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ВСТУП

Актуальність  дослідження  обумовлена необхідністю  підвищення

професійного  рівня  майбутніх  соціальних  педагогів,  що  є  найголовнішим

завданням вищої педагогічної школи. Для ефективного вирішення цього завдання

необхідний пошук таких форм і  методів  професійної  підготовки,  завдяки яким

можна б було допомогти здобувачам вищої освіти легко залучатися до освітньої

діяльності, забезпечити її високу результативність і високий рівень сформованої

професійної  комунікації.  Тому  сучасний  зміст  вищої  освіти  варто

переорієнтовувати  на розвиток  особистості  майбутнього  кваліфікованого

спеціаліста, зокрема його професійної комунікації.

Відтак  актуальним  є  пошук  шляхів  оптимізації  професійної  підготовки

соціальних  педагогів,  формування  у  випускників вмінь  і  навичок  ефективного

вирішення різноманітних професійних завдань в процесі практичної діяльності.

У  зв’язку  з  вищезазначеним  та  у  відповідності  до  європейських  вимог

і чинних  державних  освітніх  документів,  за  умов  демократизації  освіти  значно

загострюється  проблема  формування  готовності  до  професійної  комунікації

майбутніх  фахівців  із  соціальної  педагогіки  педагогічних  вишів,  усвідомлення

останніми  суті  й  закономірностей  соціально-педагогічного  спілкування,

оволодіння  комунікативними  знаннями,  уміннями  й  навичками,  завдяки  чому

відкриватимуться  нові  можливості  в  процесі  розв’язання  проблем  професійної

компетентності.  Усі зазначені  аспекти мають чітко окреслену законодавчу базу:

Закон України „Про вищу освіту” (2014р.) [66],  Національна стратегія розвитку

освіти  в  Україні  на  період  до  2021  року  (2013 р.) [225],  Галузева  Концепція

розвитку неперервної  педагогічної  освіти (2013 р.)  [143], де зазначено напрями

роботи щодо становлення майбутнього фахівця, у тому разі соціального педагога,

як  носія  ефективних  форм  взаємодії  з  суб’єктами  соціально-педагогічного

процесу.  Водночас  аналіз  практичної  роботи  педагогічних  вишів  дає  підстави

стверджувати  про пріоритетність  інформативно-описового  характеру  навчання,
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переважання  вербальних  методів,  групових  і  фронтальних  форм  роботи,  і  як

наслідок – закріплення  у здобувачів вищої освіти позиції пасивних виконавців

професійних функцій. За такої організації освітнього процесу внеможливлюється

підвищення рівня сформованості готовності студентів до професійної комунікації.

Тож особливу  роль  у  процесі  підготовки  майбутніх  соціальних педагогів

відіграє  етап  професійного  становлення,  коли  студент  педагогічного  вишу

в процесі  проходження різних видів педагогічних практик стає  суб’єктом нової

для  нього  діяльності,  розпочинає  практичне  освоєння  функціонального  змісту

професійної соціально-педагогічної діяльності. 

Таке  „входження”  майбутнього  здобувача  вищої  освіти  у  професію

супроводжується  реконструкцією  професійно-ціннісних  орієнтацій  особистості,

виробленням необхідних умінь, навичок, способів діяльності, розвитком мотивації,

накопиченням досвіду соціально-практичної діяльності та формуванням готовності

до професійної комунікації.

Провідними науковцями доведений той факт, що доцільно організовані різні

види  педагогічної  практики,  їх  безпосередній  зв’язок  з  теорією  є  одним

із основних шляхів  покращення професійної  підготовки соціально-педагогічних

кадрів  та  процесу  формування  готовності  професійної  комунікації. Практика

сприяє  усвідомленню студентом системи зв’язків,  максимально наближених до

професії, що дає підстави визнати її основним компонентом фахової підготовки й

поставити  на  порядок  денний  необхідність  активізації  її  потенціалу  в

забезпеченні,  як  мінімум,  достатнього  рівня  професійної  підготовленості

здобувачів  вищої  освіти,  полегшенні  процесу  та  скороченні  терміну  їхньої

безпосередньої адаптації на робочому місці. Отже, виникає проблема необхідності

створення  моделі  формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до

професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних  практик,  її  впровадження  в

науково-педагогічний процес вищого педагогічного навчального закладу.

На  підставі  проведеного  наукового  пошуку  засвідчуємо,  що  питання

ефективності  обміну  інформацією  (комунікацією)  вважалося  актуальним

упродовж  багатьох  століть.  Налагодження  комунікації  зумовлене  розвитком
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передової  наукової  думки  (Демосфен,  Сократ,  Арістотель,  Аврелій  Гракх,

Цицерон, Квінтіліан, Я. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, А. Дістервег, Дж. Локк та інші).

Теорія комунікації стала розвиватися завдяки працям філософів (М. Бахтін,

М. Бубер,  Н. Вінер,  Ю. Габермас,  К. Шеннон),  лінгвістів  (Л. Вітгенштейн,

Ф. де Сосюр),  які  спробували  розкрити  можливості  людини  в  комунікативних

процесах. 

Значне місце в наукових працях педагогів, психологів відводиться самому

змісту  процесу  комунікації  та  дослідженню  знакових  систем  педагогічної

комунікації. Проблемі вербальних засобів комунікації присвячені наукові розвідки

філософів, психологів, педагогів (Л. Виготський, Б.Головін, М. Жинкін, І. Зязюн,

В. Кан-Калик,  О. Леонтьєв,  Л. Нечепоренко,  Л. Паламар,  В. Семиченко та інші);

мовознавців  (А. Богуш,  О. Гойхман,  В.фон Гумбольт,  М. Ілляш,  О. Потебня

та  інших).

Суттєвий інтерес нашого дослідження ґрунтується на основі теоретичного

розгляду  поглядів  представників  сучасної  вітчизняної  психолого-педагогічної

науки  щодо:  концептуальних  положень  проблем  формування  комунікативних

умінь  (І. Богаєва,  А. Бодальов,  С. Єлканов,  І. Зязюн,  В. Кан-Калик,  С. Коваль,

Н. Кузьміна, А. Міщенко, В. Москалець, В. Сластьонін, Ю. Шапошнікова та інші);

концептуальних  положень  вітчизняних  та зарубіжних  авторів  щодо  проблеми

спілкування  (Л. Виготський,  Ю. Жуков,  А. Кнігге,  О. Леонтьєв,  Б. Ломов,

В. Мясищев, Л. Петровська, П. Растянников, Р. Фішер, Р. Шмідт та інші); сутності

комунікативної  діяльності  (Г. Андрєєва,  Н. Бутенко,  Н. Волкова,  А. Золотнякова,

М. Каган  та  інші);  розв’язання  проблеми  формування  комунікативних  умінь  в

студентів  в  процесі  підготовки  їх до професійно-педагогічної  діяльності

(О. Гойхман, Я. Коломинський, І. Надина, Т. Шепеленко та інші); сутності поняття

професійної  компетентності  (О. Антонова,  В. Беспалько,  Т. Веретенко,

Б. Гершунський,  О. Дубасенюк,  Т. Дмитренко,  М. Євтух,  Е. Зєєр,  В. Комісарова,

А. Маркова,  В. Монахов,  Н. Ничкало,  С. Омельченко,  Є. Павлютенков,

А. Пискунов,  В. Пристинський,  С. Сапожников, В. Стешенко,  В. Стрельніков  та

інші);  проблеми  організації  освітньої  діяльності  та  професійної  підготовки
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майбутніх  педагогів  (Н. Гавриш,  В. Гриньова,  Б. Коротяєв,  С. Курінна,

В. Оржеховська,  С. Омельченко,  Г. Пустовіт,  Г. Пономарьова,  В. Прошкін,

М. Роганова, Ю. Руденко, О. Сухомлинська та інші). 

Ми  посилалися  на  праці  науковців  про  значення  педагогічної практики

в процесі  формування  професійної готовності  педагога (Т. Білоусова, О. Гармаш,

І. Зязюн,  І. Ісаєв,  С. Коношенко,  В. Поліщук,  О. Полякова,  В. Сластьонін,

А. Щербаков  та  інші);  про  розвиток  соціальної  педагогіки  як нової  галузі

педагогічного  знання  (В. Бочарова,  Т. Веретенко,  М. Галагузова,  П. Гусак,

Т. Дмитренко,  В. Загвязинський,  О. Караман,  О. Кузьміна,  О. Мудрик,  В. Нікітін,

В. Поліщук,  О. Полякова,  Н. Платанова,  С. Харченко,  Л. Цибулько  та  інші);  про

особливості професійної діяльності соціальних педагогів (Л. Бєляєва, Б. Вульфова,

І. Зимня,  І. Трубавіна  та  інші);  зміст,  форми  і  методи  підготовки  соціальних

педагогів  у  вищих  навчальних  закладах  (Л. Вітебський,  Т. Пігалова,  Л. Родіна,

М. Черкасова та інші).

Для  розв’язання  суперечностей,  що  виникають  у  практичній  підготовці

майбутніх  соціальних  педагогів,  формування  в  них  готовності  до  професійної

комунікації  необхідний  пошук  нових  підходів  до  організації  різних  видів

педагогічних практик у вищих педагогічних навчальних закладах.  Тож проблема

побудови практичного навчання на принципах діалогічного спілкування, співпраці

та співтворчості сьогодні є особливо актуальною.  На жаль, мало наукових праць

присвячено висвітленню  значення педагогічної практики в процесі  формування

готовності до професійної комунікації в майбутніх соціальних педагогів.

Розв’язуючи порушену проблему, ми виявили суперечності, що об’єктивно

існують у педагогічній теорії та практиці, а саме між: 

– об’єктивною потребою суспільства в особистості, яка досконало володіє

навичками  професійної  комунікації,  та  недостатнім  рівнем  їх  сформованості  у

майбутніх соціальних педагогів; 

–  європейськими  вимогами  щодо  активного  оволодіння  особистістю

професійною комунікацією та  недостатністю реалізації  потенціалу  педагогічної

практики в сучасних педагогічних вишах; 
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–  необхідністю  цілеспрямованого  формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик 

та наявним рівнем її забезпечення.

Ураховуючи постійне поглиблення соціально-економічного значення якісної

професійної підготовки студентів – соціальних педагогів, значення педагогічних

практик  у формуванні  готовності  до  розвитку  професійних  якостей  майбутніх

соціальних  педагогів,  важливість  професійної  комунікації  в  контексті

європейських вимог і  недостатню теоретичну та практичну розробку проблеми

формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації  в  процесі  педагогічних  практик,  темою  дослідження  було  обрано:

„Формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації у процесі педагогічних практик”.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  темами.  Тема  дисертації

є складовою частиною проблеми Комунального закладу „Харківська гуманітарно-

педагогічна академія” Харківської обласної ради „Теоретико-практична підготовка

педагога  до  інноваційної  професійної  діяльності  за  умов  реформування  змісту

освіти”,  затвердженої  на  засіданні  Вченої  ради  академії  (протокол

№ 1 від 30.08.2011р.).

Тему  дисертації  затверджено  на  засіданні  науково-технічної  ради

Української  інженерно-педагогічної  академії  (протокол  № 8  від  28.02.2012 р.)

та погоджено  в  Міжвідомчій  раді  з  координації  наукових  досліджень

з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 27.03.2012 р.). 

Мета  дослідження: теоретично  обґрунтувати,  розробити

й експериментально  перевірити  ефективність  моделі  формування  готовності

майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації  в  процесі

педагогічних практик.

Відповідно до мети дослідження сформульовано такі основні завдання:

1. Розкрити сутність професійної комунікації на підставі аналізу соціально-

педагогічної теорії та практики й визначити напрями подальшого дослідження.
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2. Уточнити сутність дефініцій  „комунікація”,  „спілкування”,  „професійна

комунікація”,  „готовність”,  „професійна  готовність”, „готовність до професійної

комунікації”, „практика”, „педагогічна практика”, що визначаються як результати

наукового пізнання. 

3. Теоретично  обґрунтувати  модель формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик.

4.  Експериментально  перевірити  ефективність  моделі  формування

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі

педагогічних практик.

Об’єкт дослідження: процес професійної підготовки майбутніх соціальних

педагогів.

Предмет  дослідження:  модель формування  готовності  майбутніх

соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації  в  системі  організації

педагогічних практик.

Гіпотеза  дослідження  ґрунтується  на  припущенні про  те,  що  формування

готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації  в  процесі

педагогічних  практик  забезпечується  за  умов  розробки  й  упровадження  науково

обґрунтованої  поетапної  моделі  формування  готовності  майбутніх  соціальних

педагогів  до професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних  практик,  якою

передбачається  зорієнтованість  змісту  навчальних  занять  та  педагогічних  практик

на вдосконалення комунікативних знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти.

Для  досягнення  мети  і  реалізації  завдань  дослідження  застосовувався

комплекс загальнонаукових методів:  

–  теоретичні:  аналіз  й  узагальнення  філософської,  психологічної,

педагогічної літератури для вивчення стану розробленості проблеми формування

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі

педагогічних практик; теоретичного обґрунтування базових понять дослідження;

системне  структурування  й  моделювання  для  розробки  моделі  формування

готовності студентів до професійної комунікації в процесі педагогічної практики; 
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–  емпіричні: вивчення  й  узагальнення  досвіду  роботи,  програмно-

нормативних  документів,  педагогічне  спостереження  для  додаткової  перевірки

даних,  добір  фактичного  матеріалу  у  процесі  дослідження;  опитування

(анкетування, тестування, бесіди) для з’ясування рівня сформованості професійної

комунікації  в  студентів  вищих  педагогічних  навчальних  закладів;

констатувальний, формувальний, контрольний етапи педагогічного експерименту

з метою перевірки гіпотези дослідження; 

– методи математичної статистики для кількісного та якісного аналізу

емпіричних даних.

Наукова новизна полягає в тому, що: 

– вперше теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель

формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації в процесі педагогічних практик, основними компонентами якої стали:

мета, завдання, функції, методологічні підходи, загальні та специфічні методичні

принципи, компоненти готовності до професійної комунікації, критерії, показники

та рівні сформованості готовності до професійної комунікації, педагогічні умови,

зміст  та  етапи  формування  готовності  до  професійної  комунікації  в  процесі

педагогічних  практик,  активні  методи,  засоби,  форми  організації  навчання  й

педагогічної практики майбутніх соціальних педагогів, очікуваний результат; 

–  уточнено сутність  дефініцій  „комунікація”,  „спілкування”,  „професійна

комунікація”,  „готовність”,  „професійна  готовність”,  „готовність до професійної

комунікації”, „практика”, „педагогічна практика”, що визначаються як результати

наукового пізнання; 

–  набули подальшого розвитку наукові уявлення про готовність майбутніх

соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації,  методи  та  засоби  фахової

підготовки майбутніх соціальних педагогів.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому,

що  матеріали  дослідження  можуть  стати  в  нагоді  при  організації  педагогічної

практики студентів педагогічних вишів та під час вивчення навчальних дисциплін

„Педагогіка”,  „Соціальна  педагогіка”,  „Соціальна  психологія”,  „Комунікативна
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майстерність  соціального  педагога”,  „Методика  роботи  соціального  педагога

в  закладах  освіти”,  „Технології  соціально-педагогічної  діяльності”, а  також

у  системі післядипломної педагогічної освіти.

Результати дослідження впроваджено в педагогічний процес Комунального

закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради

(довідка  №  01-12/442  від  19.05.2015 р.),  Східноєвропейського  національного

університету  імені  Лесі  Українки  (довідка  №  03-29/02/1689  від  25.05.2015 р.),

Київського  національного  університету  імені  Бориса  Грінченка  (довідка

№ 93 від 03.06.2015 р.), Державного  закладу  „Луганський  національний

університет імені Тараса Шевченка” (довідка № 1705 від 15.05.2015 р.).

Апробація  результатів  дослідження.  Основні  положення  дисертації

дістали відображення в публікаціях автора, були представлені в повідомленнях на

наукових  і  науково-практичних  конференціях  різного  рівня:  Міжнародних  –

„Педагогіка  та  психологія:  сучасні  проблеми  та  перспективи  розвитку”

(Київ, 2012),  „Сучасна  освіта  й  виховання:  тенденції,  технології,  методики”

(Першоуральськ,  2012),  „Інноваційні  процеси  у  виробництві  й  у  професійній

освіті:  проблеми  формування  кадрового  потенціалу  виробництв  і  освітнього

простору  для  молоді,  яка  працює  та  навчається”  (Першоуральськ,  2012),

„Інноваційні процеси в освітньому просторі:  доступність,  ефективність,  якість”

(Луганськ,  2012),  „Духовно-моральні  цінності  робітничої  молоді” (Могильов,

2013),  „Інноваційні  процеси  у  виробництві  та  професійній  освіті:  теоретичний

і компетентнісний аспект” (Першоуральськ, 2013), „Науковий прогрес на переломі

тисячоліть” (Прага,  2013),  „Актуальні  проблеми  соціального  включення  в

Європейський  освітній  простір”  (Глухів,  2014); Усеукраїнських  –  „Науково-

дослідна  робота  студентів  у  системі  професійної  підготовки  фахівців”

(Харків, 2010), „Формування професійної культури майбутніх педагогів в умовах

модернізації  освіти” (Харків,  2012);  Регіональних  –  „Шляхи  та  засоби

вдосконалення  практичної  підготовки  майбутніх  педагогів:  досвід,  проблеми,

перспективи”  (Харків,  2011),  „Актуальні  питання  методики  та  виховання

як важливого  чинника  підвищення  якості  професійної  підготовки  фахівців
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у вищій  школі”  (Харків, 2015);  обласних  –  „Громадянське  та  патріотичне

виховання  студентської  молоді”  (Харків,  2010);  міжвишівських  – „Студент

волонтер  –  активний  громадянин  та  фахівець”  (Харків,  2013),  „Профілактика

соціально  негативних  явищ  серед  дітей  та  молоді  в  діяльності  майбутнього

соціального  педагога”  (Харків,  2013),  „Інклюзивна  освіта:  уроки  і  здобутки”

(Харків, 2014).

Матеріали дослідження доповідалися, обговорювались і були схвалені на на

засіданнях кафедр педагогіки та психології;  соціальної педагогіки та соціальної

роботи; Вченої ради Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна

академія” Харківської обласної ради (2010-2015 рр.).

Публікації.  Основні  положення  дисертаційної  роботи  відображено

в  14  одноосібних публікаціях,  що відтворюють зміст дисертації,  із  них 5 статей

опубліковано  в  провідних  наукових  фахових  виданнях  України  (із  них  

1   – в  електронному фаховому виданні), 2 – в іноземних виданнях, 7 – у матеріалах

наукових конференцій. 

Структура  й  обсяг  дисертації. Дослідження  складається  зі  вступу,  двох

розділів,  висновків до кожного із них, загальних висновків,  списку використаних

джерел (250 найменувань, із них 8 – іноземною мовою), 12 додатків на 77 сторінках.

Робота містить 27 таблиць та 17 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 264 сторінки,

основний зміст викладено на 162 сторінках.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ

КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИК

1.1.Сутність  професійної  комунікації  в  науково-педагогічній  теорії

та практиці 

Дослідження проблеми  професійної  комунікації  в  педагогічній  освіті

та виокремлення її в один із основних напрямів сучасної педагогічної думки нині

знаходиться в центрі уваги дослідників у зв’язку з низкою педагогічних проблем

підготовки майбутніх фахівців, а також суттєвими змінами суспільної свідомості й

визнанням  професійної  педагогічної  діяльності  як  вагомого  чинника  реалізації

соціальної політики держави.

