапі також 

засвідч ують відмінн ість у рівні сформов аності показни ків (Т=8,357983). 
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Отже, достові рність результ атів підтвер джує ефектив ність запропо нованої 

методик и формува ння мотивац ійно-ціннісного компоне нта, що було впровад жено в 

експери ментальній групі під час формува льного етапу дослідж ення. 

Рівень сформов аності когніти вно-технологічного компоне нта готовно сті до 

роботи в заклада х інтерна тного типу та його динамік а визнача лись на основі 

результ ативності розв’язання комплек су соціаль но-педагогічних завдань. 

Результ ати його сформов аності подано в таблиці Ц.4 (див. додаток Ц). 

Якісний аналіз результ атів контрол ьного зрізу демонст рує позитив ні зміни у 

формува нні вказано го компоне нта в експери ментальній групі. Так, високий рівень 

сформов аності когніти вно-технологічного компоне нта готовно сті до роботи в 

заклада х інтерна тного типу діагнос товано в 16,2% студент ів експери ментальної та 

6,3% контрол ьної групи; достатн ій – 39,0% експери ментальна та 31,8% контрол ьна 

група; середні й у 37,3% та 37,5% відпові дно; нижчий від середнь ого рівень 

продемо нстрували 7,5% студент ів експери ментальної та 24,4% контрол ьної групи.  

За отриман ими даними обчисле но середнє значенн я коефіці єнта 

сформов аності в студент ів контрол ьної та експери ментальної груп когніти вно-

технологічного компоне нта готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу, який 

засвідч ив приріст (0,1803), підтвер джуючи ефектив ність формува льного етапу 

експери ментальної роботи на техноло гічному етапі впровад ження моделі.  

За результ атами цього діагнос тичного блоку виявлен і суттєві зміни в рівні 

базових теорети чних знань у студент ів експери ментальної групи, натоміс ть у 

студент ів контрол ьної групи такі зміни були несуттє вими. Співвід ношення рівнів 

сформов аності когніти вно-технологічного компоне нта в студент ів 

експери ментальної та контрол ьної груп наведен о в таблиці Ц. 5 (див. додаток Ц). 

Аналіз показни ка глибини, точност і та системн ості засвоєн ня теорети чних 

знань і практич них навичок продемо нстрував динамік у в знаннях студент ів. 

Студент и експери ментальної групи продемо нстрували відсутн ість шаблону в 

рішення х завдань, які виникал и під час здійсне ння соціаль но-педагогічної 

діяльно сті.  
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Якісний аналіз отриман их даних за рівнями дозволи в виявити істотні зміни в 

напрямі результ ативності в студент ів експери ментальної групи. Так, після другого 

діагнос тичного зрізу кількіс ть студент ів, що знаходя ться на низьком у рівні, 

зменшил ася 9,6%, а кількіс ть тих, хто заходив ся на середнь ому рівні, – до 36,9%. 

Відзнач имо, що зросла кількіс ть студент ів, які знаходи лись на високом у та 

достатн ьому рівні (різниця 6,6% та 8,1% відпові дно). У контрол ьній групі відміче но 

перехід з нижчого від середнь ого рівня на середні й рівень 15,1% студент ів, на 

низьком у рівні залишил ось 21,9% студент ів. Отже, має місце позитив на динамік а 

формува ння когніти вно-технологічного компоне нта в студент ів експери ментальної 

групи, що, вочевид ь, зумовле но виклада нням дисципл ін циклу професі йної 

підгото вки з урахува нням та реаліза цією міждисц иплінарних зв’язків. На нашу 

думку, саме це сприяло формува нню цілісно ї структу ри теорети чних знань та їх 

практич ної реаліза ції і у квазіді яльності, і в соціаль но-педагогічній діяльно сті.   

Для підтвер дження статист ичної достові рності отриман их експери ментальних 

даних застосо вано „хі-квадрат критері й” 
2
. Підраху нок значень статист ик 

проведе но за формуло ю, у яку вводимо чисельн і значенн я О1і і О2і. У такий засіб 

знайдем о значенн я статист ики 
2 
для когніти вно-технологічного компоне нта, а для 

розраху нків викорис тано електро нні таблиці Exsel: 

1 контрол ьний зріз: Т=1,963518 

2 контрол ьний зріз: Т=27,37626 

Згідно зі статист ичними показни ками [238], критичн е значенн я статист ик, що 

мають розподі л 
2 
при вірогід ності помилки 0,05 є Ткр.= 7,814725. Порівню ючи Т 

та Ткр., бачимо, що ТТкр. для першого контрол ьного зрізу. Це підтвер джує, що на 

початку формува льного етапу педагог ічного експери менту контрол ьна й 

експери ментальна групи за рівнем сформов аності когніти вно-технологічного 

компоне нта готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу в майбутн іх 

соціаль них педагог ів знаходи лись на однаков ому рівні. Для другого контрол ьного 

зрізу є нерівні сть виду: ТТкр. Вона означає, що є істотна відмінн ість у рівні 

сформов аності компоне нта готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу в 

експери ментальній групі на контрол ьному й констат увальному етапах 
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експери менту. Зіставл ення показни ків ЕГ і КГ на контрол ьному етапі також 

засвідч ують відмінн ість у рівні сформов аності показни ків (Т=7,903562). 

Отже, достові рність результ атів підтвер джує ефектив ність запропо нованої 

нами методик и формува ння когніти вно-технологічного компоне нта, що було 

впровад жено в експери ментальній групі під час формува льного етапу експери менту. 

За цими критері ями визнача вся рівень сформов аності інформа ційно-

комунікативного компоне нта готовно сті. За методик ою, наведен ою в 

констат увальному експери менті, визначе но кількіс ть студент ів, що відпові дає 

кожному з рівнів. Результ ати розраху нків сформов аності в контрол ьній та 

експери ментальній групах інформа ційно-комунікативного компоне нта готовно сті до 

роботи в заклада х інтерна тного типу подано в таблиці Ц.6 (див. додаток Ц). 

За отриман ими даними обчисле но середнє значенн я коефіці єнта 

сформов аності інформа ційно-комунікативного компоне нта готовно сті до роботи в 

заклада х інтерна тного типу, який засвідч ив приріст (0,2402), підтвер джуючи 

ефектив ність на інформа ційному етапі впровад ження моделі. 

Відзнач имо, що найбіль ш вагома різниця в динаміц і спостер ігалася в рівні 

сформов аності саме цього компоне нта, і при порівня нні показни ків 

експери ментальної групи з показни ками контрол ьної, і при порівня нні показни ків 

обох зрізів (див. додаток Ц, табл. Ц.7).  

Отримані дані свідчат ь, що студент и експери ментальної групи прагнул и до 

реаліза ції набутої інформа ції в соціаль но-педагогічній діяльно сті, моделюв али 

квазіпр офесійну діяльні сть на основі застосу вання сформов аних комунік ативних 

умінь і навичок. У контрол ьній групі простеж ується незначн а позитив на динамік а 

рівня сформов аності інформа ційно-комунікативного компоне нта. У цій групі 

спостер ігається незначн е збільше ння високог о рівня (різниця 0,3%), достатн ій і 

середні й рівні зросли відпові дно на 0,5% та 3,1%. Показни ки нижчого від 

середнь ого рівня знизили ся на 1,0%.  

Перший контрол ьний зріз показав практич но однаков і рівні сформов аності 

інформа ційно-комунікативного компоне нта в експери ментальній та контрол ьній 

групах, про що свідчат ь статист ичні дані: Т=4,700189 (ТТкр.). Набуте значенн я 
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Т=24,91572 більше Т>Ткр., що говорить про динамік у в рівні сформов аності 

інформа ційно-комунікативного компоне нта в студент ів експери ментальної групи. 

Зіставл ення показни ків ЕГ і КГ на контрол ьному етапі також виявляють відмінн ість 

у рівні сформов аності показни ків (Т=8,214982). Ці результ ати свідчат ь про незначн і 

зміни показни ків у студент ів контрол ьної групи, які можливо досягну ти в процесі 

професі йної підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів за традиці йних умов. 

У зв’язку з тим, що показни ки сформов аності саме цього компоне нта були 

невисок ими за діагнос тичними результ атами констат увального етапу, найбіль шу 

увагу на формува льному етапі, а через те й на контрол ьному звернул и особлив у 

увагу саме на нього. Якісний аналіз показни ків, отриман их за допомог ою методик и 

„Переклад на суахілі ” Г. Бізяєво ї, засвідч ив значне підвище ння рівня розвине ності 

орієнта ції на індивід уальність іншого (у нашому випадку – майбутн ього вихован ці 

закладу інтерна тного типу), вони мали найбіль шу динамік у. 

Отже, поява в діяльно сті та поведін ці студент ів експери ментальної групи 

інформа ційно-комунікативних умінь і навичок дозволя є ствердж увати, що 

реаліза ція моделі підгото вки до роботи в заклада х інтерна тного типу майбутн іх 

соціаль них педагог ів сприяла виникне нню та розвитк у необхід них компете нцій. 

Останній етап монітор ингу присвяч ено виявлен ню змін у рівні сформов аності 

рефлекс ивно-самоосвітнього компоне нта готовно сті до роботи в заклада х 

інтерна тного типу в майбутн іх соціаль них педагог ів. Отриман і результ ати 

засвідч ують значні відмінн ості рівнів його сформов аності в студент ів 

експери ментальної групи та незначн і в студент ів контрол ьної групи. Так, високий 

рівень виявлен о в 10,6% студент ів експери ментальної групи; достатн ій – у 28,9%; 

середні й – у 35,8%; нижчий від середнь ого рівень – у 24,7%. Відпові дно в 

контрол ьній групі високий рівень виявлен о у 7,8% студент ів, достатн ій рівень – у 

24,5%, середні й – 37,5%, нижчий від середнь ого рівень – у 30,2% (див. додаток Ц, 

табл. Ц.8).  

Дослідження виявило динамік у спромож ності студент ів експери ментальної 

групи проекту вати самоосв ітню діяльні сть, успішно викорис товувати самопіз нання 

та самоана ліз, виявлят и власне ставлен ня до об’єкта пізнанн я, у здійсне нні 
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конкрет них рефлекс ивних умінь у практич ній професі йній діяльно сті. Аналіз 

отриман их даних за рівнями дозволи в виявити позитив ну динамік у в рівнях 

сформов аності рефлекс ивно-самоосвітнього компоне нта готовно сті до роботи в 

заклада х інтерна тного типу в майбутн іх соціаль них педагог ів. Так, після другого 

діагнос тичного зрізу кількіс ть студент ів експери ментальної групи, що знаходя ться 

на низьком у рівні, зменшил ася на 5,0%. Відзнач имо, що зросла кількіс ть студент ів, 

які знаходя ться на високом у та достатн ьому рівнях (різниця 1,6% та 7,6% 

відпові дно). У контрол ьній групі відміче но перехід з нижчого від середнь ого рівня 

на середні й рівень лише 1,0% студент ів. При цьому на низьком у рівні залишаю ться 

30,2% студент ів, а високий рівень демонст рує 7,8% майбутн іх соціаль них педагог ів. 

Зауважимо момо, що студент и контрол ьної групи відчува ли значні утрудне ння за всіма 

цими показни ками (див. додаток Ц, табл. Ц.9).  

Використання статист ичного критері ю підтвер джує заз начене вище:  

1 контрол ьний зріз: Т=7,4335704 

2 контрол ьний зріз: Т=31,802281 

Згідно зі статист ичними показни ками [238], критичн е значенн я статист ик, що 

мають розподі л 
2 
при вірогід ності помилки 0,05 є Ткр.= 7,814725. Порівню ючи Т 

та Ткр., бачимо, що ТТкр. для першого контрол ьного зрізу. Це підтвер джує, що на 

початку формува льного етапу педагог ічного експери менту контрол ьна та 

експери ментальна групи за рівнем сформов аності рефлекс ивно-самоосвітнього 

компоне нта готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу знаходя ться на 

однаков ому рівні. Для другого контрол ьного зрізу маємо нерівні сть виду: ТТкр. 

Вона означає, що є істотна відмінн ість у рівні сформов аності рефлекс ивно-

самоосвітнього компоне нта готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу в 

експери ментальній групі на контрол ьному та констат увальному етапах 

експери менту. Зіставл ення показни ків ЕГ та КГ на контрол ьному етапі також 

засвідч ують відмінн ість у рівні сформов аності показни ків (Т=8,2934005). 

Якісний аналіз показни ків засвідч ив, що студент и експери ментальної групи 

критичн о ставили ся до власної як квазіді яльності, так практич ної соціаль но-

педагогічної діяльно сті, адекват но оцінюва ли рівень своєї підгото вленості до 
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виконан ня професі йних обов’язків, контрол ювали свої вчинки, прагнул и нового 

досвіду, здійсню вали самоосв ітню діяльні сть з метою самороз витку та 

самовдо сконалення. Натоміс ть студент и контрол ьної групи відміча ли, що мали 

значні труднощ і при необхід ності оцінити свою діяльні сть, здебіль шого були 

схильні занижув ати свій рівень підгото вленості, прагнул и обов’язкового 

керівни цтва з боку виклада ча. Вочевид ь різницю в якісних та кількіс них показни ках 

сформов аності компоне нтів готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу 

студент ів експери ментальної та контрол ьної груп пов’язано з упровад женням 

відпові дної моделі лише в експери ментальній групі. 

Аналіз результ атів монітор ингу дає змогу простежити наявну динамік у в 

рівнях сформов аності кожного з компоне нтів готовно сті до роботи в заклада х 

інтерна тного типу, але цього не достатн ьо для визначе ння наявних змін у 

загальн ому рівні компете нтності. Саме для цього було застосо вано обчислю вання 

показни ків за методик ою, яку викорис товували на констат увальному етапі 

експери менту. 

Загальні результ ати наведен о в таблиці 3.3, проанал ізуємо їх. 

Таблиця 3.3 

Динаміка рівнів сформов аності готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного 

типу в майбутн іх соціаль них педагог ів  

Рівень 

сформов аності 

Експериментальна група Контрольна група 

Констатувальний 

експери мент 

Контрольний 

експери мент 

Констатувальний 

експери мент 

Контрольний 

експери мент 

абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) 

Високий 16 8,0 27 13,6 13 6,8 17 8,9 

Достатній 48 24,3 65 32,8 45 23,4 49 25,5 

Середній 71 35,9 68 34,4 74 38,5 74 38,5 

Нижчий від 

середнь ого 
63 31,8 38 19,2 60 31,3 52 27,1 
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Якісний аналіз показни ків, який зроблен о на основі порівня ння результ атів 

монітор ингу діагнос тичних показни ків студент ів експери ментальної та контрол ьної 

груп, а також математ ичних розраху нків, можна зробити висново к про те, що 

високий рівень готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу в майбутн іх 

соціаль них педагог ів в експери ментальній групі вище, ніж у контрол ьній (різниця 

4,7%). Достатн ій рівень в експери ментальній групі склав 32,8%, що на 7,3% вище, 

ніж у контрол ьній групі. Середні й рівень зафіксо вано в 34,4% студент ів 

експери ментальної групи та 38,5% – контрол ьної. Нижчий від середнь ого рівень 

станови ть відпові дно 19,2% 27,1% (різниця 7,9%). 

З метою перевір ки ефектив ності техноло гії та обробки експери ментальних 

даних викорис тано „хі-квадрат критері й” 
2
. Розраху нок значень статист ик 

виконан ий за вка заною вище формуло ю. 

Отже, зроблен о висново к про наявніс ть істотни х відмінн остей у рівні 

готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу студент ів експери ментальної та 

контрол ьної груп після проведе ного експери ментального навчанн я:  

1 контрол ьний зріз: Т=0,0440089 

2 контрол ьний зріз: Т=28,94690087 

Згідно зі статист ичними показни ками [238], критичн е значенн я статист ик, що 

мають розподі л 
2 
при вірогід ності помилки 0,05 є Ткр.= 7,814725. Порівню ючи Т 

та Ткр., бачимо, що ТТкр. для першого контрол ьного зрізу. Це підтвер джує, що на 

початку формува льного етапу педагог ічного експери менту контрол ьна та 

експери ментальна групи за рівнем сформов аності компоне нтів знаходя ться на 

однаков ому рівні. Для другого контрол ьного зрізу маємо нерівні сть виду: ТТкр. 

Вона означає, що є істотна відмінн ість у рівні готовно сті до роботи в заклада х 

інтерна тного типу в експери ментальній групі на контрол ьному та констат увальному 

етапах експери менту. Зіставл ення показни ків ЕГ та КГ на контрол ьному етапі також 

засвідч ують відмінн ість у рівні сформов аності показни ків (Т=19,59707562). 

Якісні зміни показни ків рівнів готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного 

типу студент ів у експери ментальної групи засвідч ують ефектив ність впливу таких 

чинникі в, як упровад ження спецкур су „Підготовка до роботи в заклада х 
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інтерна тного типу”, викорис тання соціаль но-педагогічних задач, насичен ня 

педагог ічної практик и відпові дним змістом, викорис тання дидакти чних акценті в 

при викладе нні навчаль них дисципл ін з урахува нням міждисц иплінарних зв’язків, 

організ ація рефлекс ивного діалогу.  

Отже, кількіс на та якісна інтерпр етація даних експери ментальних дослідж ень 

дає змогу ствердж увати про ефектив ність створен ої моделі поетапн ої організ ації 

підгото вки до роботи в заклада х інтерна тного типу майбутн іх соціаль них педагог ів. 

Результати пошуков ої роботи дають підстав и визнати ефектив ність 

розробл ених педагогічних умов підгото вки до роботи в заклада х інтерна тного типу, 

реаліза ція якої дозволя є вирішит и основні завданн я: сформув ати ціннісн е ставлен ня 

до майбутн ьої роботи в заклада х інтерна тного типу, інтерес до професі ї соціаль ного 

педагог а, бажання здійсню вати соціаль но-педагогічну діяльні сть, розумін ня 

основно ї суті й змісту соціаль но-педагогічної діяльно сті; сформув ати вміння, 

необхід ні для роботи в заклада х інтерна тного типу, оволоді ти комунік ативними 

вмінням и, необхід ними для роботи в заклада х інтерна тного типу, уміти знаходи ти 

та аналізу вати необхід ну інформа цію, володіт и інформа ційними техноло гіями на 

рівні кваліфі кованого користу вача; сформув ати здатніс ть до самоосв ітньої 

діяльно сті. 
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Висновки із третьог о розділу  

 

За результ атами констат увального етапу експери менту виявлен о, що вимір 

готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу в майбутн іх соціаль них педагог ів 

доцільн о здійсню вати за високим, достатн ім, середні м та нижче від середнь ого 

рівнями за мотивац ійно-ціннісним, когніти вно-технологічним, інформа ційно-

комунікативним та рефлекс ивно-самоосвітнім компоне нтами, що мають відпові дні 

критері ї та показни ки.  

Реалізація критері ально-рівневого підходу дозволи ла встанов ити, що 

підгото вка до роботи в заклада х інтерна тного типу майбутн іх соціаль них педагог ів  

у практиц і професі йної підгото вки в реальни х умовах навчаль них закладі в 

відбува ється майже стихійн о. Мотивац ійно-ціннісне ставлен ня до майбутн ьої 

роботи сформов ано переваж но на середнь ому та нижче від середнь ого рівнях (39,2% 

та 33,8% відпові дно) на достатн ьому рівні було 15,4% респонд ентів, тоді як на 

високом у рівні – 11,5%. Зауважимо мо, що ці показни ки виявили сь найкращ ими під час 

констат увального етапу експери менту. Це можна пояснит и тим, що майбутн і 

соціаль ні педагог и усвідом люють цінніст ь роботи з вихован цями, частков о 

вмотиво вані на соціаль но-педагогічну діяльні сть, проте результ ати сформов аності 

таких компоне нтів засвідч или недоста тність теорети чних знань і практич них умінь 

для реаліза ції виявлен их мотивів.  

Це означал о, що більшіс ть бакалав рів напряму підгото вки „Соціальна 

педагог іка” не готова до професі йної діяльно сті в заклада х інтерна тного типу, не 

спромож на рефлекс ивно ставити сь не тільки до себе або до людей (у майбутн ьому – 

вихован ців), але й до окремої соціаль но-педагогічної ситуаці ї та до соціаль но-

педагогічної діяльно сті загалом. 

Сутність педагог ічного експери менту полягал а в забезпе ченні ефектив ності 

підгото вки до роботи в заклада х інтерна тного типу майбутн іх соціаль них педагог ів 

шляхом реаліза ції супрово ду, до якого ввійшли реалізо вані в спеціал ьно створен их 

педагог ічних умовах дидакти чні акценти у виклада нні навчаль них дисципл ін, 
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наповне ння необхід ним змістом навчаль ної практик и, авторсь кий спецкур с 

„Підготовка до роботи в заклада х інтерна тного типу” тощо. 

За результ атами експери менту оцінено його ефектив ність, здійснено 

необхід ну корекціюя, узагаль нено експери ментальний матеріа л, проведено 

порівня льний аналіз експери ментальної та контрол ьної груп, корегув ання супрово ду 

щодо підгото вки до роботи в заклада х інтерна тного типу майбутн іх соціаль них 

педагог ів. Визначе ння ефектив ності відпові дної моделі відбува лось в процесі 

проведе ння монітор ингу в експери ментальній та контрол ьній групах: вхідног о – для 

визначе ння стану готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу, поточно го – 

для система тичного діагнос тування досягне нь студент ів, своєчас ної корекці ї засобів 

формува ння, підсумк ового – для виявлен ня набутог о рівня готовно сті до роботи в 

заклада х інтерна тного типу. Здійсне ний статист ичний аналіз результ атів 

експери ментального навчанн я дав можливі сть оцінити ефектив ність упровад женої 

моделі, про що свідчит ь порівня льний аналіз показни ків вхідног о та підсумк ового 

монітор ингу експери ментальної та контрол ьної груп. Так, високий рівень готовно сті 

до роботи в заклада х інтерна тного типу майбутн іх соціаль них педагог ів значно 

вище в експери ментальній групі, ніж у контрол ьній (різниця становить 4,7%). 

Достатн ій рівень у експери ментальній на 7,3% перебіл ьшує показни к відпові дного 

рівня контрол ьної групи. Середні й рівень і в ЕГ, і в КГ майже не зазнав змін, що є  

природн им явищем, зазвичай цей самий стійкий рівень до змін та коливан ь, тоді як 

на рівні нижчому від середнь ого відбули сь усе ж таки певні зміни, а саме: в ЕГ 

різниця склала 16,6 %, тоді як у КГ усього 4,2%. Така різка різниця в показни ках 

рівня нижчого від середнь ого між КГ та ЕГ засвідч ує ефектив ність запропо нованої 

нами моделі підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в заклада х 

інтерна тного типу.  

Студенти експери ментальної групи демонст рували підвище ння інтерес у до 

роботи в заклада х інтерна тного типу, для більшос ті з них вона набула особист існо-

ціннісного значенн я, розвине ну професі йну рефлекс ію та здатніс ть до самоосв ітньої 

діяльно сті. Майбутн і соціаль ні педагог и з експери ментальної групи позитив но 
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оцінюва ли свою майбутн ю професі йну діяльні сть, спрямов ували її на самороз виток 

та самовдо сконалення, були більш впевнен і у своєму професі йному потенці алі. 

У результ аті проведе ння педагог ічного експери менту доведен о, що 

ефектив ність підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в заклада х 

інтерна тного типу зумовле но дією педагог ічних умов, а саме: організаційно-

педагогічні, які забезпечили сукупність можливостей змісту, форм, методів 

цілісного навчально-виховного процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до професійної діяльності в закладах інтернатного типу; психолого-педагогічні, що 

сприяли реалізації взаємозалежних і взаємозумовлених можливостей освітнього 

простору ВНЗ у перетворенні конкретних якостей особистості майбутнього 

соціального педагога, зміні цільових установок у вивченні дисциплін, орієнтації на 

комунікацію як системоутворювальний складник у майбутній професійній 

діяльності; дидактичні, які забезпечили цілеспрямований відбір, моделювання й 

використання елементів змісту щодо організації різноманітних форм навчання для 

досягнення дидактичних цілей, упровадження навчально-методичного забезпечення 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів; реалізацію 

міждисциплінарних зв’язків з метою формування цілісної структури теоретичних 

знань і практичних умінь, засвоєних у процесі навчання та квазіпрофесійній 

діяльності. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертацію присвяч ено актуаль ній проблем і підгото вки до роботи в заклада х 

інтерна тного типу майбутн іх соціаль них педагог ів у процесі професі йної 

підгото вки. Результ ати проведе ного дослідж ення дали підстав и зробити такі 

висновк и: 

1. Аналіз наукови х джерел засвідч ив існуван ня необхід ності підгото вки 

майбутн іх соціаль них педагог ів, здатних розв’язувати неперед бачувані, 

непрогн озовані завданн я, реалізо вувати відпові дно до них техноло гії, засоби, 

методи та прийоми, тобто мають сформов ані теорети чні знання та практич ні вміння, 

здатні до самоосв ітньої діяльно сті.  

2. Схаракт еризовано особлив ості професі йної підгото вки майбутн іх 

соціаль них педагог ів до роботи в заклада х інтерна тного типу. Аналіз проблем атики 

організ ації закладі в інтерна тного типу засвідч ив специфі ку діяльно сті соціаль ного 

педагог а зазначе них закладі в, яка полягає в підвище ній емоційн ій напруже ності 

професі йної діяльно сті та виявлят ься в складно сті нейтрал ізації негатив ного впливу 

соціаль но-емоційної деприва ції вихован ців інтерна тних закладі в; поєднан ні вимог 

до дитини в дотрима нні спеціал ьних правил життєді яльності в заклада х 

інтерна тного типу й водноча с толеран тного та емпатій ного ставлен ня до 

особист ості, яка розвива ється. Сучасні заклади інтерна тного типу розгляд алися як 

освітні заклади зі значним інклюзи вним потенці алом і можливо стями соціаль ного 

розвитк у вихован ців. Виявлен о категор ії дітей, які мають найбіль ший ризик 

залишит ися без батьків і виховув атись у заклада х інтерна тного типу. 

3. Здійсне но ретросп ективний аналіз поняття „професійна готовні сть 

майбутн ього соціаль ного педагог а до роботи в заклада х інтерна тного типу”, яке 

визначе но як інтегра льне новоутв орення особист ості, що дало можливі сть 

схаракт еризувати професі йну готовні сть майбутн ього соціаль ного педагог а до 

роботи в заклада х інтерна тного типу як багатоа спектне системн е поняття, що 

станови ть сукупні сть професі йних новоутв орень, які забезпе чують адаптац ію й 

самороз виток у майбутн ій професі йній діяльно сті; сформов аність особист існих 
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та професі йних якостей, що забезпе чують кваліфі коване виконан ня майбутн ьої 

діяльно сті з вихован цями закладі в інтерна тного типу. 

Спроектовано компоне нти готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу 

майбутн ього соціаль ного педагог а: мотивац ійно-ціннісний, когніти вно-

технологічний, інформа ційно-комунікативний, рефлекс ивно-самоосвітній. 

Система тизація й узагаль нення наукови х доробок дали підстав и уточнит и критері ї 

та рівні готовно сті до роботи в ЗІТ майбутн іх фахівці в. 

4. Визначе но педагог ічні умови, які забезпе чили ефектив ність підгото вки до 

роботи в заклада х інтерна тного типу майбутн іх соціаль них педагог ів: організ аційно-

педагогічні, які забезпе чили сукупні сть можливо стей змісту, форм, методів 

цілісно го навчаль но-виховного процесу підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів 

до професі йної діяльно сті в заклада х інтерна тного типу; психоло го-педагогічні, що 

сприяли реаліза ції взаємоз алежних і взаємоз умовлених можливо стей освітнь ого 

простор у ВНЗ у перетво ренні конкрет них якостей особист ості майбутн ього 

соціаль ного педагог а, зміні цільови х установ ок у вивченн і дисципл ін, орієнта ції на 

комунік ацію як системо утворювальний складни к у майбутн ій професі йній 

діяльно сті; дидакти чні, які забезпе чили цілеспр ямований відбір, моделюв ання й 

викорис тання елемент ів змісту щодо організ ації різнома нітних форм навчанн я для 

досягне ння дидакти чних цілей, упровад ження навчаль но-методичного забезпе чення 

професі йної підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів; реаліза цію 

міждисц иплінарних зв’язків з метою формува ння цілісно ї структу ри теорети чних 

знань і практич них умінь, засвоєн их у процесі навчанн я та квазіпр офесійній 

діяльно сті.  

5. Результ ати експери ментального дослідж ення засвідч или позитив ну 

динамік у щодо рівнів готовно сті майбутн іх соціаль них педагог ів до роботи в 

заклада х інтерна тного типу. В експери ментальній групі наявні значні позитив ні 

зміни щодо перероз поділу рівнів готовно сті до роботи в заклада х інтерна тного типу 

майбутн іх соціаль них педагог ів. Так, високий рівень зріс до 13,6% під час 

контрол ьного експери менту. Суттєво збільши лася кількіс ть студент ів, у яких 

виявлен о достатн ій рівень: із 24,3% при констат ації до 32,8% при контрол ьному 
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обстеже нні. Майже стабіль ною залишил ась кількіс ть респонд ентів, які перебув али 

на середнь ому рівні, із 33,8% (до початку навчанн я) до 31,8% (після його 

заверше ння). Кількіс ть майбутн іх соціаль них педагог ів із нижчим за середні й рівнем 

значно зменшил ась: з 35,9% при констат увальному обстеже нні до 19,2% на 

контрол ьному етапі. 

Отримані результ ати доводят ь, що мету досягну то, реалізо вано визначе ні 

завданн я, одержан і наукові положен ня мають суттєве значенн я в теорії та практиц і 

професі йної підгото вки майбутн іх фахівці в соціаль ної сфери. Проведе не 

дослідж ення дозволя є на якісно новому рівні розв’язувати питання професі йно-

педагогічної підгото вки майбутн іх соціаль них педагог ів. Незважа ючи на цілісні сть і 

заверше ність, предста влена робота не вичерпу є всіх аспекті в проблем и, а прогноз ує 

необхід ність подальш их наукови х пошуків.  

Вимагає спеціал ьного вивченн я потенці ал практик и студент ів у заклада х 

інтерна тного типу як чинник формува ння особист існої готовно сті до труднощ ів 

роботи фахівця в заклада х цього типу; детальн ого розгляд у потребу є розробл ення 

організ аційно-педагогічних засад і техноло гій перепід готовки виклада чів вищої 

школи щодо змісту роботи майбутн ього соціаль ного педагог а в заклада х 

інтерна тного типу.  



223 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Абашкіна Н. В. Підготовка соціальних педагогів у Німеччині : метод. рек. щодо 

удосконалення підготовки соціальних педагогів в Україні на основі використання 

німецького досвіду / Н. В. Абашкіна. – К. : Ін-т педагогіки і психології професійної 

освіти АПН України, 2003. – 23 с. 

2. Абрамович И. Р. Структурно-динамические особенности потребностно-

мотивационной сферы студентов педагогического вуза : автореф. дис. на соиск. 

учен. степ. канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогическая психология” / 

И. Р. Абрамович. – Минск, 1996. – 18 с. 

3. Абульханова-Славская К. А. Жизненные перспективы личности / 

К. А. Абульханова-Славская // Психология личности и образ жизни. – М., 1987. – 

С. 137 – 145. 

4. Айхорн А. Трудный подросток / А. Айхорн. – М. : Апрель Пресс ; ЭКСМО 

Пресс, 2001. – 304 с. 

5. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс 

дистанційного навчання) / О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола ; за заг. ред. 

А. Й. Капської. – К., 2002. – 164 с. 

6. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підруч. для 

студ., аспір. та викл. вищих навч. закл. / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с. 

7. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды : в 2-х т. / Б. Г. Ананьев. – 

М. : Педагогика, 1980–…. – 

Т. ІІ. – 1980. – 288 с. 

8. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды : в 2-х т. / Б. Г. Ананьев. – 

М. : Педагогика, 1980–…. –  

Т. І. – 1980. – 232 с. 

9. Андрущенко В. П. Роздуми про освіту: Статті, нариси, інтерв’ю / 

В. П. Андрущенко. – К. : „Знання України”, 2004. – 738 с.  



224 

10. Антонова О. Є. Теоретичні та методичні засади навчання педагогічно 

обдарованих студентів : монографія / О. Є. Антонова. – Житомир : Вид. ЖДУ, 2007. 