Отже  за  сучасного  переходу  до  ринкових  відносин  та  вибору  Україною

курсу  на  входження  до  Європейського  співтовариства  необхідне  докорінне

реформування системи вищої  педагогічної  освіти,  що базувалася  б  на  засадах,

задекларованих  Болонською  конвенцією  та  була  б  спрямована  на підготовку

фахівців нового покоління з високим рівнем професійної  компетентності.  Саме

тому  сучасний  зміст  вищої  освіти  має  бути  орієнтований  на  формування

компетентності майбутнього кваліфікованого спеціаліста.

Актуальною  проблемою  сьогодення  є  питання  професійної  підготовки

майбутніх  педагогів.  Наразі  малорозробленим  є  питання  професіоналізму

майбутніх фахівців в аспекті проблеми дослідження, тому варто зосереджуватися

на  проблемі  формування  якісної  професійної  комунікації,  відповідальності

особистості за результати власної професійної діяльності та свідомому ставленні

останньої до майбутньої професійної діяльності. 
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Саме такі вимоги є пріоритетними в процесі підготовки майбутніх педагогів,

мета  діяльності  яких  полягає  у  створенні  умов  успішної  соціалізації  та

вдосконалені особистості, підтримці різних категорій дітей. 

Незважаючи на  те,  що науково-методична  база  для  підготовки  майбутніх

педагогів є достатньо розробленою, однак на практиці ж ми спостерігаємо, що

студенти й випускники ще не достатньо і не вповні усвідомлюють значення етики

професійного  спілкування,  необхідності  власного  саморозвитку

та самовдосконалення  як  передумови  успішної  реалізації  власного  фахового

й людського потенціалу [4, 7, 12, 37, 70, 82, 131, 167, 176, 208, 223].

Для  аналізу  літератури  з  досліджуваної   проблеми  ми  виокремили  такі

поняття:  „комунікація”,  „спілкування”,  „комунікативна компетентність”,  –  що є 

складовими  поняття  „професійна  комунікація”.  На  підставі  аналізу

вищезазначених  понять  можливо  більш  чітко  й  логічно  розкрити сутність

професійної комунікації.

Формування професійної компетентності сучасного педагога – це складний

процес  проектування  особистості.  Безсумнівно,  що  створення  певних

педагогічних  умов  у  процесі  навчання  забезпечить  кожному  студентові

можливість  сформувати  свою  особистісну  модель  удосконалення  професійної

комунікації.  До  таких  умов  можна  віднести:  збільшення  кількості  годин

на вивчення  дисциплін  професійного  спрямування;  проходження  різних  видів

практики  студентами  протягом  усього  терміну  навчання;  забезпечення

професійної  спрямованості  дисциплін,  що  не  входять  до  циклу  професійно

орієнтованих;  наявність  висококваліфікованих  кадрів  (професорсько-

викладацького складу). 

Зазначимо, що організація педагогічної практики студентів посідає особливе

місце в підготовці майбутніх соціальних педагогів. Можна стверджувати, що саме

практичною  підготовкою  надаватиметься  можливість  майбутньому  фахівцеві

сформувати реальне ставлення до обраної професії, перевірити   дієвість теорій,

інтегрувати  знання  в  єдине  ціле,  глибше  пізнати  пов’язані  з  майбутнім  фахом
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гострі соціальні й особистісні проблеми, зрозуміти власні думки й почуття та їх

вплив на професійну діяльність.

Можна зупинитися на такому визначенні  професійної  компетентності,  що

складається з сукупності взаємопов’язаних якостей особистості. 

Професійною  компетентністю  передбачається  досконале  володіння

теоретичними  й практичними  навичками,  уміння  реалізувати  їх  у  процесі

професійної  діяльності,  спроможність  творчо  й  нестандартно  розв’язувати

проблеми,  нести  відповідальність  за  результати  своєї  роботи,  правильно

здійснювати комунікацію. Більше того, професійною компетентністю соціального

педагога передбачається органічне єднання особистісних і професійних якостей,

широкої освіченості  в різноманітних сферах життєдіяльності,  а  тому підготовка

такого  фахівця  залежить  від  створення  певних  педагогічних  умов  у  вищому

навчальному закладі.

Зазначимо, що практична значущість комунікації як складової професійної

компетентності  майбутніх соціальних педагогів посилилась, оскільки в наш час

категорія  професійного  спілкування  усвідомлюється  ширше  без  стереотипів

системи минулого.

Із  метою  визначення  основних  орієнтирів  дослідження  звернемося

до аналізу стану розробки поняття „комунікація” в науковій літературі.

Слово  комунікація англійського походження („communication”), що у свою

чергу  походить  від  латинського  „communicatio” (єдність,  передача,  з’єднання,

повідомлення);  пов’язаного  з  дієсловом  (лат.) „communico” –  роблю  спільним,

повідомляю, з’єдную, похідним від (лат.) „communis” – спільний [220].

Існує низка гіпотез про походження поняття „комунікація”, але жодна з них

не  може  бути  підтверджена  фактами  внаслідок  великого  часового  зрізу,  що

розділяє час виникнення зазначеного поняття й наше сьогодення.

У  процесі  аналізу  та  опису  сутності  поняття  „комунікація” необхідно

розрізняти підходи, характеристику яких для зручності подано в табл. 1.1.
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Таблиця 1.1

Підходи до визначення поняття „комунікація”

№
з/п Назва підходу Науки та галузі знань, що вивчають

1. Традиційний - герменевтика – наука, яка вивчає принципи розуміння тексту,
способи його правильної інтерпретації;

- гомілетика – наука, що поєднує теологію й комунікацію, усі
питання релігійної комунікації;

- риторика – мистецтво правильного мовлення, наука про те,
як впливати на людей засобами мовлення;

- філософія та логіка – науки, завдяки яким можливо створити
моделі реального спілкування людей;

-  теорія  аргументації  –  наука,  що  є  відгалуженням  логіки
й учить, як треба переконувати людей, віднаходити незаперечну
аргументацію на перевагу власної думки або для спростування
думки співбесідника.

2. Загальнотеоретичний - теорія комунікації – наука про теоретичні концепції стосовно
загальних питань людського спілкування;

-  теорія  масової  комунікації  –  наука  про  особливості
спілкування з масовою аудиторією;

-  семіотика  –  наука  про  знаковий  аспект  комунікації,
що розглядає  знак  як  вільне  поєднання  значення  (змісту)  і
форми;

- теорія міжнародних комунікацій – наука, що розглядає такі
різновиди діяльності, як урядові перемовини, переклад як засіб
міжнародного  спілкування,  менеджмент  конфліктних
міжнародних ситуацій.

3. Прикладний - психоаналіз – наука, яка розглядає комунікативні процеси як
такі, що дають можливість зазирнути в підсвідоме, у ту частину
нашої психіки, яку звичайно закрито для інших індивідуальною
цензурою;

-  ділова  комунікація  –  наука,  яка  вивчає  найраціональніші
способи розв’язання ділових проблем;

-  теорія  перформансу  –  наука,  яка  вивчає  особливості
поведінки  індивідуума  чи  групи  в  присутності  іншого
індивідуума чи групи;

- теорія інформації – для прикладної математичної науки;
-  теорія  комунікативних  обмінів  –  наука  про  стратегію

й тактику людської поведінки під час обміну інформацією. 
4. Філологічний -  лінгвістика  –  наука  про  мову,  що  пояснює  мовні  форми,

за допомогою яких саме й відбувається комунікація;
-  семантика  –  наука,  що  вивчає  значення  мовних  одиниць,

бо без формалізації семантики неможливе будь-яке комп’ютерне
моделювання людського мислення та спілкування;

- соціолінгвістика – наука,  що досліджує зв’язок соціальних
і мовних структур;

- психолінгвістика – наука про еквіваленти мовних процесів
у психіці;

-  паралінгвістика  –  наука  про  процеси,  що  супроводжують
мовну комунікацію, тобто про невербальні комунікації.

5. Психологічний і 
соціологічний 

-  психологія  –  наука  про  поведінку  окремого  індивідуума,
групи людей або народу в цілому згідно з менталітетом;

-  соціологія  –  наука,  що  вивчає  відносини  соціальних
структур.

15



Слід зазначити, що вивчення проблем комунікації започатковано ще за доби

Платона [166].

Усебічний аналіз предмету дослідження підрозділу дає підстави встановити,

що існує три основні елементи спілкування, їх визначив іще Аристотель у своїй

„Риториці”:  мовець,  слухач і  саме мовлення,  а  Діонісій Галікарнаський  звернув

увагу на естетичні якості текстів, що забезпечують їх дієвість [155].

Індійський теоретик граматики Бхартріахарі висловив ідею про три стадії

розвитку  Слова  до  його  реалізації:  „провідницьку” –  часову;  „проміжну”,

що відбувається  у  свідомості  й  не  сприймається  іншими,  і  „виставлену”,

що артикулюється та граматикалізується [155].

Слід  зазначити,  що  дослідженням  вищезазначеної  проблеми  займались

і християнські філософи, і теологи раннього Середньовіччя, які наразі залишили

цікаві  роздуми  з  загальних  проблем  мовленнєвої  діяльності  та  мови.

Так, аналізуючи  роботи  Блаженного  Августина  Аврелія, звертаємо  увагу

на знакову природу мови,  яку він сам визначив як  асиметрію плану змісту та

плану вираження, указуючи на членованість плану вираження, неспіввідносну з

членованістю плану змісту [155].

На  противагу  йому  Немесій  Ефеський,  співвідносячи  мову  з  творчою

діяльністю, зазначав, що мовлення є виразником розумових рухів. [155].

Так,  безперечним є  факт  виникнення  вже  за  сивій  давнині  уявлення  про

 внутрішнє мовлення  як основну складову комунікації.  Іоан Дамаскін  зазначав:

„Внутрішнє слово є рух душі, що відбувається при повному розумі – без усякого

зовнішнього вираження. Звідси ми часто й мовчки ведемо самі з собою бесіду,

а також розмовляємо вві сні” [166].

Проте, із нашого погляду, відправною точкою у вивченні історії виникнення

поняття  „комунікація” є  науковий  спадок  німецького  вченого  Вільгельма  фон

Гумбольдта,  який  виокремлював  діяльнісний,  а  не  предметний  аспект  мови,

а також її  творчу природу,  що пояснювало мінливість мови. На думку вченого,

„Мова  –  це  світ,  що  лежить  між  світом  зовнішніх  явищ  і  внутрішнім  світом

людини”[39]. Саме він звертав увагу на різницю між мовою та окремими актами
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мовленнєвої діяльності. Для Гумбольдта було важливим вирішення питання про

індивідуальне й  соціальне в  мовленнєвій  діяльності,  адже  він  уважав,  що

„мовленнєва  діяльність  навіть  у  найпростіших  своїх  виявленнях  є  поєднання

індивідуального  сприйняття  з  загальною  природою  людини”.  Для  теорії

мовленнєвої  діяльності  важливим  є  також  розуміння  Гумбольдтом знакової  й

відображувальної природи мови [39].

Цікавим  видається  й  дослідження  О. Потебні,  у  якому  він  неодноразово

відзначав образний характер змісту слова й уважав, що слово є засобом розвитку

думки та зміни образу в поняття. Найбільш змістовним є вчення О. Потебні про

внутрішню форму слова, якою репрезентується „центр образу” [181].

Однак зазначимо, що „комунікація” як самостійне поняття виокремилося на

зламі ХХ століття. 

Відправною точкою стосовно вищезазначеного питання стало розв’язання

вченими  проблем  як  психічної,  так  і  соціальної  природи.  Саме  тоді  Ян  Ігнаци

Нецислав (Іван Олександрович) Бодуен де Куртене визначав такі риси людського

мовлення  як  психічність  і  соціальність,  співвідносячи  ці  риси  з  індивідуальним

і соціальним у мові.

На важливості  індивідуального  і  соціального  аспектів  мовленнєвої

діяльності наголошував Фердинанд де  Соссюр.  Вчений  зазначав,  що в  кожний

конкретний  момент  мовленнєва  діяльність  є  водночас  і  сьогодення,  і  продукт

минулого.  Соссюр  уважав,  що  мова  служить  для  реалізації  здатності  до

мовленнєвої діяльності,  що є в кожного мовця. Мовознавець прагнув з’ясувати

психологічні механізми мовленнєвої діяльності. Воднораз він характеризував мову

як думку, організовану в матерію, що звучить [155].

Певний  внесок  у  розробку  проблеми  мовленнєвої  діяльності  зробив  і

психолог Ж. Піаже, який тривалий час займався проблематикою мовлення дитини,

а також становленням і розвитком інтелекту [155]. 

Важливе  місце  у  створенні  передумов  для  становлення  сучасної

психолінгвістики  має  наукова  творчість  Л. Виготського,  зокрема  його  праця

„Мислення і мова”. Учений зазначав, що смисловий аспект мовлення формується
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в  мовця  від  змісту  до  вираження,  а  сприймається  слухачем  –  від  вираження

до змісту [27].

Однак зазначимо, що комунікація як категорія сучасної філософської думки

є поняттям  „молодим”. Майже до ХХ століття філософський інтерес до неї був

обмеженим.

Пропонуємо  розглянути  зазначену  проблему,  посилаючись  на  один

із провідних  напрямів  філософських  досліджень  XX  ст.  –  комунікативну

філософію.  Дослідженням  цієї  проблеми  займалися  провідні  представники

комунікативної теорії, серед яких Карл-Отто Апель, Ю. Габермас та ін. Початок

напряму покладено в основі сутності науково-технічного типу поведінки людини,

в  основі  якого  лежать  суб’єкт-об’єктні  світоглядні  орієнтації  та  віра

у фундаменталістські  властивості  людського  розуму.  Відповідно

до вищезазначеного  однією  з  головних  проблем,  що  виникає  перед

комунікативною  філософією,  є  подолання  методологічного  індивідуалізму

чи класичного  „методологічного  соліпсизму” [243],  й  визначення  глибинних,

фундаментальних підвалин буття людини, а не тих, що їх можна було б вивести

з об’єктивного розуму. 

Як  стверджує  один  із  провідних  філософів  сучасності,  представник

комунікативної  філософії  Ю. Габермас,  постійні  суперечності  між  емпіричним

і трансцендентальним  способом  розгляду,  між  радикальною саморефлексією та

напередпомислимим,  що  не  вдається  до  рефлексії,  є показником  вичерпання

потенціалу філософії свідомості.  Автор підкреслює, що зазначена проблема має

нівелюватися  при  переході  до  нової  парадигми  –  парадигми  взаєморозуміння:

„Якщо ми можемо на мить припустити модель зорієнтованої на взаєморозуміння

дії,...тоді постанова об’єктивації  та відповідної їй активності  суб’єкта пізнання,

спрямованого на самого себе та на цінності в навколишньому світі, більше вже

не є привілейованою.  У  парадигмі  взаєморозуміння  ґрунтовною  стає

перформативна настанова учасників інтеракції,  які  координують свої плани дій

при досягненні порозуміння про щось у світі” [29].
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Отже,  за  комунікативною  філософією  пропонується  принципово  інші

світоглядні орієнтири. На підставі аналізу свідчимо, що головним для людини є

феномен комунікації або мовленнєвої взаємодії людей.  „Комунікація визнається

останнім  підґрунтям  і  свідомості,  і  пізнання,  і суспільного  буття” [29].

Тож, спираючись  на  вищезазначене,  найважливішим  завданням  комунікативної

філософії  є  раціональне  обґрунтування  універсальних  підстав  людського

взаєморозуміння  й  гармонізація  стосунків  між  людьми  та  між  людиною

й навколишнім світом.  У світлі  розглянутої  теорії  далі  ми спробуємо пояснити

теоретичне підґрунтя такої позиції.

Як  уже  зазначалося,  прагматизмом  зумовлені  головні  тенденції

переорієнтації  сучасної  філософії,  а  саме:  заміна  пошуку  об’єктивної  істини

прагненням  досягти  консенсусу,  відхід  від  філософії  свідомості  та  суб’єкта  й

переорієнтація  на  інтерсуб’єктивні  стосунки.  Крім  того,  одним  із  головних

наслідків такої переорієнтації стало усвідомлення тієї важливої ролі, яку відіграє

для буття людини феномен мови. Зокрема, Р. Рорті вбачає в проблемі мови ядро

сучасної думки [195].

Як  уважає  Карл-Отто  Апель,  характеристика  ролі  мови

як трансцендентально-герменевтичної  величини  трактується  в  межах  суб’єкт-

суб’єктних  взаємин.  Із  погляду  філософа,  ці  стосунки  є  „інтерсуб’єктивною

комунікацією”,  яка  в  принципі  „не  може  бути  зведеною  до  мовної  передачі

інформації” [243].  Мова  в  цьому  контексті  є  не  лише механізмом об’єктивації

інформації  та  експресивним засобом,  а  й  медіатором  „розуміння” [243,  с.  63].

Окрім  того,  мову  в  комунікативній  філософії  тлумачать  не  лише  як  знакову

систему, а і як трансцендентальну, ідеальну величину, що є конститутивною для

людського буття та світовідношення.

Необхідно  зазначити,  що  основою  в  соціальній  сфері  комунікативна

філософія  визнає  (Карл-Отто  Апель,  Ю. Габермас,  Р.  Рорті)  інтерсуб’єктивно

комунікативні структури, а мова,  мовленнєва діяльність визначаються головним

джерелом суспільної інтеграції.
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Із огляду на вищезазначене, своєрідною онтологічною основою теоретичної

побудови  комунікативної  теорії  є  принцип  розрізнення  двох  аспектів,  який

запропонував Ю. Габермас. Автор, систематизуючи власні погляди, виокремлював

два  аспекти  ставлення  людей  до  світу:  працю,  або  цілераціональну  дію,  і

комунікативну  дію,  або  символічно  опосередковану  інтеракцію,  уважаючи  їх

рівноцінними  видами  діяльності.  Посилаючись  на  Габермаса,  схожу  думку

висловив й Апель:  „Людина, на мою думку, має два рівноцінні, не ідентичні, а

взаємодоповнювальні,  пізнавальні  інтереси.  Перший визначається  необхідністю

технічної практики, здійснюваної на основі осягнення законів природи, другий —

необхідністю  соціальної,  моральної  практики” [62,  с.  65].  Це  розрізнення,  із

погляду  представників  комунікативного  напряму,  є  невід’ємним  атрибутом

людського буття й виявляється в усіх його феноменах.

Отже,  у  комунікативній  філософії,  заснованій  на  „апріорі  комунікації”

та спрямованій  на  пошук  універсальних  умов  і  можливостей  порозуміння  між

людьми,  подається  принципово  нове  бачення  сучасної  людської  ситуації

та головних  проблем,  що  її  супроводжують.  Якщо  взяти  до  уваги

інтерсуб’єктивність  мови  як  трансцендентальної  величини,  то  це  надасть  їй

можливість  стати  основою,  на  якій  можна  вирішувати  актуальні  проблеми

сучасного  суспільства,  будувати  нову  систему  людського  світовідношення,

ідеалом  якої  є  взаєморозуміння  та  гармонізація  стосунків  людини  з  іншими

людьми, відносин людини з суспільством та природою. Очевидно, такий підхід

може  стати  в  нагоді  у  світлі  педагогічних  проблем  при  підготовці  майбутніх

фахівців [155].

На підставі аналізу психолого-педагогічних джерел також свідчимо і про те, що

науковцями термін „комунікація” тлумачиться досить широко.

У  сучасних  словниках  подається  близько  сотні  визначень  поняття

„комунікація”. Іще в 70-х роках ХХ ст. F. Dance у статті про поняття „комунікація”

зафіксував 95 дефініцій і згрупував їх у 15 категорій [245]. 

У своїй роботі  польська дослідниця H.  Walińska  de Hackbeil  1975 року у

своїй докторській дисертації „Поняття комунікація в американській теорії масової
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комунікації” зафіксувала  понад  200  дефініцій,  які  віднайшла  в  американській

літературі, і виокремила в них 18 семантичних (значеннєвих) категорій [250]. 

Установлено, що польський комуніколог T. Goban-Klas у своєму підручнику

„Засоби  масової  комунікації  й  масова  комунікація” наводить  сім  типових

визначень  комунікації  [247,  с. 42  –  43]:  комунікація  як  трансмісія  (трансляція,

передача) інформації, ідей, емоцій, умінь; комунікація як розуміння інших, коли

ми й самі прагнемо, щоб нас зрозуміли (комунікація як порозуміння); комунікація

як вплив за допомогою знаків і  символів на людей;  комунікація як об’єднання

(творення спільноти) за допомогою мови чи знаків; комунікація як взаємодія за

допомогою  символів;  комунікація  як  обмін  значеннями  між  людьми,  яким

властиве спільне у сприйманні, прагненнях і позиціях; комунікація як складник

суспільного  процесу,  яким  відбиваються  групові  норми,  здійснюється

громадський  контроль,  розподіляються  ролі,  досягається  координація  зусиль

тощо.

За матеріалами здійсненого дослідження ми згрупували вищезазначені аспекти,

за якими сучасні дослідники визначають комунікацію:

• комунікація як трансмісія;

• комунікація як порозуміння;

• комунікація як вплив;

• комунікація як об’єднання;

• комунікація як взаємодія;

• комунікація як обмін;

• комунікація як компонент суспільних процесів.

З  метою  упорядкування  загальновідомих  визначень  поняття  „комунікації”

подамо їх у таблиці (див. табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Дефініція поняття „комунікація” в наукових працях

№ 
з\п

Автор, джерело Трактування поняття „комунікація”

1. Ф. Бацевич [11] −  це  смисловий  та  ідеально-змістовий  аспект  соціальної
взаємодії;  обмін  інформацією  в  різноманітних  процесах
спілкування
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Продовження таблиці 1.2

2. В. Бебик [75, c. 3] –  це  спілкування  й  передача  інформації,  засіб  формування
світогляду  та  громадської  думки  широких  мас,  пропаганда,
реклама й агітація

3. П. Дойль, 
Ф. Штерн [54]

− це процес передачі й отримання інформації, в якому беруть
участь дві сторони: виробник і аудиторія

4. Ч. Кулі [105] – це механізм, за допомогою якого забезпечуються існування
й розвиток людських стосунків, яким охоплюється всі розумові
символи, засоби їх передачі в просторі та збереження в часі

5. Ю. Лотман [115] − це переклад тексту з мови мого „Я” на мову твого „Ти”

6. А. Мельник [44] −  це  акт  спілкування,  зв’язок  між  двома  або  більше
індивідуумами,  заснований  на  взаєморозумінні;  повідомлення
інформації однією особою іншій або кільком особам.

7. Г. Почецов 
[182, c. 14]

–  це  процес  перекодування  вербальної  в  невербальну
та невербальної у вербальну сфери

8.
Є. Р
омат
[19
4]

–  це  соціально
зумовлений  процес
передачі  та
сприйняття
інформації  за  умов
міжособистісного  й
масового
спілкування  за
допомогою  різних
каналів  і  різних
комунікативних
засобів

9. П. Сміт, К. Беррі, 
А. Пулфорд [213]

– це акт відправлення інформації від мозку однієї людини до
мозку іншої людини

10. К. Черрі [245] –  це  соціальне  поєднання  індивідів  за  допомогою мови  та
знаків,  вироблення  загальнозначущих  правил  для  різної
цілеспрямованої діяльності

11. Ф. Шарков [235] −  це  засіб  зв’язку  будь-яких  об’єктів  матеріального  та
духовного  світу,  тобто  певна  структура;  по-друге,  це
спілкування, у процесі якого люди обмінюються інформацією;
по-третє,  під  комунікацією розуміють  передавання  й  масовий
обмін  інформацією  з  метою  впливу  на  суспільство  та  його
складові частини

12. Р. Якобсон [242] −  це  процес  передавання інформації  між  людьми
за допомогою знакових систем (сигналів).

Проведене дослідження є підставою для припущення, наведенні  дефініції

не суперечать, а лише доповнюють одна одну. Можна стверджувати, що кожним із

визначень охоплюється певна сторона досліджуваного феномена, уможливлюючи

більш глибоке осягнення поняття „комунікація”. 

22



Як  зауважує  український  дослідник  комунікації  Г. Почепцов,  не  варто

перейматися  тим,  що  існує  сотня  дефініцій  даного  поняття  [182,  c. 18].

„Ми можемо  продовжити  список  цих  визначень,  але  чітко  маємо  усвідомити,

що визначення самі по собі мають тільки те значення, що вони відповідають тій

чи  іншій  моделі  комунікації,  яку  хоче  захищати,  вивчати,  упроваджувати

дослідник” [182,  c. 19].  Власне,  кожне  визначення  (чи  кожна  дефініція)  є

концептуальною теоретичною моделлю явища, що вивчається.

Із  огляду  на  зазначене,  можемо констатувати,  що комунікація  є процесом

передачі інформації між суб’єктами соціальної сфери суспільства. У свою чергу

власне інформацію представники кібернетики (в особі одного з засновників цієї

науки  Н.  Вінера)  визначають  як  зміст,  що  отримується  з  зовнішнього  світу

в процесі нашого пристосування до нього [231, с. 31].

Ґрунтуючись на висловленому вище, маємо можливість навести визначення

поняття „комунікації” за Н.Волковою.

Комунікація (від  лат.  „соmmunісаtio” –  зв’язок,  повідомлення)  –

специфічний процес взаємообміну інформацією у система  „людина  – людина”,

„людина  –  комп’ютер”,  „людина  –  комп’ютер  –  людина”;  процес  самостійного

пошуку інформації  та використання її  з  метою самовдосконалення особистості,

збагачення її за рахунок інформації [186, с. 250].

Дослідник розрізняють:

 а) міжособистісну,  масову  комунікацію  –  за  типом  відносин  між

учасниками; 

б) мовленнєву (письмова й усна) – за засобом;

в) паралінгвістичну (жести, міміка);

г) мовно-знакову  (продукти  виробництва,  образотворчого  мистецтва

тощо) [155].

Передусім  комунікація  може  бути  усною,  письмовою  або  друкованою.

На підставі аналізу доходимо висновку, що значну роль відіграє поділ комунікації

на  вербальну  та  невербальну.  Прийнято  вважати,  що  вербальна  комунікація  –

це звичайне послуговування людини мовою, що протиставляється невербальній –
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міміка, жести, пози, одяг, зачіска, інтонація та тембр голосу тощо.  Ця взаємодія

може відбуватися  в  реальному  геометричному  просторі  й  астрономічному часі

(рух матеріальних об’єктів) або в багатомірному віртуальному просторі й часі (рух

ідеальних суб’єктів: змістів, образів, ікон, знаків тощо) [186].

Із огляду на це, можемо запропонувати й типологію комунікацій (рис. 1.1).
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Варто  зазначити,  що комунікація  виконує  важливі  функції  в  суспільному

житті,  створюючи умови для забезпечення роботи не тільки інформаційної, а й

усієї суспільної сфери. 

За новітніми дослідженнями в аспекті нашої проблеми, разом із поняттям

„комунікація” варто розглядати поняття  „спілкування”, однак, із нашого погляду,

буде помилкою уживати ці поняття як синоніми, бо насправді вони мають різне

значення.

Зокрема,  спілкування  –  це  процес  взаємодії  та  взаємин  суб’єктів

(особистостей,  соціальних  груп),  під  час  якого  відбувається  взаємообмін

діяльністю,  інформацією,  емоціями,  навичками,  уміннями,  а  також  вольовий

контакт [231].

У  контексті  сучасної  парадигми  досліджень  можна  виокремити  кілька

концепцій розуміння поняття „спілкування” (див. табл. 1.3)

Таблиця 1.3

Концепції розуміння поняття „спілкування”

№
з/п

Назва концепції Зміст

1. Загальнофілософська Спілкування  як  форма  життєдіяльності
організмів,  наділених  психічним відображенням;
як  механізм  розвитку  їх відносин,  форма
існування цих відносин і спосіб існування окремої
людини,  це  форма  передачі  інформації,  що
виникла на певному щаблі розвитку життя, тобто
це форма суспільних відносин і соціальна форма
суспільної свідомості

2. Соціологічна Спілкування досліджується як спосіб існування
внутрішньої  еволюції  або підтримки  положення
соціальної  структури  суспільства,  соціальної
групи  тією  мірою,  як  цією  еволюцією
передбачається  діалектична  єдність  особистості
й суспільства, внутрішня динаміка суспільства та
її взаємозв'язок із процесами спілкування

3. Психологічна концепція Спілкування  вивчається  як  специфічна  форма
діяльності  та  як  самостійний  процес  взаємодії,
необхідний для реалізації інших видів діяльності
людини

4. Соціально-психологічна

концепція

Спілкування орієнтується на джерело й основу
соціальної психіки як спосіб інтеграції  людей та
організації їхньої діяльності
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А. Леонтьєв розглядає cпілкування як соціальний феномен, необхідну умову

будь-якої діяльності  людини.  „Спілкування у своїй вихідній зовнішній формі, у

формі спільної діяльності, або у формі мовленнєвого спілкування, або навіть лише

мисленнєвого  становить  необхідну  та  специфічну  умову  розвитку  людини  в

суспільстві” [110].

Зауважимо, що в англійській мові відсутнє слово  „спілкування”, а є лише

слово  „communication”,  що  розуміється  набагато  ширше,  ніж  „комунікація”

у вітчизняній  літературі.  В  оксфордському  словнику  англійської  мови  [249]

„communication” подається  як  „спілкування”,  „зв’язок”,  „повідомлення”,

„комунікація”. 

У  сучасній  науці  існують  дві  протилежні  точки  зору  на  співвідношення

понять „спілкування” та „комунікація”. Загалом, різниця полягає у змісті понять:

вузькому та широкому. 

Відома  дослідниця  Н. Формановська  базовою  категорією  вважає

комунікацію,  зазначаючи,  що  поняття  «комунікації»  є  ширшим  за  поняття

„спілкування”.  Під  комунікацією вона  розуміє  і  шляхи  повідомлення,  і  форми

зв’язку, і власне спілкування [231, с. 7].

Прибічники  іншої  точки  зору  (Ф. Бацевич,  Н. Захарчук,  М. Каган,

Н. Формановська) дотримуються думки, що розглядаючи спілкування в широкому

розумінні  як  багатогранний  процес  взаємодії  та взаємовпливу  людей,  можна

стверджувати:  спілкуванням  охоплюється  й комунікація  як  процес  передачі

інформації й обміну нею. 

Проблеми тлумачення понять  „спілкування” та  „комунікація” не оминув і

М. Каган у своїй праці „Світ спілкування: проблема міжсуб’єктних відносин”. Він

також  зазначив,  що  в  багатьох  працях  ці  два  терміни  сприймаються

взаємозамінними,  тобто  синонімічними,  відбувається,  за  його  словами,

„розчинення спілкування в  комунікації” [76,  с. 143].  Однак,  як  підкреслює сам

автор,  спілкуванню  властива  практичність,  матеріальність,  духовність,

інформаційність,  тоді  як  комунікація  є  тільки  інформаційним  процесом  –

передачею тих  чи  інших повідомлень:  „Комунікація  є  інформаційним зв’язком
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суб’єкта з тим або іншим об’єктом – людиною, твариною, машиною” [76 с. 145].

Суттєвою  ознакою  обох  процесів  М. Каган  уважає  потік  інформації,  тобто

за комунікації інформація  „тече” тільки в одну сторону, тоді, як при спілкуванні

вона  „циркулює  між  партнерами”,  „збільшується”,  „збагачується”,

„розширюється” завдяки активності всіх партнерів спілкування, тому з цієї позиції

спілкування  розглядається  як  діалог  [76,  с. 147].  Дослідник  не  погоджувався  з

багатьма визначеннями спілкування, що подані в різних словниках, у яких  цей

процес прирівнювався до „передачі повідомлення” чи  „обміну повідомленнями”,

тому що останній розуміється як втрата кожним учасником акту обміну тієї речі,

якою він замінювався [76, с. 150 – 152]. М. Каган сформулював власне визначення

цього терміна: „Спілкування – це процес творення нової інформації, спільної для

учасників спілкування, і породженої їх спільністю” [76, с. 149]. 

Дослідника  підтримував  і  Ф. Бацевич:  „Спілкування  –  одна  з  необхідних

і всезагальних  умов  формування  й  розвитку  суспільства  й  особистості.

Комунікація,  зазвичай,  пов’язана  лише  з  інформаційним  зв’язком” [11,  с. 27].

Ми схильні  дотримуватись  поданого  розуміння  різниці  між  поняттями

„спілкування” та  „комунікації”,  обґрунтованого  дослідниками  Ф. Бацевичем,

Н. Захарчук, М. Каганом, Н. Формановською та інші).

Поділяючи  точку  зору  авторів,  зазначаємо,  що  ідея  єдності,  об’єднання,

зв’язку  зі  спільнотою є  визначальною для  поняття  комунікації,  але  наявною є

певна  обмеженість  слова  „спілкування” щодо  функціонування  його  в  науковій

і виробничій  сферах.  Із  нашого  погляду,  поняття  „спілкування”  є  вихідним

стосовно  поняття „комунікація”.

Безсумнівно,  зважаючи  на  попередні  висновки,  можна  стверджувати,  що

демократизація  всіх  сторін  суспільства  на  основі  європейського  вибору,

активізація  людського  чинника  у  вищій  освіті  вимагають  нового  розуміння

сутності  та структури підготовки майбутніх спеціалістів соціально-педагогічної

сфери щодо проблеми формування професійної комунікації. 

Наразі  вчені  (О. Безпалько,  А. Капська,  Р. Вайнола,  І. Трубавіна,

О. Рассказова,  В. Поліщук,  О. Полякова,  С. Харченко  та  інші)  визначають  такі
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основні види професійної діяльності сучасного педагога: сприяння формуванню й

розвитку  особистості  дитини,  спостереження,  консультування,  профілактика,

пропедевтична  та  просвітницька  діяльність  тощо.  Усі  ці  види  професійної

діяльності  здійснюються  у  спілкуванні  з  учнями  та іншими  учасниками  цього

процесу,  саме  тому  професійна  комунікація  є  необхідною  умовою  ефективної

професійної діяльності сучасного педагога й визначальним фактором підготовки в

системі вищої освіти майбутніх педагогів, які будуть конкурентоспроможними в

європейському освітньому просторі.

Ілюструючи зазначену проблему, варто визначити цінність ідей про сутність

поняття  професійної  компетентності,  висловлених  такими  відомими  вченими-

педагогами,  як  О. Антонова,  В. Беспалько,  Б. Гершунський,  О. Дубасенюк,

М. Євтух, Е. Зєєр, І. Зязюн, В. Комісарова, Н. Кузьміна, О. Ломакіна, А. Маркова,

С. Молчанова,  В. Монахов, Н. Ничкало, Є. Павлютенков, А. Пискунов, М. Розов,

В. Сластьонін та інші. У своїх працях вони зазначають, що у складі професійної

компетентності майбутнього на першому місці має бути професійна комунікація,

бо професія соціального педагога належить до соціономічних видів праці, у яких

спілкування, є наявним на всіх рівнях та етапах професійної діяльності. 

У сучасній науково-педагогічній літературі є низка праць [430, 131, 167, 176,

180,  197,  223] із теорії й досвіду розв’язання проблеми професійної підготовки

соціальних педагогів, однак, варто зазначити, що питання професійної комунікації

e них висвітлювалось фрагментарно. 

Ми  поділяємо  думку  авторів,  які  розглядають  різноманітні  аспекти

педагогічного  спілкування,  з  метою  підвищення  результативності  освітнього

процесу:  теоретико-методичні  основи  підготовки  майбутніх  педагогів  до

професійного спілкування (А. Киричук, С. Максименко, Л. Орбан,  Л. Савенкова,

А. Синиця,  В. Семиченко,  Т. Титаренко,  Т. Яценко);  проблеми  педагогічної

взаємодії  (Г. Бал,  М. Вієвська,  В. Власенко,  Л. Кондрашова,  Л. Нечаєва);

формування  в майбутнього  вчителя  індивідуального  стилю  педагогічного

спілкування  (А. Андреєв,  В. Галузяк,  Г. Мешко);  формування  комунікативних

умінь  і навичок  (З. Білоусова,  І. Кирилова,  М. Васильєва,  В. Каплинський,
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Н. Косова,  М. Коць,  Т. Шепеленко);  способи комунікативної  підготовки  вчителя

(О. Березюк,  В. Наумов);  культура  педагогічного  спілкування  (Ф. Байкін,

В. Грехньов,  Т. Гриценко,  Т. Іванова, І. Ільяєва,  С. Омельченко);  особистісних

якостей  педагога  як  суб’єкта  педагогічного  спілкування  (А. Бодальов,

Я. Коломинський); формування комунікативної активності студентів (Н. Косова).

При  розгляді  поняття  „професійна  комунікація” варто  розпочати  з

дослідження  проблеми професійної  підготовки  педагогів,  у  нашому випадку,  –

соціальних  педагогів.  Для цього  слід  узагальнити  досвід,  висвітлений  у

вітчизняних  дисертаційних  роботах.  Опрацювавши  наукове  дослідження

Л. Міщик  на  тему:  „Теоретико-методичні  основи  професійної  підготовки

соціального  педагога  в  закладах  вищої  освіти” (1997 р.),  присвячене  проблемі

підготовки соціального педагога, можемо стверджувати, що в основу професійної

підготовки та формування особистості соціального педагога має бути покладений

системний, особистісно-діяльнісний та індивідуально-творчий підхід. 

Ми  поділяємо  думку  російської  дослідниці  Ю. Галагузової,  яка  у  своїй

роботі  „Теорія  та  практика  системної  професійної  підготовки  соціальних

педагогів” (2001 р.) довела, що якісна професійна підготовка соціальних педагогів

об’єктивно  можлива,  якщо  вона  базується  на  несуперечливих  теоретичних

підходах, що виражають розуміння специфіки професійної діяльності соціального

педагога. 

С. Когут у дисертації на тему: „Система професійної підготовки соціального

педагога  у вищих навчальних закладах освіти України і  Польщі (порівняльний

аналіз)” (2005 р.)  проілюструвала  й  визначила  умови  вдосконалення  системи

професійної підготовки соціального педагога в Україні. 