– 472 с.  

11. Артюшкіна Л. М. Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема 

(соціально-правовий аспект) : монографія / Л. М. Артюшкіна, А. О. Поляничко. – 

Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2002. – 268 с. 

12. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные 

основы и методы / С. И. Архангельский. – М. : Высшая шк., 1980. – 368 с.  

13. Архипова С. П. Методи та технології роботи соціального педагога : навч. посіб. / 

С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюник. – К. : Слово, 2011. – 496 с. 

14. Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирование личности / В. Г. Асеев. – М. : 

Мысль, 1976. – 158 с.  

15. Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров : 

учеб. пособие / А. Г. Асмолов. – М. : Воронеж, 1996. – 768 с. 

16. Афанасенкова Е. Л. Мотивы учения и их изменение в процессе обучения 

студентов вуза : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Афанасенкова Елена 

Леонидовна. – М., 2005. – 265 с.  

17. Бабич С. В. Формування соціальної компетентності дітей-сиріт засобами 

спеціально організованого предметно-розвиваючого середовища / С. В. Бабич // 

Компетентнісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи. – К. : Донецьк, 

2008. – Т. 3. – С. 62 – 66.  

18. Бадер С. О. Соціально-психологічні особливості дітей-сиріт дошкільного віку в 

умовах дитячих будинків / С. О. Бадер // Соц. педагогіка: теорія та практика : метод. 

журн. – 2009. – № 1. – С. 10 – 15.  

19. Балл Г. О. Аналіз сутності особистісної свободи у контексті гуманізації освіти і 

виховання / Г. О. Балл // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія 

освіти : зб. наук. пр. / редкол. : І. А. Зязюн (голов. ред.), С. О. Черепанова (упоряд. і 

відп. ред.), Н. Г. Ничкало, В. Г. Скотний та ін. – Л. : Світ, 1999. – Вип. 4. – С. 33 – 42.  

20. Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній 

сферах) / Г. О. Балл. – 2-е вид., доп. – Житомир : Волинь, 2008. – 232 с.  



225 

21. Бартків О. С. Соціально-педагогічна практика в школі-інтернаті : метод. 

матеріали для студ. спец. „Соціальна педагогіка” / О. С. Бартків, Л. К. Грицюк, 

В. С. Петрович // Практ. психологія та соц.. робота. – 2004. – № 1. – С. 58 – 67. 

22. Баторі-Торці З. І. Особливості життєвої компетентності вихованців інтернатних 

закладів / З. І. Баторі-Торці // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту Сер. : Педагогіка. 

Соціальна робота. – 2005. – Вип. 9. – С. 15 – 17.  

23. Бевз Г. М. Соціально-психологічні чинники виникнення та розвитку прийомного 

батьківства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 

19.00.05 „Соціальна психологія” / Г. М. Бевз. – К., 2002. – 21 с.  

24. Беликов В. А. Философия образования личности: Деятельностный аспект : 

монография / В. А. Беликов. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 357 с.  

25. Белозерцев Е. П. Педагогика профессионального образования : учеб. пособие для 

студентов высш. пед. учеб. заведений / Е. П. Белозерцев и др. ; под ред. 

В. А. Сластенина. – М. : Издат. центр „Академия”, 2004. – 368 с. 

26.  Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю 

у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія / 

О. В. Безпалько. – К. : Наук. світ, 2006. – 192 с. 

27. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. / 

О. В. Безпалько. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 208 с.  

28. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. / Іван Бех. – К. : Либідь, 2003–…. –  

Кн. 1. – 2003. – 280 с. 

29. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. / Іван Бех. – К. : Либідь, 2003–…. –  

Кн. 2 : Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади. – 2003. – 

342 с. 

30. Бехтерева Л. Г. Возможности использования социальных сетей в современном 

образовательном процессе в вузах / Л. Г. Бехтерева, Н. Ю. Марголис, 

В. А. Никитенко // Молодой ученый. – 2015. – № 6. – С. 575 – 578.  

31. Бизяева А. А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия / 

А. А. Бизяева. – Псков : ПГПИ им. С. М. Кирова, 2004. – 216 с. 



226 

32. Бирюлин В. А. Особенности мотивационной сферы будущих учителей и 

психологов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. психол. наук : спец. 19.00.07 

„Педагогическая психология” / В. А. Бирюлин. – Самара : СГПУ, 2007. – 24 с.  

33. Бобылева И. А. Социальная адаптация выпускников интернатных учреждений : 

учеб. пособие / И. А. Бобылева. – М. : Нац. фонд защиты детей от жестокого 

обращения, 2007. – 176 с. 

34. Богданова І. М. Технології в освіті: теоретико-методологічний аспект : 

монографія / І. М. Богданова. – О. : „ТЕС”, 1999. – 146 с. 

35. Богданова И. М. Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей 

на основе применения инновационных технологий : автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. д-ра пед. наук / И. М. Богданова. – К., 2003. – 38 с. 

36. Божович Л. И. Проблемы формирования личности / Л. И. Божович ; под. ред. 

Д. И. Фельдштейна. – М. : Ин-т практ. психологии ; Воронеж : НПО МОДЭК, 1997. 

– 351 с.  

37. Боксгорн В. В. Формування професійної креативності в майбутніх соціальних 

педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 

„Соціальна педагогіка” / В. В. Боксгорн. – Луганськ, 2012. – 20 с. 

38. Бондар А. Д. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах та групах 

подовженого дня : посіб. для студ. пед. вузів та педучилищ, вчителів і вихователів / 

А. Д. Бондар, Б. С. Кобзар. – К. : Вища шк., 1969. – 303 с.  

39. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів / В. І. Бондар. – 

К. : Вересень, 1996. – 129 с. 

40. Бондаревская Е. В. Парадигмальный подход к разработке содержания ключевых 

педагогических компетенций / Е. В. Бондаревская, С. В. Кульневич // Педагогика. – 

2004. – № 10. – С. 23 – 31.  

41. Боровская С. В. Педагогические условия повышения эффективности 

профессионально-творческой самообразовательной деятельности будущего 

учителя : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Боровская Седа Витальевна. – 

Челябинск : ЧГПУ, 1999. – 175 с. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%20%D0%92$


227 

42. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение : избр. психол. тр. / 

А. В. Брушлинский. – М. : Воронеж : „Институт практической психологии”, ППО 

„МОДЭК”, 1996. – 392 с. 

43. Булынин А. М. Эволюция ценностей высшего педагогического образования: 

Историко-теоретический аспект : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Булынин 

Александр Михайлович. – М. : МГПИ, 2004. – 333 с. 

44. Бурда М. І. Методичні основи диференційованого формування умінь учнів 

основної школи : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Бурда Михайло Іванович. – К., 

1994. – 347 с. 

45. Вайнола Р. Х. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього 

соціального педагога в процесі професійної підготовки : дис. … д-ра пед. наук : 

13.00.04 / Вайнола Рената Хейкіївна. – К., 2008. – 542 с.  

46. Вайнола Р. Х. Технології соціально-педагогічної роботи : курс лекцій для студ. 

спец. 010105 „Соціальна педагогіка” / Р. Х. Вайнола. – К. : КМПУ імені 

Б. Д. Грінченка, 2008. – 152 с.  

47. Вайсман Р. С. К проблеме развития мотивов и потребностей личности в 

онтогенезе / Р. С. Вайсман // Вопр. психологии. – 1973. – № 5. – С. 30 – 39.  

48. Василенко О. М. Соціально-педагогічна взаємодія в умовах школи-інтернату / 

О. М. Василенко, Ю. І. Чернецька // Соц. робота в Україні: теорія та практика. – 

2003. – № 2. – С. 109 – 114.  

49. Васянович Г. П. Ноологія особистості : навч. посіб. / Г. П. Васянович, 

В. Д. Онищенко. – Л. : Сполом, 2007. – 217 с. 

50. Ващенко О. М. Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1 – 4 

класів шкіл-інтернатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / О. М. Ващенко. – К., 2007. – 21 с.  

51. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. 

В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2002. – 1440 с. 

52. Вербицкий А. А. Новая образовательная парадигма и контекстное обучение : 

монография / А. А. Вербицкий. – М. : Исслед. центр проблем качества подготовки 

специалистов, 1999. – 75 с.  



228 

53. Вербицкий А. А. Контексты содержания образования : монография / 

А. А. Вербицкий, Т. Д. Дубовицкая. – М. : Альфа, 2003. – 88 с. 

54. Виноградова-Бондаренко В. Є. Виховання безпритульних дітей в Україні 20-х 

років ХХ століття : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Вікторія Євгенівна 

Виноградова-Бондаренко. – К., 2001. – 221 с.  

55. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : підруч. за модульно-

рейтинговою системою навч. для студ. магістратури / С. С. Вітвицька. – К. : Центр 

навч. л-ри, 2006. – 384 с. 

56. Віцукаєва К. М. Підготовка майбутнього соціального педагога як суб’єкта 

професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / К. М. Віцукаєва. – О., 2012. – 24 с. 

57. Висоцька А. Основні завдання, форми і методи громадянського виховання учнів 

спеціальних шкіл-інтернатів / А. М. Висоцька // Дефектологія. – 2005. – № 3. – 

С. 29 – 34. 

58. Витоки і причини соціального сирітства в Росії та шляхи його подолання 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http // www.tula.net/tgpu/Bschool/Reasons/reason1.htm 

59. Вихованці інтернатів про себе і своє життя / О. М. Балакірєва, О. О. Яременко, 

Н. П. Дудар та ін. – К. : УІСД, 2000. – 134 с. 

60. Вознюк О. В. Цільові орієнтири розвитку особистості в системі освіти: 

інтегративний підхід : монографія / О. В. Вознюк, О. А. Дубасенюк. – Житомир : 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 684 с. 

61. Волинець Л. С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи / 

Л. С. Волинець. – К. : ЛОГОС, 2000. – 74 с.  

62. Волкова В. В. Формування готовності до сімейного життя у дітей-сиріт у 

діяльності практичного психолога / В. В. Волкова // Практ. психологія та соц. 

робота. – 2008. – № 6. – С. 40 – 48. 

63. Газман О. С. Педагогика свободы: путь в гуманистическую цивилизацию ХХI 

века / О. С. Газман // Новые ценности образования. – М., 1996. – С. 10 – 37. 

64. Галагузова Ю. Н. Теория и практика системной профессиональной подготовки 



229 

социальных педагогов : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08 / Галагузова Юлия 

Николаевна. – М., 2001. – 373 с. 

65. Галатир І. А. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними 

сиротами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 

„Теорія і методика професійної освіти” / І. А. Галатир. – К., 2012. – 17 с.  

66. Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія : навч. посіб. / 

В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : Вища шк., 1995. – 237 с.  

67. Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века: в поисках практико-

ориентированных образовательных концепций / Б. C. Гершунский. – М. : 

Совершенство, 1998. – 608 с. 

68. Гинецинский В. И. Основы теоретической педагогики : учеб. пособие / 

В. И. Гинецинский. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1992. – 154 с. 

69. Глузман А. В. Профессионально-педагогическая подготовка студентов 

университета: Теория и практика исследования / А. В. Глузман. – Киев : Просвита, 

1998. – 256 с. 

70. Головаха Е. И. К исследованию мотивации жизненного пути личности: техника 

„каузометрии” / Е. И. Головаха, А. А. Кроник // Мотивация личности / под ред. 

А. Л. Бодалева. – М. : АПН СССР, 1982 – С. 99 – 107. 

71. Гомонюк О. М. Теоретичні та методичні основи професійно-педагогічної 

культури  майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах : дис. …  

д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гомонюк Олена Михайлівна. – Вінниця, 2012. – 611 с.  

72. Гончаренко С. У. Проблеми індивідуалізації процесу навчання / 

С. У. Гончаренко, В. М. Володько // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 1. – С. 63 –

 71.  

73. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 

1997. – 376 с.  

74. Горовая В. И. Интеграция как ведущая тенденция современного образования / 

В. И. Горовая, Н. Ф. Петрова, В. П. Шибаев // Междунар. журн. експеримент. 

образования. – 2011. – № 10. – С. 127 – 129. 

75. Гошовський Я. О. Становлення образу „Я” в підлітків школи-інтернату в умовах 



230 

депривації батьківського впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психолог. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна і вікова психологія” / 

Я. О. Гошовський. – К., 1995. – 24 с.  

76. Гура О. І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності : навч. посіб. / 

О. І. Гура. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 224 с.  

77. Гура О. І. Педагогічні умови формування професійних комунікативних якостей 

соціального педагога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.05 / О. І. Гура. – Х., 2001. – 24 с.   

78.  Гуревич Р. С. Інформаційно-телекамунікаційні технології в навчальному процесі 

і науковій діяльності : навч. посіб. для студ пед. ВНЗ і слухачів ін-тів 

післядипломної освіти / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. – К. : Освіта України, 2006. – 

396 с.  

79. Даль В. Толковый словарь живого великорусского язика : в 4-х т. / Владимир 

Даль. – М. : Рус. яз., 1989–….. –  

Т. 1. – 1989. – 699 с. 

80. Дементьева И. Ф. Социальная адаптация детей-сирот / И. Ф. Дементьева // Соц. 

педагогика. – 2003. – № 2. – С. 64 – 73.  

81. Деркач А. А. Готовность к деятельности как акмеологический феномен / 

А. А. Деркач, Е. В. Селезнева, О. В. Михайлов. – М. : Изд-во РАГС, 2008. – 94 с. 

82. Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : Затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1242 // Збірник урядових 

нормативних актів України. – 2008. – № 22. – С. 5 – 28. 

83. Дитячі інтернатні заклади: за станом на 2005 р. / Держкомстат України : стат. 

бюл. – Офіц. видан. – К. : Вид-во Держкомстату України, 2005. – 674 с. 

84. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / 

І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 351 с. 

85. Долинська Л. В. Ускладнене спілкування в учнів шкіл-інтернатів : навч.-метод. 

посіб. / Л. В. Долинська, Г. Є. Улунова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т 

історії та філософії пед. освіти. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 119 с.  



231 

86. Дорогіна О. В. Особливості превентивної роботи з важковиховуваними дітьми 

молодшого шкільного віку в загальноосвітніх школах-інтернатах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика 

виховання”/ О. В. Дорогіна – Т., 2004. – 20 с.  

87. Дубасенюк О. А. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та 

методики : монографія / О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2009. – 564 с. 

88. Дубасенюк О. А. Теорія і практика професійної виховної діяльності педагога : 

монографія / О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2005. – 

367 с. 

89. Дубасенюк О. А. Факторні моделі професійної виховної діяльності педагога 

загальноосвітньої та професійної школи / О. А. Дубасенюк // Професійно-

педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку : 

монографія / авт. кол. О. А. Дубасенюк, О. Є. Антонова та ін. – Житомир : Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 104 – 175. 

90. Дубровина И. В. О проблемах воспитанников детских домов и школ-интернатов: 

Очерки о развитии детей, оставшихся без родительского попечения / 

И. В. Дубровина. – М. : ТООСИМС, 1995. – 59 с.  

91. Думки населення щодо соціального сирітства, форм опіки й усиновлення дітей, 

позбавлених батьківської опіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://sirotstvy.net/library/manuals/65.html/  

92. Дурай-Новакова К. М. Формирование профессиональной готовности студентов к 

педагогической деятельности : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Дурай-Новакова 

Карина Михайловна. – М., 1983. – 353 с. 

93. Дуранов М. Е. Педагогический процесс и педагогическая деятельность: 

проблемы, исследование и организация : монография / М. Е. Дуранов. – 

М. : Гуманит. издат. центр „ВЛАДОС”, 2009. – 365 с. 

94. Дьяченко М. И. Краткий психологический словарь: личность, образование, 

самообразование, профессия / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : Хэлтон, 

1998. – 399 с. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://sirotstvy.net/library/manuals/65.html/


232 

95. Дьяченко М. И. Психологические проблемы готовности к деятельности / 

М. И. Дяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : БГУ, 1976. – 174 с.  

96. Елисеева Л. Я. Формирование профессионально важных качеств социального 

педагога в учебно-воспитательном процессе колледжа : дис. … канд. пед. наук : 

13.00.08 / Елисеева Любовь Яковлевна. – М., 2005. – 259 с. 

97. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К., 

Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с.  

98. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : 

Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.  

99. Ефимов Е. Г. Использование социальных сетей в организации учебного процесса 

в рамках реализации ФГОС (обзор зарубежных исследований) / Е. Г. Ефимов, 

Н. В. Дулина // Изв. Волгогр. гос. техн. ун-та. – 2013. – Т. 10. – № 13(116). – С. 58 –

 61. 

100. Жалдак М. І. Концепція інформатизації освіти / М. І. Жалдак, Ю. С. Рамський, 

Ю. І. Машбиць та ін. // Рід. шк. – 1994. – № 4. – С. 26 – 29.  

101. Жаровцева Т. Г. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх фахівців 

дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім’ями : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика 

професійної освіти” / Т. Г. Жаровцева. – О., 2007. – 44 с. 

102. Жуковская З. Д. Методологические основы и технологии разработки и 

функционирования комплексной системы оценки качества подготовки специалистов 

в вузе : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Жуковская Зоя Дмитриевна. – СПб., 1994. – 

440 с. 

103. Забезпечення рівних можливостей та прав дітей в умовах зростання ризиків 

бідності населення : держ. доп. про становище дітей в Україні за підсумками 

2009 р. / М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Держ. департамент з 

усиновлення та захисту прав дітей, Держ. ін-т розвитку сім’ї та молоді ; А. Зінченко, 

Т. Алєксєєнко, С. Аксьонова та ін. – К. : Бланк-Прес, 2010. – 152 c.  

104. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога : навч. 

посіб. для ВНЗ / Л. М. Завацька – К. : Вид. Дім „Слово”, 2008. – 240 с. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129150
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129150&selid=19409790


233 

105. Заверико Н. В. Соціально-педагогічна практика: зміст та оцінювання її 

результатів / Н. В. Заверико // Соц. педагогіка: теорія та практика : метод. журн. – 

2013. – № 2. – С. 72 – 77. 

106. Загвязинский В. И. Методология и методика дидактического исследования / 

В. И. Загвязинский. – М. : Педагогика, 1981. – 160 с. 

107. Загрева В. Я. Правове виховання старшокласників у навчально-виховному 

процесі загальноосвітніх шкіл-інтернатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / В. Я. Загрева. – К., 

2002. – 19 с. 

108. Закон України „Про вищу освіту” (2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu  

109. Закон України „Про охорону дитинства” (2001 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 

110. Закон України „Про волонтерський рух” від 23.02.2006 // Відом. Верхов. 

Ради. – № 43. 

111. Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціально-

правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” від 

13 січня 2005 р. № 2342-IV (із змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua.  

112. Закон України „Про освіту” [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт М-ва 

освіти і науки України. – Режим доступу : 

http://www.mon.gov.ua/laws/ZU_1060.doc  

113. Закон України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей” від 2 червня 2005 p. № 2623-IV) (із змінами) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua.  

114. Закон України „Про охорону дитинства” від 26 квітня 2001 р. – № 2402: ІП 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/laws/ZU_1060.doc
http://zakon.rada.gov.ua/


234 

http://zakon.rada.gov.ua.  

115. Закон України „Про соціальні послуги” від 19.06.2003 р. // Відом. Верхов. 

Ради. – 2003. – № 45. – С. 358. 

116. Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua  

117. Замфир К. Удовлетворенность трудом: Мнение соціолога : пер. с рум. / 

К. Замфир. – М. : Политиздат, 1983. – 142 с.  

118. Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: 

теорія і практика : монографія / І. Д. Звєрєва. – К. : Правда Ярославичів, 1998. – 

333 с. 

119. Звєрєва І. Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та 

молоддю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 

13.00.05 „Соціальна педагогіка” / І. Д. Звєрєва. – К., 1998. – 40 с.  

120. Звіт про здійснення Уповноваженим Президента України з прав дитини  

моніторингового дослідження стану функціонування закладів для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які не мають необхідних умов 

для виховання та навчання в сім’ї, дітей з особливими потребами, ефективність 

використання такими закладами бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення їх 

діяльності (на виконання Доручення Президента України № 1-1/1852 від 22 липня 

2013 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.president.gov.ua/news/27816.html 

121. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования / Э. Ф. Зеер. – М. : Изд-

во Моск. психол.-социал. ин-та ; Воронеж : НПО „МОДЭК”, 2003. – 480 с. 

122. Зимняя И. А. Компетентностный подход. Каково его место в системе 

современных подходов к проблемам образования? / И. А. Зимняя // Высшее 

образование сегодня. – М., 2006. – № 8. – С. 20 – 26.  

123. Зимняя И. А. Педагогическая психология / И. А. Зимняя. – М. : Логос, 2000. – 

384 с.  

124. Зосимовский А. В. Формирование общественной направленности личности в 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/news/27816.html


235 

школьном возрасте : монография / А. В. Зосимовский. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 

1982. – 200 с. 

125. Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук.-метод. посіб. / І. А. Зязюн. – 

К. : МАУП, 2000. – 312 с. 

126. Зязюн І. А. Освітня парадигма – тип культурно-історичного мислення і творчої 

дії суб’єктів освіти / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія професійної освіти: 

результати досліджень і перспективи : зб. наук. пр. / за ред. І. А. Зязюна та 

Н. Г. Ничкало. – К. : НТУ „ХПІ”, 2003. – С. 15 – 38. 

127. Ігнатенко П. Р. Аксіологія виховання: від термінології до постановки проблем / 

П. Р. Ігнатенко // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1(14). – С. 118 – 123. 

128. Ильин В. С. Целостный процесс формирования всесторонне развитой 

гармоничной личности, его строение / В. С. Ильин // Целостный подход в учебно-

воспитательном процессе : сб. науч. тр. – Волгоград : Изд-во ВГПИ, 1984. – С. 3 –

 26.  

129. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2002. – 512 с. 

130. Інформованість громадян України щодо причин та наслідків соціального 

сирітства / І. В. Пєша, Н. М. Комарова // Укр. соціум. – 2004. – № 2(4). – C. 40 – 51. 

131. Каган М. С. Человеческая деятельность: Опыт системного анализа / 

М. С. Каган. – М. : Политиздат, 1974. – 328 с.  

132. Камоза Т. Л. Общепрофессиональная готовность студентов вуза как 

педагогический феномен / Т. Л. Камоза // Сиб. пед. журн. – 2009. – № 2. – С. 100 –

 108. 

133. Канішевська Л. В. Педагогічні основи виховання соціальної зрілості учнів 

старших класів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 

піклування батьків / Л. В. Канішевська. – К. : Стилос, 1998. – 164 с. 

134. Канішевська Л. В. Теоретико-методологічні засади виховання соціальної 

зрілості старшокласників шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківської опіки, у позаурочній діяльності / Л. В. Канішевська. – К. : Стилос, 2001. 

– 342 с. 

135. Капська А. Й. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / А. Й. Капська, Л. І. Міщик, 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%90$


236 

З. І. Зайцева, О. В. Безпалько та ін. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000. 

– 264 c. 

136. Капська А. Й. Деякі особливості формування готовності студентів до 

професійної діяльності / А. Й. Капська // Моделювання виховної діяльності в 

системі професійної підготовки студентів. Теорія, практика, програми. – К. : ІЗМН, 

1998. – С. 5 – 12. 

137. Капська А. Й. Практична діяльність студентів як оптимальна їх підготовка до 

роботи в різних мікросоціумах / А. Й. Капська, Р. Х. Вайнола // Соціальна робота: 

теорія, досвід, перспективи : матеріали доп. та повідомл. міжнар. наук.-практ. 

конф. / за ред. І. В. Козубовської, І. І. Миговича. – Ужгород, 1999. – Ч. 2. – С. 281 –

 285. 

138. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов / А. Карелин. – М. : 

Эксмо, 2007. – 416 с.  

139. Карнаухов В. А. Особенности мотивационно-смысловой сферы личности 

студентов-первокурсников педагогических вузов : дис. … канд. психол. наук / 

Карнаухов Владимир Александрович. – Белгород, 1997. – 193 с. 

140. Карпенко О. Г. Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників в 

умовах університетської освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : спец. 13.00.04 „Теорія та методика професійної освіти” / О. Г. Карпенко. – К., 

2008. – 44 с. 

141. Карпуленко О. М. Модернізація системи управління вищою освітою в Польщі в 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / 

О. М. Карпуленко. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Pedagogics/2009_99/99_8.pdf.  

142. Карташев В. А. Система систем: очерки общей теории и методологии / 

В. А. Карташев. – М. : Прогресс-Академия, 1995. – 325 с. 

143. Кахіані Ю. В. Образ дитини-сироти, яка виховується в дитячому будинку / 

Ю. В. Кахіані // Зб. наук. пр. Харк. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди „Теорія і 

методика навчання та виховання”: зб. наук. пр. / [за заг. ред. чл.-кор. НАПН України 

А. В. Троцко. – Х. : ХНПУ, 2011. – Вип. 29. – С. 64 – 69. 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Pedagogics/2009_99/99_8.pdf


237 

144. Кахіані Ю. В. Проблема професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів у вищих навчальних закладах / Ю. В. Кахіані // Розвиток особистості в 

умовах трансформаційного суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (13 

груд. 2012 р.) / М-во осв. і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т 

ім. Б. Грінченка, Благод. фонд сприян. розв. осв. ім. Б. Грінченка ; редкол. : 

В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хорунжі, О. В. Безпалько, Н. М. Віннікова. – К. : Київ. ун-т 

ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 141 – 147. 

145. Кахіані Ю. В. Виникнення закладів інтернатного типу в Україні / 

Ю. В. Кахіані // Вісн. Донбас. держ. пед. ун-ту. Сер. : Соціальна педагогіка і 

соціальна робота : зб. наук. пр. / за заг. ред. С. О. Омельченко. – Вип. 1. – 

Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – С. 130 – 136.  

146. Кахиани Ю. В. Возможности технологии форсайт-игры в практике подготовки 

будущих социальных педагогов (на этапе формирующего эксперимента) / 

Ю. В. Кахиани // Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы, практика 

решения : сб. науч. ст. / IV Междунар. науч.-практ. конф. (26 марта 2014 г.). – 

Барнаул : ИП Колмогоров И. А., 2014. – С. 100 – 106. 

147. Кахіані Ю. В. Історичні факти виникнення закладів інтернатного типу в 

Україні / Ю. В. Кахіані // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : 

Педагогічні науки. – 2013. – № 11(270). – Ч. ІІ. – С. 13 – 18. 

148. Кахіані Ю. В. Використання технології форсайт-гри як форми квазіпедагогічної 

діяльності майбутніх соціальних педагогів / Ю. В. Кахіані // Гуманізація навчально-

вихованого процесу : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В. І. Сипченко. – Вип. LXX. – 

Ч. І. – Слов’янськ : ДДПУ, 2014 – С. 206 – 213. 

149. Кахіані Ю. В. Формування мотиваційно-ціннісного компоненту готовності 

майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах інтернатного типу / 

Ю. В. Кахіані // Гуманізація навчально-вихованого процесу : зб. наук. пр. / за 

заг. ред. проф. В. І. Сипченко]. – Спецвип. 15. – Ч. І. – Слов’янськ : ДДПУ, 2015. – 

С. 189 – 201. 

150. Кахіані Ю. В. Потенціал технології дидактичного веб-квесту в практиці 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах інтернатного типу / 



238 

Ю. В. Кахіані // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-пед. журн. – 2015. – 

№ 2. – С. 64 – 67.  

151. Кахіані Ю. В. Метод case-study як сучасна технологія професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах інтернатного типу : метод. 

рек. / укладач Ю. Кахіані. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2015. – 30 с. 

152. Кізь О. Б. Формування психологічної готовності вихованців інтернатних 

закладів до створення сім’ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія” / О. Б. Кізь. – К., 2003. – 

20 с. 

153. Кірєєва У. В. Психологічні особливості розвитку Я-концепції майбутніх 

соціальних педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. на здобуття наук. 

ступеня канд психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія” / 

У. В. Кірєєва. – О., 2013. – 20 с.  

154.  Кічук Н. В. Ключові компетентності фахівця як педагогічна проблема / 

Н. В. Кічук // Наук. вісн. Південноукр. держ. ун-ту К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – 

О., 2004. – Вип. 8/9. – С. 53 – 59. 

155. Кічук Я. В. Теоретичні і методичні засади формування правової компетентності 

майбутнього соціального педагога в умовах університетської педагогічної освіти : 

автореф. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика 

професійної освіти” / Я. В. Кічук. – О., 2010. – 40 с. 

156. Класифікатор професій, затверджений і введений в дію наказом 

Держспоживстандарту України від 28 лип. 2010 р. – № 327. 

157. Кларин М. В. Инновационные модели учебного процесса в современной 

зарубежной педагогике : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Кларин Михаил 

Владимирович. – М., 1994. – 365 с. 

158. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. 

– Ростов н/Д. : Феникс, 1996. – 418 с.  

159. Климова Т. Е. Развитие научно-исследовательской культуры учителя : дис. …  

д-ра пед. наук : 13.00.01 / Климова Татьяна Егоровна. – Оренбург, 2001. – 327 с. 

160. Кобзарь Б. С. Опыт работы школ-интернатов и групп продленного дня / 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%96%D1%80%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3$
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/id:15742/source:default


239 

Б. С. Кобзарь, Д. И. Румянцев // Сов. педагогика. – 1981. – № 4. – С. 46 – 50. 

161. Кобзарь Б. С. Специфіка позаурочної виховної роботи з учнями шкіл-інтернатів 

для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків / Б. С. Кобзарь, 

Є. П. Постовойтов. – К. : Стилос, 1997. – 312 с. 

162. Кобринский М. Социально-педагогические основы организации 

жизнедеятельности интернатных учреждений в системе регионального 

образования : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.01 

„Теория и история педагогики” / М. Е. Кобринский. – Минск, 1997. – 24 с. 

163. Ковалев А. Г. Личность воспитывает себя / А. Г. Ковалев. – М. : Политиздат, 

1983. – 256 с.  

164. Коваленко Г. А. Социальная сеть всемирной паутины интернет как 

потенциальная модель обучения (на примере социальной сети „Вконтакте”) / 

Г. А. Коваленко, Г. А. Хаердинова // Современные проблемы науки и образования. – 

2014. – № 3. – С. 796. 

165. Ковальова О. А. Компетентнісний підхід як парадигма сучасної освіти. Основні 

поняття і категорії компетентнісного підходу / О. А. Ковальова // Компетентнісний 

підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації. – Ч. 1 / Нац. акад. пед. наук 

України – К. : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – С. 196 – 202. 

166. Ковальчук Т. І. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до 

організації роботи у сфері дозвілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія та методика професійної освіти” / Т. І. Ковальчук. 

– К., 2014. – 20 с.  

167. Ковчина І. М. Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

соціально-правової діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 

наук : спец. 13.00.04 „Теорія та методика професійної освіти” / І. М. Ковчина. – К., 

2008. – 44 с. 

168. Когут С. Я. Система професійної підготовки соціального педагога у вищих 

навчальних закладах освіти України і Польщі (порівняльний аналіз) : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна 

педагогіка та історія педагогіки”/ С. Я. Когут. – Івано-Франківськ, 2005.– 22 с.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=21728158
http://elibrary.ru/item.asp?id=21728158
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1279059
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1279059&selid=21728158
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A2$
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1


240 

169. Коканова Р. А. Формирование профессиональной готовности специалиста / 

Р. А. Коканова // Высшее образование сегодня. – 2008. – № 10. – С. 71 – 72. 

170. Колесникова И. А. Педагогические цивилизации и их парадигмы / 

И. А. Колесникова // Педагогика. – 1995. – № 6. – С. 33 – 39. 

171. Конвенція ООН про права дитини / Представництво ЮНІСЕФ в Україні. – К., 

2002. – 31 с. 

172. Кононова Н. Битва за сирот / Н. Кононова // Сегодня. – 2011. – 29 окт. – С. 12 –

 13.  

173. Коношенко С. В. Теоретико-методичні основи реабілітаційної роботи з 

соціально дезадаптованими підлітками в умовах індустріального регіону : 

монографія / С. В. Коношенко. – Слов’янськ : „Печатный двор”, 2009. – 251 с. 

174. Коношенко С. В. Особливості соціального становлення підлітків-сиріт, які 

виховуються в школах-інтернатах / С. В. Коношенко // Наук. вісн. Миколаїв. нац. 