Фундаментальний,  із  нашого погляду,  аналіз  здійснила  авторка  наукового

дослідження  на  тему:  „Професійна  підготовка  соціальних  педагогів  у  вищих

навчальних  закладах  Німеччини” (2008 р.).  О. Пришляк  стосовно  німецького

досвіду підготовки соціальних педагогів, а також порівняла його з особливостями

функціонування вітчизняної системи соціально-педагогічної освіти. 
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Цікаву  гіпотезу  про  важливість  професійних  комунікативних  якостей

соціального педагога як базових, інтегративних характеристик, якими визначають

продуктивність  реалізації  всіх  функцій  професійної  діяльності  спеціаліста

висунула О. Гура в науковій праці „Педагогічні умови формування професійних

комунікативних якостей соціального педагога” (2001 р.).

Цікавими  для  нас  є  наукові  доробки  Р. Вайноли  „Педагогічні  засади

особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної

підготовки”  (2009  р.)  [22]  та  О. Гуренко  „Теоретичні  і  методичні  засади

полікультурної  освіти  майбутніх  соціальних  педагогів”  (2015 р.)  [42] щодо

проблеми  професійної  підготовки  фахівців  соціальної  сфери,  структури

професійно-значущих особистісних якостей соціального педагога.

У центрі уваги наукових досліджень А. Соколова є проблема комунікації,

що, за переконанням автора, нині належить до найактуальніших, особливо такий її

тип, як професійна комунікація [215]. 

Узагальнюючи  наукові  погляди  вчених,  доходимо  висновку,  що  термін

„професійна комунікація” становить собою приклад термінологічної нестійкості,

оскільки  для  педагогіки  він  досить  новий.  Традиційно  прийнято  говорити  про

педагогічне спілкування, під яким розуміють „професійне спілкування викладача з

учнями в  цілісному  педагогічному  процесі,  що розвивається  у  двох  напрямах:

налагодження  взаємин  із  учнями  й  керівництво  спілкуванням  у  дитячому

колективі” [11, с. 167].  

Відзначимо,  що  в  сучасній  науковій  літературі  професійна  комунікація

розглядається  як  специфічна форма спілкування,  формування якої  базується на

вивченні риторики, теорії та культури мови, соціальної та педагогічної психології,

етичних принципів  і  норм,  досліджується  з  позицій міжособистісної,  групової,

міжкультурної та технічної комунікації [123].

Зауважимо, що в навчальному посібнику для студентів вищих педагогічних

навчальних  закладів  під  редакцією  В. Сластьоніна  уточнюється  поняття

„педагогічного  спілкування”.  Автор  стверджує,  що „педагогічне  спілкування  –

це багатоплановий  процес  організації,  налагодження  й  розвитку  комунікації,
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взаєморозуміння  і  взаємодії  між  педагогами  та  учнями,  породжуваний  цілями

і змістом  їхньої  спільної  діяльності” [209,  с.  459].  Отже,  ідеться  мова  про

спілкування  педагога  з  учнями,  які  є  суб’єктами  його  діяльності.  Однак  за

сучасної соціокультурної ситуації інформаційного суспільства, коли відбувається

становлення відкритого громадянського, прийняття нового освітнього стандарту,

необхідним є вдосконалення функцій, які виконує педагог у своїй діяльності.

Як  уважає  Є. Піскунова:  „Виконання  своєї  головної  функції  педагога  

це налагодження  відносин  співпраці  з  колегами  всередині  освітньої  установи,

у міжшкільних освітніх програмах” [164]. Тобто, за сучасних умов актуальною є

„проблема реалізації ансамблевого характеру професійно-педагогічної діяльності”

[164]. 

Питання  професійної  комунікації  та  комунікативної  компетентності

педагогів  розглядалися  в  дослідженнях  Н. Буртового,  Н. Воробйової,

Т. Вострікова,  І. Гаврилової,  Є. Дозорцевої,  М. Кашапова,  В. Козлова  та  ін.  На

підставі  аналізу  представлених  у  цих  дослідженнях  підходів  до  інтерпретації

поняття „професійна комунікація” ми виокремили її основні характеристики; для

зручності, подаємо їх у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4

Характеристики професійної комунікації

№
з/п

Автор Характеристика

1. А. Каптерев [84] –  процес виникнення взаєморозуміння в певній
професійній галузі

2. А. Колянов [92] – процес конструювання професійних спільнот

3. Є. Негуляєв [231] – процес підвищення кваліфікації  фахівців
4. І. Розіна [123] –  відкрита система знань у галузі комунікацій та

інформаційних  технологій,  професійно
орієнтованих  інформаційних  і комунікаційних
умінь, актуалізація яких відбувається в реальних
професійно орієнтованих ситуаціях

5. Е. Рокицький, В. Мінкіна [123] –   процес обміну інформацією між фахівцями.
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Опрацювавши  психолого-педагогічну  літературу  й  урахувавши

вищезазначені  характеристики  професійної  комунікації  ми  визначили,  що  це

поняття є специфічною формою соціальних відносин, за яких відбувається обмін

інформацією,  професійна  взаємодія  і  взаємне  стимулювання  професійної

та наукової  діяльності.  Функціонування  системи  професійної  комунікації

майбутніх  педагогів  може  розглядатись  у  трьох  аспектах  –  інформаційному

(як підсистема руху інформації), соціальному (соціальні зв’язки) і пізнавальному

(генерація й реалізація знання) [215].

Розглянувши  різні  точки  зору  щодо  визначення  поняття  „професійна

комунікація”,  ми  в  контексті  нашого  дослідження,  будемо  послуговуватися

визначенням Н. Воробйової, яке, із нашого погляду, є найбільш повним. Однак, ми

уточнили розуміння цього поняття як „професійна комунікація” – „це професійно

обумовлений процес обміну інформацією між представниками однієї професії в

пізнавальній і творчій діяльності, спрямований на фаховий розвиток, під час якого

формуються  професійні  спільноти,  що  характеризуються  певними  нормами

мислення, поведінки і взаємодії між їх членами” [25].

Професійною комунікацією охоплюється  відкрита  система  знань  в  галузі

комунікацій  та  інформаційних  технологій,  професійно  орієнтованих

інформаційних і комунікаційних умінь, актуалізація яких здійснюється в реальних

професійно орієнтованих ситуаціях.

Проаналізувавши наукову літературу дійшли висновку, що різними вченими

закладаються різні підстави для виокремлення структури професійної комунікації.

У  структурі  професійної  комунікації  педагогів,  зокрема  соціальних,

виокремлюються три її невід’ємні складові:

1) комунікативна сторона, що полягає в обміні інформацією між людьми;

2)  перцептивна  сторона,  тобто  процес  взаємного  сприйняття,  пізнання

суб’єктів спілкування й налагодження на цій основі взаєморозуміння між ними;

3)  інтерактивна  сторона  полягає  в  організації  взаємодії,  спільних  дій

(діяльності) партнерів спілкування [186].
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Зазначимо, що в процесі розвитку проблеми комунікації, деякими вченими

було запропоновано розглядати структуру професійного спілкування.

Так,  Г. Андреєва  визначає  структуру  професійного  спілкування

як виокремлення  в  ньому  трьох  взаємопов’язаних  чинників,  які  ми  подаємо

блоками: 

– комунікативного – передбачається обмін інформацією між індивідами);

– інтерактивного – організація взаємодії між учасниками спілкування, тобто

обмін не лише знаннями, ідеями, а й діями;

– перцептивного – процес сприймання й пізнання партнерами один одного

й досягнення на цій основі взаєморозуміння [5].

Структуру  спілкування  як  взаємозв’язок  двох  аспектів  –  змістового  й

формального – розглядав Б. Паригін. 

Виокремлення гностичного (пізнавального),  афективного (емоційного)  і

практичного (діяльного)  компонентів  у  структурі  спілкування  подає

О. Бодальов [18].

Посилаючись на наукові праці [123, 165], ми виокремлюємо такі компоненти

у структурі професійної комунікації в галузі освіти: діяльнісний, мотиваційний,

перцептивний, когнітивний.

Діяльнісним  компонентом  передбачаються  вміння:  пошуково-орієнтовні,

конструктивні  (уміння  обирати  вид  і  засоби  комунікації,  уміння  вербальної

й невербальної  комунікації),  організаторські  (уміння  організувати  комунікацію,

у тому  числі  й  засобами  нових  комунікаційних  технологій,  уміння  варіювати

комунікативні засоби), гностичні (уміння аналізувати та синтезувати, регулювати

мовленнєву поведінку адекватно ситуації).

Мотиваційний  компонент  виражається  у  прагненні  до  професійної

комунікації:  наявності  комунікаційних  потреб.  Мотивацією  до  активної

професійної  комунікації  з  колегами  та  участі  в  професійних  співтовариствах

охоплюються зовнішні (вимоги сучасного суспільства до професійної діяльності

педагога)  і  внутрішні  мотиви  (потреба  в  саморозвитку  й  особистісній

самореалізації).
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Перцептивний компонент полягає  у  емоційному ставленні  до конкретних

соціальних  ролей  учасників  у  професійній  комунікації;  виробленні  емоційного

ставлення  до  соціальних  ролей  у  професійній  комунікації,  що  виконуються

особисто;  емоційне  оцінювання  власної  професійно-комунікативної  поведінки.

Перцептивний  компонент  є  основою  розвитку  професійних  рефлексивних

якостей, таких, як самооцінка, самопізнання, самоконтроль.

Когнітивним  компонентом  характеризується  знання  форм,  видів,  засобів

і способів  комунікації,  її  ролі у педагогічній діяльності;  знання комунікативних

кодів,  стратегій,  тактик,  уміння  інтерпретувати  інформацію  й  послуговуватся

різними  її  видами,  що  сприятиме  ефективному  здійсненню  професійної

комунікації  й  досягненню  поставленої  мети,  тобто  вирішенню  професійних

завдань.

Основною  функцією  професійної  комунікації  є  досягнення  соціальної

спільності при збереженні індивідуальності кожного її елемента [210]. 

Структурою професійної комунікації охоплюються: 

1) учасники професійної комунікації, що володіють нормами професійного

спілкування; 

2)  ситуація (або  ситуації),  яку  вони  прагнуть  осмислити  та зрозуміти

(наприклад, під час проходження різних видів педагогічних практик); 

3) мeтoди та opгaнiзaцiйні форми комунікативно спрямованого навчання, що

покладені в основу пpoцecу формування професійної комунікації;

4) моделювання та  інтерпретування акту власної професійної комунікації; 

5)  рефлексивну  діяльність  щодо  аналізу  власної  професійної

комунікації [155]

Продовжуючи  аналізувати  поняття  „професійна  комунікація”,  варто

зауважити, що для цього необхідно з’ясувати поняття „педагогнічна комунікація”. 

Зауважимо,  що  поняття  „педагогічна  комунікація” визначається  як

організація освітньої діяльності на основі сприйняття, засвоєння, послуговування

й передачі інформації з різних джерел [25].
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За своєю суттю професійна педагогічна діяльність є багатофункціональною

й,  певною  мірою,  суперечливою.  Однією  із  суперечностей  дослідження  є

невідповідність  між  педагогічною  й  комунікативною  підготовкою  педагогічних

кадрів. 

У педагогічному процесі комунікація – основа всієї педагогічної діяльності.

Наявність  комунікативних якостей  у  випускника  вищого педагогічного  закладу

є сьогодні  нормативно  обов’язковою.  Проте  проблема  їх  розвитку  залишається

недостатньо  розробленою.  В  усіх  представлених  на  сьогодні  дослідженнях

відсутнє  чітке  системне  тлумачення  структури  комунікативних  якостей

і  не простежено послідовності їх реалізації в комунікативних уміннях. 

Також зазначимо, що професійно-педагогічна комунікація належить до так

званих  соціономічних  видів  діяльності,  де  спілкування  зі  сторони,  що

супроводжує  трудову  діяльність,  перетворюється  на  професійно  значущу.

Це зумовлює  необхідність  розгляду  комунікативної  сторони  професійно-

педагогічної діяльності,  зважаючи на те, що спілкування є і засобом вирішення

освітніх завдань, і соціально-психологічним забезпеченням навчального процесу, і

способом організації взаємин педагога й того, хто навчається. Зокрема, Н. Волкова

визначає  професійно-педагогічну  комунікацію  як  „систему  безпосередніх  чи

опосередкованих  зв’язків,  взаємодій  педагога,  що  реалізуються  за  допомогою

вербальних і невербальних чинників, засобів комп’ютерної комунікації з метою

взаємообміну  інформацією,  моделювання  й  управління  процесом  комунікації,

регулювання педагогічних відносин” [186].

Сьогодні  чимало  науковців  спрямовують  свою  увагу  на  дослідження

комунікативної  компетентності.  Зокрема,  А. Батаршев  [10]  вивчав  здібності

до спілкування; А. Егідес [59] аналізував основні труднощі в процесі спілкування;

педагогічне  спілкування вивчали  А. Леонтьєв  [110]  та  Л. Орбан-Лембрик [153].

Слід  відзначити,  що  питання  підвищення  комунікативної  компетентності

соціальних працівників були в центрі уваги А. Капської [94]. Л. Савенкова [197]

досліджувала підготовку майбутніх учителів до професійного спілкування. 
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Слід  констатувати,  що  в  освітньо-професійній  програмі  підготовки

майбутніх  соціальних  педагогів  незначна  увага  приділена  розвиткові

комунікативної  компетентності.  Студентів  не  готують  до  свідомого

конструювання за допомогою мовних засобів (вербальних і невербальних) своїх

взаємин  із  різними  комунікативними  партнерами  (клієнтами),  не  вчать,  що

мистецтво  спілкування  полягає  в  тому,  щоб  координувати  різні  думки,  тобто

вибудовувати взаємопорозуміння [82].  Ми переконані,  для того щоб полегшити

процес  адаптації  молодого  спеціаліста  в  професійному  колективі,  необхідно

навчити його,  як уникати конфліктних ситуацій і  долати бар’єри в комунікації,

ознайомити з нормами професійного спілкування.

Ми поділяємо думку дослідниці А. Капської, яка акцентує увагу на тому, що

„у зміст компетентності  включається рівень базової та спеціальної освіти,  стаж

роботи,  уміння  акумулювати  широкий  життєвий  і  професійний  досвід,

передбачення  можливих  наслідків  і  результатів  конкретного  способу  впливу

на особистість” [94,  с. 4]. 

Погоджуючись  із  авторкою,  ми  вважаємо,  що  компетентність,  зокрема

комунікативна  –  це  базова  характеристика  особистості,  яка  передбачає

сформованість комунікативних знань, умінь і навичок, пов’язаних із виконанням

професійної комунікації на високому рівні.

Відтак  можна  впевнено  стверджувати,  що  професійна  компетентність

соціального  педагога  в  конкретній  галузі  діяльності  розглядається  як  „міра

професіоналізму”.  Професійній компетентності,  як якості  особистості,  властиво

те, що для цього необхідний вироблений комплекс знань, умінь, навичок і певних

психолого-педагогічних якостей,  а  також наявність  чіткої  акмеологічної  позиції

щодо необхідності вдосконалення власної діяльності. Ми вважаємо, що найбільш

оптимальним  є  підхід  до  трактування  професійної  компетентності  як

спроможності  до  інтеграції  знань  і  навичок  професійної  діяльності.  Також ми

повністю  поділяємо  думку  науковців  (О. Безпалько,  О. Гуренко,  І. Зверєва,

А.Капська,  Л.Міщик, В.Поліщук, О. Полякова,  І.Трубавіна, С.Харченко та інші)
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у тому, що професійну компетентність можна назвати стрижневим компонентом

обраного ним виду діяльності.

Опрацьовуючи  інші  матеріали  щодо  зазначеної  проблеми,  ми  дійшли

висновку,  що,  наприклад,  Л. Петровська  [162]  розглядає  компетентність

у міжособистісному  сприйнятті,  міжособистісній  комунікації,  міжособистісній

взаємодії; С. Савігнон вкладає в сутність терміна „комунікативна компетентність”

уміння  спілкуватись  у реальному  комунікативному  оточенні  [248];  А. Капська

тлумачить  комунікативну  компетентність  „як  складну  інтегративну  якість

особистості, що опосередковує професійно-педагогічну діяльність, спрямовану на

налагодження,  підтримку  й  розвиток  ефективного  спілкування  з  клієнтом  чи

іншими учасниками соціального процесу” [83,  с. 5].

Отже, проведений аналіз є підставою для ствердження, що комунікативна

компетентність є своєрідною готовністю до комунікативної діяльності, передбачає

можливість і вміння спілкуватися. 

Проаналізувавши  вищезазначене,  можна  дійти  висновку,  що  професійна

діяльність педагога неможлива без комунікації та спілкування. За сучасних умов

глобалізації, значної кількості професійних інформаційних потоків, упровадження

інтерактивних технологій у всі галузі діяльності педагога професійна комунікація

є одним з основних засобів вирішення професійних завдань. Соціальний педагог

покликаний не тільки здійснювати викладацьку діяльність, а й бути налаштованим

на продуктивне налагодження та зміцнення професійних контактів, націлених на

результативний обмін інформацією й  вироблення  єдиної  стратегії  взаємодії,  на

сприйняття  й  розуміння  співрозмовників  [167].  Сьогодні  майбутні  соціальні

педагоги  становлять  важливу  професійну  групу,  яка  має  значний  вплив  на

культуру суспільства, соціально-політичні та економічні процеси. Цілісна система

педагогічної  комунікації  складається  з  ціннісного  досвіду,  досвіду  рефлексії,

професійно-операціонального досвіду й досвіду співпраці. Завдяки педагогічній

комунікації  активізується  процес  становлення  професійної  ідентичності

соціального педагога, пронизуючи всі професійно-особистісні утворення.
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1.2.  Формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів

до професійної комунікації у процесі педагогічних практик

Оновленням  цілей  і  змісту  системи  сучасної  вищої  освіти  України,

залученням  її  до  Болонського  процесу  передбачається  реорганізація  процесу

формування у студентів готовності до здобуття системи знань. Про необхідність

формування  готовності  як  психолого-педагогічної  проблеми  йдеться  в  таких

нормативних  документах:  Закон  України  „Про  вищу освіту” [66],  Національна

стратегія  розвитку  освіти  в  Україні  на  період  до  2012  року  [225],  Галузева

Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти (2013р.) [143] тощо.

Характеризуючи  проблему  дослідження,  ми  провели  психолого-

педагогічний аналіз літератури й визначили такі проблемні напрями: специфічні

особливості  педагогічної  діяльності  за  сучасних  умов;  дефінітивний  аналіз

поняття  „професія”,  „готовність”,  „професійна  готовність”,  „готовність

до професійної  комунікації”;  дослідження  структурних  компонентів  готовності

та процесу формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної

комунікації.

Загальновідомо, що основна сутність професійної діяльності розкривається

поняттям  „професія”.  Слід  зазначити,  що  єдине  тлумачення  цього  поняття

відсутнє. Подамо кілька визначень, із нашого погляду, більш доцільних: 

а) „спільність усіх людей, зайнятих певним видом праці” [89];

б) „комплекс трудових обов’язків” [41,  с. 17];

в)  „необхідна для суспільства й обмежена (завдяки розподілу праці) галузь

застосовування  фізичних  і  духовних  сил  людини,  що  забезпечує  можливість

існування й розвитку” [89];

г)  „деяка  об’єктивна  і  при  цьому  цілком  регламентована  організація  дій

особистості” [41, с. 19];

д) „система знань, умінь і навичок, якими володіє певна людина” [89]. 
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Будь-яка професійна діяльність – це складна динамічна система, до складу

якої входять численні елементи. Серед останніх слід виокремити основні, якими

визначають  успіх  діяльності:  конструктивні  (конструктивно-змістові,

конструктивно-оперативні,  конструктивно-матеріальні);  організаторські  і

комунікативні  елементи.  На  останньому  особливо  наполягають  учені-педагоги,

бо педагогічна  діяльність  є  окремим  видом  професійної  діяльності,  зі  своєю

специфікою  та  власною  структурою,  до  складу  якої,  за  А. Щербаковим  [238],

входять  такі  компоненти:  конструктивний;  організаторський;  орієнтаційний;

комунікативний; інформаційний; розвивальний; мобілізаційний; дослідницький. 

Ми  підтримуємо  думку  М. Кокуна  щодо  виокремлення  у  структурі

педагогічної  діяльності  трьох  основних  видів  діяльності:  конструктивної,

організаційної й комунікативної [189].

Наголошуючи  на  тому,  що  професійній  діяльності  соціального  педагога

властива  низка  особливостей,  ми  вбачаємо  її  сутність  у  тому,  що,  на  відміну

від учителя  чи  соціального  працівника,  соціальний педагог  має  справу  у  своїй

професійній  діяльності  з  дитиною  й  підлітком  у  процесі  їхнього  розвитку,

соціального  становлення.  Характеризуючи  таку  сферу  діяльності  соціального

педагога як соціономічну, зазначаємо, що професійна компетентність соціального

педагога  значною  мірою залежить  від  особистісних  якостей  його,  а  також від

набутих  знань  і  вмінь.  Вона  визначається  об’єктивними  й  суб’єктивними

факторами [238]. 

Об’єктивні фактори – це система знань, умінь, навичок, що сформувалися

під час навчання у вищому педагогічному навчальному закладі. 

Суб’єктивні  фактори  –  особливості  психологічної  характеристики

особистості,  які  можна  скоригувати  під  час  освітнього  процесу;  якості,  що

характеризують індивідуальність особистості й унікальність її майстерності [238].

Отже,  професійна  майстерність  базується  на  фундаментальній,

загальнокультурній  підготовці  й  забезпечується  єдністю  загального

та професійного розвитку особистості [233, с.  6].
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Вирішення  питань  професійної  підготовки  соціальних  педагогів

здійснюється  в  тісному  зв’язку  з  сучасними  досягненнями  теорії  й  методики

професійної  освіти.  Так,  загальнометодологічні  й  теоретичні  проблеми

професійної  підготовки  кадрів  висвітлено  в  працях  В. Байденко,  С. Батишева,

Г. Бордовського  та  інших;  теорії  діяльності  соціальних  структур  у  суспільстві,

взаємодії  людини  й  соціуму  присвячено  наукові  доробки  В. Афанасьева,

О. Бодальова,  В. Кондратенко,  В. Фролова  та  інших;  розвиток  соціальної

педагогіки як нової галузі педагогічного знання розглянуто в працях В. Бочарової,

М. Галагузової,  В. Загвязинського,  О. Мудрика,  В. Нікітіна,  Н. Платанової

та інших;  особливості  професійної  діяльності  соціальних  педагогів  розкрито

Л. Бєляєвою,  О. Безпалько,  Р. Вайнолою,  Б. Вульфовою,  О. Гуренко,  І. Зимнею,

І. Ковчиною,  В. Поліщук,  С. Харченком  та  іншими;  зміст,  форми  й  методи

підготовки  соціальних  педагогів  у  вищих  навчальних  закладах  досліджено

О. Гуренко,  І. Зверєвою,  Н. Кабаченко,  А. Капською,  О.  Карпенко,  І.Ковчиною,

Л.Міщик, В.Поліщук, В. Полєхіною, І.Трубавіною, С.Харченком та іншими).

Існує низка вітчизняних наукових досліджень, у яких розкрито деякі аспекти

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів.  У дисертації  Л. Міщик

розкрито  теоретико-методичні  основи  професійної  підготовки  соціального

педагога  в  закладах  вищої  освіти,  у  дослідженні  Р. Вайноли  −  особливості

особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної

підготовки. Проблему формування основ самоусвідомлення соціального педагога

в  процесі  професійної  підготовки  розроблено  К. Баклановим.  Окрім  того,

науковцями  досліджено  такі  важливі  питання  професійної  підготовки  фахівця

соціально-педагогічної  сфери,  як  підготовка  до  організації  освітньо-дозвіллєвої

діяльності учнівської молоді (С. Пащенко), формування професійної готовності до

взаємодії  з  девіантними  підлітками  (М. Малькова),  формування  професійної

готовності до роботи з громадськими та молодіжними організаціями (О. Лісовець,

Н. Шпиг),  організація  волонтерської  роботи  майбутніх  соціальних  педагогів  у

вищому навчальному  закладі  (З. Бондаренко)  тощо.  Отже,  у  численних працях

дослідників  (Н. Абашкіна,  Т. Алєксєєнко,  К. Бакланов,  О. Безпалько,
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З. Бондаренко,  Р. Вайнола,  Л. Завацька,  І. Звєрєва,  Г. Лактіонова,  О. Лісовець,

М. Малькова,  Л. Міщик,  А. Капська,  С. Пащенко та інші)  та  зарубіжних учених

(В. Беспалько,  В. Бочарова,  М. Галагузова,  Н. Кузьміна,  А. Маркова,  О. Мудрик,

В. Нікітін,  В. Сластьонін  та  інші)  розкрито  важливі  аспекти  моделювання

професійної  підготовки  педагога  в  цілому  й  соціального  педагога  зокрема.  На

підставі  результатів  досліджень  доведено,  що  модель  підготовки  спеціаліста

створюється з урахуванням майбутньої професійної діяльності, вимог суспільства

до особистості й особливостей соціокультурного середовища. Проте на сучасному

етапі  відсутній  соціально-педагогічні  дослідження,  у  яких  би  розкривалася

специфіка  формування  готовності  майбутнього  соціального  педагога  до

професійної комунікації.

Із  метою  визначення  в  методологічному  аспекті  дослідження  основних

орієнтирів звернемося до теоретичного аналізу специфічних особливостей і вимог

педагогічної  діяльності  за  сучасних  умов  підготовки  майбутніх  соціальних

педагогів. 

Загальноприйнятим є те, що діяльність соціального педагога, як і будь-яка

професійна  діяльність,  має  свою  специфіку,  що  зумовлюється  загальними

особливостями  й  вимогами  до  соціально-педагогічної  діяльності  та  впливом

соціально-економічних  умов  розвитку  нашого  суспільства.  Тож  є  підстави

вважати, що праця соціального педагога характеризується такими особливостями,

як  складність,  динамічність,  багатоаспектність,  поліфункціональність  і  творча

спрямованість [202]. 

Предметом же нашого аналізу стає комунікативна діяльність, що зумовлена

успішністю  конструктивної  й  організаційної  діяльності.  Її  продуктивність

визначається  вмінням  соціального  педагога  налагоджувати  конструктивні

взаємини  з  дітьми,  клієнтами;  наявністю  педагогічного  такту,  розумінням

психології  особистості,  умінням  налагоджувати  контакт  із  особистістю,

ураховувати вікові та індивідуальні особливості, умінням впливати на особистість

словом [118].
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Процес  дослідження  проблеми  формування  готовності  майбутніх

соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації  обумовлює  необхідність

уточнення  дефінітивного  аналізу  понять  „готовність”,  „професійна  готовність”,

„готовність до професійної комунікації”, „практика”, „педагогічна практика”.

Почнемо  з  розгляду  першого  поняття.  Як  слушно  зазначають

Л. Добровольська  [52],  М. Дяченко,  Л. Кандибович  [58],  професійна  готовність

студента-випускника – це істотна передумова ефективності його діяльності після

закінчення вишу. Професійна готовність молодого спеціаліста сприяє успішному

виконанню  своїх  фахових  обов’язків,  ефективній  реалізації  знань,  досвіду,

самоконтролю й можливості перебудовуватися при виникненні непередбачуваних

перешкод. Можна стверджувати, що готовність – вирішальна умова оптимальної

адаптації до умов праці, подальшого професійного їх удосконалення й підвищення

кваліфікації  [58].  Однак,  за  твердженнями  дослідників,  варто  розрізняти  види

готовності.

Готовність  як  цілісне  утворення  розглядається  в  працях  П. Атутова,

А. Вайсбурга,  Ю. Васильєва,  А. Кочетова,  як  установка  –  в  дослідженнях

Ш. Надірашвілі, А. Прангішвілі, Д. Узнадзе. 

Слід  зазначити,  що  проблема  готовності  (соціальної,  професійної,

психологічної,  життєвої,  педагогічної,  побутової)  отримала  широке  висвітлення

в теорії як психології, так і педагогіки. 

Проводячи  семантичний  аналіз  поняття  „готовий”  необхідно  розпочати

із визначення, уміщеного в  словнику української мови „готовий” –  який зробив

необхідне  приготування,  підготувався  до  чого-небудь;  який  висловлює  згоду,

схильний до чого-небудь або виявляє бажання зробити що-небудь [211, с. 148].

Проте  огляд  літератури  з  проблеми  дослідження  засвідчив,  що

найґрунтовніше  проблему  формування  готовності  студента  до  педагогічної

діяльності  розробили  українські  психологи,  зокрема  співробітники  лабораторії

вікової  психофізіології  Інституту  психології  Г. С. Костюка  АПН  України.  При

визначенні  цього  поняття  вчені  спирались  на  той  факт,  що  вона  є  складним,

багатокомпонентним системним утворенням особистості [189]. 
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Із  тлумаченнями  поняття  „готовність” у  психолого-педагогічних  працях

можна ознайомитись за табл. 1.5.

Таблиця 1.5

Дефінітивний аналіз поняття „готовність”

№ 
з/п

Автор, джерело Визначення

1. В. Войтка, 
Ю. Гільбух [23] 

–  це  певний  рівень  пізнавальної  й  соціальної  зрілості,
необхідний для успішного оволодіння програмним матеріалом,
що сприяє гармонійному розвитку особистості

2. А. Войченко [24] –  це  властивість  і  стан  особистості,  рівень  професійної
підготовки  випускника  педагогічного  вищого  навчального
закладу.  За  своєю  структурою  професійна  готовність
випускника  вищого  педагогічного  навчального  закладу  до
педагогічної  діяльності  є багатошаровим,  інтегрованим
утворенням,  компоненти  якого  тісно  взаємопов’язані  та
взаємообумовлені, і брак у майбутнього учителя хоча б одного з
цих  компонентів  обов’язково  призведе  до  виникнення
диспропорцій у структурі особистості спеціаліста

3. Д. Мехіладзе [111] –  особливий  стан,  що  має  складну  динамічну  структуру  і є
виявленням  сукупності  взаємопов’язаних  мотиваційних
і стійких вольових характеристик особистості,  тож у структурі
готовності  варто  розглядати  моральну,  психологічну  та
професійну сторони 

4. Є. Павлютенков [111] –  свідомий  вибір  професії  відповідно  до здібностей  і
можливостей;  наявність  загальних  і  політехнічних  знань  про
професії, загальнотрудові знання й уміння

5. К. Платонов [100] – це бажання працювати, розуміння необхідності брати участь у
трудовій  діяльності;  потреба  в  праці;  результат  психологічної
підготовки та психологічної мобілізації

Отже,  на  підставі  такого  аналізу  доходимо  висновку,  що  у психолого-

педагогічних  працях  готовність  визначається  як  активнодіяльнісний  стан

особистості, установка на певну поведінку, мобілізація сил на виконання завдання.

Варто зазначити, що саме професійна готовність до педагогічної діяльності

є її ядром, у якого є позитивні установки, мотиви й опановані цінності соціально-

педагогічної професії. Цією готовністю охоплюються також професійно важливі

риси характеру, педагогічні здібності, сукупність професійно-педагогічних знань,

умінь,  навичок, певний досвід їх реалізації  на практиці.  Професійна готовність

взаємопов’язана  зі  спрямованістю  на  професійну  діяльність  і  стійкими

установками на працю. 
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Під  час  дефінітивного  аналізу  поняття  „професійна  готовність” виникла

необхідність визначення складових компонентів поняття. Проаналізувавши низку

поглядів дослідників щодо компонентного змісту поняття професійної готовності,

ми узагальнили їх і  подали у зведеній таблиці 1.6,  за якою можна простежити

спільне й відмінне в підходах і критеріях. 

Таблиця 1.6

Порівняльний аналіз визначення складових компонентів поняття

„професійна готовність”
№ 
з/п

Автор, джерело Складовий компонент

1.
М. 
Дяч
енк
о, 
Л. К
анд
ибо
вич 
[56]

-
мотиваційний
(позитивне
ставлення  до
професії, інтерес
до неї  й  інші
досить  стійкі
професійні
мотиви); 

-  орієнтовний
(знання  й
уявлення  про
особливості  й
умови
професійної
діяльності,  її
вимоги  до
особистості); 

-  операційний
(володіння
способами  та
прийомами
професійної
діяльності,
необхідними
знаннями,
уміннями,
навичками,
процесами
аналізу,  синтезу,
порівняння,
узагальнення
тощо); 

-  вольовий
(самоконтроль,
уміння  керувати
діями,  із  яких
складається
виконання
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трудових
обов’язків); 

-  оцінний
(самооцінка
своєї
професійної
підготовленості
та відповідність
процесу
виконання
професійних
завдань
оптимальним
трудовим
зразкам)

2. С. Гриншпун 
[36, с. 89-95]

 – моральний;
–  психологічний;
 – професійний.

3. Р. Лучечко [116] – моральний;
–  психологічний;
 – професійний.

4. Е. Саф’янц, 
Л. Чернікова [6]

-  мотиваційний  –  сукупність  мотивів,  адекватних  до  цілей  та
завдань педагогічної діяльності; 

- когнітивний – пов’язаний із пізнавальною сферою людини; 
- особистісний  тобто сукупність особистісних якостей, важливих

для здійснення професійної діяльності.
5.
Л. С
оха
нь, 
І. Є
рма
кова
, 
Г. Н
есен
[63]

–
мотиваційний
(відповідальніст
ь  за  виконання
завдань,  почуття
обов’язку);

 –
орієнтаційний
(знання  й
уявлення  про
особливості
та умови
діяльності,  її
вимоги  до
особистості);

 –
операційний
(володіння
способами  та
прийомами
діяльності,
необхідними
ключовими
компетентностя
ми); 

–  вольовий
(самоконтроль,
самомобілізація,
уміння
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управляти
діями);

–  оцінний
(самооцінка
своєї
підготовленості і
відповідність
процесу
виконання
завдань
оптимальним
зразкам).

Серед  основних  психологічних  вимог,  що  висуваються  до  педагогічного

фаху  і  виступають  показником готовності  до  педагогічної  діяльності,  особливе

значення  для  соціального  педагога  має  високорозвинена  культура  спілкування,

адже виховання в широкому розумінні є комунікацією: воно здійснюється у формі

комунікативної  діяльності,  що вимагає  володіння  інструментом –  професійною

комунікацією як системою комунікативних якостей і вмінь.

На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури можемо свідчити, що

проблема формування готовності до професійної комунікації була і є предметом

численних  досліджень  як  українських,  так  і  зарубіжних  психологів,  педагогів,

лінгвістів,  зокрема  М. Аргіл,  Г. Баннер,  Л. Барановська,  Л. Бірюк,  А. Богуш,

С. Болтівець,  І. Болотнікова,  Е Врегг,  Н. Гальскова,  Л. Добровольська,

Д. Ейсенсон,  І. Зимня,  О. Кокун,  О. Леонтьєв,  Ліненко,  А. О. Павленко,

Л. Савенкова, Т. Щербан, Є. Юрківський та інші.

Однак,  незважаючи  на  велику  кількість  праць  та  актуальність  проблеми

формування  готовності  до  професійної  комунікації,  можна  констатувати,

що й донині  проблема  формування  готовності  до  професійної  комунікації

майбутнього соціального педагога ще остаточно не розв’язана. 

Украй  необхідними  є  дослідження,  у  яких  розглядалося  б  не  лише

формування  окремих  (когнітивних,  технологічних  чи  мотиваційних)  елементів

готовності  до  професійної  комунікації,  а  й,  насамперед  досліджувався  б  цей

феномен  як  цілісна  система,  значущий  компонент  професійної  діяльності

майбутнього  соціального  педагога.  Готовність  до  професійної  комунікації,  на

сьогоднішній  день,  є  важливою  умовою  становлення  педагога-професіонала,  а

47



також  ознакою  високого  рівня  його  підготовки.  Отже,  під  готовністю  до

професійної комунікації ми розуміємо інтегративну якість особистості, що сприяє

досягненню цілей професійної діяльності завдяки обміну інформацією.

Характеризуючи  поняття  „готовність  до  професійної  комунікації”,

підкреслюємо  необхідність  професійної  комунікації  соціального  педагога

у професійному співтоваристві: його спрямованість на комунікативну взаємодію

з колегами,  у  тому  разі,  потребу  в  активному  діалогічному  спілкуванні,

націленість на організацію, підготовку та проведення публічного виступу перед

колегами, суб’єктами соціально-педагогічної діяльності.

Спираючись на розуміння сутності та структури професійної комунікації  як

виду  комунікації,  пов’язаного  з  виконанням  професійних  компетенцій,

ми виокремлюємо такі ознаки готовності до професійної комунікації:

1.  Компетентність  у  предметі  професійної  комунікації  (інтерактивна,

комунікативна, перцептивна, наприклад, володіння методами ефективної передачі

відомостей  вербальними  й  невербальними  засобами,  точність  сприйняття

й розуміння співрозмовника).

2.  Досвід  реалізації  інтерактивної,  комунікативної,  перцептивної

компетенцій професійної комунікації.

3.  Моральний  аспект  (повага,  здатність  до  емпатії,  толерантність

при формуванні  повідомлень  суб’єктам  соціально-педагогічної  діяльності,

толерантність щодо поведінки партнерів) [189].

Однак,  доповнюючи  вищезазначене,  розглядаємо  й  такі  компоненти

готовності до професійної комунікації соціального педагога:

 •  наявність  стійкої  потреби  в  систематичному  спілкуванні  з  учнями,

суб’єктами соціально-педагогічної діяльності в найрізноманітніших сферах;

 • взаємодія загальнолюдських та професійних показників комунікативності;

 • емоційне задоволення на всіх етапах професійної комунікації;

 • розвинутість комунікативних вмінь і навичок.

Із  нашого  погляду,  готовність  до  професійної  комунікації  соціального

педагога формується під впливом багатьох чинників, ми подаємо їх у таблиці 1.7.
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Таблиця 1.7

Чинники готовності до професійної комунікації соціального педагога

№ з\п Чинники Характеристика

1. Загальні універсальні
якості особистості

соціального педагога

- педагогічна спрямованість
- психологічна підготовленість
- доброзичливість 
- активність  у  суспільно-політичній  і педагогічній

діяльності 
- дисциплінованість 
- організованість

Продовження табл. 1.7

2. Спеціальні (особистісні)
якості соціального

педагога

- пізнавальні якості 
- експресивні якості
- перцептивні якості
- управлінські здібності
- комунікативні знання 
- комунікативні навички
- комунікативні вміння
- комунікативні звички
- комунікативний характер

Слід  зазначити,  що  для  реалізації  вищезазначених  чинників  формування

готовності  у  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів  –  до  професійної

комунікації,  варто  запроваджувати  методи  емоційно-морального  стимулювання,

зацікавлення,  створення  ситуацій  новизни  в  навчанні,  емоційного  сплеску

й заохочення, що сприятимуть збудженню та стимулюванню внутрішньої енергії

студентів. Відзначаємо доречність міркування А. Капської,  яка відзначала,  що в

будь-якій діяльності соціального педагога наявні ті чи інші елементи майстерності

живого слова [83]. Дослідниця, не заперечуючи інших функцій фахівця соціальної

сфери  будь-якого  типу,  акцентує  увагу  на  значущості  трьох  головних

характеристик його діяльності (іпостасях): педагога, організатора й мовника [83].