ун-ту імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки. – 2015. – № 1. – С. 154 –

 158. 

175. Конституція України : прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996 р. – Суми, 1996. – 38 с. 

176. Корнетов Г. Б. Парадигмы базовых моделей образовательного процесса / 

Г. Б. Корнетов // Педагогика. – 1999. – № 3. – С. 43 – 49.  

177. Коротяєв Б. І. Освітній простір: очікування та виклики часу й життя : 

монографія / Б. І. Коротяєв, В. С. Курило ; рец. : Л. Ц. Ваховський, О. Г. Кучерявий ; 

М-во освіти і науки України, Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ : 

ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 307 с. 

178. Коротяєв Б. І. Педагогіка вищої школи / Б. І. Коротяєв, Е. О. Гришин, 

О. А. Устенко. – К : НМК ВО, 1990. – 176 с. 

179. Краевский В. В. Методология педагогики: новый этап : учеб. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / В. В. Краевский, Е. В. Бережнова. – М. : 

„Академия”, 2006. – 400 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://irbis.zu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%94%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%86.


241 

180.  Кремень В. Модернізація системи вищої освіти: соціальна цінність і вартість 

для України : монографія / В. Кремень (гол. ред. кол.). – К. : Пед. думка, 2007. – 

257 с.  

181. Крижко В. В. Антологія аксіологічної парадигми освіти : навч. посіб. / 

В. В. Крижко. – К. : Освіта України, 2005. – 440 с.  

182. Крок до майстерності : метод. посіб. з підготовки консультантів телефонної 

лінії довіри для вихованців та випускників шкіл-інтернатів. – К. : ДІПСМ ; УІСД, 

2002. – 106 с.  

183. Крутій К. Л. Педагогічний аналіз як засіб управління якістю освіти в 

дошкільному навчальному закладі / К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 

2006. – 172 с.  

184. Крутій К. Л. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в 

дошкільному навчальному закладі / К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 

2006. – 172 с. 

185. Кузьмина Н. В. Проблемы повышения профессионализма педагогов / 

Н. В. Кузьмина, А. А. Реан // Вопр. психологии. – 1989. – № 5. – С. 185 – 186. 

186. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера 

производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М. : Высшая шк., 1990. – 119 с. 

187. Кузьміна О. В. Теоретико-методичні засади формування життєвої 

компетентності учнів старших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна 

педагогіка” / О. В. Кузьміна. – Луганськ, 2012.  – 42 с. 

188. Кулеша М. М. Стиль педагогічного спілкування вчителя початкових класів 

школи-інтернату як чинник мотивації учіння дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія” / 

М. М. Кулеша. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с.  

189. Кулюткин Ю. Н. Изменяющийся мир и образование взрослых / 

Ю. Н. Кулюткин // Проблемы непрерывного образования: педагогические кадры. – 

1996. – № 6. – С. 5 – 7. 

190. Курінна С. М. Особливості соціалізації дітей шести-семи років в різних умовах 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1$


242 

життєдіяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Курінна Світлана Миколаївна. – 

Словянськ, 2004. – 246 с. 

191. Курінна С. М. Теорія та методика соціально-педагогічної роботи з дітьми-

сиротами в умовах дитячого будинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / С. М. Курінна. – Луганськ, 2014. – 

40 с. 

192. Курінна С. М. Система соціально-педагогічної роботи з дітьми сиротами в 

процесі трансформації дитячих будинків : монографія / С. М. Курінна. – 

Слов’янськ : Вид-во „Друкарський двір”, 2012. – 324 с.  

193. Куторжевська Л. І. Підготовка майбутнього вчителя до роботи вихователем у 

загальноосвітніх навчальних закладах для дітей-сиріт : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія та методика професійної 

освіти” / Л. І. Куторжевська. – К., 2004. – 21 с. 

194. Кучерявий О. Г. Педагогічне стимулювання професійного самовиховання 

майбутніх педагогів / О. Г. Кучерявий // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Суми : 

РВВ СДПУ ім. А. Макаренка, 1999. – С. 157 – 162. 

195. Лангмейер Й. Психическая депривация в детском возрасте / Й. Лангмейер, 

З. Матейчик. – М. : Авиценум : Мед. изд-во, 1991. – 222 с. 

196. Ларина Е. А. Структура и динамика мотивационной сферы личности студентов 

разных направлений профессионального образования : дис. … канд. психол. наук : 

19.00.01 / Ларина Елена Анатольевна. – М., 2010. – 221 с.  

197. Ларіонова Н. Б. Формування професійної готовності майбутніх соціальних 

педагогів у процесі навчальних практик : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Н. Б. Ларіонова – 

Слов’янськ,2013. – 20 с. 

198. Ларіонова Н. Б. Наскрізна програма навчальної практики студентів 

спеціальностей „Соціальна педагогіка” і „Соціальна робота” / Н. Б. Ларіонова. – 

Луганськ, 2009. – 40 с. 

199. Леонова В. І. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної 

діяльності у закладах соціального захисту дітей : автореф. дис. на здобуття наук. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D$


243 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / В. І. Леонова. – 

Слов’янськ, 2014. – 20 с. 

200. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы, эмоции: Конспект лекций / 

А. Н. Леонтьев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1971. – 40 с.  

201. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – 2-е изд. – 

М. : Политиздат, 1977. – 304 с. 

202. Линенко А. Ф. Педагогічна діяльність і готовність до неї : монографія / 

А. Ф. Линенко. – О. : ОКФА, 1995. – 80 с. 

203. Линенко А. Ф. Теория и практика формирования готовности студентов 

педагогических вузов к профессиональной деятельности : дис. ... д-ра пед. наук : 

13.00.01, 13.00.04 / Линенко Алла Францевна. – Киев, 1996. – 378 с.  

204. Литвиненко С. А. Соціально-педагогічна підготовка майбутнього вчителя / 

С. А. Литвиненко. – О. : СВД Черкасов М. П. ; Рівне : РДГУ, 2004. – 302 с. 

205. Литвиненко С. А. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія та методика 

професійної освіти” / С. А. Литвиненко. – К., 2005. – 40 с.  

206. Луганцева О. Г. До питання розробки критеріїв оцінювання професійної 

підготовки соціальних педагогів до роботи з сім’єю / О. Г. Луганцева // Соц. 

педагогіка: теорія та практика : метод. журн. – 2005. – № 4. – С. 75 – 83. 

207. Луганцева О. Г. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до 

роботи із сім’єю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.05 „Соціальна педагогіка” / О. Г. Луганцева. – Луганськ, 2011. – 20 с. 

208. Луговий В. І. Застосування системного підходу до визначення компетентностей 

як основи кваліфікацій / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко // Вища освіта України: 

теор. та наук.-практ. часоп. – К. : Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2010. – № 1. – 

С. 151 – 159. 

209. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти : навч. посіб. / В. С. Лутай ; Укр. ін-т 

підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти. – К. : Центр „Магістр – S”, 1996. – 

255 с. 



244 

210. Магомед-Эминов М. Ш. Мотивация достижения: структура и механизмы / 

М. Магомед-Эминов. – М. : Просвещение, 1987. – 321 с. 

211. Максименко С. Д. Психологія в соціологічній та педагогічній практиці: 

методологія, методи, програми, процедури : навч. посіб. / С. Д. Максименко. – К. : 

Наук. думка, 1999. – 216 с.  

212. Максимова Е. Ю. Формирование профессионально значимых качеств у 

будущих социальных педагогов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Максимова 

Елена Юрьевна. – Казань, 1999. – 210 с. 

213. Малькова М. О. Формування професійної готовності майбутніх соціальних 

педагогів до взаємодії з девіантними  підлітками : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / М. О. Малькова. –

 Луганськ, 2006. – 20 с.  

214. Манохіна І. В. Формування у майбутніх соціальних педагогів готовності до 

роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна 

педагогіка” / І. В. Манохіна – Слов’янськ, 2013. – 20 с. 

215. Манохіна І. В. Соціально-педагогічна робота з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування : навч. посіб. / І. В. Манохіна. – Д. : 

Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля, 2012. – 276 с.  

216. Манохіна І. В. Сирітство як науково-теоретична категорія / І. В. Манохіна // 

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. 

наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко та ін. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 21(74). – 504 с. – 

С. 98 – 104. 

217. Мардахаев Л. В. Социальная педагогика : учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / Л. В. Мардахаев. – М. : Изд-во РГСУ, 2013. – 416 с.  

218. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М. : Изд-во 

„Институт практической психологи” ; Воронеж : НПО „МОДЭК”, 1996. – 400 с. 

219. Маркова А. К. Пути исследования мотивации учебной деятельности 

школьников / А. К. Маркова // Вопр. психологии. – 1980. – № 5. – С. 47 – 59. 



245 

220. Марусинець М. М. Професійна рефлексія майбутнього вчителя початкових 

класів: теорія і практика формування : монографія / М. М. Марусинець. – Івано-

Франківськ : Жовтий, 2012. – 419 с.  

221. Марущак В. С. Виховання позитивного ставлення до праці в учнів 5 – 7 класів 

шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / В. С. Марущак. – К., 

2006. – 20 с.  

222. Методика для диагностики учебной мотивации студентов : монография 

[А. А. Реан и В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой] / Н. Ц. Бадмаева. 

Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей. – Улан-

Удэ, 2004. – С. 151 – 154. 

223. Мигович І. І. Формування системи підготовки і підвищення кваліфікації 

соціальних працівників: досвід, проблеми / І. І. Мигович // Соц. робота в Україні: 

теорія і практика. – 2004. – № 1(6). – С. 98 – 110. 

224. Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя / 

Л. М. Митина. – М. : Академия, 2004. – 320 с. 

225. Михаць С. О. Роль освіти як фактора економічного зростання в умовах 

перехідної економіки : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. економ. 

наук : спец. 08.01.01 „Економічна теорія” / С. О. Михаць. – К., 2004. – 34 с. 

226. Міхеєва О. Ю. Соціально-педагогічні умови підготовки соціальних педагогів до 

роботи з прийомними сім’ями: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / О. Ю. Міхеєва.  К., 2012. – 20 с. 

227. Мищик Л. И. Профессиональная подготовка социального педагога 

(педагогический, психологический и управленческий аспекты) / Л. И. Мищик. – 

Запорожье, 1996. – 104 с.  

228. Міщик Л. І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального 

педагога у закладах вищої освіти : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.05 / Міщик 

Людмила Іванівна. – Запоріжжя, 1997. – 358 с. 

229. Моделирование деятельности специалиста на основе комплексного 

исследования / под ред. Е. Э. Смирновой. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. – 150 с.  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1


246 

230. Мокроусова Л. В. Формирование мотивационно-ценностного отношения 

будущего специалиста к профессиональной деятельности : на примере 

индустриально-педагогического факультета : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / 

Мокроусова Людмила Васильевна. – Курск, 2007. – 253 с.  

231. МОН моніторить інтернатні заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

URL: / http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id= 246972249& 

cat_id=248446171 (дата звернення: 07.04.2015). 

232. Монахов В. М. Методологические основы теории / В. М. Монахов // Творческая 

педагогика. – 2006. – № 1. – С. 11 – 14. 

233. Морозова С. Є. Правове регулювання опіки та піклування за цивільним 

законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Морозова Стелла 

Євгенівна. – К., 2011. – 230 с.  

234. Москалюк О. І. Формування професійної спрямованості соціального педагога : 

автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і 

методика професійної освіти” / О. І. Москалюк. – Кіровоград, 2007. – 22 с.  

235. Мухина B. C. Психологическая помощь детям, воспитывающимся в 

учреждениях интернатного типа / В. С. Мухіна // Вопр. психологии. – 1989. – № 1. – 

С. 32 – 39. 

236. Мушкирова А. Н. О формировании профессиональных ценностных ориентаций 

как фактора развития субъектности студентов [Електронний ресурс] / 

А. Н. Мушкирова // Современная педагогика. – 2015. – № 2. – Режим доступу : 

URL: http://pedagogika.snauka.ru/2015/02/4098 (дата звернення: 07.04.2015). 

237. Наказ Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2014 року № 27 

„Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://kadrovik01.com.ua/regulations/2340/2598/2599/292526/ 

238. Наследов А. Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и 

социальных науках / А. Д. Наследов. – СПб. : Питер, 2005. – 416 с. 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/%20publish/article?art_id=%20246972249&%20cat_id=248446171
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/%20publish/article?art_id=%20246972249&%20cat_id=248446171
http://kadrovik01.com.ua/regulations/2340/2598/2599/292526/


247 

239. Неїжпапа Л. С. Педагогічне забезпечення професійного самовизначення 

майбутніх соціальних педагогів : метод. рек. / Л. С. Неїжпапа ; за ред. Р. Х. Вайноли. 

– К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 104 с. 

240. Неїжпапа Л. С. Професійне самовизначення майбутніх соціальних педагогів в 

системі навчально-виховної роботи університету : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / 

Неїжпапа Людмила Станіславівна. – К., 2013. – 248 с. 

241. Ничкало Н. Філософія сучасної освіти / Н. Ничкало // Педагогіка і психологія. – 

1997. – № 3. – С. 105 – 114. 

242. Новий тлумачний словник української мови : у 3 т. / уклад. : В. В. Яременко, 

О. М. Сліпушко. – 2-ге вид., випр. – К. : Аконіт, 2001–….– 

Т. 2 : К – П. – 2001. – 926 с. 

243. Новий тлумачний словник української мови : у 3 т. / уклад. : В. В. Яременко, 

О. М. Сліпушко. – 2-ге вид., випр. – К. : Аконіт, 2001–…. – 

Т. 3. – 2001. – 927 с. 

244. Обущенко С. И. Образовательный форсайт качества и результативности 

дополнительного образования как цель модернизации дейтельности УДОД / 

С. И. Обущенко // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. – 2007. – Т. 22. – № 53. 

– С. 353 – 358.  

245.  Огренич Н. М. Основи формування соціальної відповідності вихованців шкіл-

інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків : метод. 

рек. / Н. М. Огренич ; Миколаїв. обл. ін-т удоск. вчителів. – Миколаїв, 1996. – 21 с. 

246. Огренич Н. М. Педагогічні умови формування соціальної відповідальності 

учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01, 13.00.05 / 

Огренич Надія Миколаївна. – К., 1997. – 221 с. 

247. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова ; 

РАН ; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. – М. : Азбуковник, 1999. – 944 с. 

248. Ольховая Т. А. Теория и практика становления субъектности студента 

университета / Т. А. Ольховая. – Н. Новгород, 2006. – 133 с. 

249. Омельченко С. О. Теоретичні і методичні основи взаємодії соціальних 

інститутів суспільства в формуванні здорового способу життя учнів 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena


248 

загальноосвітніх навчальних закладів : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.05 / Омельченко 

Світлана Олександрівна. – Луганськ, 2008. – 431 с. 

250. Онкович Г. В. Медіадидактика вищої школи : прогр. спецкурсів / Г. В. Онкович, 

Н. М. Духаніна, І. А. Сахневич та ін. ; за наук. ред. д. пед. н., проф. Г. В. Онкович. – 

К. : Логос, 2013. – 200 с. 

251. Онушкин В. Г. Образование взрослых : междисциплинарный словарь 

терминологии / В. Г. Онушкин, Е. И. Огарев. – СПб. – Воронеж, 1995. – 232 с. 

252. Орлов A. A. Динамика личностного и профессионального роста студента 

педвуза / A. A. Орлов, Е. И. Исаев, И. Л. Федотенко, И. М. Туревский // Педагогика. 

–2004. – № 3 – С. 53 – 60. 

253. Оссовский B. Л. Формирование трудовых ориентаций молодежи / 

B. Л. Оссовский. – Киев : Наук. думка, 1985. – 124 с. 

254. Павлютенков Е. М. Модель компетентного ученика школы / 

Е. М. Павлютенков. – Мозырь : РИФ „Белый ветер”, 1999. – 290 с. 

255. Пантелеева Н. А. Развитие личностных качеств в структуре адаптационного 

потнециала воспитанников детского дома : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 

психол. наук : спец. 19.00.13 „Психология развития, акмеология” / Н. А. Пантелеева. 

– Казань, 2008. – 24 с.  

256. Парыгин Б. Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и 

теории / Б. Д. Парыгин. – СПб. : ИГУП, 1999. – 592 с.  

257. Пащенко С Ю. Підготовка соціальних педагогів до організації 

освітньодозвіллєвої діяльності учнівської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / 

С. Ю. Пащенко – К., 2000. – 23 с.  

258. Педагогика профессионального образования / Е. П. Белозерцев, А. Д. Гонеев, 

А. Г. Пашков и др. ; под ред. В. И. Сластенина. – М. : Академия, 2008 – 368 с. 

259. Педагогічні технолоії в неперервній освіті : монографія / С. О. Сисоєва, 

A. M. Алексюк, П. М. Воловик та ін. ; за ред. С. О. Сисоєвої. – К. : Вища шк., 2001. – 

502 с. 



249 

260. Переверзева А. А. Опыт использования имитационных технологий в 

образовательном процессе / А. А. Переверзева // Приволж. науч. вестн. – 2013. – 

№ 2(6). – С. 101 – 105. 

261.  Перевощикова Е. Н. Рейтинговая система оценки подготовки бакалавров / 

Е. Н. Перевощикова // Высшее образование в России. – 2012. – № 6. – С. 40 – 47. 

262. Петрочко Ж. В. Дитина в складних життєвих обставинах: соціально-педагогічне 

забезпечення прав : монографія / Ж. В. Петрочко ; М-во освіти і науки України, Ін-т 

проблем виховання НАПН України. – Рівне : Зень О., 2010. – 367 с. 

263. Пєхота О. М. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних 

технологій : навч. посіб. / О. М. Пєхота та ін. ; за ред. І. А. Зязюна, О. М. Пєхоти. – 

К. : Вид-во А.С.К., 2003. – 240 с. 

264. Пічкар О. П. Система підготовки фахівців соціальної роботи у Великій 

Британії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пічкар Ольга Павлівна. – Ужгород, 

2002. – 213 с.  

265. Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий / 

К. К. Платонов. – [2-е изд.]. – М. : Просвещение, 1984. – 340 с. 

266. Платонов К. К. Структура и развитие личности / К. К. Платонов. – М. : Наука, 

1986. – 254 с. 

267. Прихожан А. М. Психология сиротства / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. – 2-е 

изд. – СПб. : Питер, 2005. – 400 с. 

268. Подмазин С. И. Личностно-ориентированное образование. Социально-

философское исследование / С. И. Подмазин. – Запорожье : Просвіта, 2000. – 257 с. 

269. Поліщук В. А. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний 

досвід : посібник / В. А. Поліщук. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2003. – 184 с. 

270. Поліщук В. А. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в 

умовах неперервної освіти : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Поліщук Віра 

Аркадіївна. – Т., 2007. – 424 с. 

271. Поляновська О. Р. Соціально-педагогічні умови профілактики правопорушень 

серед дітей-сиріт молодшого шкільного віку в навчально-виховних закладах 



250 

інтернатного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

13.00.05 „Соціальна педагогіка”/ О. Р. Поляновська. – К., 2012. – 22 с. 

272. Поляничко А. О. Подолання соціальної  деривації дітей-сиріт в умовах 

загальноосвітньої школи-інтернату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / А. О. Поляничко – Суми, 2011. – 

24 с.  

273. Пономаренко О. В. Формування професійно-етичної культури соціального 

педагога : дис.. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Пономаренко Ольга Вікторівна. – 

Запоріжжя, 2001. – 169 с. 

274. Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / за 

ред. І. В. Козубовської, І. І. Миговичa. – Ужгород, 2000. – 250 с.  

275. Прес-служба Президента України Віктора Януковича / Юрій Павленко: 

Національна стратегія профілактики соціального сирітства спрямована на захист 

сім'ї та формування відповідального батьківства 22.10.2012 р.: прес-служба 

Президента України Віктора Януковича. – Режим доступу : 

http://www.president.gov.ua/news/25850.html 

276. Прихожан A. M. Психология сиротства / А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых. – 2-е 

изд. – СПб. : Питер, 2005. – 400 с.  

277. Пришляк О. Ю. Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих 

навчальних закладах Німеччини : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пришляк Оксана 

Юріївна. – Т., 2008. – 219 с. 

278. Прокоф’єва М. Ю. Інтеграція педагогічної підготовки майбутніх вихователів 

дошкільних закладів і вчителів початкових класів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / 

Прокоф’єва Марина Юріївна . – Ялта, 2008. – 203 с. 

279. Проскурняк О. І. Соціально-психологічна адаптація учнів молодших класів 

допоміжної школи-інтернату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : спец. 19.00.08 „Спеціальна психологія” / О. І. Проскурняк. – К., 2004. – 18 с.  

280. Про основні проблеми дітей в Україні. Доповідь представника Фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://tyzhden.ua/Society/81103 

http://www.president.gov.ua/news/25850.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%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://tyzhden.ua/Society/81103


251 

281. Професійна етика соціального педагога : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / С. Я. Харченко, Н. П. Краснова, Л. П. Харченко. – Луганськ : Вид-во ДЗ 

„ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 562 с. 

282. Професія соціальний педагог / упоряд. : С. Максименко, О. Главник ; за заг. ред. 

К. Шендеровського, I. Ткач. – К., 2005. – 112 с. 

283. Психологічні особливості розвитку особистості дитини в умовах інтернатного 

закладу : метод. рек. / упоряд. О. Г. Антонова-Турченко. – К. : РНМК, 1992. – 164 с. 

284. Пуховська Л. П. Сучасні стратегії формування професіоналізму вчителя у 

різних освітніх системах / Л. П. Пуховська // Збірник наукових праць. Педагогічні 

науки. – Херсон : Вид-во ХДПУ, 2002. – Вип. 32. – Ч. 1. – С. 35 – 40. 

285. Пушкар В. А. Особливості розвитку образу „Я” дітей-сиріт у навчальному 

закладі інтернатного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія” / В. А. Пушкар. – К., 2007. – 

20 с.  

286. Рассказова О. Історичні витоки та сучасний стан проблеми розвитку 

соціальності учнів з інвалідністю у системі освіти / О. Рассказова // Зб. наук. пр. 

Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. – 2013. – Вип. 3. – С. 15 – 18. 

287. Раскалінос В. М. Діагностичний інструментарій для визначення рівня 

рефлексивної компетентності соціальних педагогів : метод. посіб. / В. М. Раскалінос. 

– Ялта : РВВ КГУ, 2013. – 56 с. 

288. Раскалінос В. М. Формування рефлексивної компетентності майбутніх 

соціальних педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної 

освіти” / В. М. Раскалінос. – Ялта, 2014. – 20 с. 

289. Рижанова А. О. Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна 

педагогіка” / А. О. Рижанова. – Луганськ, 2005. – 44 с. 

290. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс. – М. : 

Прогресс : Универс, 1994. – 480 с. 

291. Розвиток творчої активності майбутніх педагогів: теорія і практика : 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%20%D0%92$


252 

монографія / Е. Е. Карпова, В. В. Нестеренко, О. А. Листопад та ін. – О. : Одес. 

юрид. ін-т ХНУВС, 2005. – 276 с. 

292. Романова И. А. Формирование личностной готовности будущего социального 

педагога к трудностям профессиональной деятельности в детском доме и школе-

интернате : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.02 

„Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровняи образования)” / 

И. А. Романова. – Тамбов, 2003. – 24 с. 

293. Рубинштейн С. Л. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн ; отв. ред. 

К. А. Абульханова-Славская, А. И. Славская. – М. : Наука, 1997. – 189 с. 

294. Савченко С. В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в 

позанавчальній діяльності в умовах регіонального освітнього простору : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна 

педагогіка” / С. В. Савченко. – Луганськ. – 2004. – 41 с. 

295. Саганенко Г. И. Надежность результатов социологического исследования / 

Г. И. Саганенко. – Л. : Наука, 1983. – 189 с. 

296. Свистунова А. С. Самостоятельная работа на лекции / А. С. Свистунова // 

Проблемы и перспективы развития регионального отраслевого университетского 

комплекса ИрГУПС : сб. ст. межвуз. регион. науч.-метод. конф. – Иркутск : 

ИрГУПС, 2013. – С. 185 – 188.  

297. Сейко Н. А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій. / Н. А. Сейко. – Житомир : 

Житомир. держ. пед. ун-тет, 2002. – 260 с. 

298. Сейко Н.А. Доброчинність у сфері освіти України (XIX – початок XX століття) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна 

педагогіка” / Н. А. Сейко. – Луганськ, 2009. – 44 с.  

299. Семенова Н. Н. Форсайт в условиях глобализации / Н. Н. Семенова // Наука. 

Инновации. Образование : альманах. – Вып. 5: Форсайт: основы и практика. – 2008. 

– С. 129 – 141. 

300.  Семья Г. В. Российский опыт по обеспечению социально-профессиональной 

адаптации выпускников при первичном трудоустройстве / Г. В. Семья // 

Беспризорник : журн. для неравнодушных людей. – 2006. – № 6. – С. 58 – 64. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%D0%90.$


253 

301. Сенашенко В. В. Самостоятельная работа студентов: актуальные проблемы / 

В. В. Сенашенко, Н. А. Жалнина // Высшее образование в России. – 2006. – № 7. – 

С. 103 – 109.  

302. Сенько Ю. В. Гуманитарные основы педагогического образования : курс 

лекций / Ю. В. Сенько. – М. : Академия, 2000. – 240 с.  

303. Сисоєва С. О. Вища освіта України: реалії сучасного розвитку / С. О. Сисоєва, 

Н. Г. Батечко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Київ. ун-т імені Бориса 

Грінченка, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К. : ВД ЕКМО, 

2011. – 344 с. 

304. Сластенин В. А. Профессиональная готовность учителя к воспитательной 

работе / В. А. Сластенин // Сов. педагогика. – 1981. – № 4. – С. 76 – 84. 

305. Сластенин В. А. Методы исследования педагогической деятельности / 

В. А. Сластенин. – Л., 1991. – 270 с. 

306. Сластенин В. А. Социальный работник : готовность к профессиональной 

деятельности / В. А. Сластенин // Научные труды МГПУ. – М. : Прометей, 1995. – 

С. 3 – 10. 

307. Слободчиков В. И. Антропологический принцип в психологии развития / 

В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев // Психология учителя : тез. докл. 7-му съезду 

Общества психологов СССР. – М., 1989. – С. 78 – 97.  

308. Слободчиков В. И. Развитие субъективной реальности в онтогенезе 

(психологические основы проектирования образования) : автореф. дис. в форме 

науч. докл. д-ра психол. наук / В. И. Слободчиков. – М., 1994. – 78 с.  

309. Слободчиков В. И. Основы психологической антропологии. Психология 

человека. Введение в психологию субъективности : учеб. пособие для вузов / 

В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. – М., 1995. – С. 20 – 99. 

310. Словарь по социальной педагогике : учеб. пособие для студентов, изучающих 

психологию, соц. работу и соц. педагогику / авт.-сост. Л. В. Мардахаев ; Моск. гос. 

соц. ун-т. – М. : Академия, 2002. – 368 с.  

311. Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР ; Ін-т мовознавства ; за ред. 

І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1970–    .–  



254 

Т. 4. – 1973. – С. 38.  

312. Слозанська Г. І. Професійна підготовка соціальних працівників у вищих 

навчальних закладах Австралії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Г. І. Слозанська. – Т., 

2011. – 24 с. 

313. Слюсаренко В. Г. Соціально-педагогічні функції установ інтернатного і 

напівінтернатного типу і умови їх реалізації в Україні : дис.. ... д-ра пед. наук : 

13.00.01 / Слюсаренко Віктор Григорович. – К., 1997. – 475 с. 

314. Собчак Н. М. Зміст і форми професійної підготовки соціальних працівників у 

системі неперервної освіти США : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Собчак Надія 

Мирославівна. – Т., 2004. – 351 с.  

315. Сопов В. Ф. Морфологический тест жизненных цінностей : рук. по 

применению : метод. рек. / В. Ф. Сопов, JI. B. Карпушина – Самара : Изд-во 

СамИКП – СНЦ РАН, 2002. – 56 с.  

316. Софій Н. З. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / Н. З. Софій, 

Ю. М. Найда // Інклюзивна школа: особливості організації та управління : навч.-

метод. посіб. / кол. авт. : А. А. Колупаєва, Ю. М. Найда, Н. З. Софій та ін. ; за заг. 

ред. Даниленко Л. І. – К., 2007. – 128 с. 

317. Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, 

О. В. Безпалько та ін. ; за ред. І. Д. Звєрєвої ; М-во освіти і науки України, Ін-т 

проблем виховання АПН України. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 336 с.  

318. Соціальна педагогіка: підручник / за ред. проф. А. Й. Капської.– К. : Центр 

навч. л-ри, 2003. – 256 с. 

319. Социальная работа: опыт и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. 

конф. (17 – 18 нояб. 2000 г.). – М. : Социал.-технол. ин-т МГУС, 2001. – 298 с. 

320. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, 

С. Я. Харченко та ін. ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Центр навч. 

л-ри, 2004. – 254 с. 

321. Соціально-педагогічна діагностика : наук.-метод. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / Н. П. Краснова, Л. П. Харченко, Я. І. Юрків, І. С. Сьомкіна ; Держ. закл. 



255 

„Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені 

Тараса Шевченка”, 2011. – 429 с. 

322. Социально-педагогическая поддержка детей и семей группы риска: 

межведомственный подход / С. А Беличева. – М. : Ред. издат. центр консорциума 

„Социальное здоровье России”, 2006. – 186 с.  

323. Співаковський О. В. До питання про трисуб’єктну дидактику / 

О. В. Співаковський, Л. Є. Пєтухова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2007. – № 5. – 

С. 7 – 9. 

324. Спірін О. М. Методологічні аспекти різнорівневого формування знань і вмінь 

студентів / О. М. Спірін // Вісн. Житомир. пед. ун-ту. – 2003. – № 11. – С. 126 – 129.  

325. Спірін О. М. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх 

учителів інформатики за кредитно-модульною системою : монографія / 

О. М. Спірін ; за наук. ред. акад. М. І. Жалдака. – Житомир : Вид-во Житомир. держ. 

ун-ту ім. І. Франка, 2007. – 300 с. 

326. Стандарти соціальних послуг : збірка проектів документів. – Кн. І / під 

ред. Л. Л. Сідєльнік. – К. : Укр. фонд соц. інвестицій, 2007. – 175 с. 

327. Султанова Н. В. Педагогічні умови формування етичної компетентності 

майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Н. В. Султанова – Слов’янськ, 2013 – 

20 с. 

328. Суходольский Г. В. Основы психологической теории деятельности / 

Г. В. Суходольский. – 2-е изд. – М. : Изд-во ЛКИ, 2008. – 168 с. 

329. Сухомлинська О. В. Цінності у вихованні дітей та молоді: стан розроблення 

проблеми / О. В. Сухомлинська // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 105 –

 111. 

330. Тименко В. М. Педагогічні засади соціальної роботи зі студентською молоддю 

у вищих навчальних закладах США : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Тименко 

Володимир Миколайович. – К., 2005. – 185 с.  

331. Тлумачний словник української мови: понад 12500 статей (близько 40000 слів) / 

за ред. д-ра філол. наук, проф. В. С. Калачника. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х. : 



256 

Прапор, 2005. – 992 с.  

332. Токарук Л. С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним 

процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки” / 

Л. С. Токарук. – К., 2007. – 20 с. 

333. Трубавіна І. М.  Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної роботи з 

сім’єю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 

„Соціальна педагогіка” / І. М. Трубавіна. – Луганськ, 2009. – 44 с. 

334. Указ Президента України „Про Національну стратегію профілактики 

соціального сирітства на період до 2020 року” [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/609/2012  

335. Улунова Г. Є. Психологічна корекція ускладненого спілкування в учнів шкіл-

інтернатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 

19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія” / Г. Є. Улунова. – К., 2006. – 20 с.  

336.  Федій О. А. Підготовка педагогів до використання засобів естетотерапії: теорія 

і практика : монографія / О. А. Федій. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2009. – 

404 с.  

337. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и 

малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во Ин-та 

Психотерапии, 2002. – 490 с. 

338. Хархан Г. Д. Підготовка дітей-сиріт в умовах інтернатного закладу до 

сімейного життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.05 „Соціальна педагогіка” / Г. Д. Хархан. – Луганськ, 2011. – 20 с. 

339. Харченко С. Я. Дидактические основы подготовки студентов к социально-

педагогической деятельности / С. Я. Харченко. – Луганск : Альма матер, 1999. – 

138 с. 