Із  огляду  на  вищезазначені  тези,  можна  стверджувати,  що  готовність

до професійної  комунікації  майбутнього  соціального  педагога  виражається

у сформованості таких комунікативних умінь, як-от: 

 володіння етичними нормами професійної комунікації; 
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 уміння  обирати  найоптимальніші  способи  поведінки  у спілкуванні;

уміння налагоджувати контакти; 

 оволодіння уміннями крос-культурної грамотності.

На підставі результатів аналізу наукових досліджень педагогів та психологів

(Т. Андреєвої,  В. Мясищєва,  С. Петрушина,  І. Плужника,  І. Розиної  та  інших)

доходимо висновку,  що здійснюються різні  підходи до визначення структурних

компонентів готовності до професійної комунікації.

У  своєму  дослідженні,  присвяченому  педагогічним  умовам  формування

комунікативної  компетентності,  Є. Прозорова  виокремлює  такі  її  компоненти:

комунікативні  цінності,  орієнтацію  та  специфіку  мотивації  комуніканта,  його

потребу у спілкуванні; виявлення комунікативної компетентності  безпосередньо

у  спілкуванні, комунікативній поведінці [183].

Іще  більш  докладну  структуру  представлено  в  працях  Л. Бахмана.  Так,

із  погляду  автора,  у  цьому  новоутворенні  виокремлюються  такі  складники:

лінгвістичний;  дискурсний;  прагматичний;  розмовний;  соціально-лінгвістичний;

стратегічний; когнітивний [244].

Як  зазначає  Д. Гавра,  у  процесі  формування  професійної  комунікації

передбачається  формування  двох  складових:  загальної  та  спеціальної  якості

професійної  комунікації.  Загальна  є частиною  соціальної  компетентності

особистості, що характеризує здатність індивіда до спілкування в різних ситуаціях

і  реалізується  на  рівні  буденних  комунікацій,  повсякденної  практики

інформаційної взаємодії як у побутовій, так і професійній сфері. Для професійних

комунікаторів,  окрім  загальної,  необхідна  ще  і  спеціальна  комунікативна

компетентність,  що  являє  собою  своєрідний  „вищий  пілотаж” комунікативних

знань,  умінь  і  навичок,  які  необхідні  йому  для  виконання  професійних

функцій [28].

За  результатами  аналізу  наукових  досліджень  можна  дійти  висновку,

що наявні  декілька  підходів  до  обґрунтування  компонентів  готовності  до

професійної  комунікації  майбутніх  соціальних  педагогів  і  наявна  різниця  між

складовими компонентами, які науковці відносять до її структури. Спираючись на
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цілісний, особистісно орієнтований підходи, можна констатувати, що структура

готовності до професійної комунікації має бути адекватною структурі професійної

комунікації.

Компоненти  сформованості  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів

до професійної комунікації , із нашого погляду, є:

•  діяльнісний  компонент:  запровадження  продуктивних  форм  і  засобів

інформаційного  обміну  (інформаційна  складова);  реалізація  знань  у  сфері

комунікацій  при  вирішенні  професійних  завдань,  аргументоване  просування

власної  думки  у  вирішенні  комунікативно-виробничих  ситуацій  (інтерактивна

складова);  продуктивна  участь  у  комунікації,  шанобливе  ставлення

до протилежної думки (перцептивна складова);

•  мотиваційний  компонент:  ініціація  комунікації,  активність  залучення

до  комунікації,  прагнення  до  вдосконалення  професійних  комунікативних

якостей;

•  перцептивний компонент:  адекватна  самооцінка  значимості  своєї  участі

у спільній  праці,  корекція  власної  поведінки,  толерантне  сприйняття

комунікатора;

•  когнітивний  компонент:  відбувається  побудова  суб’єктивного

пізнавального образу професійної комунікації та створюється раціональна основа

для реалізації знань у реальній взаємодії з людьми, спрямування на досягнення

особистістю  певного  рівня  обізнаності  стосовно  феномена  готовності

до професійної  комунікації  у  напрямах:  а) засвоєння  обсягу  знань  стосовно

професійної комунікації (комунікативного тезаурусу особистості); б) забезпечення

належної  якості  знань  для  розуміння  отриманої  інформації  щодо  професійної

комунікації [227.].

Завдяки проаналізованим матеріалам є можливість згрупувати вихідні дані

проведеного  порівняльного  розгляду  компонентів  у  структурі  професійної

комунікації  в  галузі  освіти  й  дані   щодо  проблеми  формування  готовності  до

професійної  комунікації.  Ми  визначили  тотожність  цих  компонентів  і

репрезентуємо їх у таблиці 1.8.
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Таблиця 1.8

Структурні компоненти готовності до професійної комунікації

№
з/п

Назва
компонентів

Характеристика Пояснення

1. Діяльнісний Визначає собою
сукупність умінь, що

забезпечують
ефективну професійну

комунікацію

Забезпечує готовність створення адекватного
комунікативного  змісту  під час здійснення
процесу  професійної  комунікації,  формує
компетентність  у предметі  професійної
комунікації.

Продовження табл. 1.8

2. Мотиваційний Визначається
мотивацією в процесі

професійної
комунікації

Забезпечує  зміст  професійної  комунікації
фахівця,  формує  у студентів  творчий  і
дослідницький  підходи  до професійної
комунікації.

3. Перцептивний Відзначається
морально-емоційною
задоволеністю своєї

роботи, спеціальністю

Спрямовує  особистісне  ставлення
соціального педагога до себе як до фахівця, до
свого  професійного  рівня,  до  своїх
особливостей  та  можливостей  у професійній
самореалізації,  формують  навички  соціальної
емпатії, перцепції, афіліації, атракції, рефлексії
та  збільшення  емоційної  стійкості  в  процесі
здійснення професійної комунікації.

4. Когнітивний Полягає в знаннях
теорії та ситуативних

особливостей
толерантного
спілкування

Забезпечує  знання  про  налагодження
емоційного  контакту  в  процесі  професійної
комунікації,  подолання  бар’єрів  у професійній
комунікації,  попередження  й  вирішення
конфліктних  ситуацій  у  процесі  професійної
комунікації,  формує  власний  досвід
професійної  комунікації  та  реалізації  його  в
процесі педагогічних практик.

Визначаючи  важливість  процесу  формування  готовності  майбутніх

соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації,  варто  згадати  головну  його

складову – педагогічну практику, адже, за умов реформування освітньої галузі,

згідно  з  оновленою  парадигмою  виховання  виняткової  актуальності  набуває

проблема  модернізації  системи  професійної  підготовки  майбутніх  соціальних

педагогів  у  вищих  педагогічних  навчальних  закладах  ІІІ-IV рівнів  акредитації.

А  одним із першорядних завдань при цьому є пошук дієвих засобів забезпечення

єдності  теорії  та  практики  в  багаторівневому  освітньому  процесі  сучасного

вищого  педагогічного  навчального  закладу,  розроблення  цілісної  системи
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неперервної  практичної  підготовки  майбутніх  соціальних  педагогів  і створення

оптимальних умов для виконання професійних обов’язків і вдосконалення змісту

всіх видів педагогічної практики.

Слід зазначити,  що підготовка фахівців  для соціально-педагогічної  сфери

у  вищих навчальних закладах України є однією з актуальних науково-практичних

проблем, адже головним завданням вищої освіти є забезпечення фундаментальної

наукової,  професійної  та  практичної  підготовки  майбутніх  фахівців,  набуття

громадянами  освітньо-кваліфікаційних  рівнів  відповідно  до їхніх  покликань,

інтересів і здібностей.

На  підставі  аналізу  наукових  джерел  свідчимо  про  те,  що  на  сьогодні

в соціально-педагогічній  науці  розроблені  базові  положення  щодо  змісту

професійної  підготовки  соціального  педагога,  обґрунтовано  значущість

психолого-педагогічної  підготовки  для  майбутньої  практичної  діяльності,

проаналізовано  досвід  підготовки  соціальних  педагогів  за  кордоном

(О. Андрієнко,  М. Баяновська,  О. Безпалько,  Н. Бурая,  Р. Вайнола,  О. Гура,

О. Гуренко,  К. Дубровіна,  І. Звєрєва,  А. Капська,  Б. Кобзар,  Л. Коваль,

Г. Лактіонова, А. Малько, С. Марченко, В. Оржеховська, В. Поліщук). 

Важливу роль та значення педагогічної практики у формуванні професійної

готовності  педагога  відзначали такі  науковці:  Т. Білоусова,  О. Гармаш, І. Зязюн,

І. Ісаєв, Н. Кузьміна, Т. Полякова, В. Сластьонін, А. Щербаков.

У працях Т. Дмитренко,  А. Лютої,  Ю. Мацкевич,  Л. Міщик,  О. Платонова,

В. Приходько,  Л. Пундик,  С. Харченка,  Л. Яковлєва  досліджені  теоретико-

методичні  основи  професійної  підготовки  соціальних  педагогів,  особливості

професійної  підготовки  соціального  педагога  для  роботи  з  певною  категорією

клієнтів. У дослідженнях Л. Гончого, Н. Заверико, О. Полякової, О. Сорочинської,

Б. Шапіро,  З. Фалинської,  І. Шарова висвітлюються окремі  аспекти професійної

підготовки соціальних педагогів.

Проблему  підготовки  соціальних  педагогів  і  соціальних  працівників

висвітлено в  дисертаціях  Р. Вайноли,  Л. Віннікової,  Ю. Галагузової,  О. Гуренко,

Р. Куліченко, Л. Міщик, Н. Микитенко, В. Поліщук, Н. Собчак та інших. 
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Зупинимось  на  визначенні  поняття  „практика”. Насамперед,  практика

(від грец. „prakticos” – діяльний, активний) – матеріальна, мотивована діяльність

людей, яка має на меті перетворення природних і соціальних об’єктів, загальна

основа  розвитку  людського  суспільства  і  пізнання.  Практикою,  так  чи  інакше,

пронизаний  увесь  процес  навчання,  адже  вона  вважається  одним  з основних

компонентів професійної підготовки педагога [34].

У  філософському  сенсі  „практика”, як  багатозначне  наукове  поняття,  –

це вся  багатоманітність  способів  реалізації  людського  буття  в  різних  формах.

У  практиці з її предметною цілеспрямованістю втілюються здобутки культурного

досвіду в людське буття, тим самим на практиці відбувається „олюднення світу”,

вона сприяє розвитку сутнісних сил індивіда [230].

Практика – цілеспрямована людська діяльність, що реалізується як ланцюг

послідовних дій, учинків людини [210].

Можна  зазначити,  що  сутність  практики,  її  різновиди,  функції,  завдання

і проблеми вивчає праксеологія (теорія практики) – специфічна галузь соціально-

філософської  теорії,  якою  з’ясовується  „Логос”  практики,  її  закономірності,

принципи та правила та є філософською концепцією плідної діяльності. 

Учені-філософи  надають  поняттю  „практика”  категоріального  сенсу,

уживаючи його у світоглядних і методологічних цілях людського пізнання, творчої

активності.  Ця  категорія  поширена  у  філософській  гносеології  як  критерій

пізнання й визначення результативності науки. У цьому сенсі вживається термін

„практична  філософія”  –  філософське  осмислення  практики  як  доведення

необхідності  (бажаності)  виконання  певної  дії.  Це  поняття,  у  значенні

багатоманітності способів реалізації людиною власних „сутнісних сил” у різних

формах свого досвіду,  є  базовим у  праксеології  [230].  У праксеологічній  науці

насамперед  наголошується  на  тому,  що  практика  є  певною  опозицією  теорії,

характеристикою людської діяльності щодо створення речей, а теорія (у широкому

сенсі)  є  людською  діяльністю,  спрямованою  на  здобуття  об’єктивно  істинного

знання. Однак у повсякденній свідомості практику розуміють як звичайний досвід
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людини, відтворення вироблених умінь і навичок продуктивної праці, утілення й

реалізація професійних, трудових умінь і знань. 

У  зв’язку  з  цим  актуалізується  проблема  філософського  осмислення

практики,  нового  прочитання  її  історії.  Філософський  пошук  нового  смислу,

переінтерпретації  класичних  базових  теоретичних  понять,  що  типово

для новітньої  філософської  думки,  позначились  і  на  осмисленні  практики

як способу людського буття.

Згідно з традицією, започаткованою ще в давньогрецькій філософії, зокрема

Аристотелем, практика пов’язується з продуктивною діяльністю людини у сфері

матеріального виробництва, соціально-політичній, економічній, духовній галузях

суспільного  життя  [26]. Тривалий  час  її  розглядали  як  матеріально-виробничу,

доцільну діяльність людства, спрямовану на освоєння й перетворення об’єктивної

дійсності, що зумовило її технократичне розуміння („інструментальний розум”).

Техніко-технологічне  тлумачення  практики  з  її  настановами  на  підкорення,

освоєння, перемогу спричинило відповідні стратегію й тактику перетворювальної

діяльності,  зумовило  „дух  господарювання”,  критеріями  ефективності  якого

є користь, прибуток, зиск.

У  сучасній  філософії  поступово  долається  така  інтерпретація  практики,

відповідно  до  якої  її  сутність  полягає  в  розробленні  дієвих  засобів  впливу  на

навколишній  світ,  розумінні  цих  засобів  як  знарядь,  застосовуючи  які  людина

підкорювала  природу.  Нове  розуміння  практики  отримує  термінологічне

закріплення у визначенні  таких її  видів,  як інтерактивна,  духовна,  гуманітарна,

психологічна.

Тепер варто  розглянути поняття  „педагогічна  практика”,  яке,  насамперед,

обґрунтовується в теорії навчання. 

Аналіз  наукової педагогічної  літератури став підставою для висновку, що

педагогічна  практика  розглядається  вченими  як  вид  педагогічної  діяльності

майбутнього  педагога.  Так,  у  „Педагогічному  словнику” за  редакцією

С. Гончаренко подано таке тлумачення педагогічної практики: це спосіб вивчення

навчально-виховного  процесу  на  основі  безпосередньої  участі  в  ньому
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практикантів  [34].  У  дослідженні  О. Абдулліної  педагогічна  практика

розглядається  з  позиції  діалектико-матеріалістичної  теорії  діяльності  як  вид

практичної діяльності  студентів, спрямованої на вирішення різних педагогічних

завдань  [2].  Специфічною особливістю цієї  діяльності  є  те,  що в  ній  більшою

мірою,  порівняно  з  навчально-пізнавальною  діяльністю,  здійснюється

ідентифікація  з  професійною  діяльністю  педагога.  Педагогічна  практика

проводиться  за  умов,  адекватних  самостійній  педагогічній  діяльності.  Робота

студентів  у  період  практики  характеризується  тим  же  різноманіттям  функцій

і відносин  (із  учнями,  їхніми  батьками,  учителями,  студентами),  що  й  робота

педагога [87,  с. 114]. 

Методологічні  аспекти  взаємозв’язку  педагогічної  науки  з  практикою

освітньої діяльності висвітлюються в дослідженнях С. Архангельського, Н. Бібіка,

С. Гончаренка,  І. Зайченка,  В. Краєвського,  Н. Кухарьової,  В. Кременя,

Ю. Мальованого, І. Огородникова, О.В.Сухомлинської та інших. 

В. Краєвський  зауважив,  що  педагогікою  стосовно  практики  вирішується

два  основних  завдання:  науково-технічне,  пов’язане  з  аналізом,  описом

і систематизацією  творчого  педагогічного  досвіду,  визначення  в  процесі

теоретичного  дослідження  й  експерименту  загальних  педагогічних

закономірностей  і  конструктивно-технічне,  що реалізується шляхом перебудови

знання  про  закономірність  у  принципи  педагогіки,  правила,  рекомендації,

методичні системи й у конкретні „проекти”, які безпосередньо належать практиці

[99,  с. 24-28]. 

Питання  про  сутність  і  співвідношення  теоретичного  та  практичного

в підготовці  майбутніх  учителів  гостро  виникло  у  20-і  роки  XX  століття.

У постановці й обговоренні цієї проблеми можемо виокремити два підходи: явне

перебільшення ролі практичної підготовки майбутніх учителів та недооцінювання

ролі практичної підготовки. 

Чимало науковців у 20 роки ХХ століття доводили необхідність того,  що

первинною є теоретична підготовка, а підсумковою – практична підготовка. Саме

так вибудовувалось навчання в ті роки в педагогічних інститутах і на семінарах,
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на  трирічних  педагогічних  курсах,  де  практика  організовувалася  лише  на

останньому році навчання [13]. 

С.  Шацький,  один із  творців  радянської  системи освіти,  особливої  уваги

надавав поєднанню теоретичної підготовки молодих фахівців із „систематичною

практикою”,  безпосередньою  роботою  у  школі,  набуттям  власного  творчого

досвіду. Він уважав, що підготовку педагогів варто здійснювати в процесі їхньої

практичної  роботи,  організації  „вправляння”  та  пропонував  такий  порядок

навчання: 

– початкове накопичення педагогічного досвіду;

– теоретичні заняття для закріплення досвіду, побудовані на основі аналізу

фактів і явищ;

– педагогічна практика на новому рівні;

– теоретична обробка одержаного матеріалу;

–  завершальний теоретичнo-синтетичний курс  для творчого усвідомлення

практичного досвіду [236]. 

Широкий  багатосторонній  комплексний  підхід  до  педагогічної  практики

в системі підготовки вчителів розпочався в 70-80 роки ХХ століття. У програмі

педагогічної практики її завдання формуються як закріплення теоретичних знань,

здобутих студентами у вищих навчальних закладах, та їх реалізація при вирішенні

конкретних  педагогічних  завдань;  формування  й  удосконалення  в  майбутніх

учителів педагогічних умінь, навичок і професійно значущих якостей особистості;

виховання  у  студентів  стійкого  інтересу  та  любові  до  професії  вчителя;

необхідність  у  професійній  самоосвіті;  вироблення  творчого  й  дослідницького

підходів до педагогічної діяльності.

Отже,  педагогічна практика – це форма професійного навчання у вищих

і середніх  педагогічних  навчальних  закладах,  провідна  ланка  практичної

підготовки  майбутніх  учителів,  що  здійснюється  за  умов,  максимально

наближених до професійної діяльності [34]. 

В історії вищої педагогічної освіти виробилося два підходи до організації

педагогічної практики.
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Першим  підходом  передбачається  організація  практики  впродовж  усього

терміну  навчання  у  вищих  навчальних  закладах  (безперервна  педагогічна

практика),  тобто  водночас  із  теоретичними заняттями.  У пошуку раціональних

форм  організації  педагогічної  практики  у  вітчизняній  вищій  школі  для  різних

вищих  навчальних  закладів  укладалися  програми,  у  яких  зміст  педагогічної

практики визначався системою теоретичних знань і професійних умінь студентів,

сформованих  на  різних  її  етапах.  Педагогічна  практика  за  такого  підходу

організовується  за  умов,  максимально  наближених  до  професійної  діяльності

педагога. У її процесі інтенсифікується професійне й особистісне вдосконалення

майбутніх  учителів.  Студенти  залучаються  до  реальної  практичної  діяльності,

уперше  безпосередньо  ознайомлюються  з  виконанням  посадових  обов’язків

й оволодівають  логікою  професійної  поведінки  вчителя.  Діяльність  студентів

у період  практики  наближається  за  змістом  і  структурою  до  професійної

діяльності вчителя й характеризується тим же різноманіттям відносин (із учнями,

їхніми батьками, учителями) і функцій, що й робота педагога-професіонала.

Другий  підхід  характеризується  обґрунтуванням  необхідності  здійснення

насамперед загальнотеоретичної  підготовки й організації  практичної підготовки

на практикумах,  тренінгах  і  лише  потім  –  застосування  теорії  на  практиці

та організації  педагогічної  практики  на  етапі  навчання.  Такий  підхід  є  більш

властивим зарубіжній вищій школі.

Так,  наприклад,  у  багатьох  університетах  США  педагогічна  практика

зосереджена  на  останньому  курсі  навчання  та  проводиться  впродовж  усього

навчального року за двома формами: студенти є постійними працівниками школи

й  отримують  1/3  зарплатні  початківця  вчителя;  студенти  працюють  під

керівництвом  старшого  вчителя  без  оплати  й  іноді  можуть  заміняти  педагога.

Керівництво  педагогічною практикою  здійснюють працівники школи. Загальний

університетський  наставник  координує  дії  школи,  учителів  –  керівників

педагогічної  практики  і  є  сполучною  ланкою  між  школою  й  університетом.

У цілому, за подібної організації практики відбувається відрив від теоретичного
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навчання, а на практиці орієнтуються на оволодіння стандартними професійними

прийомами. [60]. 

Проаналізувавши  вітчизняні  законодавчі  акти  в  галузі  педагогічної

практики,  можемо  зазначити,  що  відповідно  до  Положення  про  проведення

практики  студентів  вищих  навчальних  закладів  України  (затверджено  наказом

Міністерства  освіти України від 8.04.93 № 93 зі  змінами, привнесеними згідно

з наказом Міністерства освіти від 20.12.94 № 351) [173],  усі  зусилля майбутніх

соціальних  педагогів  у  процесі  педагогічної  практики  спрямовуються

на формування особистості кожного учня, на оптимізацію і соціалізацію клієнта.

У  зв’язку  із  цим  мета  навчання  набуває  гуманного,  природно-  і

культуровідповідного  спрямування;  у  змісті  й  технології  освіти  посилюється

особистісно  орієнтований  аспект:  відбувається  індивідуалізація  освітніх

траєкторій,  творча  й  розвивальна  орієнтація  базової  освіти;  прискорюється

технологізація й комп’ютеризація освітнього процесу  [173].

Практика студентів вищих педагогічних навчальних закладів є невід’ємною

складовою  освітньо-професійної  підготовки  фахівців,  основне  завдання  якої  –

поглиблення  здобутих  у  процесі  навчання  теоретичних  знань,  формування

у студентів професійних умінь, опанування ними сучасних методів і форм роботи.

Під  час  практики  закладаються  основи  досвіду  професійної  діяльності,

формуються  передумови  особистісного  вдосконалення  майбутнього  фахівця.

Професійна  практика  є  основною  складовою  процесу  практичної  підготовки

студента. Вона будується на засадах неперервності й послідовності її проведення,

інтеграції теорії та практики [174].

Отже,  метою  практики  є  оволодіння  студентами  сучасними  методами,

формами  організації  та  знаряддями  праці  в  галузі  їхньої  майбутньої  професії,

формування  у  них,  на  базі  здобутих  у  вищому навчальному закладі  знань  для

прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і

виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та

творчо реалізовувати їх у практичній діяльності [174].
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При  цьому  потрібно  виходити  з  прямо  пропорційної  залежності

ефективності  формування  готовності  до  професійної  комунікації  майбутнього

соціального  педагога  від  якості  професійних  знань  сьогоднішнього  студента.  

Це  –  запорука  потенційного  професійного  успіху  майбутнього  соціального

педагога, необхідна умова його професійної самореалізації. 

Успішність  процесу  формування  готовності  до  професійної  комунікації

також  залежить  від  систематичності  тренування  й  безпосереднього  виконання

професійних дій. У  зв’язку з цим цілком закономірною є необхідність оптимізації

комплексу  різноманітних  видів  і форм  практичної  діяльності  майбутніх

соціальних  педагогів.  При  цьому  важливо  не  лише  оптимізувати  операційний

арсенал  педагогічної  практики  студентів,  а  й  перетворити  його  на  цілісний

доцільно  впорядкований  процес  формування  готовності  до  професійної

комунікації.

Основними  принципами  реалізації  такого  окресленого  нами  підходу

є  цілісність,  особистісна  орієнтованість,  міцний  зв’язок  із  теоретичною

комунікативною  підготовкою:  науковість,  елективність,  неперервність,

наступність, інтегрованість, диференційованість [169].

Організація  педагогічної  практики  для  формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів  до професійної комунікації базується на принципах: 

– зв’язку з життям, відповідності змісту й організації практики; 

– системності, неперервності, ускладнення методів організації від курсу до

курсу; 

–  зв’язку практики з  вивченням теоретичних дисциплін,  єдності  науково-

теоретичної обґрунтованості практики й реальності освітнього процесу; 

–  комплексному  характері  практики,  яким  передбачається  освоєння

міжпредметних  зв’язків  різних  дисциплін,  поєднання  різних  видів  діяльності

студентів на базах практики; 

–  інтеграції  діяльності  вищих  навчальних  закладів  і  закладів,  у  яких

організовуються  всі  види  практики,  засобами  створення  навчально-науково-

виховних комплексів; 
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– диференціації й індивідуалізації змісту й організації педагогічних практик

із урахуванням творчих здібностей студентів, конкретних умов діяльності вищого

навчального закладу. 

У  процесі  педагогічної  практики  у  студентів  –  майбутніх  соціальних

педагогів  –  мають  формуватися  такі  професійно-комунікативні  вміння,  що

стимулюють їх до професійної комунікації (табл.1.9). 

Отже, вищі педагогічні навчальні заклади, у яких здійснюється підготовка

фахівців за спеціальністю  „Соціальна педагогіка”,  мають забезпечити не тільки

високий рівень професійних знань і умінь студентів, оволодіння ними методикою

соціально-педагогічної  роботи,  а  й  формувати  творчу  особистість  фахівця,

спроможного  до  самовдосконалення,  який  зумів  би  творчо  реалізувати  в

соціально-педагогічній  діяльності  здобутті  знання  й виробленні  вміння  з

професійної  комунікації.  Також  важливим  завданням  навчання  у  вищому

навчальному закладі є формування в майбутніх соціальних педагогів готовності до

професійної комунікації, активної соціально-педагогічної позиції, що забезпечує

самостійне  сприйняття  ними  тих  педагогічних  інновацій,  що  значною мірою і

становлять зміст соціально-педагогічної діяльності, зокрема, під час проходження

різних видів педагогічних практик [38].

Таблиця 1.9

Професійно-комунікативні вміння майбутніх соціальних педагогів, що мають сформуватися під

час різних видів педагогічної практики

№ з/п Вид умінь Змістовна характеристика

1 Організаторські -  керувати  навчальною  діяльністю  школярів  у  навчальний
і позанавчальний час 
- організовувати комунікативну роботу з групою, колективом
організовувати індивідуальну комунікативну діяльність із суб’єктом
соціально-педагогічної взаємодії, учнівським колективом
.-  раціонально  використовувати  професійну  комунікацію
в соціально-педагогічній діяльності
- 
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2 Конструктивні - визначати конкретні комунікативні завдання з урахуванням вікових
та індивідуальних особливостей тих, хто навчається,  та соціально-
психологічних особливостей колективу
- планувати й аналізувати професійну комунікацію у психологічних,
дидактичних, методичних аспектах із урахуванням сучасних вимог
-  обґрунтовано  обирати  ефективні  форми,  методи,  засоби
професійної комунікації

3 Комунікативні −  вивчати  творчий  дослідницький  досвід  у  процесі  соціально-
педагогічної діяльності.

Актуальність  практичної  підготовки  в  процесі  формування  готовності

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації обумовлена вимогами

Болонського  процесу  як  необхідного  компоненту  перебудови  професійно

орієнтованої  підготовки,  тому  поєднання  теоретичної  та  практичної

комунікативної  підготовки  соціального  педагога  має  розпочинатися  з  першого

року  навчання  і  тривати  до  закінчення  студентом  навчального  закладу  [228].

Становлення соціального педагога як кваліфікованого фахівця – процес тривалий,

оскільки  фахівець,  який  працює  в  системі  „людина–людина”,  повинен

поглиблювати свої знання й удосконалювати професійні якості впродовж усього

трудового життя.

 Отже,  професійна  підготовка  соціального  педагога  –  це  сукупність

загальних і  спеціальних знань і  вмінь,  завдяки чому забезпечується успішність

роботи  за  певною спеціальністю.  Професійні  навички  виробляються  в  процесі

теоретичного та практичного навчання у вищих навчальних закладах [228].

Відповідно до змісту  освітньо-кваліфікаційної  характеристики фахівця до

випускника висувається низка вимог, при цьому він повинен мати наукові знання і

також професійні вміння, що формуються під час проходження практики [22].

Більше того,  формування професійних умінь,  а  також певних професійно

значущих  особистісних  якостей  у  процесі  навчання  майбутніх  соціальних

педагогів  у  певному  сенсі  набуває  навіть  більш  важливого  значення,  аніж

оволодіння теоретичними знаннями, адже без уміння ефективно реалізовувати ці

знання  на  практиці  фахівець  у  такій  складній,  що  вимагає  високої
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відповідальності  професійній  галузі,  як  соціальна  педагогіка,  загалом  не  може

відбутися [168].

Отже,  під  професійною  підготовкою  соціальних  педагогів  ми  розуміємо

процес формування фахівця нового типу,  спроможного оперативно й адекватно

реагувати  на  зміни,  що  відбуваються  в  суспільстві,  компетентно  розв’язувати

соціально-педагогічні  проблеми  в  усіх  типах  освітніх  установ  і  закладів

соціального спрямування.

Розглядаючи проблему навчання студентів, А. Капська зауважила, що рівень

викладання  впливає  не  лише  на  навчальну  діяльність  студента,  а  й  на його

майбутню практичну діяльність [82].

В  основу  професійної  підготовки  майбутнього  соціального  педагога

Л. Міщик поклала системний, особистісно-діяльнісний та індивідуально-творчий

підходи. Із позиції системного підходу, педагогічною освітою слід максимально

стимулювати  активність  основних  структурних  компонентів  особистості

соціального  педагога  в  їх  єдності;  особистісно  орієнтованим  підходом

передбачається  моделювання  в  процесі  навчання  й  виховання  майбутніх

соціальних  педагогів  структури  соціально-педагогічної  діяльності;

за індивідуально-творчого  підходу  сучасна  педагогічна  освіта  спрямовується

на піднесення  особистісного  рівня,  забезпечення  виявлення  й  формування

у студентів  творчої  індивідуальності  [131].  Із  погляду  авторки,  продуктивності

професійної  підготовки  можна  досягти,  лише  орієнтуючись  на  особистісний

потенціал  студентів,  що  дають  можливість  уважати  концепцію  підготовки

майбутніх соціальних педагогів індивідуально орієнтованою [131].

Значимим  для  нас  є  системне  дослідження  підготовки  студентів

до соціально-педагогічної  діяльності  С. Харченка  [232].  У  своєму  дослідженні

автор   виокремив  основні  напрями  та  стратегії  підготовки  фахівця  соціальної

сфери:

1.  Науковою  першоосновою  при  розв’язанні  дослідницьких  проблем

є  матеріалістична  діалектика,  концентрованим  вираженням  якої  є  її  закони,

принципи й категорії.
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2. У розв’язанні  наукових проблем навчання студентів,  побудови процесу

їхньої педагогічної підготовки методологічне значення має матеріалістична теорія

пізнання, оскільки навчання є процесом пізнання.

3.  У  розробці,  новій  побудові  змісту  соціально-педагогічної  підготовки

студентів  методологічна  роль  покладається  на  принцип  єдності  логічного

й історичного.

4.  Дослідження  й  розробка  процесуальної  сторони  навчання  студентів

спираються  на  гносеологічний  аспект  навчального  пізнання,  механізми

почуттєвого й раціонального пізнання.

5.  Провідним  напрямом  наукового  пізнання  є  системний  підхід,  тобто

розгляд об’єкта дослідження як системи.

6. Початковим рівнем аналізу процесу підготовки студентів до соціально-

педагогічної діяльності є соціальний рівень, оскільки соціальна природа навчання

не може бути поза увагою.

7.  Орієнтиром  на  кінцевий  результат  вишівського  навчання  є  змістовно

розроблене поняття професійної готовності [232, c. 217].

Ми  погоджуємось  із  С. Харченком  і  вважаємо,  що  метою  педагогічної

системи  підготовки  майбутнього  педагога  до  соціально-педагогічної  діяльності

є формування  у  студентів  спрямованості  й  установки  на  роботу  в  соціальній

галузі;  у  здобутті  необхідних  соціально-педагогічних  знань,  які  відображають

основні  компоненти  діяльності  фахівців  із  соціальної  роботи;  оволодінні

студентами  педагогічними  вміннями  в  цьому  виді  професійної  діяльності;

формуванні важливих у професійній діяльності якостей: демократизму, соціальної

активності й емпатії.

Варто  зважати  на  виокремленні  науковцем  такі  організаційні  форми  й

активні  методи  підготовки  студентів  до  соціально-педагогічної  діяльності,  як

лекційні  заняття,  індивідуальна  робота,  семінарські  та  практичні  заняття,

педагогічна практика, самостійна робота студентів [232].

Слід  констатувати,  що  на  сьогодні  серйозною  хибою  навчальних  планів

і програм  підготовки  соціальних  педагогів  у  вищих  навчальних  закладах
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є перевага  теоретичного  блоку  дисциплін  над  практичним,  пов’язаним

із формуванням умінь і  навичок.  Ми приєднуємось до спільноти науковців,  які

підтримують  цю  тезу  (О. Безпалько,  Р. Вайнола,  О. Гуренко,  П. Гусак,

Т.Дмитренко,   І. Звєрєва,  О. Караман,  А. Капська,  О. Кузьміна,  Г. Лактіонова,

В. Оржеховська, В. Поліщук, О. Полякова С. Омельченко, С. Харченко та інші).

Відповідно  до  методології  професійної  підготовки,  соціально-педагогічну

практику  слід  розглядати  як  інтегрований  базовий  компонент  особистісно-

професійного становлення майбутнього фахівця. Вона є зв’язком між теоретичним

навчанням  майбутніх  соціальних  педагогів  і  їхньою  самостійною  роботою  в

закладах соціальної сфери. 

Практика  –  це  насамперед  процес  оволодіння  різноманітними  видами

професійної  діяльності,  у  якій  цілеспрямовано  створюються  умови  для

самопізнання та самовизначення студента під час виконання різних професійних

ролей і формується потреба самовдосконалення [228].

У  процесі  педагогічної  практики  здійснюється  широке  перенесення

засвоєних знань і вмінь у реальну педагогічну дійсність, виявляється педагогічна

спрямованість студентів, їхні професійно важливі якості [228]. 

Методологічною  основою  проектування  практичної  підготовки  майбутніх

соціальних педагогів, як системного об’єкта, є особистісно-діяльнісний підхід до

процесу  професійного  становлення  фахівця  соціальної  сфери.  Саме  залучення

студента до різних видів діяльності  з чітко сформульованими завданнями, його

активна позиція сприяють успішному становленню майбутніх фахівців [232]. 

Оскільки діяльність – основа, засіб та важлива умова розвитку особистості,

саме в діяльності  формується й репрезентується особистість.  Діяльність сприяє

формуванню  необхідних  професійних  якостей  і  властивостей  структури

особистості студентів. 

Системоутворювальним фактором діяльності є дія-мотив – заключна дія, що

задовольняє  потребу,  заради  якої  здійснювалася  діяльність.  Тобто,  мотив

діяльності  формується  самодіяльністю.  Підсумовуючи  вищезазначене,
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ми вважаємо,  що  професійне  становлення  студентів  відбуватиметься  більш

ефективно за умови безпосередньої діяльності молоді.

Отже,  метою  практичної  підготовки  майбутніх  соціальних  педагогів

є формування  у  них  професійних  умінь  й  особистісних  якостей  фахівця,

оволодіння найважливішими видами професійної діяльності.

Перша  відмінність  соціально-педагогічної  діяльності,  якою  визначається

специфіка підходів до організації навчальної практики студентів, полягає в тому,

що спектр установ, де може працювати такий фахівець,  надзвичайно широкий.

Ним  охоплюються  не  тільки  всі  типи  і  види  освітніх  установ,  а  й  установи

та служби  інших  відомств  (соціального  захисту  населення,  охорони  здоров’я,

юстиції,  культури),  а  також  громадські  організації,  які  надають  різні  види

соціально-педагогічної допомоги дітям, вирішують завдання їхнього соціального

виховання та освіти. 

Причому,  сама  система  таких  установ  і  служб  іще  не  склалася,  вона

перебуває на стадії активного формування й розвитку. Постійно з’являються все

нові  й  нові  соціально-педагогічні  установи,  удосконалюються  й розширюються

напрями  соціально-педагогічної  діяльності,  народжуються  нові  форми

соціального захисту та підтримки дитинства. 

Отже,  випускник  вищого  навчального  закладу,  який  отримав  диплом

соціального  педагога,  має  бути  добре  орієнтований  у  цій  професійній  сфері.

Більше того, він повинен добре бачити перспективи подальшого розвитку й бути

готовим  до  творення,  адже  саме  сьогоднішнім  студентам  доведеться

вдосконалювати соціально-педагогічну галузь [217].

Друга  найбільш істотна  відмінність  спеціальності  „Соціальна  педагогіка”

від  інших  педагогічних  спеціальностей  полягає  у  тому,  що  студент  у  процесі

навчання  повинен  бути  підготовлений  до  роботи  з  усіма  категоріями  дітей

і  дорослих. 

Якщо студент, який навчається на факультеті корекційної освіти, знає, що

він буде працювати з розумово відсталими, сліпими або глухими дітьми, студент

факультету  дошкільної  освіти  –  із  дошкільнятами,  студент  філологічного
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факультету – викладати українську мову та літературу в загальноосвітній школі,

то  студент,  який  навчається  за  спеціальністю  „Соціальна  педагогіка”,  може

працювати  і  у  звичайній  школі,  і  в  соціальній  службі,  із  дітьми-інвалідами

та сиротами,  із  дошкільнятами та старшими підлітками тощо.  Причому,  робота

соціального  педагога  з  різними  категоріями  дітей  і  дорослих  має  яскраво

виражену специфіку, вона неоднакова в різних установах і службах, тому студент

теж повинен бути професійно підготовлений і комунікативно розвинений [217].