340. Харченко С. Я. Соціально-педагогічні технології : навч.-метод. посіб. / 

С. Я. Харченко, Н. П. Краснова. – Луганськ : Альма_матер, 2005. – 552 с.  

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/609/2012


257 

341. Харченко С. Я. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціально-педагогічної 

діяльності: теорія і практика : монографія / С. Я. Харченко. – Луганськ : Альма-

матер, 2006. – 320 с. 

342. Хмелюк Р. И. Профессиональный отбор и первоначальная подготовка 

студентов в педагогических институтах : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Хмелюк 

Раиса Ильинична.  О., 1971.  515 с. 

343. Хміль Н. Формування навичок ефективного використання блоґів у майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів / Н. Хміль, С. Дяченко // Проблеми 

підготовки сучасного вчителя. – 2012. – № 5 (Ч. 2). – C. 188 – 193. 

344. Хмуринська Т. О. Формування соціально-професійної зрілості майбутніх 

соціальних педагогів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеню канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. О. Хмуринська. – Т., 2014. – 20 с. 

345. Холоденко О. В. Педагогічні умови соціальної адаптації випускників шкіл-

інтернатів у соціокультурному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / О. В. Холоденко. – К., 2011. 

– 21 с.  

346. Хомич Л. О. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя початкових 

класів : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Хомич Лідія Олексіївна. – К., 1998. – 442 с.  

347. Хоптяна О. В. Правове виховання учнів 5-6 класів у навчально-виховному 

процесі шкіл-інтернатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.07 „Теорія і методика виховання”/ О. В. Хоптяна. – К., 2009. – 20 с. 

348. Хриков Є. М. Педагогічні умови як складова педагогічних знань / 

Є. М. Хриков // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 11 – 15. 

349. Хуторський А. В. Ключові компетенції як компонент особистісно-

орієнтованої освіти / А. В. Хуторський // Нар. освіта. – 2003.– № 2. – С. 58 – 64. 

350. Хуторской А. В. Современная дидактика / А. В. Хуторской. – М. : Высшая 

шк., 2007. – 640 с. 

351. Цветкова Р. И. Мотивационная сфера личности современного студента: 

факторы, условия и средства ее формирования в процессе профессионального 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A5%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2$
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1


258 

становления : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07 / Цветкова Римма Ивановна. – М., 

2007. – 530 с. 

352. Цибулько Л. Г. Соціально педагогічна робота з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, в умовах регіонального освітньо-виховного 

простору: теорія і практика : монографія / Л. Г. Цибулько – Слов’янськ : Вид-во 

„Друкарський двір”, 2012. – 344 с.  

353. Цуканов В. А. Исследование особенностей ценностных ориентаций студентов 

педагогических вузов / В. А. Цуканов  // Образование. Наука. Инновации. – 2012. – 

№ 5(25). – С. 15 – 21.  

354. Чернецька Ю. І. Соціально-педагогічні умови адаптації старших підлітків у 

загальноосвітніх санаторних школах-інтернатах : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / 

Чернецька Юлія Іванівна. – Луганськ, 2007. – 236 с. 

355. Чому не зменшується кількість сиріт в Україні? [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

https://sites.google.com/site/cetakoznasiditi/home/comu-ne-zmensuetsa-kilkist-sirit-

v-ukraieni  

356. Шелюбская Н. В. Практика форсайта в странах Западной Европы / 

Н. В. Шелюбская // Наука. Инновации. Образование : альманах. – Вып. 5: Форсайт: 

основы и практика. – 2008. – С. 11 – 24. 

357.  Шеремета П. М. Кейс-метод: з досвіду викладання в українській бізнес-школі / 

П. М. Шеремета, Г. Л. Каніщенко. – К. : Центр інновацій та розвитку, 1999. – 80 с.  

358. Шкуркіна В. М. Формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку 

в загальноосвітніх школах-інтернатах : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / В. М. Шкуркіна. – Луганськ, 2006. 

– 20 с. 

359. Шмелева Н. Б. Профессионально-личностное развитие социального работника : 

дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Шмелева Наталья Борисовна. – Ульяновск, 1997. – 

251 с. 

360. Штофф В. А. Моделирование и философия / В. А. Штофф. – М. – Л. : Наука, 

1966. – 304 с.  

https://sites.google.com/site/cetakoznasiditi/home/comu-ne-zmensuetsa-kilkist-sirit-v-ukraieni
https://sites.google.com/site/cetakoznasiditi/home/comu-ne-zmensuetsa-kilkist-sirit-v-ukraieni


259 

361. Щербаков А. И. Совершенствование системы психолого-педагогического 

образования будущего учителя / А. И. Щербаков // Вопр. психологии. – 1981. – № 5. 

– С. 13 – 21. 

362. Энциклопедия профессионального образования : в 3-х т. / под ред. 

С. Я. Батышева. – М. : Проф. образование, 1999–    . – 

Т. 2. – 1999. – 441 с.  

363. Юринова Е. А. Неспециализированные виртуальные социальные сети 

в обучении иностранному языку / Е. А. Юринова // Науковедение : Интернет-журн. 

– 2013. – № 6(19). – С. 208.  

364. Яковец Т. Я. Комплекс педагогических условий формирования готовности 

студентов вуза к самообразованию : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. 

наук: спец. 13.00.01, 13.00.08 / Яковец Т. Я.. – Курган, 1999. – 23 с. 

365. Amthor R. Ch. Die Geschichte der Berufsausbildung in der Sozialen Arbeit: Auf der 

Suche nach Professionalisierung und Identität / R. Ch. Amthor. – Weinheim u. München, 

Juventa, 2003. – 656 s. 

366. van Dijk T. A. Critical Discourse Analysis / van Dijk T. A. // Handbook of Discourse 

Analysis / Tannen, D. Schiffrin, H. Hamilton (eds). – Oxford : Blackwell, 2001. – P. 357 –

 371.  

367. van Dijk T. A. The Discourse-Knowledge Interface / van Dijk T. A. // Critical 

Discourse Analysis / Theory and Interdisciplinarity / G. Weiss, R. Wodak (eds). – 

London : Macmillan, 2003. – P. 85 – 109. 

368. Heitkamp H. Die Ausbildung der Professionalität Sozialer Arbeit in Deutschland / 

H. Heitkamp // Die Ausbildung der Professionalität sozialer Arbeit in Polen, Tschechien 

und Deutschland / E. Steinert (Hrsg.). – Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 2000.– 

S. 13 – 26. 

369. Kirschner P. A. Why minimal guidance during instruction does not work: an analysis 

of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based 

teaching / Kirschner P. A., Sweller J. and Clark R. E. // Educational Psychologist. – 2006. 

– 41(2). – P. 75 – 86. 

http://www.voppsy.ru/authors/SHCHERAI.htm
http://elibrary.ru/item.asp?id=21405310
http://elibrary.ru/item.asp?id=21405310
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258267
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258267&selid=21405310


260 

370. Kruse E. Professionalisierung durch Akademisierung? – Hauptstationen der 

Entwicklung der Ausbildung in der Sozialen Arbeit / E. Kruse // Professionalisierung im 

Widerstreit. Zur Professionalisierungsdiskussion in der Sozialen Arbeit – Versuch einer 

Bilanz / P. Hammerschmidt, J. Sagebiel (Hrsg.). – Neu-Ulm, AG SPAK, 2010. – S. 43 –

 58. 

371. Mayer R. Should there be a three-strikes rule against pure discovery learning? The 

case for guided methods of instruction // American Psychologist. – 59(1). – 2004. – P. 14 –

 19. 

372. Sachße Ch. Mütterlichkeit als Beruf: Sozialarbeit, Sozialreform und 

Frauenbewegung 1871 – 1929 / Ch. Sachße. – Weinheim, Juventa, 2002. – 336 s. 

 

 

 



261 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

Список наукових праць українських учених, що дотичні до теми дослідження 

Наукові праці з підготовки соціальних 

педагогів за напрямами 

Докторські дисертації,  

монографії дотичні  

до проблеми дослідження 

Дисертації та монографії  

з проблеми дослідження підготовки до 

роботи в закладах інтернатного типу 

Артюшкіна Л. М. Сирітство в Україні як 

соціально-педагогічна проблема 

(соціально-правовий аспект) : 

монографія / Л. М. Артюшкіна, 

А. О. Поляничко. – Суми : СумДПУ 

імені А. С. Макаренка, 2002. – 268 с. 

Бондар А. Д. Навчально-виховна робота 

в школах-інтернатах та групах 

подовженого дня : посіб. для студ. пед. 

вузів та педучилищ, вчителів і 

вихователів / А. Д. Бондар, Б. С. Кобзар. 

– К. : Вища шк., 1969. – 303 с. 

Баторі-Торці З. І. Особливості життєвої 

компетентності вихованців інтернатних 

закладів / З. І. Баторі-Торці // Наук. вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту Сер. : Педагогіка. 

Соціальна робота. – 2005. – Вип. 9. – 

С. 15 – 17.  

Бевз Г. М. Соціально-психологічні 

чинники виникнення та розвитку 

прийомного батьківства : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : спец. 19.00.05 „Соціальна 

психологія” / Г. М. Бевз. – К., 2002. – 

21 с.  

Вайнола Р. Х. Педагогічні засади 

особистісного розвитку майбутнього 

соціального педагога в процесі 

професійної підготовки : дис. … д-ра 

пед. наук : 13.00.04 / Вайнола Рената 

Хейкіївна. – К., 2008. – 542 с.  

Ващенко О. М. Формування умінь і 

навичок здорового способу життя учнів 

1 – 4 класів шкіл-інтернатів : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика 

виховання” / О. М. Ващенко. – К., 2007. 

– 21 с. 

Боксгорн В. В. Формування професійної 

креативності в майбутніх соціальних 

педагогів : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.05 „Соціальна педагогіка” / 

В. В. Боксгорн. – Луганськ, 2012. – 20 с. 

Васюк О. В. Формування професійної 

спрямованості майбутніх соціальних 

педагогів : монографія / О. В. Васюк ; 

Нац. ун-т біоресурсів і 

природокористування України. – К. ; 

Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. – 

335 с. 

Гошовський Я. О. Становлення образу 

„Я” в підлітків школи-інтернату в 

умовах депривації батьківського 

впливу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психол. наук : спец. 

19.00.07 „Педагогічна і вікова 

психологія” / Я. О. Гошовський. – К., 

1995. – 24 с. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%20%D0%92$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%20%D0%9E$


262 

Продовження дод. А 

Віцукаєва К. М. Підготовка 

майбутнього соціального педагога як 

суб’єкта професійної діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.05 

„Соціальна педагогіка” / 

К. М. Віцукаєва. – О., 2012. – 24 с. 

Дубасенюк О. А. Теорія і практика 

професійної виховної діяльності 

педагога : монографія / 

О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во 

ЖДУ ім. Івана Франка, 2005. – 367 с.  

 

Дорогіна О. В. Особливості 

превентивної роботи з 

важковиховуваними дітьми молодшого 

шкільного віку в загальноосвітніх 

школах-інтернатах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.07 „Теорія і методика 

виховання”/ О. В. Дорогіна – Т., 2004. – 

20 с. 

Галатир І. А. Підготовка майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з 

соціальними сиротами : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 „Теорія і методика 

професійної освіти” / І. А. Галатир. – К., 

2012. – 17 с. 

 

Жаровцева Т. Г. Теоретико-

методологічні засади підготовки 

майбутніх фахівців дошкільної освіти до 

роботи з неблагополучними сім’ями : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і 

методика професійної освіти” / 

Т. Г. Жаровцева. – О., 2007. – 44 с. 

Загрева В. Я. Правове виховання 

старшокласників у навчально-

виховному процесі загальноосвітніх 

шкіл-інтернатів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.07 „Теорія і методика 

виховання” / В. Я. Загрева. – К., 2002. – 

19 с. 

Гура О. І. Педагогічні умови 

формування професійних 

комунікативних якостей соціального 

педагога : автореф. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 

„Соціальна педагогіка” / О. І. Гура. – Х., 

2001. – 24 с. 

Звєрєва І. Д. Теорія і практика 

соціально-педагогічної роботи з дітьми 

та молоддю в Україні : автореф. дис. на 

здобуття д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 

„Соціальна педагогіка” / І. Д. Звєрєва. – 

К., 2000. – 44 с. 

Канішевська Л. В. Теоретико-

методологічні засади виховання 

соціальної зрілості старшокласників 

шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківської опіки, у 

позаурочній діяльності / 

Л. В. Канішевська. – К. : Стилос, 2001. – 

342 с. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1


263 

Продовження дод. А 

Кірєєва У. В. Психологічні особливості 

розвитку Я-концепції майбутніх 

соціальних педагогів у процесі 

професійної підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. психол. 

наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна та 

вікова психологія” / У. В. Кірєєва. – О., 

2013. – 20 с.  

Карпенко О. Г. Професійна підготовка 

майбутніх соціальних працівників в 

умовах університетської освіти: 

автореф. дис. на здобуття д-ра пед. 

наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика 

професійної освіти” / О. Г. Карпенко. – 

К., 2008. – 44 с.  

Кізь О. Б. Формування психологічної 

готовності вихованців інтернатних 

закладів до створення сім’ї : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психол. наук : спец. 19.00.07 

„Педагогічна та вікова психологія” / 

О. Б. Кізь. – К., 2003. – 20 с. 

Ковальчук Т. І. Формування готовності 

майбутніх соціальних педагогів до 

організації роботи у сфері дозвілля : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія 

та методика професійної освіти” / 

Т. І. Ковальчук. – К., 2014. – 20 с.  

Кічук Я. В. Теоретичні і методичні 

засади формування правової 

компетентності майбутнього 

соціального педагога в умовах 

університетської педагогічної освіти : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і 

методика професійної освіти” / 

Я. В. Кічук. – О., 2010. – 40 с. 

Кузьміна О. В. Теоретико-методичні 

засади формування життєвої 

компетентності учнів старших класів 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : спец. 13.00.05 

„Соціальна педагогіка” / О. В. Кузьміна. 

– Луганськ, 2012.  – 42 с. 

Луганцева О. Г. Професійна підготовка 

майбутніх соціальних педагогів до 

роботи із сім’єю : автореф. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.05 „Соціальна педагогіка” / 

О. Г. Луганцева. – Луганськ, 2011. – 

20 с. 

Ковчина І. М. Теорія та практика 

підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до соціально-правової 

діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 

13.00.04 „Теорія та методика 

професійної освіти” / І. М. Ковчина. – 

К., 2008. – 44 с. 

 

Кулеша М. М. Стиль педагогічного 

спілкування вчителя початкових класів 

школи-інтернату як чинник мотивації 

учіння дітей : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 

19.00.07 „Педагогічна та вікова 

психологія” / М. М. Кулеша. – Івано-

Франківськ, 2004. – 20 с.  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%96%D1%80%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%A3$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%A2$


264 

Продовження дод. А 

Малькова М. О. Формування 

професійної готовності майбутніх 

соціальних педагогів до взаємодії з 

девіантними підлітками : автореф. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / 

М. О. Малькова. – Луганськ, 2006. – 

20 с. 

Курінна С. М. Система соціально-

педагогічної роботи з дітьми сиротами в 

процесі трансформації дитячих 

будинків : монографія / С. М. Курінна – 

Слов’янськ : Вид-во „Друкарський 

двір”, 2012. – 324 с.  

 

Куторжевська Л. І. Підготовка 

майбутнього вчителя до роботи 

вихователем у загальноосвітніх 

навчальних закладах для дітей-сиріт : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія 

та методика професійної освіти” / 

Л. І. Куторжевська. – К., 2004. – 21 с. 

Міхеєва О. Ю. Соціально-педагогічні 

умови підготовки соціальних педагогів 

до роботи з прийомними сім’ями : 

автореф. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна 

педагогіка” / О. Ю. Міхеєва.  К., 2012. 

– 20 с. 

Міщик Л. І. Теорія і практика 

професійної підготовки соціального 

педагога : монографія / Л. І. Міщик ; 

Глух. нац. пед. ун-т ім. Олександра 

Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ 

ім. О. Довженка, 2011. – 115 с.  

 

Марущак В. С. Виховання позитивного 

ставлення до праці в учнів 5 – 7 класів 

шкіл-інтернатів у позаурочній 

діяльності : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.07 „Теорія і методика виховання” / 

В. С. Марущак. – К., 2006. – 20 с.  

Москалюк О. І. Формування 

професійної спрямованості соціального 

педагога : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 „Теорія та методика 

професійної освіти” / О. І. Москалюк. – 

Кіровоград, 2007 – 22 с.  

Литвиненко С. А. Теоретико-

методологічні засади підготовки 

майбутніх учителів початкових класів 

до соціально-педагогічної діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і 

методика професійної освіти” / 

С. А. Литвиненко. – К., 2005. – 40 с. 

Огренич Н. М. Педагогічні умови 

формування соціальної відповідальності 

учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт : 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.01, 

13.00.05 / Н. М. Огренич. – К., 1997. – 

221 с. 

 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D0%9B$
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1


265 

Продовження дод. А 

Пономаренко О. В. Формування 

професійно-етичної культури 

соціального педагога : автореф. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / 

О. В. Пономаренко. – Запоріжжя, 2001. 

– 169 с.   

Омельченко С. О. Теоретичні і 

методичні основи взаємодії соціальних 

інститутів суспільства в формуванні 

здорового способу життя учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів : 

дис. … д-ра пед. наук :  

13.00.05 / Омельченко Світлана 

Олександрівна. – Луганськ, 2008. – 

431 с. 

Поляничко А. О. Подолання соціальної  

деривації дітей-сиріт в умовах 

загальноосвітньої школи-інтернату : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.05 

„Соціальна педагогіка” / 

А. О. Поляничко – Суми, 2011. – 24 с. 

Раскалінос В. М. Формування 

рефлексивної компетентності майбутніх 

соціальних педагогів у процесі 

професійної підготовки : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.04 „Теорія та 

методика професійної освіти” / 

В. М. Раскалінос. – Ялта, 2014. – 20 с. 

Петрочко Ж. В. Дитина в складних 

життєвих обставинах: соціально-

педагогічне забезпечення прав : 

монографія / Ж. В. Петрочко ; М-во 

освіти і науки України, Ін-т проблем 

виховання НАПН України. – Рівне : 

Зень О., 2010. – 367 с. 

Поляновська О. Р. Соціально-

педагогічні умови профілактики 

правопорушень серед дітей-сиріт 

молодшого шкільного віку в навчально-

виховних закладах інтернатного типу : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : 13.00.05 „Соціальна 

педагогіка”/ О. Р. Поляновська. – К., 

2012. – 22 с. 

Сургова С. Ю. Формування готовності 

до превентивної діяльності майбутніх 

соціальних працівників у вищому 

навчальному закладі : автореф. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / 

С. Ю. Сургова. – Слов’янськ, 2012. – 19 

с.  

Поліщук В. А. Теорія і методика 

професійної підготовки соціальних 

педагогів в умовах неперервної освіти : 

дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Віра 

Аркадіївна Поліщук. – Т., 2007. – 424 с. 

Проскурняк О. І. Соціально-

психологічна адаптація учнів молодших 

класів допоміжної школи-інтернату : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. психол. наук : спец. 19.00.08 

„Спеціальна психологія” / 

О. І. Проскурняк. – К., 2004. – 18 с. 
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Продовження дод. А 

Хмуринська Т. О. Формування 

соціально-професійної зрілості 

майбутніх соціальних педагогів у вищих 

навчальних закладах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 „Теорія та методика 

професійної освіти” / Т. О. Хмуринська. 

– Т., 2014. – 20 с. 

Професійна підготовка соціального 

педагога: теоретико-практичний 

контекст : монографія / О. Величко та 

ін. ; за заг. ред. канд. пед. наук, доц. 

О. Гуренко ; Бердян. держ. пед. ун-т. – 

Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2013. – 331 с. 
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Хархан Г. Д. Підготовка дітей-сиріт в 

умовах інтернатного закладу до 

сімейного життя : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук  : 

спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / 

Г. Д. Хархан. – Луганськ, 2011. – 20 с.  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A5%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A2$


267 

Продовження дод. А 

 Харченко С. Я. Соціалізація дітей та 

молоді в процесі соціально-педагогічної 

діяльності: теорія і практика : 

монографія / С. Я. Харченко. – 

Луганськ : Альма-матер, 2006. – 320 с. 

Холоденко О. В. Педагогічні умови 

соціальної адаптації випускників шкіл-

інтернатів у соціокультурному 

середовищі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.05 „Соціальна педагогіка” / 

О. В. Холоденко. – К., 2011. – 21 с.  
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13.00.05 / Юлія Іванівна Чернецька. – 

Луганськ, 2007. – 236 с. 

  Шкуркіна В. М. Формування 

соціального здоров’я дітей-сиріт 
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школах-інтернатах : автореф. дис. на 

здобуття наук ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / 

В. М. Шкуркіна. – Луганськ, 2006. – 

20 с. 
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Додаток Б 

Зведена навчальна програма вивчення дисципліни  

„Соціально-педагогічна робота у закладах освіти” 

У змісті теми „Особливості роботи соціального педагога в інтернатних 

закладах та дитячих будинках” (8 год.) пропоновано такі питання: Особливості 

розвитку та виховання дітей, що перебувають у закладах інтернатного типу. 

Напрями роботи з ними. Категорії дітей, що потрапляють до соціальних притулків. 

Особливості соціально-педагогічної роботи в притулку. 

План огляду дитини при надходженні в притулок. Робота соціального 

педагога з різними категоріями дітей з притулку. Особливості роботи соціального 

педагога з дітьми, що виховуються в дитячих будинках сімейного типу. Основні 

розділи роботи з соціально-правового захисту дітей. 

Структура навчальної дисципліни 

„Соціально-педагогічна робота у закладах освіти” 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  зокрема усього  зокрема 

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 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади організації соціально-педагогічної роботи 

в закладах освіти 

Тема 1. 

Особливості роботи 

соціального педагога в 

загальноосвітньому 

навчальному закладі.  

 

 

6 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

2 

      

Тема 2.  

Планування соціально-

педагогічної роботи у 

закладах освіти 

 

8 

 

2 

 

- 

  

2 

 

2 

      

Тема 3. 

Особливості соціально-

педагогічної роботи у 

ДНЗ  

 

6 

 

2 

 

2 

  

2 

 

- 

      

Тема 4. 

Особливості роботи 

соціального педагога в 

інтернатних закладах та 

дитячих будинках  

 

8 

 

2 

 

2 

  

2 

 

2 

      

Тема 5. 

Досвід роботи 

соціального педагога як 

організатора дозвілля   

 

8 

 

2 

 

2 

  

2 

 

2 

      

Тема 6.  

Взаємодія соціального 

педагога з різними 

установами 

6 2 -  2 -       
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План огляду дитини при надходженні в притулок. Робота соціального 

педагога з різними категоріями дітей з притулку. Особливості роботи соціального 

педагога з дітьми, що виховуються в дитячих будинках сімейного типу. Основні 

розділи роботи з соціально-правового захисту дітей. Робота психолога та 

соціального педагога щодо психологічної підтримки дітей, що виховуються в 

інтернатних закладах. Види психологічної допомоги цим дітям: індивідуальне 

консультування, групова робота, психокорекція, психотерапія. Влаштування дитини 

з інтернату до патронатної сім’ї. Профорієнтаційна робота з випускниками закладів 

інтернатного типу. Учнівське самоврядування як одна з форм роботи у підготовці 

випускників закладів інтернатного типу до самостійного життя. Технологія 

створення дитячої системи самоврядування Я. Корчака. Модель міського 

самоврядування ЦР дітей-сиріт „Смарагдове місто” (м. Святогірськ Донецької 

області). 
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Додаток В 

Спецкурс „Підготовка до роботи в закладах інтернатного типу” 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Провідною метою модернізації та вдосконалення вищої освіти в Україні стає 

досягнення принципово нового рівня якості підготовки майбутнього фахівця. 

Підґрунтям для розв’язання цих завдань є Закон України „Про вищу освіту”, 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, Закони України 

„Про соціальні послуги”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні”, „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”.  

Соціальна значущість діяльності, специфічність і складність роботи 

соціального педагога висувають низку особливих вимог до його професійної 

діяльності в закладі інтернатного типу. Проблеми та завдання, які виникають у 

процесі фахової соціально-педагогічної діяльності, здебільшого не мають 

однозначного варіанту розв’язання, тому потребують конструктивного 

переосмислення та перетворення власного досвіду, що неможливо без спеціальної 

підготовки. Професійна підготовка, вивчення сукупності педагогічних дисциплін 

самі по собі, автоматично, не забезпечують накопичення в майбутніх соціальних 

педагогів ціннісно-смислового досвіду професійної соціально-педагогічної 

діяльності, зокрема до роботи в закладах інтернатного типу (далі – ЗІТ). 

Для успішного здійснення своєї діяльності майбутньому соціальному педагогу 

треба бути впевненим у її необхідності, усвідомлювати важливість та її суспільну 

значущість, а також самому володіти низкою якостей, наявність яких дозволяє 

ефективно впливати на вихованців, спрямовувати їх на різноманітну діяльність.  

Здійснений аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду засвідчує, що в 

соціальній педагогіці простежується тенденція невпинного пошуку нових підходів 

до підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах інтернатногот 

типу через оновлення змісту, форм і методів навчання. Соціальний педагог, який 

буде працювати в ЗІТ має володіти  комплексом загально-теоретичних і спеціальних 

знань, високим рівнем психолого-педагогічної компетентності, сукупністю 
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необхідних умінь і навичок, особистісними якостями (комунікативність, 

емпатійність, толерантність тощо).  

Готовність майбутнього соціального педагога до роботи в закладах 

інтернатного типу – це багатоаспектне системне поняття, що становить сукупність 

професійних новоутворень, які забезпечують адаптацію й саморозвиток у майбутній 

професійній діяльності; сформованість особистісних та професійних якостей, що 

забезпечують кваліфіковане виконання майбутньої діяльності з вихованцями 

закладів інтернатного типу.  

Методологічною основу спецкурсу становить концептуальні засади 

професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (О. Безпалько, 

Р. Вайнола, К. Віцукаєва, Ю. Галагузова, О. Гомонюк, І. Звєрєва, А. Капська, 

О. Карпенко, Я. Кічук, С. Коношенко, С. Курінна, О. Луганцева, М. Малькова, 

Л. Міщік, І. Манохіна, О. Москалюк, Л. Неїжпапа, С. Омельченко, В. Поліщук, 

А. Поляничко, Ж. Петрочко, С. Савченко, В. Сластьонін, С. Харченко, 

Ю. Чернецька), окремі аспекти професійної соціально-педагогічної підготовки 

(І. Галатир, С. Гришак, І. Ковчина, О. Кузьміна, Н. Ларіонова, Т. Лесина, 

В. Леонова, В. Раскалінос, О. Тютюник, О. Філь, О. Шароватова, В. Шпак, 

Л. Цибулько). 

Мета спецкурсу – формування готовності майбутніх соціальних педагогів до 

професійної діяльності в закладах інтернатного типу, формування теоретичної бази, 

практичних навичок та особистісних якостей, необхідних при роботі в зазначених 

закладах. 

Завдання спецкурсу полягає у: 

– поглибленні та розширенні теоретичних знань з історії створення закладів 

інтернатного типу; 

– оволодінні знаннями про особливості функціонування закладів 

інтернатного типу в Україні; 

– формуванні у студентів моральної позиції особистості, позитивного 

ставлення до роботи з дітьми, які перебувають у закладах інтернатного типу, і до 

об’єктів (суб’єктів) професійної діяльності; 
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- формуванні сукупності науково-теоретичних знань про професійну діяльність 

майбутнього соціального педагога в ЗІТ та про зміст роботи з дітьми, які перебувають у 

закладах інтернатного типу; 

- формуванні готовності до професійної діяльності в інформаційному 

суспільстві; готовності до використання інформаційних і телекомунікаційних 

технологій у професійній діяльності; готовності до інноваційної діяльності;  

- формуванні готовності у постійному вдосконаленні особистісних 

характеристик і професійних якостей; потребі і здатності до самоосвітньої 

діяльності й саморозвитку; здатності до рефлексії, самоконтролю і корекції процесу 

та результату професійної діяльності. 

Спецкурс „Підготовка до роботи в закладах інтернатного типу ” розраховано 

на 3 кредити – 90 годин, з яких: семінарських занять – 12 годин, практичних занять 

– 24 годин, самостійної роботи – 54 годин. 

При розробці спецкурсу „Підготовка до роботи в закладах інтернатного типу” 

були враховані такі принципи: науковості, системності, систематичності та 

послідовності, доступності, актуальності, зв’язку теорії і практики, поєднання 

навчання та самоосвіти, використання різних форм організації навчання тощо. 

В результаті вивчення спецкурсу „Підготовка до роботи в закладах 

інтернатного типу” студенти мають оволодіти:  

- знаннями: історичних витоків створення закладів інтернатного типу; теорій 

соціальної компетенції, соціалізації та адаптації; програмно-методичних документів 

та матеріалів для роботи з вихованцями в закладах інтернатного типу; нормативно-

правової бази, яка стосується соціального захисту вихованців закладів інтренатного 

типу; передового педагогічного вітчизняного та зарубіжного досвіду соціально-

педагогічної роботи з різними категоріями дітей в зазначених закладах; 

індивідуальних характеристик категорій вихованців закладів інтернатного типу;  

підготовки випускників закладів інтернатного типу до самостійного життя.  

- уміннями: застосовувати теоретичні знання для розв’язання педагогічних 

ситуацій у взаємодії з вихованцями закладів інтернатного типу; використовувати 

діагностичні та дослідні методики роботі з різними категоріями вихованців закладів 
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інтернатного типу; здійснювати корекційну соціально-педагогічну роботу на основі 

сучасних технологій; здійснювати соціально-педагогічний супровід вихованців та 

випускників закладів інтернатного типу.  

Для перевірки засвоєння студентами пропонованого спецскурсу подано 

перелік питань до самоконтролю. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО СПЕЦКУРСУ  

Тема 1. Історичні факти виникнення закладів інтернатного типу в Україні. 

Особливості функціонування закладів інтернатного типу в Україні. (8 годин). 

Становлення і розвиток інтернатних закладів в Україні. Етапи входження 

закладів інтернатного типу в цілісну освітню систему України. Види закладів 

інтернатного типу.  

Список рекомендованої літератури:  

Основна література:5, 8, 12, 15, 24, 25, 31, 38, 41, 48, 49, 54, 56, 58. 

Додаткова література: 3, 4, 6, 9, 13, 18. 

 

Тема 2. Особливості становлення та розвитку особистості вихованців  

в умовах закладів інтернатного типу (20 годин). 

Основні категорії дітей, які мають найбільший ризик залишитися без батьків і 

виховуватись у ЗІТ. Причини та основні ризики потрапляння дітей до ЗІТ. 

Дослідження проблеми сирітства. Проблеми соціалізації та адаптації вихованців 

закладів інтернатного типу. Негативні аспекти соціалізації дітей у ЗІТ. Психологічні 

особливості вихованців ЗІТ. Образ „Я” у дітей, що виховуються у ЗІТ. Проблеми 

інтелектуальної сфери дітей, які перебувають у ЗІТ. Проблема статевої ідентифікації 

у дітей, які виховуються у ЗІТ.  

Список рекомендованої літератури:  

Основна література: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 26, 27, 29, 30, 36, 37, 

38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 53, 56, 57, 60.  

Додаткова література: 9, 14, 15, 16, 18. 
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Тема 3. Соціально-правовий захист дітей, які перебувають  

у закладах інтернатного типу (8 годин). 

Основні принципи Конвенції ООН про права дитини. Основні завдання 

соціальної політики України. Функціонування і діяльність міжнародної організації з 

проблем захисту прав дитини ЮНІСЕФ. Організація роботи соціального педагога з 

питань захисту прав дитини у ЗІТ.  

Список рекомендованої літератури:  

Основна література:1, 5, 20, 21, 22, 24, 28, 38, 39.  

Додаткова література: 1, 5, 18. 

 

Тема 4. Діяльність соціального педагога  

у закладах інтернатного типу (20 годин). 

Основні ролі соціального педагога у ЗІТ. Напрями діяльності, завдання і 

функції соціального педагога у ЗІТ. Основні методи роботи соціального педагога з 

різними категоріями вихованців ЗІТ. Форми і види роботи соціального педагога з 

дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.  

Список рекомендованої літератури:  

Основна література: 4, 5, 7, 9, 14, 16, 22, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 44, 46, 51, 

54, 59.  

Додаткова література: 1, 8, 11, 12, 18. 

 

Тема 5. Соціально-педагогічні технології роботи соціального педагога  

в закладах інтернатного типу (20 годин). 

Соціально-педагогічна технологія (поняття, структура, класифікація). 

Соціальна діагностика у роботі соціального педагога звихованцями ЗІТ. Технологія 

соціальної реабілітації. Технологія соціальної адаптації. Технологшія соціальної 

експертизи. Технологія соціальної профілактики. Соціальний супровід та 

соціальний захист як соціально-педагогічні технології. Казкотерапія. Ігрові 

технології.  

Список рекомендованої літератури:  
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Основна література: 4, 5, 16, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 44, 46, 51, 54, 59.  

Додаткова література: 1,7,  8, 11, 12, 18. 

 

Тема 6. Професійний портрет соціального педагога,  

який працює у ЗІТ (14 годин). 

Професійні вміння соціального педагога (комунікативні, аналітичні, 

організаторські, прогностичні, проектувальні). Психологічні характеристики 

соціального педагога. Психоаналітичні, моральні та психолого-педагогічні якості 

соціального педагога.  

Список рекомендованої літератури:  

Основна література: 4, 5, 16, 22, 28, 29, 36, 38, 39, 40, 46, 51, 54, 59.  

Додаткова література: 1, 4, 8, 11, 12, 18. 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кількість годин відведених на  

Семінарські 

заняття 

Практичні 

заняття 

Самостійну 

роботу 

1 
Історичні факти виникнення закладів 

інтернатного типу в Україні.  
2 2 4 

2 

Особливості становлення та розвитку 

особистості вихованців в умовах закладів 

інтернатного типу. 

2 6 12 

3 
Соціально-правовий захист дітей, які 

перебувають у закладах інтернатного типу. 
2 2 4 

4 
Діяльність соціального педагога у закладах 

інтернатного типу. 
2 6 12 

5 

Соціально-педагогічні технології роботи 

соціального педагога в закладах 

інтернатного типу. 

2 6 12 

6 
Професійний портрет соціального педагога, 

який працює у ЗІТ. 
2 2 10 

 Разом: 12 24 54 

 

Тематика семінарських занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Історичні факти виникнення закладів інтернатного типу в Україні.  2 

2 
Особливості становлення та розвитку особистості вихованців в умовах 

закладів інтернатного типу. 

2 

3 Соціально-правовий захист дітей, які перебувають у закладах 2 
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інтернатного типу. 

4 Діяльність соціального педагога у закладах інтернатного типу. 2 

5 
Соціально-педагогічні технології роботи соціального педагога в закладах 

інтернатного типу. 

2 

6 Професійний портрет соціального педагога, який працює у ЗІТ. 2 

 Разом:  12 

 

 

 

Тематика практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Історичні факти виникнення закладів інтернатного типу в Україні.  2 

2 

Особливості становлення та розвитку особистості вихованців в умовах 

закладів інтернатного типу. 

(Підготовка та проведення марафону „Допоможи дитині”,  

кейс-стаді, робота з блоґом 

https://www.facebook.com/groups/779700935398267/?fref=ts.)  

6 

3 

Соціально-правовий захист дітей, які перебувають у закладах 

інтернатного типу. 

(Робота з блоґом 

https://www.facebook.com/groups/779700935398267/?fref=ts). 

2 

4 

Діяльність соціального педагога у закладах інтернатного типу. 

(Кейс-стаді, робота з блоґом 

https://www.facebook.com/groups/779700935398267/?fref=ts). 

6 

5 

Соціально-педагогічні технології роботи соціального педагога в закладах 

інтернатного типу.  

(Технологія „Переконай песиміста”, проведення форсайт-гри „Мій 

вихованець та його майбутнє життя”, кейс-стаді, 

робота з блоґом 

https://www.facebook.com/groups/779700935398267/?fref=ts). 

6 

6 

Професійний портрет соціального педагога, який працює у ЗІТ. 

(Презентація„Соціальний педагог закладу інтернатного типу – це Я!”,  

робота з блоґом 

 https://www.facebook.com/groups/779700935398267/?fref=ts). 

2 

 Разом: 24 
 

Завдання до самостійної роботи 
 

№ 

з/п 

Назва 

теми 

К-

ть 

год 

Зміст самостійної роботи 

1 

Історичні 

факти 

виникнення 

закладів 

інтернатного 

типу в Україні. 

4 

Підготоуйте реферат на тему: „Виникнення закладів 

інтернатного типу в Україні”; 

Підібрати необхідний матеріал для розкриття теми „Заклади 

інтернатного типу. Сучасний стан та перспективи розвитку”; 

Складіть кросворд до теми. 

https://www.facebook.com/groups/779700935398267/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/779700935398267/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/779700935398267/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/779700935398267/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/779700935398267/?fref=ts
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2 

Особливості 

становлення та 

розвитку 

особистості 

вихованців в 

умовах 

закладів 

інтернатного 

типу. 

12 

Зробіть анотацію на статтю С. Коношенко „Особливості 

соціального становлення підлітків-сиріт, які виховуються в 

школах-інтернатах”; 

Технологія „Кінодидактика”. Підготоуйте рецензію на фільм 

Ролана Бикова „Я сюди більше ніколи не повернуся” („Люба”)  

https://www.youtube.com/watch?v=sOMxpjeamWM та уривок з 

телепередачі „Я сюди більше ніколи не повернуся! 20 років 

потому” (https://vk.com/video61615973_168096629);  

Підготуватися та виступити у „вільний мікрофон” за темами:  

„Психологічні особливості вихованців ЗІТ”; 

„Образ „Я” у дітей, що виховуються у ЗІТ”;  

„Адаптація дітей-сиріт в умовах ЗІТ”. 

3 

Соціально-

правовий 

захист дітей, 

які 

перебувають у 

закладах 

інтернатного 

типу. 

4 Проаналізуйте та законспектуйте основні положення законів 

України, щодо захисту прав дітей, які перебувають у закладах 

інтернатного типу; 

Підготувати матеріали до участі у рольовій грі „Мій перший 

клієнт на консультуванні”.   

4 

Діяльність 

соціального 

педагога у 

закладах 

інтернатного 

типу. 

12 

Cкладання казки „Казка про соціальну роботу в закладі 

інтернатного типу”; 

Написання есе „Чому я хочу / або не хочу працювати в закладах 

ітернатного типу”;  

Підібрати матеріали для розкриття теми „ Основні методи 

роботи соціального педагога з різними категоріями вихованців 

ЗІТ”, оформити у вигляді рукописної книги. 

5 

Соціально-

педагогічні 

технології 

роботи 

соціального 

педагога в 

закладах 

інтернатного 

типу. 

12 

Створення банку та соціально-педагогічних технологій роботи 

соціального педагога в закладах інтернатного типу. 

6 

Професійний 

портрет 

соціального 

педагога, який 

працює у ЗІТ. 

10 

Написання „Листа в майбутнє”; 

Підготувати презентацію „Успішний соціальний педагог” 

 

Методи навчання: практичні та семінарські заняття, самостійна робота, 

дискусійне обговорення в групах, презентація та обговорення проектів, технологія 

казкотерапії, робота з блоґом, моделювання соціально-педагогічних ситуацій, 

перегляд відеофрагментів та обговорення переглянутого, „вільний мікрофон”, 

активний рефлексивний діалог, робота в групах: рішення ситуацій утрудненого 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
https://www.youtube.com/watch?v=sOMxpjeamWM
https://vk.com/video61615973_168096629
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спілкування соціального педагога з дітьми, які виховуються в закладі інтернатного 

типу.  

 

Методи контролю: усне та писемне опитування, самостійна творча робота, 

дидактичне тестування. 

 

Питання до самоконтролю 

1. Види закладів інтернатного типу.  

2. Основні категорії дітей, потрапляють до ЗІТ.  

3. Причини та основні ризики потрапляння дітей до ЗІТ.  

4. Розкрийте поняття „сирітство”, „соціальне сирітство”.  

5. Охарактеризуйте проблеми соціалізації та адаптації вихованців закладів 

інтернатного типу.  

6. Визначте негативні аспекти соціалізації дітей у ЗІТ.  

7. Розкрийте психологічні особливості вихованців ЗІТ.  

8. Охарактеризуйте особливості розвитку образу „Я” у дітей, що виховуються у 

ЗІТ.  

9. Визначте основні проблеми інтелектуальної сфери дітей, які перебувають у ЗІТ.  

10. Організація роботи соціального педагога з питань захисту прав дитини у ЗІТ.  

11. Розкрийте основні ролі соціального педагога у ЗІТ.  

12. Визначте напрями діяльності соціального педагога у ЗІТ. 

13. Визначте основні завдання і функції соціального педагога у ЗІТ. 

14. Основні методи роботи соціального педагога з різними категоріями вихованців 

ЗІТ.  

15. Форми і види роботи соціального педагога з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування.  

16. Соціальна діагностика у роботі соціального педагога звихованцями ЗІТ. 

17. Технологія соціальної реабілітації у роботі соціального педагога звихованцями 

ЗІТ.  
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18. Технологія соціальної адаптації у роботі соціального педагога звихованцями 

ЗІТ.  

19. Технологія соціальної профілактики у роботі соціального педагога 

звихованцями ЗІТ.  

20. Соціальний супровід вихованців ЗІТ у роботі соціального педагога 

21. Казкотерапія у роботі соціального педагога звихованцями ЗІТ.  

22. Ігрові технології у роботі соціального педагога звихованцями ЗІТ.  

23. Розкрити професійні вміння соціального педагога.  

24. Розкрити психологічні характеристики соціального педагога. 

25. Розкрити психолого-педагогічні якості соціального педагога.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота Самостійна 

робота 

Дидактичне 

тестування 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 48 10 100 

4 10 4 10 10 4 
 

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 
83–89 В 

добре  
75–82 С 

68–74 D 
задовільно  

60–67 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1–34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

Методичне забезпечення:  

– підручники, зазначені у списку літератури;  

– блоґ у соціальній мережі Фейсбук „Усе для соціаль них педагог ів” 

https://www.facebook.com/groups/779700935398267/?fref=ts 

https://www.facebook.com/groups/779700935398267/?fref=ts
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– ілюстративні матеріали (комп’ютерні презентації; структурно–логічні схеми, 

інтегративні моделі, узагальнюючі таблиці та інший роздатковий матеріал, що 

використовується під час начальних занять);  

– тематичні комплекти до вивчення курсу. 

 

Рекомендована література 

Базова література: 

1. Артюшкіна Л. М. Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема 

(соціально-правовий аспект) : монографія / Л. М. Артюшкіна, А. О. Поляничко. – 

Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2002. – 268 с. 

2. Бабич С. В. Формування соціальної компетентності дітей-сиріт засобами 

спеціально організованого предметно-розвиваючого середовища / С. В. Бабич // 

Компетентнісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи. – К. : Донецьк, 

2008. – Т. 3. – С. 62 – 66.  

3. Бадер С. О. Соціально-психологічні особливості дітей-сиріт дошкільного віку в 

умовах дитячих будинків / С. О. Бадер // Соц. педагогіка: теорія та практика : метод. 

журн. – 2009. – № 1. – С. 10 – 15.  

4. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. / 

О. В. Безпалько. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 208 с.  

5. Богданова І. М. Соціальна педагогіка: Навч.посіб. / І. М. Богданова. – К. : 

Знання, 2008. – 343 с. 

6. Бондар А. Д. Навчально-виховна робота в школах-інтернатах та групах 

подовженого дня : посіб. для студ. пед. вузів та педучилищ, вчителів і вихователів / 

А. Д. Бондар, Б. С. Кобзар. – К. : Вища шк., 1969. – 303 с.  

7. Висоцька А. Основні завдання, форми і методи громадянського виховання учнів 

спеціальних шкіл-інтернатів / А. М. Висоцька // Дефектологія. – 2005. – № 3. – 

С. 29 – 34. 

8. Вихованці інтернатів про себе і своє життя / О. М. Балакірєва, О. О. Яременко, 

Н. П. Дудар та ін. – К. : УІСД, 2000. – 134 с. 

9. Волкова В. В. Формування готовності до сімейного життя у дітей-сиріт у 



281 

діяльності практичного психолога / В. В. Волкова // Практ. психологія та соц. 

робота. – 2008. – № 6. – С. 40 – 48. 

10. Гошовський Я. О. Становлення образу „Я” в підлітків школи-інтернату в умовах 

депривації батьківського впливу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

психолог. наук : спец. 19.00.07 „Педагогічна і вікова психологія” / 

Я. О. Гошовський. – К., 1995. – 24 с.  

11. Дементьева И. Ф. Социальная адаптация детей-сирот / И. Ф. Дементьева // Соц. 

педагогика. – 2003. – № 2. – С. 64 – 73.  

12. Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування : Затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1242 // Збірник урядових 

нормативних актів України. – 2008. – № 22. – С. 5 – 28. 

13. Долинська Л. В. Ускладнене спілкування в учнів шкіл-інтернатів : навч.-метод. 

посіб. / Л. В. Долинська, Г. Є. Улунова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т 

історії та філософії пед. освіти. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 119 с.  

14. Дорогіна О. В. Особливості превентивної роботи з важковиховуваними дітьми 

молодшого шкільного віку в загальноосвітніх школах-інтернатах : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика 

виховання”/ О. В. Дорогіна – Т., 2004. – 20 с.  

15. Дубровина И. В. О проблемах воспитанников детских домов и школ-интернатов: 

Очерки о развитии детей, оставшихся без родительского попечения / 

И. В. Дубровина. – М. : ТООСИМС, 1995. – 59 с.  

16. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої. – К., 

Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с.  

17. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога : навч. 

посіб. для ВНЗ / Л. М. Завацька – К. : Вид. Дім „Слово”, 2008. – 240 с. 

18. Закон України „Про охорону дитинства” (2001 р.) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 

19. Закон України „Про волонтерський рух” від 23.02.2006 // Відом. Верхов. Ради. – 

№ 43. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
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20. Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов соціально-

правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” від 

13 січня 2005 р. № 2342-IV (із змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua.  

21. Закон України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 

дітей” від 2 червня 2005 p. № 2623-IV) (із змінами) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua.  

22. Закон України „Про соціальні послуги” від 19.06.2003 р. // Відом. Верхов. Ради. 

– 2003. – № 45. – С. 358. 

23. Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua  

24. Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія 

і практика : монографія / І. Д. Звєрєва. – К. : Правда Ярославичів, 1998. – 333 с. 

25. Звіт про здійснення Уповноваженим Президента України з прав дитини  

моніторингового дослідження стану функціонування закладів для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які не мають необхідних умов 

для виховання та навчання в сім’ї, дітей з особливими потребами, ефективність 

використання такими закладами бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення їх 

діяльності (на виконання Доручення Президента України № 1-1/1852 від 22 липня 

2013 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.president.gov.ua/news/27816.html 

26. Канішевська Л. В. Педагогічні основи виховання соціальної зрілості учнів 

старших класів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 

піклування батьків / Л. В. Канішевська. – К. : Стилос, 1998. – 164 с. 

27. Канішевська Л. В. Теоретико-методологічні засади виховання соціальної зрілості 

старшокласників шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської 

опіки, у позаурочній діяльності / Л. В. Канішевська. – К. : Стилос, 2001. – 342 с. 

28. Капська А. Й. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / А. Й. Капська, Л. І. Міщик, 

З. І. Зайцева, О. В. Безпалько та ін. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000. 

– 264 c. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/news/27816.html
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%90$
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29. Капська А. Й., Пєша І. В. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей: 

Навч. посіб. / А. Й. Капська, І. В. Пєша. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 

232 с.  

30. Кахіані Ю. В. Образ дитини-сироти, яка виховується в дитячому будинку / 

Ю. В. Кахіані // Зб. наук. пр. Харк. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди „Теорія і 

методика навчання та виховання”: зб. наук. пр. / [за заг. ред. чл.-кор. НАПН України 

А. В. Троцко. – Х. : ХНПУ, 2011. – Вип. 29. – С. 64 – 69. 

31. Кахіані Ю. В. Виникнення закладів інтернатного типу в Україні / Ю. В. Кахіані // 

Вісн. Донбас. держ. пед. ун-ту. Сер. : Соціальна педагогіка і соціальна робота : 

зб. наук. пр. / за заг. ред. С. О. Омельченко. – Вип. 1. – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – 

С. 130 – 136.  

32. Кахіані Ю. В. Використання технології форсайт-гри як форми квазіпедагогічної 

діяльності майбутніх соціальних педагогів / Ю. В. Кахіані // Гуманізація навчально-

вихованого процесу : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В. І. Сипченко. – Вип. LXX. – 

Ч. І. – Слов’янськ : ДДПУ, 2014 – С. 206 – 213. 

33. Кахіані Ю. В. Метод case-study як сучасна технологія професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах інтернатного типу : метод. 

рек. / укладач Ю. Кахіані. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2015. – 30 с. 

34. Кобзарь Б. С. Специфіка позаурочної виховної роботи з учнями шкіл-інтернатів 

для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків / Б. С. Кобзарь, 

Є. П. Постовойтов. – К. : Стилос, 1997. – 312 с. 

35. Конвенція ООН про права дитини. – К., 1995 

36. Коношенко С. В. Теоретико-методичні основи реабілітаційної роботи з 

соціально дезадаптованими підлітками в умовах індустріального регіону : 

монографія / С. В. Коношенко. – Слов’янськ : „Печатный двор”, 2009. – 251 с. 

37. Коношенко С. В. Особливості соціального становлення підлітків-сиріт, які 

виховуються в школах-інтернатах / С. В. Коношенко // Наук. вісн. Миколаїв. нац. 

ун-ту імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки. – 2015. – № 1. – С. 154 –

 158. 

38. Курінна С. М. Система соціально-педагогічної роботи з дітьми сиротами в 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
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процесі трансформації дитячих будинків : монографія / С. М. Курінна. – 

Слов’янськ : Вид-во „Друкарський двір”, 2012. – 324 с.  

39. Манохіна І. В. Соціально-педагогічна робота з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування : навч. посіб. / І. В. Манохіна. – Д. : 

Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля, 2012. – 276 с.  

40. Міхеєва О. Ю. Соціально-педагогічні умови підготовки соціальних педагогів до 

роботи з прийомними сім’ями: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / О. Ю. Міхеєва.  К., 2012. – 20 с. 

41. МОН моніторить інтернатні заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: / 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id= 246972249& 

cat_id=248446171 (дата звернення: 07.04.2015). 

42. Мухина B. C. Психологическая помощь детям, воспитывающимся в 

учреждениях интернатного типа / В. С. Мухіна // Вопр. психологии. – 1989. – № 1. – 

С. 32 – 39. 

43.  Огренич Н. М. Основи формування соціальної відповідності вихованців шкіл-
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44. Петрочко Ж. В. Дитина в складних життєвих обставинах: соціально-педагогічне 

забезпечення прав : монографія / Ж. В. Петрочко ; М-во освіти і науки України, Ін-т 
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„ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. – 562 с. 
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http://www.kmu.gov.ua/control/uk/%20publish/article?art_id=%20246972249&%20cat_id=248446171
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/%20publish/article?art_id=%20246972249&%20cat_id=248446171
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48. Рассказова О. Історичні витоки та сучасний стан проблеми розвитку соціальності 

учнів з інвалідністю у системі освіти / О. Рассказова // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. 

ун-ту ім. П. Тичини. – 2013. – Вип. 3. – С. 15 – 18. 

49. Слюсаренко В. Г. Соціально-педагогічні функції установ інтернатного і 

напівінтернатного типу і умови їх реалізації в Україні : дис.. ... д-ра пед. наук : 
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50. Софій Н. З. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / Н. З. Софій, 

Ю. М. Найда // Інклюзивна школа: особливості організації та управління : навч.-

метод. посіб. / кол. авт. : А. А. Колупаєва, Ю. М. Найда, Н. З. Софій та ін. ; за заг. 

ред. Даниленко Л. І. – К., 2007. – 128 с. 

51. Технології соціально-педагогічної діяльності: навч. посіб. для студентів напряму 

підготовки „Соціальна педагогіка” / За заг. ред. Н. В. Заверико. – Запоріжжя: 

Запорізькій національний університет, 2014. – 280 с. 

52. Улунова Г. Є. Психологічна корекція ускладненого спілкування в учнів шкіл-

інтернатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 

19.00.07 „Педагогічна та вікова психологія” / Г. Є. Улунова. – К., 2006. – 20 с.  

53. Хархан Г. Д. Підготовка дітей-сиріт в умовах інтернатного закладу до сімейного 

життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 

„Соціальна педагогіка” / Г. Д. Хархан. – Луганськ, 2011. – 20 с. 

54. Харченко С. Я. Соціально-педагогічні технології : навч.-метод. посіб. / 

С. Я. Харченко, Н. П. Краснова. – Луганськ : Альма_матер, 2005. – 552 с.  

55. Холоденко О. В. Педагогічні умови соціальної адаптації випускників шкіл-

інтернатів у соціокультурному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.05 „Соціальна педагогіка” / О. В. Холоденко. – К., 2011. 

– 21 с.  

56. Цибулько Л. Г. Соціально педагогічна робота з дітьми-сиротами та дітьми, 
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„Друкарський двір”, 2012. – 344 с.  

57. Чернецька Ю. І. Соціально-педагогічні умови адаптації старших підлітків у 
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Чернецька Юлія Іванівна. – Луганськ, 2007. – 236 с. 
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Додаткова література: 

1. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю 

у територіальній громаді: теоретико-методичні основи : монографія / 

О. В. Безпалько. – К. : Наук. світ, 2006. – 192 с. 

2. Бехтерева Л. Г. Возможности использования социальных сетей в современном 

образовательном процессе в вузах / Л. Г. Бехтерева, Н. Ю. Марголис, 

В. А. Никитенко // Молодой ученый. – 2015. – № 6. – С. 575 – 578.  

3. Витоки і причини соціального сирітства в Росії та шляхи його подолання 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

 http // www.tula.net/tgpu/Bschool/Reasons/reason1.htm 

4. Вознюк О. В. Цільові орієнтири розвитку особистості в системі освіти: 

інтегративний підхід : монографія / О. В. Вознюк, О. А. Дубасенюк. – Житомир : 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 684 с. 

5. Волинець Л. С. Права дитини в Україні: проблеми та перспективи / 

Л. С. Волинець. – К. : ЛОГОС, 2000. – 74 с.  

6. Дитячі інтернатні заклади: за станом на 2005 р. / Держкомстат України : стат. 

бюл. – Офіц. видан. – К. : Вид-во Держкомстату України, 2005. – 674 с. 

https://sites.google.com/site/cetakoznasiditi/home/comu-ne-zmensuetsa-kilkist-sirit-v-ukraieni
https://sites.google.com/site/cetakoznasiditi/home/comu-ne-zmensuetsa-kilkist-sirit-v-ukraieni
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7. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / 

І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 351 с. 

8. Дубасенюк О. А. Теорія і практика професійної виховної діяльності педагога : 

монографія / О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2005. – 

367 с. 

9. Думки населення щодо соціального сирітства, форм опіки й усиновлення дітей, 

позбавлених батьківської опіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

 http://sirotstvy.net/library/manuals/65.html/  

10. Ефимов Е. Г. Использование социальных сетей в организации учебного 

процесса в рамках реализации ФГОС (обзор зарубежных исследований) / 

Е. Г. Ефимов, Н. В. Дулина // Изв. Волгогр. гос. техн. ун-та. – 2013. – Т. 10. – 

№ 13(116). – С. 58 – 61. 

11. Заверико Н. В. Соціально-педагогічна практика: зміст та оцінювання її 

результатів / Н. В. Заверико // Соц. педагогіка: теорія та практика : метод. журн. – 

2013. – № 2. – С. 72 – 77. 

12.  Кічук Н. В. Ключові компетентності фахівця як педагогічна проблема / 

Н. В. Кічук // Наук. вісн. Південноукр. держ. ун-ту К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – 

О., 2004. – Вип. 8/9. – С. 53 – 59. 

13. Пічкар О. П. Система підготовки фахівців соціальної роботи у Великій 

Британії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Пічкар Ольга Павлівна. – Ужгород, 

2002. – 213 с.  
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серед дітей-сиріт молодшого шкільного віку в навчально-виховних закладах 

інтернатного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

13.00.05 „Соціальна педагогіка”/ О. Р. Поляновська. – К., 2012. – 22 с. 

15. Поляничко А. О. Подолання соціальної  деривації дітей-сиріт в умовах 

загальноосвітньої школи-інтернату : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
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Додаток Д 

Методика для діагностики навчальної мотивації студентів  

(А. Реан і В. Якунін, модифікація Н. Бадмаєвої) 

Шкали: навчальні мотиви – комунікативні, уникнення, престижу, професійні, 

творчої самореалізації, навчально-пізнавальні, соціальні мотиви. 

Призначення тесту: діагностика навчальної мотивації студентів. 

Опис тесту. 

Методику розроблену на основі питальника А. А. Реан і В. А. Якуніна. До 16 

тверджень названого вище питальника додані твердження, що характеризують 

мотиви навчання, виділені В. Г. Леонтьєвим, а також твердження, що 

характеризують мотиви навчання, отримані Н. Ц. Бадмаєвою в результаті 

опитування студентів і школярів. Це комунікативні, професійні, навчально-

пізнавальні, широкі соціальні мотиви, а також мотиви творчої самореалізації, 

уникнення невдачі і престижу. 

Інструкція до тесту. 

Оцініть за 5-бальною системою наведені мотиви навчальної діяльності за 

значущістю для Вас: 1 бал відповідає мінімальній значущості мотиву, 5 балів – 

максимальній. 

Тест 

1. Вчуся, тому що мені подобається обрана професія. 

2. Щоб забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності. 

3. Хочу стати фахівцем. 

4. Щоб дати відповіді на актуальні питання, що належать до сфери майбутньої 

професійної діяльності. 

5. Хочу повною мірою використовувати наявні в мене задатки, здібності і 

схильності до обраної професії. 

6. Щоб не відставати від друзів. 

7. Щоб працювати з людьми, треба мати глибокі і всебічні знання. 

8. Тому що хочу бути в числі кращих студентів. 

9. Тому що хочу, щоб наша навчальна група стала кращою в інституті. 
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10. Щоб заводити знайомства і спілкуватися з цікавими людьми. 

11. Тому що отримані знання дозволять мені добитися всього необхідного. 

12. Необхідно закінчити інститут, щоб у знайомих не змінилася думка про 

мене як здібну, перспективну людину. 

13. Щоб уникнути осуду й покарання за погане навчання. 

14. Хочу бути шанованою людиною навчального колективу. 

15. Не хочу відставати від однокурсників, не бажаю опинитися серед 

відстаючих. 

16. Тому що від успіхів у навчанні залежить рівень моєї матеріальної 

забезпеченості в майбутньому. 

17. Успішно вчитися, складати іспити на „4” і „5”. 

18. Просто подобається вчитися. 

19. Потрапивши в інститут, вимушений учитися, щоб закінчити його. 

20. Бути постійно готовим до чергових занять. 

21. Успішно продовжити навчання на подальших курсах, щоб дати відповіді 

на конкретні навчальні питання. 

22. Щоб придбати глибокі й міцні знання. 

23. Тому що в майбутньому думаю зайнятися науковою діяльністю за фахом. 

24. Будь-які знання знадобляться в майбутній професії. 

25. Тому що хочу принести більше користі суспільству. 

26. Стати висококваліфікованим фахівцем. 

27. Щоб дізнаватися нове, займатися творчою діяльністю. 

28. Щоб дати відповіді на проблеми розвитку суспільства, життєдіяльності 

людей. 

29. Бути на хорошому рахунку у викладачів. 

30. Домогтися схвалення батьків та оточуючих. 

31. Вчуся заради виконання обов’язку перед батьками, школою. 

32. Тому що знання надають мені впевненість у собі. 

33. Тому що від успіхів у навчанні залежить моє майбутнє службове 

становище. 
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34. Хочу отримати диплом з гарними оцінками, щоб мати перевагу перед 

іншими. 

Обробка та інтерпретація результатів тесту 

• Шкала 1. Комунікативні мотиви: 7, 10, 14, 32. 

• Шкала 2. Мотиви уникнення: 6, 12, 13, 15, 19. 

• Шкала 3. Мотиви престижу: 8, 9, 29, 30, 34. 

• Шкала 4. Професійні мотиви: 1, 2, 3, 4, 5, 26. 

• Шкала 5. Мотиви творчої самореалізації: 27, 28. 

• Шкала 6. Навчально-пізнавальні мотиви: 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. 

• Шкала 7. Соціальні мотиви: 11, 16, 25, 31, 33. 

При обробці результатів тестування необхідно підрахувати середній показник 

за кожною шкалою питальника. 
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Додаток Е 

Морфологічний тест життєвих цінностей 

(автори – В. Сопов, Л. Карпушина) 

Просимо оцінити Ваші бажання і прагнення, які спонукають Вас до певних дій, 

промовляючи фразу: „Для мене зараз (ваша оцінка)...” 

- якщо твердження НЕ МАЄ НІЯКОГО ЗНАЧЕННЯ, відмітьте цифру „1”, 

- якщо твердження МАЄ НЕВЕЛИКЕ ЗНАЧЕННЯ, відмітьте цифру „2”, 

- якщо твердження МАЄ ПЕВНЕ ЗНАЧЕННЯ, відмітьте цифру „3”, 

- якщо твердження ВАЖЛИВО, відмітьте цифру „4”, 

- якщо твердження ДУЖЕ ВАЖЛИВО, відмітьте цифру „5”. 

Просимо Вас пам’ятати, що тут не може бути правильних і неправильних 

відповідей і що правильною буде правдива відповідь. Намагайтеся не 

використовувати для оцінки  твердження цифру „3”. 
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1. Постійно підвищувати свою професійну 

кваліфікацію 

1 2 3 4 5 

2 Вчитися, щоб дізнаватися щось нове в 

досліджуваній галузі знань 

1 2 3 4 5 

3. Щоб вигляд мого дому постійно 

змінювався 

1 2 3 4 5 

4. Спілкуватися з різними людьми, брати 

участь у суспільній діяльності 

1 2 3 4 5 

5. Щоб люди, з якими я проводжу вільний 

час, захоплювалися тим же, чим і я 

1 2 3 4 5 

6. Щоб участь у спортивних змаганнях 

допомагала мені у встановленні особистих 

рекордів 

1 2 3 4 5 

7. Відчувати антипатії до інших 1 2 3 4 5 

8. Мати цікаву роботу, що повністю 

поглинає мене 

1 2 3 4 5 

9. Створювати щось нове в галузі знань, 

що вивчається мною  

1 2 3 4 5 

10. Бути лідером у моїй родині 1 2 3 4 5 

11. Не відставати від часу, цікавитися 

суспільно-політичним життям 

1 2 3 4 5 

12. У своєму захопленні швидко досягати 

поставлених цілей 

1 2 3 4 5 
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13. Щоб фізична підготовленість дозволяла 

надійно виконувати роботу, яка дає 

хороший заробіток 

1 2 3 4 5 

14. Висловити майже радість, коли в людей 

неприємності 

1 2 3 4 5 

15. Вчитися, щоб „не закопувати свій 

талант у землю” 

1 2 3 4 5 

16. Разом з родиною відвідувати концерти, 

театри, виставки 

1 2 3 4 5 

17. Застосовувати власні методи в 

громадській діяльності 

1 2 3 4 5 

18. Бути членом будь-якого клубу за 

інтересами 

1 2 3 4 5 

19. Щоб інші помічали мою спортивну 

фігуру 

1 2 3 4 5 

20. Не відчувати почуття розчарування, 

коли висловлюють думку, протилежну моїй 

1 2 3 4 5 

21. Винаходити, удосконалювати, 

придумувати нове у своїй професії 

1 2 3 4 5 

22. Щоб рівень моєї освіченості дозволяв 

відчувати себе впевнено в спілкуванні з 

різними людьми 

1 2 3 4 5 

23. Вести такий спосіб сімейного життя, 

який цінується суспільством 

1 2 3 4 5 

24. Досягати конкретних цілей, займаючись 

громадською діяльністю 

1 2 3 4 5 

25. Щоб моє захоплення допомагало 

зміцнити моє матеріальне становище 

1 2 3 4 5 

26. Щоб фізична підготовленість робила 

мене незалежним у будь-яких ситуаціях 

1 2 3 4 5 

27. Щоб сімейне життя виправило деякі 

недоліки моєї натури 

1 2 3 4 5 

28. Знаходити внутрішнє задоволення в 

активному громадському житті 

1 2 3 4 5 

29. У вільний час створювати щось нове, 

чого раніше не існувало 

1 2 3 4 5 

30. Щоб моя фізична форма дозволяла мені 

впевнено спілкуватися в будь-якій компанії 

1 2 3 4 5 

31. Не відчувати коливань, коли комусь 

потрібно допомогти в біді 

1 2 3 4 5 

32. Мати приятельські стосунки з колегами 

по роботі 

1 2 3 4 5 

33. Вчитися, щоб не відставати від людей 

мого кола 

1 2 3 4 5 

34. Щоб мої діти випереджали в своєму 

розвитку однолітків 

1 2 3 4 5 

35. Отримувати матеріальну винагороду за 

громадську діяльність 

1 2 3 4 5 
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36. Щоб моє захоплення підкреслювало 

мою індивідуальність 

1 2 3 4 5 

37. Розвивати свої організаторські 

здібності, займаючись громадською 

діяльністю 

1 2 3 4 5 

38. Повністю зосередитися на своєму 

захопленні, проводячи вільний час за хобі 

1 2 3 4 5 

39. Придумувати нові вправи для фізичної 

розминки 

1 2 3 4 5 

40. Перед тривалою поїздкою завжди 

продумувати, що взяти з собою 

1 2 3 4 5 

41. Яке враження моя робота справляє на 

інших людей 

1 2 3 4 5 

42. Отримати вищу освіту або вступити до 

аспірантури, отримати вчений ступінь 

1 2 3 4 5 

43. Щоб моя родина володіла дуже високим 

рівнем матеріального добробуту 

1 2 3 4 5 

44. Твердо відстоювати певну думку в 

суспільно-політичних питаннях 

1 2 3 4 5 

45. Знати свої здібності у сфері хобі 1 2 3 4 5 

46. Отримувати задоволення навіть від 

важкого фізичного навантаження 

1 2 3 4 5 

47. Уважно слухати співрозмовника, хто б 

він не був 

1 2 3 4 5 

48. У роботі швидко досягати поставлених 

планів 

1 2 3 4 5 

49. Щоб рівень освіти допоміг би мені 

зміцнити моє матеріальне становище 

1 2 3 4 5 

50. Зберігати повну свободу і незалежність 

від членів моєї сім'ї 

1 2 3 4 5 

51. Щоб активна фізична діяльність 

дозволяла змінювати мій характер 

1 2 3 4 5 

52. Не думати, коли у людей неприємності, 

що вони отримали по заслугах 

1 2 3 4 5 

53. Щоб на роботі була можливість 

отримання додаткових матеріальних благ 

(премії, путівки, вигідні відрядження і т.д.) 

1 2 3 4 5 

54. Вчитися, щоб „не загубитися в натовпі” 1 2 3 4 5 

55. Кидати щось робити, коли не впевнений 

у своїх силах 

1 2 3 4 5 

56. Щоб моя професія підкреслювала 

індивідуальність 

1 2 3 4 5 

57. Займатися вивченням нових віянь у моїй 

професійній діяльності 

1 2 3 4 5 

58. Вчитися, отримуючи при цьому 

задоволення 

1 2 3 4 5 

59. Постійно цікавитися новими методами 

навчання і виховання дітей у сім'ї 

1 2 3 4 5 



295 

Продовження дод. Е 

60. Беручи участь в суспільному житті, 

взаємодіяти з досвідченими людьми 

1 2 3 4 5 

61. Завоювати повагу людей завдяки своєму 

захопленню 

1 2 3 4 5 

62. Завжди досягати поставлених 

спортивних розрядів і звань 

1 2 3 4 5 

63. Не кидати щось робити, якщо немає 

впевненості в своїх силах 

1 2 3 4 5 

64. Отримувати задоволення не від 

результатів роботи, а від самого процесу 

1 2 3 4 5 

65. Підвищувати рівень своєї освіти, щоб 

зробити внесок у дисципліну 

1 2 3 4 5 

66. Щоб для мене не мало значення, що 

лідер у сім'ї – хтось інший 

1 2 3 4 5 

67. Щоб мої суспільно-політичні погляди 

збігалися з думкою авторитетних для 

мене людей 

1 2 3 4 5 

68. Займаючись на дозвіллі улюбленою 

справою, детально продумувати свої дії 

1 2 3 4 5 

69. Беручи участь у різних змаганнях, 

завоювати якийсь приз, винагороду 

1 2 3 4 5 

70. Не говорити з наміром неприємних 

речей 

1 2 3 4 5 

71. Знати, якого рівня освіти можна 

досягти з моїми здібностями, щоб їх 

удосконалювати 

1 2 3 4 5 

72. В шлюбі бути завжди абсолютно 

надійним 

1 2 3 4 5 

73. Щоб життя мого оточення постійно 

змінювалася 

1 2 3 4 5 

74. Захоплюватися у вільний час, 

спілкуючись з людьми, які захоплюються 

тим самим 

1 2 3 4 5 

75. Брати участь у спортивних змаганнях, 

щоб продемонструвати свою перевагу 

1 2 3 4 5 

76. Не відчувати внутрішнього протесту, 

коли мене просять надати послугу 

1 2 3 4 5 

77. Щоб прийоми моєї роботи 

змінювалися 

1 2 3 4 5 

78. Підвищувати рівень своєї освіти, щоб 

бути вхожим в коло розумних і цікавих 

людей 

1 2 3 4 5 

79. Мати дружину (чоловіка) з родини 

високого соціального положення 

1 2 3 4 5 

80. Досягати поставленої мети своєї 

громадської діяльності 

1 2 3 4 5 
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81. У своєму захопленні створювати 

необхідні в житті речі (одяг, меблі, 

техніку і т. п.) 

1 2 3 4 5 

82. Щоб фізична підготовка, даючи 

свободу в рухах, створювала і відчуття 

особистої свободи 

1 2 3 4 5 

83. Навчитися розуміти характер моєї 

дружини (чоловіка), щоб уникнути 

сімейних конфліктів 

1 2 3 4 5 

84. Бути корисним для суспільства 1 2 3 4 5 

85. Вносити різні удосконалення в сферу 

мого хобі 

1 2 3 4 5 

86. Щоб серед членів моєї спортивній 

секції (клубу, команди) було багато 

друзів 

1 2 3 4 5 

87. Уважно стежити за тим, як я 

одягнений 

1 2 3 4 5 

88. Щоб під час роботи постійно була 

можливість спілкуватися з колегами 

1 2 3 4 5 

89. Щоб рівень моєї освіти відповідав 

рівню освіти людини, думку якої я ціную 

1 2 3 4 5 

90. Ретельно планувати своє сімейне 

життя 

1 2 3 4 5 

91. Займати місце в суспільстві, яке 

зміцнювало б моє матеріальне 

положення 

1 2 3 4 5 

92. Щоб мої погляди на життя 

проявлялися у моєму захопленні 

1 2 3 4 5 

93. Займатися громадською діяльністю, 

вчитися переконувати людей у своїй 

точці зору 

1 2 3 4 5 

94. Щоб захоплення займало більшу 

частину мого вільного часу 

1 2 3 4 5 

95. Щоб моя вигадка проявлялася навіть 

у ранковій зарядці 

1 2 3 4 5 

96. Завжди охоче визнавати свої помилки 1 2 3 4 5 

97. Щоб моя робота була на рівні і навіть 

краще, ніж у інших 

1 2 3 4 5 

98. Щоб рівень моєї освіти допоміг би 

мені зайняти бажану посаду 

1 2 3 4 5 

99. Щоб чоловік (дружина) отримувала 

високу зарплату 

1 2 3 4 5 

100. Мати власні політичні переконання 1 2 3 4 5 

101. Щоб коло моїх захоплень постійно 

розширювалося 

1 2 3 4 5 

102. Мати, перш за все, моральне 

задоволення від досягнутих успіхів у 

спорті 

1 2 3 4 5 
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103. Не вигадувати вагому причину, щоб 

виправдатися 

1 2 3 4 5 

104. Перед початком роботи чітко її 

розпланувати 

1 2 3 4 5 

105. Щоб моя освіта давала можливість 

отримання додаткових матеріальних благ 

(гонорари, пільги) 

1 2 3 4 5 

106. У сімейному житті спиратися лише 

на власні погляди, навіть якщо вони 

суперечать суспільній думці 

1 2 3 4 5 

107. Витрачати багато часу на читання 

літератури, перегляд передач і фільмів 

про спорт 

1 2 3 4 5 

108. Не заздрити долі інших 1 2 3 4 5 

109. Мати високооплачувану роботу 1 2 3 4 5 

110. Вибрати рідкісну, унікальну 

спеціальність для навчання, щоб краще 

проявити свою індивідуальність 

1 2 3 4 5 

111. Поводитися за столом вдома так 

само, як і на людях 

1 2 3 4 5 

112. Щоб моя робота не суперечила моїм 

життєвим принципам 

1 2 3 4 5 
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Додаток Ж 

Методика діагностики ціннісних орієнтацій у кар’єрі 

(„Якорі кар’єри”) (Е. Шейн, переклад і адаптація В. Чікер, В. Винокурова) 

„Якорі кар’єри” – це ціннісні орієнтації, соціальні установки, інтереси тощо, 

соціально зумовлені спонукання до діяльності, характерні для певної людини. 

Кар’єрні орієнтації виникають на початку кар’єри, вони стійкі і можуть залишатися 

стабільними тривалий час. Проте часто людина реалізує свої кар’єрні орієнтації не 

усвідомлено. Тест дозволяє виявити такі майбутні кар’єрні орієнтації: професійна 

компетентність, менеджмент, автономія, стабільність, служіння, виклик, інтеграція 

стилів життя, підприємництво. 

Інструкція. Будь ласка, оцініть, наскільки важливим є для Вас кожне із 

наступних тверджень? 

Варіанти відповідей: 1 – абсолютно не важливе, 10 – виключно важливе. Інші 

відповіді 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – розподіліть за значущістю для Вас. 

Оцініть твердження. 

1. Будувати свою кар’єру в межах конкретної наукової або соціальної сфери. 

2. Здійснювати нагляд і контроль над людьми, впливати на них на всіх рівнях. 

3. Мати можливість робити все по-своєму і не бути обмеженим правилами 

будь-якої організації або закладу. 

4. Мати постійне місце роботи з гарантованим окладом і соціальною 

захищеністю. 

5. Використовувати своє вміння спілкуватися на користь людям, допомагати 

іншим. 

6. Працювати над проблемами, які видаються майже нерозв’язними. 

7. Вести такий спосіб життя, щоб інтереси сім’ї і кар’єри взаємно 

врівноважували один одну. 

8. Створити і побудувати щось, що буде цілком моїм твором або ідеєю. 

9. Продовжувати роботу за фахом, ніж отримати більш високу посаду, не 

пов’язану з моєї спеціальністю. 
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10. Бути першим керівником закладу. 

11. Мати роботу, не пов’язану з режимом або іншими організаційними 

обмеженнями. 

12. Працювати в закладі, яка забезпечить мені стабільність на тривалий період 

часу. 

13. Використовувати свої вміння та здібності на те, щоб зробити світ кращим. 

14. Змагатися з іншими і перемагати. 

15. Будувати кар’єру, яка дозволить мені не змінювати свого способу життя. 

16. Створити нове комерційне підприємство. 

17. Присвятити все життя обраній професії. 

18. Обійняти високу керівну посаду. 

19. Мати роботу, яка представляє максимум свободи та автономії у виборі 

характеру занять, часу виконання тощо. 

20. Залишатися на одному місці проживання, ніж переїхати у зв’язку з 

підвищенням. 

21. Мати можливість використовувати свої вміння і таланти для служіння 

важливій меті. 

22. Єдина справжня мета моєї кар’єри – знаходити і вирішувати складні 

проблеми, незалежно від того, в якій області вони виникли. 

23. Я завжди прагну приділяти однакову увагу моїй родині і моїй кар’єрі. 

24. Я завжди перебуваю в пошуку ідей, які дадуть мені можливість почати і 

побудувати свою власну справу. 

25. Я погоджуся на керівну посаду тільки в тому випадку, якщо вона  

знаходиться у сфері моєї професійної компетенції. 

26. Я хотів би досягти такого положення в організації, яке давало б  

можливість спостерігати за роботою інших та інтегрувати їх діяльність. 

27. У моїй професійній діяльності я найбільше піклувався про свою свободу та 

автономію. 

28. Для мене важливіше залишитися на нинішньому місці проживання, ніж 

отримати підвищення або нову роботу в іншій діяльності. 
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29. Я завжди шукав роботу, на якій міг би приносити користь іншим. 

30. Змагання і виграш – це найбільш важливі та хвилюючі сторони моєї 

кар’єри. 

31. Кар’єра має сенс тільки в тому випадку, якщо вона дозволяє вести життя, 

яка мені подобається. 

32. Підприємницька діяльність буде складати центральну частину моєї 

кар’єри. 

33. Я б скоріше пішов з організації, ніж став займатися роботою, не 

пов’язаною з моєю професією. 

34. Я буду вважати, що досяг успіху в кар’єрі тільки тоді, коли стану 

керівником високого рівня в організації. 

35. Я не хочу, щоб мені заважала яка-небудь організація або світ бізнесу. 

36. Я б вважав за краще працювати в закладі, який забезпечує тривалий 

контракт. 

37. Я б хотів присвятити свою кар’єру досягненню важливої і корисної мети. 

38. Я відчуваю себе успішним тільки тоді, коли я постійно залучений до 

вирішення складних проблем або в ситуацію змагання. 

39. Вибрати і підтримувати певний спосіб життя важливіше, ніж домагатися 

успіху в кар’єрі. 

40. Я завжди хотів створити і побудувати свій власний бізнес. 

41. Я віддаю перевагу роботі, яка не пов’язана з відрядженнями. 

Ключ до тесту 

Професійна компетентність: 1, 9, 17, 25, 33. 

Менеджмент: 2, 10, 18, 26, 34. 

Автономія (незалежність): 3, 11, 19, 27, 35. 

Стабільність роботи: 4, 12, 36. 

Стабільність місця проживання: 20, 28, 41. 

Служіння: 5, 13, 21, 29, 37. 

Виклик: 6, 14, 22, 30, 38. 

Інтеграція стилів життя: 7, 15, 23, 31, 39. 
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Підприємництво: 8, 16, 24, 32, 40. 

По кожній з восьми кар’єрних орієнтацій підраховується кількість балів. Для 

цього необхідно, користуючись ключем, підсумувати бали по кожній орієнтації і 

отриману суму розділити на кількість питань (5 для всіх орієнтацій, крім 

„стабільності”). Отже, визначається провідна кар'єрна орієнтація – кількість 

набраних балів повинна бути не менше п’яти. Іноді провідною не стає жодна 

кар’єрна орієнтація – у такому випадку кар'єра не є центральною в житті 

особистості. 

Інтерпретація результатів тесту 

1. Професійна компетентність 

Бути професіоналом, майстром у своїй справі.  

Ця орієнтація пов'язана з наявністю здібностей і талантів у певній галузі. 

Люди з такою орієнтацією хочуть бути майстрами своєї справи, вони бувають 

особливо щасливі, коли досягають успіху в професійній сфері, але швидко 

втрачають інтерес до роботи, яка не дозволяє розвивати їх здібності. Навряд чи їх 

зацікавить навіть значно більш висока посада, якщо вона не пов'язана з їх 

професійним компетенціями. Вони шукають визнання своїх талантів, що має 

виражатися у статусі, відповідному їх майстерності. Вони готові керувати іншими в 

межах своєї компетенції, але управління не представляє для них особливого 

інтересу. Тому багато з цієї категорії відкидають роботу керівника, управління 

розглядають як необхідну умову для просування в своїй професійній сфері. 

2. Менеджмент 

Керувати людьми, проектами, бізнес-процесами тощо. 

Для цих людей першорядне значення має орієнтація особистості на інтеграцію 

зусиль інших людей, повнота відповідальності за кінцевий результат і з'єднання 

різних функцій організації. З віком і досвідом ця кар'єрна орієнтація виявляється 

сильніше. Можливості для лідерства, високого доходу, підвищених рівнів 

відповідальності і внесок в успіх своєї організації є ключовими цінностями та 

мотивами. Головне для них – управління: людьми, проектами, будь-якими бізнес 

процесами – це в цілому не має принципового значення. Центральне поняття їх 
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професійного розвитку – влада, усвідомлення того, що від них залежить прийняття 

ключових рішень. Причому для них не є принциповим управління власним 

проектом або цілим бізнесом, швидше навпаки, вони більшою мірою орієнтовані на 

побудову кар’єри в найманому менеджменті, але за умови, що їм будуть делеговані 

значні повноваження. Людина з такою орієнтацією буде вважати, що не досягла 

мети своєї кар'єри, поки не займе посаду, на якій буде керувати різними сторонами 

діяльності підприємства. 

3. Автономія (незалежність) 

Головне в роботі – це свобода і незалежність.  

Первинна турбота особистості з такою орієнтацією - звільнення від 

організаційних правил, норм і обмежень. Вони відчувають труднощі, пов'язані з 

встановленими правилами, процедурами, робочим днем, дисципліною, формою 

одягу і т.д. Вони люблять виконувати роботу своїм способом, темпом і за власним 

стандартам. Вони не люблять, коли робота втручається в їх особисте життя, тому 

воліють робити незалежну кар’єру власним шляхом. Вони скоріше виберуть 

низькосортну роботу, ніж відмовляться від автономії і незалежності. Для них 

першочергове завдання розвитку кар’єри - отримати можливість працювати 

самостійно, самому вирішувати, як, коли і що робити для досягнення тих чи інших 

цілей. Кар’єра для них – це, насамперед, спосіб реалізації їх волі, тому будь-які 

рамки і суворе підпорядкування відштовхнуть їх навіть від зовні привабливою 

вакансії. Така людина може працювати в організації, яка забезпечує достатню 

ступінь свободи. 

4. Стабільність роботи 

Стабільна, надійна робота на тривалий час.  

Ці люди мають потребу в безпеці, захисті і можливості прогнозування і будуть 

шукати постійну роботу з мінімальною вірогідністю звільнення. Ці люди 

ототожнюють свою роботу зі своєю кар’єрою. Їх потреба в безпеці і стабільності 

обмежує вибір варіантів кар’єри. 

Авантюрні або короткострокові проекти і компанії, що тільки стають на ноги 

їх, швидше за все, не приваблюють. Вони дуже цінують соціальні гарантії, які може 
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запропонувати роботодавець, і зазвичай їхній вибір місця роботи пов’язаний саме з 

тривалим контрактом і стабільним положення компанії на ринку. Такі люди 

відповідальність за управління своєю кар’єрою перекладають на наймача. 

Часто ця ціннісна орієнтація поєднується з невисоким рівнем домагань. 

5. Стабільність місця проживання 

Головне – жити у своєму місті (мінімум переїздів, відряджень). 

Важливіше залишитися на одному місці проживання, ніж отримати 

підвищення або нову роботу на новій місцевості. Переїзд для таких людей 

неприйнятний, і навіть часті відрядження є для них негативним чинником при 

розгляді пропозиції про роботу. 

6. Служіння 

Утілювати в роботі свої ідеали і цінності. 

Ця ціннісна орієнтація характерна для людей, які займаються справою через 

бажання реалізувати в своїй роботі головні цінності. Вони часто орієнтовані більше 

на цінності, ніж на потрібні в цьому виді роботи здібності. Вони прагнуть приносити 

користь людям, суспільству, для них дуже важливо бачити конкретні плоди своєї 

роботи, навіть якщо вони і не виражені в матеріальному еквіваленті. Основна теза 

побудови кар’єри – отримати можливість максимально ефективно використовувати 

їх таланти і досвід для реалізації суспільно важливої мети. 

Люди, орієнтовані на служіння, товариські і часто консервативні. Людина з 

такою орієнтацією не буде працювати в організації, яка ворожа його цілям і 

цінностям. 

7. Виклик 

Зробити неможливе – можливо, вирішувати унікальні завдання. 

Ці люди вважають успіхом подолання непереборних перешкод, рішення 

нерозв’язних проблем або просто виграш. Вони орієнтовані на те, щоб „кинути 

виклик”. Для одних людей виклик представляє більш важку роботу, для інших – це 

конкуренція і міжособистісні відносини. Вони орієнтовані на рішення свідомо 

складних завдань, подолання перешкод заради перемоги в конкурентній боротьбі. 

Вони відчувають себе успішними тільки тоді, коли постійно залучені до вирішення 
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складних проблем або в ситуацію змагання. Кар’єра для них – це постійний виклик 

їх професіоналізму, і вони завжди готові його прийняти. Соціальна ситуація 

найчастіше розглядається з позиції „виграшу-програшу”. Процес боротьби і 

перемога більш важлива для них, ніж конкретна область діяльності або кваліфікація. 

Новизна, різноманітність і виклик мають для них дуже велику цінність, і, якщо все 

йде дуже просто, їм стає нудно. 

8. Інтеграція стилів життя 

Збереження гармонії між сформованим особистим життям і кар’єрою.  

Для людей цієї категорії кар'єра має асоціюватися із загальним стилем життя, 

врівноважуючи потреби людини, родини і кар’єри. Вони хочуть, щоб організаційні 

відносини відображали б повагу до їх особистих і сімейних проблем. 

Вибирати і підтримувати певний спосіб життя для них важливіше, ніж 

домагатися успіху в кар'єрі. Розвиток кар’єри їх приваблює тільки в тому випадку, 

якщо вона не порушує звичний їм стиль життя і оточення. Для них важливо, щоб все 

було врівноважене – кар’єра, сім’я, особисті інтереси і т.п. Жертвувати чимось 

одним заради іншого їм явно не властиве.  

Такі люди зазвичай у своїй поведінці проявляють конформність (тенденція 

змінювати свою поведінку залежно від впливу інших людей, з тим, щоб вона 

відповідала думці оточуючих). 

9. Підприємництво Створювати нові організації, товари, послуги. 

Цим людям подобається створювати нові організації, товари або послуги, які 

можуть бути ототожнені з їхніми зусиллями. Працювати на інших – це не їх, вони – 

підприємці за духом, і їх мета кар’єри – створити щось нове, організувати свою 

справу, втілити в життя ідею, що цілком належить тільки їм. Вершина кар’єри в їх 

розумінні – власний бізнес. 
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Додаток З 

Вимоги до написання есе  

„Чому я хочу / не хочу працювати в інтернатному закладі?” 

Есе –це авторський текст студента з теми. Есе передбачає виклад матеріалу в 

нестандартній, оригінальній формі, дозволяє висловити власну думку, служить 

задля демонстрації асоціативних зв’язків між поняттями, передбачає особистісне 

ставлення до предмету роздумів. 

Формальні вимоги до есе. Есе повинне бути надруковано шрифтом 12, 

міжрядковий інтервал 1. Поля – виставлені „за замовчуванням”. Обсяг есе 2 – 3 

сторінки основного тексту (без титульного аркуша й списку використаних джерел). 

Титульний аркуш не оформлюється. На першій сторінці тексту вказується тема есе, 

прізвище та ім’я автора, спеціальність і курс. Під час написання есе можуть бути 

використані наукові джерела. Джерела наводяться в „Списку використаної 

літератури” в кінці есе. Усі цитати повинні бути підкріплені покликаннями на 

джерела. 

Змістовні вимоги до есе. Есе повинно відображати не тільки особисті думки з 

теми проблеми, але й показувати знання в зазначеній галузі. В есе, якщо 

висловлюється одна думка, обов’язково повинна бути проаналізована й протилежна 

їй. Есе повинне бути логічно побудованим. В есе має бути присутнім творчий 

початок. 

Структура есе  

Вступ – це відправна ідея (проблема), пов’язана з конкретною темою. Вступ 

розкриває тему есе і містить визначення основних понять. 

Зміст (основна частина) – це аргументований виклад основних тез. Судження, 

наведені в есе, повинні бути доведені. Структура будь-якого доказу включає: тезу – 

судження, яке треба довести; аргументи – категорії, якими користуються при доказі 

істинної тези; висновок – це думка, що ґрунтується на аналізі фактів; оцінні 

судження – це думки, засновані на переконаннях або поглядах. 

Висновки – підсумовують основні ідеї, міркування. Представлено у вигляді 

підсумку або оцінного судження, яке залишає питання для подальшої дискусії. 
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Критерії оцінки есе. При оцінці есе будуть враховані такі критерії: 

відповідність роботи формальним і змістовним вимогам до написання есе; здатність 

аналізувати інформацію, здатність пояснити альтернативні погляди з проблеми, яка 

розглядається, і дійти до збалансованого висновку, здатність формулювати й 

аргументувати власні судження; максимальна кількість балів при оцінюванні – 5. 
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Додаток К 

Питальник для оцінки рівня оволодіння майбутніми соціальними педагогами 

знаннями та вміннями, необхідними до роботи в закладах інтернатного типу 

(авторська розробка) 

 

1. Дайте визначення поняттю „заклад інтренатного типу” 

_____________________________________________________________________ 

2. Які види закладів інтернатного типу Ви знаєте? 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Назвіть категорії дітей, які мають найбільший ризик залишитися без 

батьків і виховуватись у ЗІТ? _______________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

4. Визначте негативні аспекти соціалізації дітей у ЗІТ? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Назвіть які види і форми роботи з випускниками закладів інтернатного 

типу Ви знаєте? _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Які чинники ускладнюють адаптацію випускників ЗІТ до самостійного 

життя? ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Назвіть які форми та методи роботи з дітьми-сиротами в ЗІТ Ви знаєте?  

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Якими методами соціально-педагогічної діяльності для роботи з 

вихованцями ЗІТ Ви володієте? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Охарактеризуйте основні ролі соціального педагога у професійній 

діяльності в ЗІТ? ______________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

10. Перелічіть принципи та завдання діяльності соціального педагога щодо 

підготовки випускників ЗІТ до самостійного життя 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

11. З якими соціальними інституціями взаємодіє соціальний педагог, що 

працює в ЗІТ? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

12. Визначте особливості підтримки вихованців з функціональними 

обмеженнями у ЗІТ ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

13. Назвіть основні принципи та методи соціально-педагогічної роботи з 

дітьми-інвалідами _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

14. Перерахуйте основні технології соціально-педагогічної діяльності 

соціального педагога в ЗІТ _____________________________________________  

____________________________________________________________________ 

Критерії оцінювання відповідей  

Усі відповіді правильно – високий рівень. 

9 – 10 правильних відповідей – достатній рівень. 

6 – 8 правильних відповідей – середній рівень.  

0 – 5 правильних відповідей – нижчий за середній рівень.  
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Додаток Л 

Дидактичні тестові завдання (авторська розробка) 

1. Дайте відповідь у формі „так” або „ні” на запропоноване запитання: 

Чи дійсно, що в Україні усього 957 закладів інтернатного типу? 

а) так                   б) ні 

2. Підкреслити правильну відповідь: 

Дитячий будинок, розрахований на 20-30 дітей це – : 

а) школа-інтернат 

б) санаторний дитячий будинок 

в) малокомплектний дитячий будинок. 

3. Перелічіть види закладів інтернатного типу в Україні : 

1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) 

4. Дердавний навчально-виховний заклад для дітей сиріт, дітей з неповних сімей, а 

також дітей, які потребують допомоги держави через хворобу батьків, втрати з 

ними зв’язків, позбавлення батьківських пра, в якому діти можуть виховуватися і 

навчатися від 3 до 17 років – це: 

а) школа-інтернат для дітей сиріт  

б) дитячий будинок 

в) притулок для дітей 

г) центр-соціально-психологічної реабілітації  

д) санаторна школа-інтернат . 

5. Виберіть найбільш точну відповідь: 

Яку кількість дітей вміщує школа-інтернат: 

а) 25-250 

б) 100-400 

в) 350-450. 

6. Дайте відповідь у формі „так” або „ні” на запропоноване запитання: 

„Соціальне сирітство” – це явище, обумовлене ухиленням або відстороненням 

бітьків від виконання батьківських обов’язків стосовно до неповнолітньої дитини, 

чи ні? 

а) так                   б) ні 

7. Підкреслити правильну відповідь: 

Визначте функцію соціального педагога: забезпечує дотримання норм охорони та 

захисту прав дітей і підлітків, вихованців ЗІТ; представляє їх інтереси в інстанціях 

(міліції, службі у справах неповнолітніх, суді)  

а) консультативна 

б) захисна 

в) організаторська. 

8. В цьому завданні в хаотичному порядку подані методи соціальної роботи та 

педагогічні методи роботи з дітьми-сиротами в ЗІТ. Розмежуйте їх і дайте 

відповідь у вигляді переліку певних цифр, вибраних із порядкових номерів: 

1) організаційно-розрорядчі 

2) навчання 

3) педагогічна діагностика  
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4) методи соціального контролю 

5) організація соціально-педагогічної взаємодії 

6) реабілітація  

7) виховання 

8) соціальна діагностика 

Методи соціальної роботи:  

____ ; ____ ; _____ ; _____ ; _____ ; 

Педагогічні методи:  

_____ ; _____ ; _____ ; _____ ; _____. 

9. Встановити правильну послідовність етапів здійснення соціального супроводу 

випускників ЗІТ, проставивши нумерацію цифрами: 

а) допомога у вирішенні складних проблемо тримання житла або поновлення права 

на житло, погашення заборгованості за комунальні послуги 

б) психологічна корекція стану клієнта (випускника ЗІТ) 

в) допомога у працевлаштуванні або перекваліфікації, підвищенні кваліфікації, 

продовженні навчання 

г) правова допомога 

д) медична допомога 

ж) робота з найближчим оточенням 

з) формування соціальних навичок. 

10. До основних функцій соціального педагога у загальноосвітньому інтернатному 

закладі належать: 

а) діагностична, захисна, прогностична  

б) консультативна, захисна, прогностична  

в) організаторська, консультативна, захисна, прогностична, діагностична.  

 

 

Коди-шифри правильних відповідей на тестові завдання 

 

1а; 2в;  

3 – 1) загальноосвітні, 2) спеціальні, 3) санаторні, 4) для обдарованих та талановитих 

дітей; 5) будинки дитини, 6) дитячі будинки, 7) будинки-інтернати для дітей та 

молоді, 8) соціальні центри матері і дитини, 9) соціальні гуртожитки для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, 10) школи  та училища соціальної 

реабілітації, 11) притулки для дітей, 12) центри соціально-психологічної реабілітації 

дітей, 13) приймальники-розподільники для дітей;  

4 а; 5в; 6а; 7б; 

8 – 1,4,6,8; - 2,3,5,7; 

9 – 1б,2г,3в,4а, 5д, 6ж, 7з; 

10в . 

 



311 

Додаток М 

Діагностика рівня саморозвитку в професійно-педагогічної діяльності 

(Л. Бережнова) 

Призначення. Відомо, що саморозвиток характеризується прагненням 

розвиватися, наявністю якостей особистості, які сприяють саморозвитку, і 

можливостей реалізації себе в професійній діяльності. 

Тест „Рефлексія на саморозвиток” включає 18 запитань і три передбачуваних 

відповіді на кожен. Однозначно вибрані відповіді дозволяють визначити рівень 

прагнення до саморозвитку, самооцінку своїх якостей, які сприяють саморозвитку, 

оцінку можливостей реалізації себе в професійній діяльності (у даному випадку 

оцінка рівня сформованості професійної компетентності майбутнього тренера-

викладача як можливості професійної самореалізації). 

Інструкція. Відповідайте на всі 18 запитань, вибираючи тільки один із 

запропонованих варіантів відповіді. Для цього після кожного запитання потрібно 

обвести букву а, б або в. 

Питальник 

1. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика вам 

найбільше підходить. 

а) цілеспрямований; б) працьовитий; в) дисциплінований. 

2. За що вас цінують друзі? 

а) за те, що я відповідальний; б) за те, що відстоюю свою позицію і не змінюю 

рішень; в) за те, що я ерудований, цікавий співрозмовник. 

3. Як ви ставитеся до ідеї педагогічної підтримки? 

а) вважаю, що це марна трата часу; б) глибоко не вникав у проблему; в) 

позитивно, активно включаюся в проект. 

4. Що вам найбільше заважає професійно самовдосконалюватися? 

а) недостатньо часу; б) немає відповідної літератури та умов; в) не вистачає 

сили волі та наполегливості. 

5. Які особисто ваші типові труднощі в здійсненні професійної підготовки? 
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а) не ставив перед собою завдання аналізувати труднощі; б) маючи великий 

досвід, труднощів не відчуваю; в) точно не знаю. 

6. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика вам 

найбільше підходить. 

а) вимогливий; б) наполегливий; в) поблажливий. 

7. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика вам 

найбільше підходить. 

а) рішучий; б) кмітливий; в) допитливий, 

8. Яка ваша позиція є найчастішою у виконанні будь-якого проекту? 

а) генератор ідей; б) критик; в) організатор. 

9. На основі порівняльної самооцінки виберіть, які якості у вас розвинені 

більшою мірою. 

а) сила волі; б) завзятість; в) обов'язковість. 

10. Що ви найчастіше робите, коли у вас з’являється вільний час? 

а) займаюся улюбленим видом спорту; б) читаю; в) проводжу час з друзями. 

11. Яка з наведених нижче сфер для вас останнім часом представляє 

пізнавальний інтерес? 

а) практичні навички; б) теоретичні знання; а) педагогічна практика. 

12. В чому ви могли б себе максимально реалізувати? 

а) якщо б працював так, як і раніше; б) вважаю, що в новій спеціальності; в) не 

знаю. 

13. Яким вас найчастіше вважають ваші  одногрупники? 

а) справедливим; б) доброзичливим; в) чуйним. 

14. Який з трьох принципів вам ближче всього і якого ви дотримуєтеся 

найчастіше? 

а) жити треба так, щоб не було боляче за безцільно прожиті роки; б) в житті 

завжди є місце для самовдосконалення; в) насолода життям у творчості. 

15. Хто ближче всього до вашого ідеалу? 

а) людина сильна духом і з міцною волею, спортивно розвинена; б) людина 

творча, яка багато знає і вміє; в) людина незалежна і впевнена у собі. 
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16. Чи вдасться вам  домогтися того, про що ви мрієте? 

а) думаю, що так; б) швидше за все так; в) як пощастить. 

17. Що вас найбільше приваблює в професійному навчанні? 

а) те, що більшість викладачів схвалюють вибір спеціальності; б) не знаю ще; 

в) нові можливості тренерсько-викладацької діяльності і перспектива самореалізації. 

18. Уявіть, що ви стали мільярдером. Що б ви хотіли? 

а) подорожував по всьому світу; б) побудував би приватну спортивну школу і 

займався улюбленою справою; в) поліпшив свої побутові умови і жив у своє 

задоволення. 

Ключ до тесту. 

Діагностика рівня саморозвитку в професійно-педагогічної діяльності 

Л. Бережнової (обробка результатів) 

1. За результатами тестування визначається рівень прагнення до саморозвитку. 

Відповіді на питання тесту оцінюються наступним чином: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запитання Оціночні бали 

відповідей 

Запитання Оціночні бали 

відповідей 

1 а - 3; б - 2; в - 1  10 а - 2; б - 3; в - 1  

2 а - 2; б - 1; в - 3  11 а - 1; б - 2; в - 3  

3 а - 1; б - 2; в - 3  12 а - 1; б - 3; в - 2  

4 а - 3; б - 2; в - 1  13 а - 3; б - 2; в - 1  

5 а - 2; б - 3; в - 1  14 а - 1; б - 3; в - 2  

6 а - 3; б - 2; в - 1  15 а - 1; б - 3; в - 2  

7 а - 2; б - 3; в - 1  16 а - 3; б - 2; в - 1  

8 а - 3; б - 2; в - 1  17 а - 2; б - 1; в - 3  

9 а - 2; б - 3; в - 1  18 а - 2; б - 3; в - 1  
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Додаток Н 

Питальник „Діагностика самооцінки комунікативних і організаторських 

умінь” (В. Синявським і Б. Федоришиним) 

№ 

п/п 

Питання Так 

«+» 

Ні 

«-» 

1 Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтесь?   

2 Чи часто Вам вдається переконати більшість Ваших друзів в 

правильності Вашої думки? 

  

3 Чи довго Вас турбує почуття образи, причиненої Вам кимось із ваших 

друзів ? 

  

4 Чи завжди Вам важко орієнтуватися у своїй критичній ситуації?   

5 Чи є у Вас прагнення до встановлення нових знайомств з різними 

людьми? 

  

6 Чи подобається Вам займатися громадською роботою?   

7 Чи вірно, що Вам приємніше і простіше проводити час з книгами, ніж 

з людьми? 

  

8 Якщо виникли якісь перепони у здійсненні Ваших планів, то чи легко 

Ви відступаєте від своїх намірів? 

  

9 Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші Вас 

за віком? 

  

10 Чи любите Ви організовувати і придумувати зі своїми товаришами 

різні ігри та розваги? 

  

11 Чи важко Вам включатися в нові для Вас компанії?   

12 Чи часто Ви відкладаєте на інші дні ті справи, які б треба було 

зробити сьогодні? 

  

13 Чи легко Ви встановлюєте контакти із незнайомими людьми?   

14 Чи прагнете Ви добиватися, щоб Ваші товариші діяли відповідно до 

Вашої думки? 

  

15 Чи важко Вам освоюватися в новому колективі?   

16 Чи вірно, що у Вас не буває конфліктів із товаришами із-за 

невиконаних ними своїх обіцянок? 

  

17 Чи прагнете Ви при можливості познайомитись і поговорити з 

незнайомою людиною? 

  

18 Чи часто при вирішенні важливих справ Ви берете ініціативу на себе?   

19 Чи дратують Вас оточуючі і чи хочеться Вам побути самому?   

20 Чи правда, що Ви погано орієнтуєтесь в незнайомій обстановці?   

21 Чи подобається Вам знаходитись постійно серед людей?   

22 Чи виникає у Вас роздратованість, якщо Вам не вдається закінчити 

розпочату справу? 

  

23 Чи відчуваєте Ви почуття труднощі, сором'язливості, якщо необхідно 

проявити ініціативу, щоб познайомитись з новою людиною? 

  

24 Чи правда,  що  Ви  втомлюєтесь від частого спілкування з 

товаришами? 

  

25 Чи любите Ви брати участь в колективних іграх /справах/?   

26 Чи часто Ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, що 

стосуються Ваших товаришів? 
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Продовження дод. Н 
27 Чи правда, що Ви відчуваєте себе невпевнено серед малознайомих 

людей? 

  

28 Чи вірно те, що Ви рідко прагнете до доведення правильності своєї 

позиції? 

  

28 Чи вважаєте Ви, що Вам не важко внести пожвавлення в малознайому 

Вам компанію? 

  

30 Чи брали Ви участь в суспільній роботі в школі?   

31 Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю 

людей? 

  

32 Чи вірно, що Ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, 

якщо воно не було відразу прийняте Вашими товаришами? 

  

33 Ви відчуваєте себе невимушено,  коли попадаєте в незнайомі 

обставини, компанію? 

  

34 Чи охоче Ви приступаєте до організації різних заходів?   

35 Це правда, що Ви відчуваєте себе досить впевнено і спокійно, коли 

виникає необхідність говорити щось великій групі людей? 

  

36 Часто Ви запізнюєтесь на ділові зустрічі, побачення?   

37 Чи вірно, що у Вас багато друзів?   

38 Чи часто Ви збентежуєтесь, відчуваєте незручності у спілкуванні з 

малознайомими людьми? 

  

39 Часто Ви є центрі уваги своїх товаришів?   

40 Чи правда, що Ви досить впевнено себе почуваєте в оточенні великої 

групи своїх товаришів? 

  

 

 

Таблиця Н.1 
 

Результати підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах 

інтернатного типу (за В. Синявським і Б. Федоришиним) 

 
Рівень Кількість досліджуваних (%) 

Високий  5,5 

Достатній 16,4 

Середній 39,05 

Нижчий за середній 39,05 
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Додаток П 

Карта експертної оцінки інформаційної компетентності майбутнього 

соціального педагога 

 

Інформаційна (І) 

1. Володіє навичками роботи з різними 

електронними носіями інформації і 

периферійними пристроями 

7 6 5 4 3 2 1 У роботі спирається лише на 

традиційні способи подання 

інформації (дошка, плакат і т.п.), 

звернення до електронних засобів і 

носіям носить епізодичний 

характер 

2. Працює в програмах: Word (створення 

електронних документів), Excel (обробка 

табличних даних, побудова графіків, 

діаграм), Power Point (створення 

презентацій) 

7 6 5 4 3 2 1 Має уявлення про зазначені 

програми, але працює в цих 

програмах рідко, від випадку до 

випадку 

3. Працює в мережі Інтернет з електронною 

поштою, здійснює пошук інформації в 

мережі, працює з освітніми Інтернет-

ресурсами 

7 6 5 4 3 2 1 Відсутні навички тренувань в 

мережі Інтернет з електронною 

поштою, пошуку інформації в 

мережі з освітніми Інтернет-

ресурсами 

4. Здійснює інформаційно-технологічне 

забезпечення та ведення заняття з 

використанням мультимедійного 

обладнання. 

7 6 5 4 3 2 1 Слабо володіє комп'ютерною 

технікою, хаотично використовує 

мультимедійне обладнання 

5. Працює в інформаційній системі школи, 

здійснює ведення інформаційного сайту 
7 6 5 4 3 2 1 Відсутні навички тренувань в 

інформаційній системі школи, не 

здійснює ведення інформаційного 

банку 

6. Вміє здійснювати оптимальний вибір 

інформаційних технологій і електронних 

ресурсів на різних етапах навчального 

процесу згідно з поставленими завданнями 

(відбір змісту і побудови логічної 

структури заняття, визначення оптимальної 

кількості і змісту електронних засобів 

навчання з урахуванням диференціації 

навчального процесу, вибір форм 

моніторингу результатів, контролю та 

самоконтролю знань, зворотного зв’язку, 

обробки результатів та ін.) 

7 6 5 4 3 2 1 Нераціонально здійснює вибір 

інформаційних технологій і 

електронних ресурсів 

7. Знає і вміє працювати з навчальними 

освітніми програмами за своєю 

предметною областю 

7 6 5 4 3 2 1 Знає і вміє працювати з 

навчальними освітніми програмами 

за своєю предметної області, але 

використовує нерегулярно 

8. Використовує систематично 

інформаційна технології та електронні 

ресурси у позаурочної діяльності. 

7 6 5 4 3 2 1 Рідко використовує інформаційні 

технології та електронні ресурси  

позаурочній діяльності. 

Усього 56   
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Таблиця П.1 

Розподіл відповідей респондентів  

щодо рівня володіння комп’ютером, %  

 
№ Варіанти відповідей Студенти 

1. активний користувач (перегляд новин та професійної 

інформації, листування з друзями в соціальних мережах) 

37 

2. активний користувач (попередні функції та маю свій блоґ) 39 

3. активний користувач (попередні функції та використовую 

створені мною презентації на навчальних заняттях) 

15 

4. активний користувач (попередні функції та володію 2-3 

комп’ютерними програмами) 

9 

5. користувач, але не активний 0 

6. намагаюся навчитися 0 

7. не маю можливості опанувати комп’ютер 0 

 

Таблиця П.2 

Результати сформованості  

інформаційно-комунікативного компонента підготовки  

 

Рівні 

Показники  

поінформованості 

майбутніх соціальних 

педагогів про 

комунікативну 

діяльність 

уміння користуватися 

різноманітними 

джерелами інформації 

дієвість використання 

на практиці адаптованих 

технологій взаємодії з 

вихованцями 

абс. % абс. % абс. % 

Високий 23 5,9 3 0,8 20 5,1 

Достатній 63 16, 1 118 30,3 107 27,4 

Середній 152 39,0 164 42,0 171 43,8 

Нижчий за 

середній 

152 39,0 105 26,9 92 23,7 

 

Таблиця П.3 

Результати інтервальних показників за інформаційно-комунікативним 

компонентом підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах 

інтернатного типу  

 

Рівні Інтервал 
Усього студентів (390) 

Кількість Відсотки 

Високий 0,79-1 7 1,8 

Достатній 0,56-0,78 60 15,4 

Середній 0,34-0,55 148 38,0 

Нижчий за середній 0,11-0,33 175 44,8 
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Додаток Р 

Оцінка здатності до саморозвитку, самоосвіти  

(методика В. Андреєва) 

1. За що Вас цінують Ваші друзі? 

а) За те, що відданий і вірний друг. 

б) Сильний і готовий у скрутну хвилину за них постояти 

в) Ерудований, цікавий співрозмовник. 

2. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика Вам найбільше 

підходить? 

а) Цілеспрямований  

б) Працьовитий 

в) Чуйний 

3. Як Ви ставитеся до ідеї ведення особистого щоденника, до планування своєї 

роботи на рік, місяць, найближчий тиждень, день? 

а) Думаю, що найчастіше це марна трата часу 

б) Я намагався це робити, але нерегулярно 

в) Позитивно, так як я давно це роблю. 

4. Що Вам найбільше заважає професійно самовдосконалюватися, краще вчитися? 

а) Немає достатньо часу 

б) Немає відповідної літератури і умов 

в) Не завжди вистачає сили волі та наполегливості 

5. Які типові причини Ваших помилок і промахів? 

а) Неуважний 

б) Переоцінюю свої здібності 

в) Точно не знаю 

6. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика Вам найбільше 

підходить? 

а) Наполегливий 

б) Посидющий 

в) Доброзичливий 
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7. На основі порівняльної оцінки виберіть, яка характеристика Вам найбільше 

підходить? 

а) Рішучий 

б) Допитливий 

в) Справедливий 

8. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика Вам найбільше 

підходить? 

а) Генератор ідей 

б) Критик 

в) Організатор 

9. На основі порівняльної самооцінки виберіть, які якості у Вас розвинені більшою 

мірою? 

а) Сила волі 

б) Пам’ять 

в) Обов’язковість 

10. Що найчастіше Ви робите, коли у Вас з’являється вільний час? 

а) Займаюся улюбленою справою, у мене є хобі 

б) Читаю художню літературу 

в) Проводжу час з друзями або в колі сім'ї 

11. Яка з нижче наведених сфер для Вас останнім часом представляє пізнавальний 

інтерес? 

а) Наукова фантастика 

б) Релігія 

в) Психологія 

12. Ким би Ви могли себе максимально реалізувати? 

а) Спортсменом 

б) Вченим 

в) Художником 

13. Яким найчастіше вважають або вважали Вас вчителя? 

а) Працьовитим 



320 

б) Кмітливим 

в) Дисциплінованим 

14. Який з трьох принципів Вам ближче всього і якого Ви дотримуєтеся найчастіше? 

а) Живи і насолоджуватися життям 

б) Жити, щоб більше знати і вміти 

в) Життя прожити – не поле перейти 

15. Хто ближче всього до Вашого ідеалу? 

а) Людина здорова, сильна духом. 

б) Людина, яка багато знає і вміє. 

в) Людина незалежна і впевнена у собі. 

16. Чи вдасться Вам у житті домогтися того, про що Ви мрієте, у професійному та 

особистому плані? 

а) Думаю, що так 

б) Швидше за все так 

в) Як пощастить 

17. Які фільми Вам найбільше подобаються? 

а) Пригодницько-романтичні 

б) Комедійно-розважальні 

в) Філософські 

18. Уявіть собі, що Ви заробили мільйон. Куди б Ви хотіли його витратити? 

а) Подорожував би і подивився світ 

б) Поїхав би вчитися за кордон або вклав гроші в улюблену справу 

в) Купив би котедж з басейном, меблі, шикарну машину і жив у своє задоволення 

Ключ до тесту. 

Відповіді на запитання тесту оцінюються у такий спосіб: 

 

Запитання Оціночні бали 

відповідей 

Запитання Оціночні бали 

відповідей 

1 а) 2 б) 1 в) 3 10 а) 2 б) 3 в) 1 

2 а) 3 б) 2 в) 1 11 а) 1 б) 2 в) 3 

3 а) 1 б) 2 в) 3 12 а) 1 б) 3 в) 2 

4 а) 3 б) 2 в) 1 13 а) 3 б) 2 в) 1 

5 а) 2 б) 3 в) 1 14 а) 1 б) 3 в) 2 
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Продовження дод. Р 
6 а) 3 б) 2 в) 1 15 а) 1 б) 3 в) 2 

7 а) 2 б) 3 в) 1 16 а) 3 б) 2 в) 1 

8 а) 3 б) 2 в) 1 17 а) 2 б) 1 в) 3 

9 а) 2 б) 3 в) 1 18 а) 2 б) 3 в) 1 

 

За результатами тестування можна визначити рівень здатності до 

саморозвитку і самоосвіти:  

 

Сумарна кількість 

балів 

Рівень здібностей до саморозвитку і самоосвіти 

18 -2 5 

26 - 28 

29 – 31 

32 – 34 

35 – 37 

38 – 40 

41 – 43 

44 – 46 

47 - 54 

1 – дуже низький 

2 – низький 

3 – нижче середнього 

4 – трохи нижче середнього 

5 – середній 

6 – трохи вище середнього 

7 – вище середнього 

8 – високий 

9 – дуже високий 
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Додаток С 

Тест сутнісножиттєвих орієнтацій (СЖО) (Д. Леонтьєв) 

Інструкція: Вам будуть запропоновані пари протилежних тверджень. Ваше 

завдання – вибрати одне з двох тверджень, яке, на Вашу думку, більше відповідає 

дійсності, і відзначити одну з цифр 1, 2, 3, залежно від того, наскільки Ви впевнені у 

виборі (або 0, якщо обидва твердження, на Ваш погляд, відображають 

невпевненість). 

1. Зазвичай мені дуже нудно. 3210123 Зазвичай я сповнений енергії. 

2. Життя здається мені завжди хвилюючим 

і захоплюючим. 
3210123 Життя здається мені абсолютно 

спокійним і рутинним. 

3. У житті я не маю певних цілей і намірів. 3210123 В житті я маю дуже ясні цілі і наміри. 

4. Моє життя видається мені безглуздим і 

безцільним. 
3210123 Моє життя видається мені цілком 

осмисленим і цілеспрямованим. 

5. Кожен день здається мені завжди новим і 

несхожим на інші. 
3210123 Кожен день здається мені абсолютно 

схожим на всі інші. 

6. Коли я піду на пенсію, я займуся 

цікавими речами, якими завжди мріяв 

зайнятися. 

3210123 Коли я піду на пенсію, я постараюся не 

обтяжувати себе ніякими турботами. 

7. Моє життя склалося саме так, як я мріяв. 3210123 Моє життя склалося зовсім не так, як я 

мріяв. 

8. Я не домігся успіхів у здійсненні своїх 

життєвих планів. 
3210123 Я здійснив багато чого з того, що було 

мною заплановано в житті. 

9. Моє життя порожнє і нецікаве. 3210123 Моє життя наповнене цікавими 

справами. 

10. Якби мені довелося підводити сьогодні 

підсумок моєму житті, то я б сказав, що 

воно було цілком осмисленим. 

3210123 Якби мені довелося сьогодні підбивати 

підсумок моєму житті, то я б сказав, що 

воно не мало сенсу.  

11. Якщо б я міг вибирати, то я збудував би 

своє життя зовсім інакше. 
3210123 Якщо б я міг вибирати, то я б прожив 

життя ще раз так само, як живу зараз. 

12. Коли я дивлюся на навколишній світ, 

він часто приводить мене до розгубленості 

і занепокоєння. 

3210123 Коли я дивлюся на навколишній світ, 

він зовсім не викликає у мене 

занепокоєння і розгубленості. 

13. Я дуже обов’язковий. 3210123 Я людина зовсім не обов’язкова. 

14. Я вважаю, що людина має можливість 

здійснити свій життєвий вибір за своїм 

бажанням. 

3210123 Я вважаю, що людина позбавлена 

можливості вибирати через вплив 

природних здібностей і обставин. 

15. Я точно можу назвати себе 

цілеспрямованою людиною. 
3210123 Я не можу назвати себе 

цілеспрямованою людиною. 

16. В житті я ще не знайшов свого 

покликання і ясних цілей. 
3210123 В житті я знайшов своє покликання і 

цілі. 

17. Мої життєві погляди ще не 

визначилися. 
3210123 Мої життєві погляди цілком 

визначилися. 

18. Я вважаю, що мені вдалося знайти 

покликання і цікаві цілі в житті. 
3210123 Я навряд чи здатний знайти покликання 

і цікаві цілі в житті. 

19. Моє життя в моїх руках, і я сам 

управляю ним. 
3210123 Моє життя не підвладне мені і воно 

управляється зовнішніми подіями.  

20. Мої повсякденні справи приносять мені 

задоволення. 
3210123 Мої щоденні справи приносять мені 

суцільні неприємності і переживання. 
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Додаток Т 

Анкета для викладачів ВНЗ 

 

Шановні колеги! 

Кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи ДВНЗ „Донбаський 

державний педагогічний університет” проводиться спеціальне експериментальне 

дослідження щодо підготовки майбутнього соціального педагога до професійної 

діяльності. Вам пропонується анкета, метою якої є з’ясування необхідності 

поліпшення та вдосконалення підготовки майбутніх фахівців до професійної 

діяльності. Пам’ятайте, що Ваші відповіді будуть мати сенс лише тоді, коли Ви 

дасте відповіді на всі запитання нашої анкети.  

Ваші відповіді будуть використані лише в наукових цілях.  

Назва ВНЗ (за бажанням) _____________________________________________ 

Ваш вік  (повних років ): ______________________________________________ 

Стаж роботи у ВНЗ __________________________________________________ 

Освіта (доктор наук, кандидат наук, аспірант, д-рант, вища педагогічна, 

спеціальна педагогічна, не педагогічна, кваліфікація „магістр” – потрібне 

підкреслити) 

1) Як Ви вважаєте, наскільки актуальними будуть (були) у вашій подальшій 

професійній діяльності курси „Соціальна педагогіка”, „Соціальна психологія”? 

1 – так, були, але не раніше, ніж через 5 – 7 років після закінчення ВНЗ; 

2 – були, якщо викладачі регулярно знайомили з новими дослідженнями в цій 

науковій області; 

3 – можливо, якщо займатися самоосвітньою діяльністю; 

4 – навряд чи, оскільки з’явилися інші пріоритетні предметні напрямки, які я 

викладаю; 

5 – не були актуальними, оскільки наукові дані застарівають упродовж 3 – 5 

років. 

2) Чи відрізняються (відрізнялися) форми і методи викладання дисциплін 

„Соціальна педагогіка”, „Соціальна психологія” від інших предметів? 
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1 – дисципліни  є більш цікавими та пізнавальними, ніж інші; 

2 – частіше використовувати практичні методи подачі матеріалу; 

3 – превалювання словесних методів навчання не сприяє кращому 

сприйманню й розумінню предметів, що вивчаються; 

4 – практично нічим не відрізняються від інших дисциплін; 

5 – дисципліни складні та важкі для сприймання та розуміння студентами. 

3) Скільки годин щотижнево, на Вашу думку, має бути відведено на вивчення 

цих дисциплін? 

1 – 6 – 8 годин; 

2 – 4 – 6 годин; 

3 – 4 годин достатньо;  

4 – чим менше, тим краще; 

5 – не більше 2 годин. 

4) Оцініть ці твердження за шкалою від 1 до 5 (1 – повністю згоден, 2 – 

згоден, 3 – сумніваюся, 4 – скоріше не згоден, 5 – абсолютно не згоден): 

А. Дезадаптація – це психічний стан, що виникає в результаті невідповідності 

соціопсихологічного чи психофізіологічного статусу дитини вимогам нової 

соціальної ситуації. 

1 - 2 - 3 - 4 – 5 

Б. Дезадаптація – процес, що не торкається патології та пов’язаний із 

відвиканням від одним звичних умов, і, відповідно, звиканням до нових.  

1 - 2 - 3 - 4 – 5 

5) Що, на Вашу думку, означає префікс „дез”? 

1 – віддалення, виділення, скасування, припинення, усунення чого-небудь; 

2 – виражає дію – знищення, видалення, спотворення чогось; 

3 – поділ, розлад, позбавлення, утруднення, втрату; 

4 – важко відповісти; 

5 – не знаю. 

6) У соціальній педагогіці часто зустрічаються інші терміни як синонімічні 

до терміна „дезадаптовані вихованці”. Який (або які), на Вашу думку, є синонімом 
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до цього терміна? (підкресліть, може бути кілька відповідей): 

важковиховувані; ті, що важко навчаються; педагогічно запущені; соціально 

запущені; бездоглядні; девіантні; делінквентні; кримінальні; дискомфортні; 

асоціальні; невстигаючі; негативні; відчужені; агресивні; конфліктні; депривовані; 

діти-індиго; немає жодного синоніма.  

7) За всього різноманіття підходів до організації роботи з вихованцями 

закладів інтернатного типу що, на Вашу думку, більшою мірою необхідно 

використовувати для отримання позитивного результату? (підкресліть, може 

бути до 3-х відповідей). 

1 – проявляти частіше великодушність, терпимість, доброту; 

2 – доводити батькам, що здатність без агресії сприймати поведінку та форми 

самовираження їхньої дитини, які відрізняються від однолітків, це – кращий шлях; 

3 – різноманітні форми взаємодії з батьками та психологічна готовність до 

позитивної взаємодії дасть позитивний результат; 

4 – повага прав іншого (в т.ч. права бути іншим), а також утримання дитини 

від заподіяння шкоди для всіх і для самого себе; 

5 – важко відповісти. 

8) Чи необхідний додатковий курс (спецкурс) для більш глибшого вивчення 

питань організації роботи з вихованцями закладів інтернатного типу?  

1 –  так, це повинен бути спецкурс;  

2 –  так, це повинен бути спецкурс, де більша кількість годин – практичні 

заняття;  

3 –  у розділі вікової психології мають бути теми про роботу з такими дітьми; 

4 – у розділі соціальної педагогіки повинні бути теми про роботу з такими 

дітьми; 

5 – у студентів достатньо знань із цього питання. 

9) Як Ви вважаєте, за який проміжок часу можна подолати дезадаптацію в у 

вихованця закладу інтернатного типу? 

1 – 2 – 3 місяці; 

2 – залежить від рівня дезадаптації дитини; 
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3 – не більше 6 місяців; 

4 – упродовж року; 

5 – важко відповісти. 

Дякуємо за участь! 

 

Таблиця Т.1 

Розподіл відповідей респондентів 

щодо актуальності профільних дисциплін, % 

 
№ Варіанти відповідей Студенти Викладачі Соціальні 

педагоги-

практики 

1. так, будуть (були), але не раніше, ніж через 

5 – 7 років 

57 33 37 

2. будуть, якщо викладачі будуть регулярно 

ознайомлювати з новими дослідженнями в 

даній науковій галузі 

22 3 3 

3. можливо, якщо буду й надалі займатися 

самоосвітою 

10 23 29 

4. навряд чи, оскільки можуть з’явитися інші 

пріоритетні предметні напрямки 

7 7 11 

5. не будуть актуальними, оскільки наукові 

дані втрачають новизну упродовж 3-5 років 

4 34 20 

 

Таблиця Т.2 

Розподіл відповідей респондентів  

щодо форм викладання профільних дисциплін, %  

 
№ Варіанти відповідей Студенти Викладачі Соціальні 

педагоги-

практики 

1. дисципліни є більш цікавими та 

пізнавальними, ніж інші 

47 45 49 

2. частіше використовуються практичні 

методи подачі матеріалу 

7 40 24 

3. превалювання словесних методів навчання 

не сприяє кращому розумінню предметів, 

що вивчаються 

10 5 9 

4. практично нічим не відрізняються 5 3 7 

5. дисципліни складні та важкі для 

сприймання та розуміння 

31 7 11 
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Таблиця Т.3 

Розподіл відповідей респондентів  

щодо кількості годин для профільних дисциплін, %  
№ Варіанти відповідей Студенти Викладачі Соціальні 

педагоги-

практики 

1. 6-8 годин 29 77 68 

2. 4-6 годин 27 15 12 

3. 4 годин достатньо 20 8 20 

4. чим менше, тим краще 3 0 0 

5. не більше 2 годин 21 0 0 

 

Таблиця Т.4 

Розподіл відповідей респондентів щодо значення префікса „дез”, % 
 

№ 

Варіанти відповідей Студенти Викладачі Соціальні 

педагоги-

практики 

1. віддалення, виділення, скасування, 

припинення, усунення чого-небудь 

33 27 29 

2. виражає дію – знищення, видалення, 

спотворення чогось 

48 53 55 

3. поділ, розлад, позбавлення, утруднення, 

втрату 

16 20 16 

4. важко відповісти 3 0 0 

5. не знаю 0 0 0 

 

Таблиця Т.5 

Розподіл відповідей респондентів щодо синонімічності термінів, %  
№ Варіанти відповідей Студенти Викладачі Соціальні 

педагоги-

практики 

1. важковиховувані 33 27 29 

2. ті, кому важко навчатися 38 11 12 

3. педагогічно занедбані 16 20 16 

4. соціально занедбані 3 0 0 

5. бездоглядні 0 0 0 

6. девіантні 43 33 39 

7. делінквентні 21 33 39 

8. кримінальні 0 0 0 

9. діти-індиго 0 0 0 

10. дискомфортні 44 53 67 

11. асоціальні 58 77 69 

12. негативні 57 79 80 

13. відчужені 33 47 48 

14. агресивні 57 57 59 

15. конфліктні 62 53 55 

16. немає жодного синоніма 0 0 0 
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Таблиця Т.6 

Розподіл відповідей респондентів різноманіття підходів до організації 

роботи з вихованцями закладів інтернатного типу, %  
№ Варіанти відповідей Студенти Викладачі Соціальні 

педагоги-

практики 

1. проявляти частіше великодушність, 

терпимість, доброту 

83 100 100 

2. доводити батькам, що здатність без агресії 

сприймати поведінку та форми 

самовираження їхньої дитини, яка 

відрізняється від однолітків, це – кращий 

шлях 

58 93 97 

3. різноманітні форми взаємодії з батьками та 

психологічна готовність до позитивної 

взаємодії дасть позитивний результат 

96 100 100 

4. повага прав іншого (в т.ч. права бути 

іншим), а також утримання дитини від 

заподіяння шкоди для всіх і для самої себе 

87 92 94 

5. важко відповісти 0 0 0 

 

Таблиця Т.7 

Розподіл відповідей респондентів  

щодо необхідності додаткового курсу (спецсемінару), %  
№ Варіанти відповідей Студенти Викладачі Соціальні 

педагоги-

практики 

1. так, це повинен бути спецсемінар 33 27 29 

2. так, це повинен бути спецсемінар, де більша 

кількість годин – практичні заняття 

58 53 55 

3. у розділі вікової психології мають бути 

теми про роботу з такими дітьми 

3 10 6 

4. у розділі соціальної педагогіки повинні 

бути теми про роботу з такими дітьми 

6 10 10 

5. мені достатньо знань із цього питання 0 0 0 

 

Таблиця Т.8 

Розподіл відповідей респондентів  

щодо термінів подолання дезадаптації, %  
№ Варіанти відповідей Студенти Викладачі Соціальні 

педагоги-

практики 

1. 2-3 місяці 33 27 29 

2. залежить від рівня дезадаптації дитини 48 63 61 

3. не більше 6 місяців 16 10 10 

4. упродовж року 3 0 0 

5. важко відповісти 0 0 0 
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Додаток У 

Питальник для студентів вищих навчальних закладів 

Шановний респондент! 

Кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи ДВНЗ „Донбаський 

державний педагогічний університет” проводиться спеціальне експериментальне 

дослідження щодо підготовки майбутнього соціального педагога до професійної 

діяльності. Вам пропонується анкета, метою якої є з’ясування необхідності 

поліпшення та вдосконалення підготовки майбутніх фахівців до професійної 

діяльності. Пам’ятайте, що Ваші відповіді будуть мати сенс лише тоді, коли Ви 

дасте відповіді на всі запитання нашої анкети.  

Ваші відповіді буде  використано лише в наукових цілях.  

Вкажіть назву ВНЗ, в якому вчитеся:___________________________________ 

На якому курсі Ви навчаєтесь? ________________________________________ 

Ваш вік (повних років): _______________________________________________ 

Просимо Вас надати відповіді на запитання, поставивши позначку поруч 

одного із  варіантів відповідей: 

1. Чи задовольняє Вас обрана спеціальність?  

а) так; б) ні; в) поки що не можу відповісти. 

2. Чи бажаєте Ви працювати з дітьми, які перебувають у закладах 

інтернатного типу? 

а) так; б) ні; в) ще не вирішив (ла). 

3. Що могло б бути для Вас вирішальним для обрання роботи з цією 

категорією дітей? (підкреслити, можливі декілька варіантів відповідей):  

а) можливість самовдосконалення; б) можливість допомогти у вирішенні 

проблеми таких дітей; в) можливість отримати задоволення від своєї праці; г) 

можливість надати допомогу дітям, які перебувають у закладах інтернатного типу; 

ґ) усвідомлення значущості своєї праці для дітей; д) переконаність у своїх силах, 

знаннях уміннях, необхідних для цієї роботи; е) підвищена оплата праці; є) 

можливість займатися тією роботою, яка подобається; ж) нічого; з) інші 

причини_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Що Ви знаєте про роботу соціального педагога з дітьми, які перебувають у 

закладах інтернатного типу? _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Чи вважаєте Ви, що робота з дітьми, які перебувають у закладах 

інтернатного типу, сприяє реалізації професійних функцій соціального педагога? 

Якщо так, то визначте, яких саме функцій (можливі декілька варіантів  

відповідей):  

 
Функція Основний зміст Примітка 

Організаційно-

посередницька 

забезпечення налагодження взаємодії соціального педагога з 

дитиною, її родичами, державними й недержавними організаціями, 

координація та об’єднання зусиль різних спеціалістів та 

організацій, які здатні захистити права дитини, встановити її 

статус, допомогти у вирішенні актуальних проблем 
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Продовження дод. У 

Діагностично-

прогностична 

вивчення індивідуальних особливостей і можливостей дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, їх позитивних 

потенцій щодо самореалізації; вивчення особливостей 

найближчого соціального середовища; з’ясування індивідуальних 

відхилень у соціальному розвитку й зумовлених цим соціальних 

проблем; створення соціально-педагогічної характеристики 

особистості; визначення потреб конкретної особистості 

 

Організаційно-

комунікативна 

структурування, планування, розподіл видів професійної 

діяльності й координації роботи з різними соціальними 

інститутами та представниками споріднених професій; організація 

різноманітної діяльності, вплив на зміст дозвілля, допомогу в 

працевлаштуванні, професійній орієнтації й адаптації 

 

Соціально-

педагогічна 

використання виховного потенціалу мікросередовища, 

можливостей самої особистості як активного суб’єкта виховного 

процесу, сприяє виявленню інтересів і потреб окремих соціальних 

груп, окремих людей щодо різних видів діяльності (спортивної, 

освітньо-дозвіллєвої, прикладної тощо); залучення до роботи 

різних установ, організацій, творчих спілок, фахівців. 

 

Соціально-

терапевтична 

своєчасне подолання кризових ситуацій та проблем неповнолітніх 

на основі самоусвідомлення особистістю ставлення до себе, 

оточуючих, навколишнього середовища.  

 

Корекційно-

реабілітаційна 

зміна та вдосконалення особистісних, фізичних якостей дитини, 

особливостей її життєдіяльності 

 

6. Визначте, які професійно-особистісні якості мають бути притаманні 

соціальному педагогові, працюючому з дітьми, які перебувають у закладах 

інтернатного типу (проранжуйте – яке місце, на Вашу думку, посідають ті чи інші 

якості?):  

 
№ з/п Особисті якості Обрані якості 

1. Чесність  

2. Увага  

3. Повага  

4. Тактовність  

5. Делікатність  

6. Конфіденційність  

7. Відкритість  

8. Емпатія  

9. Доброзичливість  

10. Толерантність  

11. Розсудливість  

12. Справедливість  

13. Відповідальність  

14. Турботливість  

15. Демократичність  

16. Солідарність  

17. Гуманізм  

18. Соціальна активність  

19. Комунікабельність  
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Продовження дод. У 

20. Емоційність  

21. Порядність  

22. Внутрішня рівновага  

23. Креативність  

24. Оптимізм  

25. Ерудованість  

26. Емоційна стійкість  

27. Авторитетність  

 

7. Оцініть за 5-бальною шкалою необхідні знання,  якими повинен володіти 

соціальний педагог, що працює з дітьми, які перебувають у закладах інтернатного 

типу:  

впливають постійно та ефективно – 5; впливають часто – 4; впливають нечасто 

і не дуже ефективно – 3; пливають дуже рідко і неефективно – 2; не впливають – 1. 

 
№ з/п Знання Ваша оцінка 

1. Знання особливостей соціалізації дітей, які перебувають у 

закладах інтернатного типу 

 

2. Знання теорії та історії соціального виховання  

3. Знання методик та технологій соціально-педагогічної роботи з 

дітьми, які перебувають у закладах інтернатного типу 

 

4. Знання про надання допомоги дітям у їх життєвому та 

професійному самовизначенні 

 

5. Знання психологічних особливостей дітей, які перебувають у 

закладах інтернатного типу 

 

6. Знання нормативно-правової бази, що регулює захист прав та 

інтересів дітей, які перебувають у закладах інтернатного типу 

 

 

8.  Чи потрібна, на Ваш погляд, спеціальна підготовка майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з дітьми, які перебувають у закладах інтернатного типу? 

а) така підготовка є необхідною; б) така підготовка не потрібна; в) не можу 

відповісти. 

9.  Чи доводилося Вам працювати з дітьми, які перебувають у закладах 

інтернатного типу? (де і коли, враження тощо) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. Оцініть за 5-бальною шкалою, якою мірою зазначені вміння впливають на 

ефективність роботи з дітьми, які перебувають у закладах інтернатного типу:  

впливають постійно та ефективно – 5; впливають часто – 4; впливають нечасто і не 

дуже ефективно – 3;  пливають дуже рідко і неефективно – 2; не впливають – 1 (у 

графі „Оцінка впливу”): 
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№  Уміння Оцінка 

впливу 

Наявні в 

мене (так 

чи ні?) 

Бажані 

для мене 

(так чи 

ні?) 

1.  Володіння методиками діагностики особистості та її 

соціального оточення з метою осмислення причин 

відставання та виявлення резервів розвитку   

   

2. Уміння визначати проблему у розвитку особистості 

дитини, зрозуміти мотиви її діяльності, обґрунтувати 

причинно-наслідкові зв’язки передісторії її становлення 

   

3. Уміння висунути гіпотезу, перспективи, варіанти шляхів 

розвитку дитини 

   

4. Уміння стимулювати позитивну мотивацію 

провідних типів діяльності 

   

5 Уміння встановлювати координаційні зв’язки з 

оточуючими дитини (батьки, родичі, учителі,   

соціальні служби, медичний персонал, 

правоохоронні органи, судові установи тощо)  

   

6. Уміння здійснювати самоаналіз соціально-

педагогічних дій   

   

7. Уміння здійснювати соціальний патронат    

11. Які знання Ви б хотіли отримати у межах обраної спеціальності? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Ваші побажання щодо змісту  спецкурсу „Соціально-педагогічна 

діяльність з дітьми, які перебувають у закладах інтернатного  типу” : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

Дякуємо за участь! 
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Таблиця У.1 

Визначення вмінь, які необхідні для роботи з дітьми 

в закладах інтернатного типу 

 
№  Уміння 

О
ц
ін
к
а 

в
п
л
и
в
у
 

Н
ая
в
н
і 
в
 м
ен
е 

Б
аж

ан
і 
д
л
я
 

м
ен
е 

1.  Володіння методиками діагностики 

особистості та її соціального оточення з 

метою осмислення причин відставання та 

виявлення резервів розвитку   

5 балів – 

100% 

57% – так  

43 % – ні 

так – 

100% 

2. Уміння визначати проблему у розвитку 

особистості дитини, зрозуміти мотиви її 

діяльності, обґрунтувати причинно-наслідкові 

зв’язки передісторії її становлення 

5 балів – 

100% 

57% – так  

43 % – ні 

так –  

100% 

3. Уміння висунути гіпотезу, перспективи, 

варіанти шляхів розвитку дитини 

5 балів – 

100% 

47% – так 

53% – ні 

так – 

100% 

4. Уміння стимулювати позитивну мотивацію 

провідних типів діяльності 

5 балів – 

100% 

49% – так 

51 % – 

ні 

так – 

100% 

5 Уміння встановлювати координаційні зв’язки 

з оточуючими дитини (батьки, родичі, учителі,   

соціальні служби, медичний персонал, 

правоохоронні органи, судові установи тощо)  

5 балів – 

100% 

55% – так 

45 % - 

ні 

так – 

100% 

6. Уміння здійснювати самоаналіз соціально-

педагогічних дій   

5 балів – 

100% 

57% – так 

43 % – 

ні 

так – 

100% 

7. Уміння здійснювати соціальний патронат 5 балів – 

100% 

57% – так 

43 % – 

ні 

так – 

100% 
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Додаток Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах 

інтернатного типу 

Ц
ІЛ
Ь
О
В
И
Й
 

Б
Л
О
К

 
Соціальне замовлення суспільства па підготовку майбутніх соціальних педагогів, здатних до роботи 

в закладах інтернатного типу 

Мета: формування готовності майбутнього соціального педагога до роботи в закладах 

інтернатного типу 

 

Т
Е
О
Р
Е
Т
И
К
О

-

М
Е
Т
О
Д
О
Л
О
Г
ІЧ
Н
И
Й
 

Б
Л
О
К

 

 

 

Концепція 

поліпарадиґмаль-

ності 

 

ПІДХОДИ: 

системний, 

діяльнісний, 

середовищний, 

компетентнісний 

 

ПРИНЦИПИ: 

загальнонаукові, 

дидактичні та специфічні 

ЕТАПИ  

Пропедевтичний 

З
М
ІС
Т
О
В
О

-О
Р
Г
А
Н
ІЗ
А
Ц
ІЙ

Н
И
Й
 Б
Л
О
К

 

Формування здатності 

до рефлексії і 

самоосвітньої 

діяльності 

Технологічний 

Інформаційний 

 

Результативний 

Р
Е
З
У
Л
Ь
Т
А

-

Т
И
В
Н
И
Й
 Б
Л
О
К

 

 

Моніторинг стану готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності 

Результат: динаміка сформованості готовності майбутнього соціального педагога до 

роботи в закладах інтернатного типу 

Формування 

необхідних 

компетенцій 

Мотиваційно-

ціннісний 

 

Формування 

мотиваційного та 

ціннісного ставлення до 

майбутньої професії 

Оволодіння ЗУН 

щодо  професійної 

діяльності 

Когнітивно-

технологічний 

Інформаційно-

комунікативний 

Рефлексивно-

самоосвітній 

СТРУКТУРНІ 

КОМПОНЕНТИ  

ЦІЛІ 

ПІДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГІЧНІ  

УМОВИ 

  

  

 

 

  

  

Організаційно-

педагогічні (1) 

 

Психолого-

педагогічні (2) 

Дидактичні (3) 

Готовність до роботи 

в ЗІТ 
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Додаток Х  

Приклади кейсів  

Кейс № 1 

Опис ситуації. 

У групі на заняттях хлопчик Данилко (6 років) не може зосередитися, постійно 

розмовляє і розкидає роздатковий матеріал, часто відволікається на речі, які не 

відносяться до заняття, часто не уважно і повністю виконує інструкції вихователя, 

не може всидіти на місці, під час заняття встає, ходить. Складається враження, що 

він ігнорує слова та зауваження педагога. При бесіді з педагогом з’ясувалося, що 

Данилко неорганізований, забудькуватий, не може сидіти спокійно за столом під час 

обіду, відбирає іграшки в інших дітей. 

Запитання до соціально-педагогічної ситуації. 

1. Що може бути причиною такої поведінки дитини? 

2. Які рекомендації можна дати педагогам, які працюють з такою дитиною? 

Вивчення можливих причин ситуації. 

То що ж таке гіперактивність? 

У перекладі з латинської „активний” – означає „діяльний, дієвий”, а „гіпер” – 

„перевищення норми”. Гіперактивність у дітей проявляється невластивою для віку 

неуважністю, імпульсивністю, підвищеною руховою активністю. Таких дітей 

здебільшого характеризують словами „рухливий”, „імпульсивний” „спритний”, 

„енерджайзер”, „вічний двигун”, „живчик”, „вулканчик”.За статистикою, кількість 

гіперактивних дітей по всьому світу з кожним роком неухильно зростає. Найбільше 

гіперактивних дітлахів серед хлопців. Якщо дитина гіперактивна, то труднощів 

зазнає не лише вона сама, але й її оточення: батьки, однокласники, вчителі.  

Часто-густо поведінка такої дитини супроводжується проблемами у взаєминах 

з однолітками, труднощами в навчанні. Виправитися гіперактивній дитині не 

допомагають ні вмовляння, ні погрози, не тому, що вона не хоче цього робити, а 

тому, що фізіологічно не спроможна поводитися інакше – їй важко довгий час 

сидіти нерухомо, не розмовляти. Втім, соціальні педагоги зазначають, що надмірна 

фізична активність, як правило, не впливає на рівень інтелектуального розвитку 

гіперактивних дітей. 

Ознаки гіперактивності проявляються у дітей у дошкільному та молодшому 

шкільному віці. У 4 – 6 оптимальний вік, коли вже можна об’єктивізувати наявність 

розладу уваги.  

Якщо дитина гіперактивна, важко не лише їй, а й її оточенню: батькам, 

вихователям, однокласникам, вчителям. Такій дитині притаманна пiдвищена 

неуважнiсть (не тримає уваги на деталях, труднощі втримання уваги, незібраність, 

зниження вибірковості уваги, часте переключення уваги з одного заняття на інше), 

імпульсивність (на запитання відповідає не дослухавши запитання до кінця, діє не 

обдумавши, перебиває інших), гіперактивність( непосидючість).  

Найяскравіше гіперактивність проявляється у дітей у старшому 

дошкільному і молодшому шкільному віці. У цей період здійснюється перехід до 

провідної – навчальної діяльності і, в зв’язку з цим, збільшуються інтелектуальні 
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навантаження: від дітей потрібні уміння більш тривало концентрувати увагу, 

доводити розпочату справу до кінця, добиватися певного результату. Саме в умовах 

тривалої і систематичної діяльності гіперактивність заявляє про себе дуже 

переконливо. Батьки раптом виявляють чисельні негативні наслідки непосидючості, 

неорганізованості, надмірної рухливості свого малюка. На дитину скаржаться 

вихователі, вчителі. Тому такій дитині потрібна своєчасна і комплексна допомога. 

Як допомогти гіперактивній дитині? 

Допомога гіперактивній дитині – це комплексний процес, і багато підводних 

каменів на шляху до повного відновлення. Якщо батьки звертаються до спеціалістів, 

то в процесі дiагностики соціальні педагоги використовують Питальник батькiв i 

педагогiв щодо поведінки дитини, спостереження, тестування, медичні обстеження 

тощо. Допомога кожній гіперактивній дитині розробляється суто на індивідуальній 

основі. Чим ранiше проблему буде виявлено, тим ранiше почнеться корекцiя. Треба 

зосередити свої зусилля на тому, щоб згладити напруження у відносинах, дати 

дитині можливість реалізувати свої потреби. 

Основними помилками дорослих  

у вихованні гіперактивної дитини є: 

 брак емоційної уваги, що підмінюється медичним доглядом; 

 дефіцит дисципліни у вихованні; 

 невміння виховувати в дітях навички керування гнівом. 

Як правило, дитина менше виявляє  свою гіперактивність, коли залишається 

наодинці з дорослим, особливо якщо між ними налагоджений емоційний контакт. 

Як поводитись батькам, які мають таких дітей? 

Насамперед, дорослим треба зрозуміти, що дитина жодною мірою не винна, 

що вона така жвава. Тож покарання, гримання та нотації не поліпшать її поведінку, а 

навіть погіршать. Спілкуватися потрібно м’яко, спокійно. Виконуючи разом 

домашнє завдання, бажано уникати наказового або надто емоційного тону.  

Гіперактивна дитина – дуже чутлива, ваші емоції захоплять її та стануть 

перешкодою для подальших успішних дій. Гіперактивній дитині, як правило, 

роблять велику кількість зауважень удома, в дитячому садку, у школі – все це, 

безумовно, впливає на  її самооцінку. Треба частіше хвалити таких діток за успіхи, 

навіть незначні. Та не можна забувати, що нещира, незаслужена похвала  просто 

неприпустима. Будь-яка дитина (а особливо гіперактивна) швидко „розкусить” вас і 

перестане довіряти. У випадку, коли батьки вважають за потрібне щось заборонити, 

треба пам’ятати: заборон має бути небагато, і вони мають бути заздалегідь 

обговорені з дитиною та чітко сформульовані. При цьому потрібно пояснити, як 

вона буде покарана, якщо порушуватиме заборону. Важливо також показати дитині, 

як вплине її поведінка на ваші з нею стосунки. Інакше дитина може стати жертвою 

настрою тата або мами, боятиметься не конкретного покарання за конкретну 

провину, а несподіваної емоційної бурі з боку дорослих. Все це призведе лише до 

того, що дитина почне приховувати свої „грішки” від батьків – як результат, 

відносини з батьками погіршаться. 

Також необхідно дати дитині більше самостійності. Відправити у магазин за 

хлібом саму. Потім за це похвалити. На власному прикладі показати дитині, що за 

кожен вчинок настає відповідальність. Контролювати власні емоції. Не кричати у 



337 

присутності дитини і на дитину. Обіймати дитину і нагадувати їй, як сильно ви її 

любите. 

Налагодити режим дня дитини. Вiддати до спортивної секцiї, але не до будь-

якої, а тієї, до якої дитина має схильності. Там дитина отримає нові враження, 

витратить енергію. Батькам слід знайти сильні сторони своєї дитини i їх 

підтримувати. І ніколи не показувати дитині, що вони соромляться її, що вони нею 

розчаровані. Щоб навіть емоційно дитина цього не відчувала. 

Науковці виокремлюють такі діагностичні симптоми гіперактивних дітей: 

1. Неспокійні рухи в кистях і стопах. Сидячи на стільці, дитина корчиться, 

звивається. 

2. Дитина не може спокійно сидіти на місці, коли від неї цього вимагають. 
3. Легко відволікається на сторонні подразники.  
4. Насилу чекає своєї черги під час ігор і в різних ситуаціях в колективі (на 

заняттях, під час екскурсій і свят). 

5. На запитання часто відповідає, не замислюючись, не вислухавши їх до 
кінця.  

6. При виконанні запропонованих завдань має труднощі (не пов’язані з 
негативною поведінкою або недостатністю розуміння).   

7. Насилу зберігає увагу при виконанні завдань або під час ігор.  
8. Часто переходить від однієї незавершеної дії до іншої. 
9. Не може бавитись тихо, спокійно. 
10.  Багато говорить.  
11. Часто заважає іншим, наприклад, втручається в ігри інших дітей.  
12. Часто складається враження, що дитина не слухає, коли звертаються саме 

до неї.  

13. Губить свої речі в дитячому садочку, школі, удома, на вулиці.  
14. Інколи робить вчинки, не замислюючись про наслідки, але пригод або 

гострих відчуттів спеціально не шукає (наприклад, вибігає на вулицю, не 

озираючись по сторонах). 

Діагноз вважається правомірним, якщо наявні щонайменше вісім зі всіх 

симптомів. 

Чим відрізняється активна дитина від гіперактивної? 

Активна дитина: 

 Більшу частину дня віддає перевагу рухливим іграм, але якщо її зацікавити 

– може й книжку з мамою почитати. 

 Швидко й багато говорить, задає багато запитань. 

 Для неї порушення сну й травлення (кишкові розлади) – скоріше 

виключення. 

 Дитина активна не завжди. Приміром, неспокійна і непосидюча вдома, але 

спокійна – у садку, у гостях, з малознайомими людьми. 

 Вона неагресивна, тобто випадково або в запалі конфлікту може й побитись 

з іншими дітьми, але сама не провокує бійок. 

Гіперактивна дитина: 
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 Постійно перебуває в русі й не може себе контролювати. Тобто навіть якщо 

дитина втомилася, вона все одно рухається, а знесилившись остаточно, плаче й 

впадає в істерику. 

 Швидко й багато говорить, ковтає слова, перебиває, не дослуховує. Задає 

мільйон запитань, але рідко вислухує відповіді на них. 

 Дитину неможливо укласти спати. Коли вона спить, то уривками, 

неспокійно. У дитини часті кишкові розлади. Часто мають алергію. 

 Дитина – некерована. Абсолютно не реагує на заборони й обмеження. І в 

будь-яких умовах (дім, магазин, дитсадок, дитячий майданчик) поводиться однаково 

активно. 

 Часто провокує конфлікти. Не контролює свою агресію – б’ється, 

кусається, штовхається, причому пускає в хід підручні засоби: іграшки, гілки, 

камені. 

Корекційна робота з гіперактивним дитиною повинна бути спрямована на 

вирішення таких завдань:  

 проведення комплексної діагностики дитини;  

 встановлення контакту зі шкільними педагогами;  

 нормалізацію обстановки в сім’ї дитини;  

 соціальне навчання та прищеплення поваги до прав оточуючих людей;  

 підвищення у дитини самооцінки і самоконтролю. 

Приклади корекційних методів, що дозволяють виправити ситуацію.  

Необхідно розвивати і тренувати у дитини слабкі або ослаблені функції; дібрати 

спеціальні ігри, які забезпечують таке тренування; це можуть бути ігри на 

тренування витримки і контролю, ігри на розвиток уваги, на подолання 

розгальмованості й тренування посидючості, ігри, що вимагають від дитини бути 

одночасно нерухомим і не імпульсивним, уважним і стриманим, уважним і 

нерухомим. 

 

Кейс № 2 

Опис ситуації 

Соціальний педагог проводить індивідуальне заняття з хлопчиком 9 років. Для 

дитини це перше заняття. Педагог починає заняття і пропонує дитині пограти. 

Хлопчик не йде на контакт, мовчить, тривожно дивиться по сторонах, знаходиться в 

напрузі. Педагог повторює спробу. Дитина починає плакати, ховається під стіл і 

кличе маму. 

Запитання до ситуації 

1. Для яких дітей з порушенням емоційної сфери характерна подібна 

поведінка?  

2. Які автори вивчали цю проблему? 

3. Які заходи необхідно вжити для встановлення контакту з такою дитиною? 

Вивчення можливих причин ситуації.  

Однією з основних причин подібної поведінки є наявність у дитини синдрому 

РДА – синдрому раннього дитячого аутизму. 
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Розглянемо найменш важкий варіант ушкодження розвитку емоційної сфери. 

Висока ранимість аутичної дитини, зниження її активності в контактах з 

навколишнім сприяють формуванню патологічної залежності від близьких, 

постійної потреби в їх спонуканні, підбадьорення, захисті. Контакт із зовнішнім 

світом може відбуватися тільки опосередковано через близьких людей, насамперед 

через матір, з якою такі діти перебувають звичайно в тісному емоційного зв’язку. 

Дитина з синдромом РДА важко засвоює нові зразки поведінки, прагне до 

стереотипного використання вже засвоєних форм. Вона рігідна, схильна до 

ритуалізації поведінки. У таких дітей спостерігається деяка затримка мовленнєвого 

та / або інтелектуального розвитку. 

Найбільш частий симптом відставання в мовленнєвому розвитку. Часто лікарі 

при цьому говорять, що це буває і треба просто почекати, що хлопчики говорять 

зазвичай пізніше ніж дівчата (90% аутистів хлопчики). У результаті діти 

діагностуються в 5 – 6 років, в той час, коли вони повинні вже йти до школи. За 

статистикою діти, які почали отримувати IBI терапію з 2 – 3 років повністю 

відновлюються вже до 6 років у 50% випадків, стан решти значно поліпшується. 

Якщо ж терапія розпочата пізніше, цей відсоток значно нижче.  

Запитання, відповівши на які, можна виявити проблему на ранній стадії 

 

 Чи хоче ваша дитина спілкуватися з оточуючими?  

 Чи цікавиться дитина іграми або спілкуванням зі знайомими дорослими та 

однолітками?  

 Чи хоче дитина розділяти довколишній простір з іншими?  

 Чи відгукується дитина коли ви її кличете?  

 Як ставиться дитина до зміни заняття? Схильна вона до повторюваних 

рухів?  

 Як дитина грає з іграшками, так як ними прийнято грати або використовує 

свій, незвичайний підхід до гри? Наскільки легко дитина виходить з себе?  

 Чи доводиться вам весь час йти за дитиною щоб задовольнити її потребу в 

грі або ж дитина з цікавістю слідує за вами?  

Симптоми аутизму можуть проявитися і у дитини, яка раніше нормально 

розвивалася.  

Зазвичай це відбувається в інтервалі від 1,5 до 3 років. Якщо дитина це робила 

раніше, але не робить зараз, означає що вона втрачає навички.  

Втрата навичок досить серйозна проблема, вона може сигналізувати не 

тільки про аутизм, але і про початок органічних порушень у мозку. При втраті 

дитиною навичок завжди треба звертатися до фахівців якомога швидше.  

Проблеми з мовленням: дитина може не говорити або ж не асоціювати сказані 

слова з об’єктом. 

Дитина боїться незнайомих людей або ж не робить ніякої різниці між своїми і 

чужими. 

Дитина уникає прямого контакту очей. 

Дитина схильна до повторюваних, нічого не значущих ігор.  
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У дитини є дивні звички, які можуть займати її годинами – любить тертися об 

щось спиною, або смикати маму за волосся. 

Дитина не реагує на найпростіші питання-прохання „Де мама? Принеси 

м’ячик”. 

Дитина не імітує дорослого, наприклад, не підносить телефон до вуха.  

Дитина не показує пальчиком на те, що йому потрібно, а користується всією 

рукою або ж плаче.  

Дитина не звертається до дорослого за допомогою, таке враження, що вона 

знає все краще за всіх.  

Дитина не будує пірамідку з кубиків, а розкладає їх в ряд.  

Дитина не розуміє, що вона може відкрити двері сама, замість цього вона бере 

руку дорослого і використовує її як інструмент. 

Дуже часто присутня велика вибірковість в їжі. Дитина їсть тільки певні овочі 

(фрукти) і не любить змін в раціоні.  

Дуже часто в аутистів спостерігаються проблеми з моторикою. 

Пропозиція методів корекції ситуації. Для дітей із синдромом РДА показані 

всі типи ігрової взаємодії: як гучні ігри з рухом, світлом, водою та іншими 

яскравими враженнями, так і спокійні конструктивні гри, складання орнаментів, 

збирання мозаїки або пазлів тощо. 
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Додаток Ц  

Таблиця Ц.1 

Загальна характеристика рівнів сформованості компонентів підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах інтернатного типу 

(констатувальний етап експерименту) 

 
Групи Рівні Компоненти 

Мотиваційно-

ціннісний 

Когнітивно-

технологічний 

Інформаційно-

комунікативний 

Рефлексивно-

самоосвітній 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

 

ЕГ 

Високий 23 11,6 14 7,0 8 4,0 17 9,0 

Достатній 31 15,7 63 31,8 52 26,3 43 21,3 

Середній 77 38,9 67 33,9 78 39,4 79 40,0 

Нижчий від 

середнього 
67 33,8 54 27,3 60 30,3 59 29,7 

 

КГ 

Високий 22 11,5 10 5,2 7 3,7 14 7,3 

Достатній 29 15,1 59 30,7 46 24,0 44 22,9 

Середній 76 39,6 66 34,4 80 41,6 74 38,5 

Нижчий за 

середній 
65 33,8 57 29,7 59 30,7 60 31,3 

 

Таблиця Ц.2 

Сформованість у студентів контрольної та експериментальної груп 

мотиваційно-ціннісного компонента готовності до роботи в закладах 

інтернатного типу майбутніх фахівців 

(формувальний етап експерименту, підсумковий зріз) 

 

Рівні 

Межі 

коливань 

рівнів 

Усього студентів (390) 

ЕГ (198) КГ (192) 

Кількість Відсотки Кількість Відсотки 

Високий 0,79-1 35 17,7 25 13,0 

Достатній 0,56-0,78 59 29,9 37 19,7 

Середній 0,34-0,55 67 33,6 78 40,3 

Нижчий за 

середній 
0,11-0,33 37 18,8 52 27,0 

 

Таблиця Ц. 3 

Динаміка формування мотиваційно-ціннісного компонента готовності до 

роботи в закладах інтернатного типу майбутніх соціальних педагогів  

 

Рівень сформованості 

компонента 

Експериментальна група Контрольна група 

Констатувальний 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

Констатувальний 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) 

Високий 23 11,6 35 17,7 22 11,5 25 13,0 
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Продовження табл. Ц.3  

Достатній 31 15,7 59 29,9 29 15,1 37 19,7 

Середній  77 38,9 67 33,6 76 39,6 78 40,3 

Нижчий за 

середній 67 33,8 37 18,8 65 33,8 52 27,0 

 

 

Таблиця Ц.4 

Сформованість у майбутніх соціальних педагогів когнітивно-технологічного 

компонента готовності до роботи в закладах інтернатного типу  

(формувальний етап експерименту, підсумковий зріз) 

 

Рівні 
Межі коливань 

рівнів 

Усього студентів (390) 

ЕГ (198) КГ (192) 

Кількість Відсотки Кількість Відсотки 

Високий 0,767 – 1,00 32 16,2 12 6,3 

Достатній 0,530 – 0,766 77 39,0 61 31,8 

Середній 0,293 – 0,529 74 37,3 72 37,5 

Нижчий за 

середній 

0,056 – 0,292 
15 7,5 47 24,4 

 

 

Таблиця Ц.5 

Динаміка сформованості когнітивно-технологічного компонента готовності до 

роботи в закладах інтернатного типу в майбутніх соціальних педагогів  

 

Рівень сформованості 

компонента 

Експериментальна група Контрольна група 

Констатувальний 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

Констатувальний 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) 

Високий 14 7,1 27 13,7 10 5,2 14 7,3 

Достатній 63 31,8 79 39,9 59 30,7 65 33,9 

Середній 67 33,8 73 36,9 66 34,4 71 37,0 

Нижчий за 

середній 
54 27,3 19 9,6 57 29,7 42 21,9 
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Таблиця Ц.6 

 

Сформованість у студентів контрольної та експериментальної груп 

інформаційно-комунікативного компонента 

готовності до роботи в закладах інтернатного типу 

(формувальний етап експерименту, підсумковий зріз) 

 

Рівні 
Межі коливань 

рівнів 

Усього студентів (390) 

ЕГ (198) КГ (192) 

Кількість Відсотки Кількість Відсотки 

Високий 0,79-1 23 11,6 14 7,3 

Достатній 0,56-0,78 67 33,8 47 24,5 

Середній 0,34-0,55 63 31,8 69 35,9 

Нижчий за 

середній 

0,11-0,33 
45 22,7 62 32,3 

 

 

Таблиця Ц.7 

 

Динаміка сформованості інформаційно-комунікативного компонента 

готовності до роботи в закладах інтернатного типу  

в майбутніх соціальних педагогів  

 

Рівень сформованості 

компонента 

 

Експериментальна група Контрольна група 

Констатувальний 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

Констатувальний 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) 

Високий 8 4,0 23 11,6 7 3,7 14 7,3 

Достатній 52 26,3 67 33,8 46 24,0 47 24,5 

Середній  78 39,4 63 31,8 80 41,6 74 38,5 

Нижчий за середній 
60 30,3 45 22,7 59 30,7 57 29,7 

 

 

Таблиця Ц.8 

 

Динаміка сформованості в майбутніх соціальних педагогів рефлексивно-

самоосвітнього компонента готовності до роботи в закладах інтернатного типу 

(формувальний етап експерименту, підсумковий зріз) 

 

Рівні 
Межі коливань 

рівнів 

Усього студентів (390) 

ЕГ (198) КГ (192) 

Кількість Відсотки Кількість Відсотки 

Високий 0,79-1 21 10,6 15 7,8 

Достатній 0,56-0,78 57 28,9 47 24,5 
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Продовження табл. Ц.8 

Середній 0,34-0,55 71 35,8 72 37,5 

Нижчий за 

середній 
0,11-0,33 49 24,7 58 30,2 

 

 

Таблиця Ц.9 

 

Динаміка рівнів сформованості рефлексивно-самоосвітнього компонента 

готовності до роботи в закладах інтернатного типу  

в майбутніх соціальних педагогів  

 

Рівень сформованості 

компонента 

Експериментальна група Контрольна група 

Констатувальний 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

Констатувальний 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) 

Високий 17 9,0 21 10,6 14 7,3 15 7,8 

Достатній 43 21,3 57 28,9 44 22,9 47 24,5 

Середній 79 40,0 71 35,8 74 38,5 72 37,5 

Нижчий за середній 59 29,7 49 24,7 60 31,3 58 30,2 
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