Зважаючи  на  таку  особливість  спеціальності,  висуваються  специфічні

вимоги  до  організації  та  проведення  практики.  Неможливо  просто  перенести

схему  проведення  навчальної  практики,  наприклад,  майбутнього  вчителя-

предметника у навчальний процес підготовки соціального педагога. Мають бути

вироблені  особливі,  із  урахуванням  специфіки  соціальної  педагогіки

та професійної комунікації, підходи до організації практики за цією спеціальністю

упродовж усього терміну навчання. 

Однак  нині  навчальних програм,  посібників  та  методичних рекомендації,

якими визначалися б принципи, завдання, структура, зміст і методика проведення

соціально-педагогічної практики, фактично немає [169].

Виходячи  із  вищезазначених  особливостей  соціально-педагогічного

характеру педагогічної практики майбутніх соціальних педагогів, нового бачення

набуває  процес  формування  у  них  готовності  до  професійної  комунікації.

Зі сформульованого  вище  визначаються  такі  основні  завдання  педагогічної

практики  як  складової  процесу  формування  готовності  до  професійної

комунікації:

1)  поглиблення  й  удосконалення  теоретичних  знань  із  професійної

комунікації та встановлення їх зв’язку з практичною діяльністю;

2) розвиток особистісних комунікативних якостей, необхідних соціальному

педагогу у його професійній комунікації;

3) формування професійно-комунікативних умінь і навичок;

4) ознайомлення з основними типами та видами установ, у яких надається

соціально-педагогічна допомога дітям;
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5)  освоєння  сучасних  соціально-педагогічних  технологій  колективної,

групової, індивідуальної роботи з різними категоріями дітей;

6)  створення  умов  для  розвитку  здібностей  і  самореалізації  студента,

для  формування його власного стилю діяльності;

7)  формування  у  студентів  творчого  й  дослідницького  підходів

до професійної комунікації;

8) удосконалення навичок професійної рефлексії [217].

Подаємо  структуру  безперервної  практичної  підготовки  бакалаврів

із соціальної педагогіки для формування готовності  до професійної комунікації,

розроблену  в  Комунальному  закладі  „Харківська  гуманітарно-педагогічна

академія” Харківської обласної ради в таблиці 1.10.

Таблиця 1.10

Структура безперервної практичної підготовки бакалаврів для формування

готовності до професійної комунікації за напрямом підготовки

6.010106 Соціальна педагогіка [145]

№
з/п

Вид практики семестр Місце проведення Примітки

1 Навчальна
ознайомлювальна

практика

2 Система центрів, соціальних
служб, загальноосвітні

навчальні заклади,
позашкільні соціально-

виховні установи

Безвідривна
(виїзні практичні

заняття, навчальні
екскурсії, ознайомлення

з роботою)
2 Навчальна соціально-

педагогічна практика
3,4,5,6,

7
- -

– соціально-виховна
практика в ДНЗ

3 Дошкільні навчальні заклади Безвідривна (соціально-
виховні заняття)

– соціально-виховна
практика в школі

4 Загальноосвітні навчальні
заклади

Безвідривна (соціально-
виховні заняття)

соціально-педагогічна
практика в осередках
соціальної допомоги

5 Інтернатні  навчальні заклади
для дітей із особливими

потребами

Безвідривна (соціально-
виховні заняття)

психолого-
педагогічна практика

6 Загальноосвітні навчальні
заклади

Безвідривна (соціально-
педагогічна та

психолого-педагогічна
діагностика)

спеціалізована
(правозахисна)

7 Система центрів, соціальних
служб, громадських

організацій, притулки

Безвідривна
(особливості

організації соціальної
допомоги та робота
по захисту та охороні

прав дитини)
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3 Соціально-
педагогічна практика
в дитячих оздоровчих

таборах

6 Позаміські заклади
оздоровлення й відпочинку
дітей, пришкільні табори

Із відривом
(організація роботи

з дитячими
колективами у літній

період)
4 Переддипломна

практика
8 Система центрів, соціальних

служб, загальноосвітні,
інтернатні навчальні заклади,

позашкільні соціально-
виховні установи, громадські

організації

З відривом
(практика на робочому

місці в якості
соціального педагога,

соціального працівника)

У  процесі  формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до

професійної  комунікації  педагогічні  практики доцільно організувати  за  такими

етапами:

1.  Вивчення  реальних особистісних  особливостей  індивідуального стилю

професійної комунікації студентів та усвідомлення їх.

2.  Виявлення  помилок  в  особистісному  спілкуванні,  робота  щодо

їх усунення й подолання сором’язливості, скутості, негативних настроїв у стилі

спілкування.

3.  Виконання  завдань  щодо  вироблення  ефективних  і  прийнятних  для

майбутнього  соціального  педагога  прийомів  професійної  комунікації  та  їх

співвіднесення з даними самоспостереження.

4.  Робота  по  оволодінню  елементами  професійної  комунікації  на  основі

власного  індивідуального  стилю  спілкування  (на  спеціальних  тренінгових

заняттях).

5. Робота по оволодінню цілісним актом професійної комунікації відповідно

до власного стилю спілкування й уточнення останнього (на спеціальних заняттях).

6.  Реальна  педагогічна  діяльність  −  спілкування  з  дітьми  на  основі

індивідуального  стилю,  зміцнення  і  закріплення  останнього  (в  процесі

педагогічної практики)[145].

На  підставі  аналізу  вищезазначеного  ми  виокремили  такі  етапи  процесу

формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації:
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–  початковий,  пропедевтичний  етап  (І  курс)  –  орієнтація  студентів

на вивчення  суб’єктів  соціальної  допомоги,  їхніх  інтересів,  визнання

їх як цінності, створення в майбутніх соціальних педагогів настанов на оволодіння

професійною комунікацією,  педагогічними вміннями,  ознайомлення студентів  з

класифікацією професійних умінь, необхідних фахівцеві для успішної соціально-

педагогічної  роботи  з  клієнтами,  стимулювання  розробки  першокурсниками

програми оволодіння професійною комунікацією;

–  основний  етап  (ІІ-ІІІ  курси)  –  оволодіння  функціональними  знаннями

в галузі соціальної педагогіки й сутності соціально-педагогічних процесів в освіті,

що  є  основою  формування  професійної  комунікації,  соціально-педагогічних

і комунікативних  умінь  і  навичок,  теоретичне  осмислення  суті,  структури,

способів  організації  професійної  комунікації,  практичне  оволодіння  системою

комунікативних умінь,  рефлексування всіх компонентів професійної  комунікації

у процесі навчальних занять і неперервної педагогічної практики;

– завершальний етап (IV курс) – узагальнення, систематизація, закріплення

й  поглиблення  соціально-педагогічних  знань,  знань  із  професійної  комунікації,

удосконалення  комунікативних  умінь  і  навичок  у  їх  тісному  взаємозв’язку  зі

знаннями основ соціальної педагогіки, сприйняттям, осмисленням і реалізацією у

процесі переддипломної практики.

У  цьому  контексті  одним  із  важливих  завдань  педагогічної  практики,

з нашого  погляду,  є  вироблення  власного  стилю  професійної  комунікації

у студентів в процесі проходження різних видів практик, що розпочинається вже в

період проходження студентами ознайомлювальної практики (I курс). 

Так,  під  час  цієї  практики  студенти  спостерігають  за  поведінкою  різних

учителів, соціальних педагогів, працівників, аналізують їхній стиль спілкування

з дітьми та клієнтами, описують його. У зв’язку з цим вони вже мають можливість

вибрати власний стиль професійної комунікації у майбутньому.

На початку практики студентів напряму підготовки  „Соціальна педагогіка,

варто  проводити  для  них  консультації  на  базі  практики з  класним керівником,

адміністрацією,  соціальним  педагогом  щодо  розподілу  доручень,  проведення
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операцій,  якими  визначаються  первинні  контакти.  Тільки  після  цього  може

надаватися максимальна самостійність у процесі педагогічної практики.

Виходячи  з  того,  що  найважливішого  значення  у  процесі  оволодіння

професійною комунікацією майбутнім  соціальним педагогом  у  закладах  освіти

набуває опанування основ технології  педагогічного спілкування, комунікативної

діяльності, доцільно ставити перед студентами такі завдання:

–·охарактеризувати комунікативну діяльність соціального педагога в процесі

соціально-педагогічної діяльності в закладі освіти;

–  корегувати  свою  комунікативну  поведінку  на  основі  інтерпретації

поведінки суб’єктів соціальної взаємодії;

–  вивчити  вербальні  й  невербальні  засоби  спілкування  шляхом

спостереження  за  комунікативною  діяльністю  соціального  педагога,  учителів

та учнів.

Характеристику комунікативної соціально-педагогічної діяльності суб’єктів

спостереження рекомендувалося скласти за схемою (рис. 1.2).
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Рис.1.2. Схема аналізу комунікативної діяльності соціального педагога

У процесі  аналізу  студентами  видів  професійної  комунікації,  що можуть

відбуватись у процесі  здійснення різної соціально-педагогічної діяльності  варто

звернути увагу на формування таких умінь суб’єктів спостереження:

– визначати інтонаційні, кінесичні особливості клієнтів під час відповіді на

запитання;

– володіти інтонаційними можливостями у власному усному мовленні;

– прискорювати або сповільнювати мовлення з метою його увиразнення;

– володіти гучністю як засобом виокремлення головного в мовленні;

– володіти різними видами пауз.

Під час спостережень за професійно-комунікативною діяльністю суб’єктів

спостереження  студенти  мають  звертати  увагу  і  на  мовленнєвий  етикет

у соціально-педагогічній  діяльності.  У  загальноприйнятому  розумінні

мовленнєвий етикет означає регулярне дотримання правил мовної поведінки,  які

визначилися  в  національній  культурі  та  стали  обов’язковими  в  процесі

спілкування.  Із  погляду  А. Мурашова,  для  справжнього  творчого  пізнання

мовлення  педагога  та  взаємодія  його  учасників  повинні  бути  специфічними.

Мовні  структури  стають  не  тільки  засобом  вирішення  дидактичних  завдань,

а й осередком  соціально-символічних  комплексів,  якими  регулюється

взаємоспрямованість  дій  учителя  й учня.  Із  цих позицій,  наприклад,  вітання –

не просто момент експозиції  у  сценарії  та  його режисурі,  а  також й орієнтація

на  певний вид соціально-педагогічної діяльності [141]. 

Як  справедливо  зазначає  А. Мурашов,  дотримання  етикету  не  тільки  не

обмежує,  а  й,  навпаки,  розширює  комунікативні  можливості  педагога.  І  тоді

виникає  той  обмін  почуттями  й думками,  що  привертає  потенційних

співбесідників  і  робить спілкування бажаним, а  процес передачі  та сприйняття

інформації найбільш цікавим і психологічно актуальним [141].

Відвідуючи  уроки  вчителів  у  школі  під  час  педагогічної  практики

у  закладах  освіти,  спостерігаючи  за  їх  спілкуванням  педагогів  із  учнями,
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аналізуючи  характер  і  стиль  спілкування,  студенти  мають  визначати  вдалі

прийоми, особистісні якості педагога, необхідні для ефективного спілкування:

–  наявність  комунікативного  настрою:  яскраво  виражена  готовність

до спілкування;

– енергійне виявлення комунікативної ініціативи, емоційне налаштування на

діяльність, прагнення передати цей настрій класу;

– органічне управління власним самопочуттям під час уроку та спілкування

з  дітьми  (рівний  емоційний  стан,  спроможність  до  управління  самопочуттям,

незважаючи на обставини, що складаються, зміни настрою);

–  управління  спілкуванням:  оперативність,  гнучкість,  відчуття  стилю

спілкування, уміння організувати єдність спілкування й методу дій;

– мовлення (яскраве, образне, емоційно насичене, висококультурне тощо).

Отже,  перетворення  педагогічної  практики  на  дієвий  засіб  підготовки

майбутнього  соціального  педагога  до  професійної  комунікації  є  можливим

за  наявності  чіткої  програми  формування  його  готовності  до  професійної

комунікації під час різних видів педагогічних практик.

Під час практики студенти не тільки закріплюють здобуті теоретичні знання

з професійної комунікації, а й виробляють і вдосконалюють певні комунікативні

вміння й навички, що є її складовими. 

Так,  проаналізувавши  результати  навчальної  соціально-педагогічної

практики,  що  проходить  із  II  по  IV  курс  включно  в  різних  дошкільних,

загальноосвітніх,  інтернатних  навчальних  закладах  та  соціальних  службах  і

дитячих  оздоровчих  таборах  дійшли висновку,  що більшість  студентів  визнала

найбільш  складним  для  себе  процес  саме  організації  спілкування  з  учнями,

клієнтами. 

Воднораз,  у  звітах  етап  спілкування  з  дитячим  і дорослим  колективами,

студенти  II  курсу  переважно  зазначали,  що  їм  „допомагали  знання” з  таких

дисциплін,  як  „Педагогіка”,  „Соціальна  педагогіка”,  „Соціальна  психологія”,

„Методика роботи соціального педагога в закладах освіти”, „Технології соціально-

педагогічної діяльності”; студенти III і IV курсу, крім цих дисциплін, зазначали
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також  „Комунікативну  майстерність  соціального  педагога”.  Також  одним  із

ефективних  шляхів  формування  готовності  студентів,  майбутніх  соціальних

педагогів  до  професійної  комунікації  вважаємо  проведення  занять  із

запровадженням елементів комунікативного тренінгу [160].

Подальше  підвищення  рівня  професійної  комунікації  та  її  вдосконалення

відбувається  в  процесі  власної  педагогічної  діяльності,  під  час  проходженні

переддипломної практики в ролі соціального педагога чи працівника. Показником

цього  є  результати  аналізу  звітів  із  переддипломної  практики  студентів-

випускників.

Так,  серед  способів  підвищення  рівня  професійної  комунікації  студенти

виокремлюють дві групи:

1)  самовдосконалення  –  самостійне  ознайомлення  зі  спеціальною  новою

літературою з проблеми професійної комунікації та її опрацювання; накопичення

власного досвіду практичної педагогічної діяльності; самоаналіз й аналіз різних

соціально-педагогічних ситуацій, конфліктів та ефективних шляхів виходу з них;

обліку критичного оцінювання власної комунікативної поведінки;

2)  непрямого вдосконалення  –  запозичення  позитивного  досвіду  фахівців

із  соціальної  роботи;  групові  та  індивідуальні  бесіди  й  консультації

з  соціальними педагогами, психологами (як шкільними, так і з інших установ);

участь у спеціальних тренінгових заняттях і семінарах.

Отже, проаналізувавши вищезазначене,  можна розкрити зміст формування

готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації,

що  полягає у:

– формуванні компетентності у предметі професійної комунікації;

– накопиченні  власного  досвіду  професійної  комунікації  та  його

реалізація в процесі педагогічних практик;

– формуванні умінь і навичок соціальної емпатії, перцепції, афіліації,

атракції,  рефлексії  та  посилення  емоційної  стійкості  щодо  професійної

комунікації;

74



Формування  вищезазначеного  відбувається  за  умови  запровадження

відповідного інструментарію:

– діагностичного  –  запровадження  методик  оцінювання  рівнів

сформованості  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації в процесі педагогічних практик; 

– методичного – запровадження форм, методів, прийомів, засобів для

формування  у  студентів  готовності  до  професійної  комунікації  у  процесі

педагогічних  практик,  розширення  й  поглиблення  комунікативних  знань,

удосконалення  вмінь  і  навичок  професійної  комунікації,  активізація  мотивації

до здійснення професійної комунікації, формування здатності  до комунікативної

емпатії та рефлексії; 

–  аналітичного  –  запровадження  методів  математичної  статистики

для кількісного  та  якісного  аналізу  рівнів  сформованості  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик.

Підсумовуючи  проведений  теоретичний  аналіз  проблеми  формування

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації, зазначимо:

діяльність  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів  –  під  час  проходження

різних видів педагогічних практик є аналогом професійної діяльності соціального

педагога,  адекватна  змісту  і  структурі  соціально-педагогічної  діяльності  й

організовується  в  реальних  умовах.  Вона  характеризується  тим  же  розмаїттям

відносин  (із  суб’єктами  соціально-педагогічно  взаємодії)  і  функцій,

що й діяльність  соціального  педагога,  тому  ця  діяльність  має  ґрунтуватися

на професійних знаннях про поняття професійної комунікації, спиратися на певне

теоретичне підґрунтя.

Особливість педагогічної практики майбутніх соціальних педагогів у тому,

що  вона  проходить  паралельно  з  вивченням  основних  нормативних  дисциплін

соціально-педагогічного  циклу  й  характеризується  як  психолого-педагогічний

практикум. 

Наголошуємо на тому, що для формування готовності майбутніх соціальних

педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик необхідним є
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вдосконалення  в  освітньому  процесі  вищих  навчальних  закладів  системи

організації  різних  видів  педагогічних практик  із  метою формування готовності

до професійної  комунікації,  що  сприятиме  успішному  виконанню  всіх

комунікативних завдань соціального педагога в майбутньому.

Організовуючи у такий спосіб практичну діяльність майбутніх соціальних

педагогів,  можливо  забезпечити  в  подальшому  цілеспрямоване  формування

професійних  соціально-педагогічних  і  комунікативних  умінь  і  довести

ефективність обраних шляхів підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

1.3  Теоретичне  обґрунтування  мoдeлі  фopмувaння  гoтoвнocтi

мaйбутнix  соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації  у  процесі

педагогічних практик

У психолого-педагогічних дослідженнях моделюванню приділяється велика

увага,  зокрема,  в  останнє  десятиліття  в  педагогічних  працях  усе  більшого

поширення  набувають  дослідження,  пов’язані  з  моделюванням  понятійних,

процесуальних, структурних і концептуальних характеристик та окремих аспектів

навчання  й  виховання  в  межах  національного  соціокультурного  простору

на  загальноосвітньому та професійно орієнтованому рівнях. Стрімкий розвиток

інформаційних  відносин  у  сучасному  суспільстві  зумовлює  виняткову

актуальність моделювання в педагогіці – галузі знань, безпосередньо пов’язаній

з  інформаційними процесами.

„Поширення  …моделювання  в  педагогічних  дослідженнях,  –  наголошує

В. Міхеєв,  –  пояснюється  різноманіттям  його  гносеологічних  функцій,  що

зумовлює  вивчення  педагогічних  явищ  і  процесів  на  спеціальному  об’єкті  –

моделі,  що  є  проміжною  ланкою  між  суб’єктом  –  педагогом,  дослідником

і  предметом  дослідження,  тобто  певними  властивостями  і  відносинами  між

елементами освітнього процесу” [130, с. 5].
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Водночас,  моделюванню  в  педагогіці  –  порівняно  з  багатьма  іншими

галузями  людського  знання  –  властиві  специфічні  особливості,  природа  яких

ґрунтується  на  нечіткості  педагогічних  понять,  нестачі  ефективних  механізмів

виміру  розвитку  особистості  у  процесі  навчання,  навчальних  досягнень  учнів,

дотримання певною категорією учнівської молоді соціально визначених освітніх

орієнтирів тощо. Аналізуючи моделювання, науковці (Є. Бережна, А. Вербицький,

Б. Гнеденко,  О. Горстка,  А. Калита,  О. Клименко,  Л. Кудрявцева,  І. Леонович,

Р. Мак-Лоун,  Л. Фрідман,  В. Штофф  та  інші)  розглядають  його  як  метод

дослідження  об’єктів,  процесів  тощо  шляхом  побудови  моделей,  у  яких

зберігаються  основні  часові  особливості  об’єкта,  відображаючи  ознаки,  факти,

зв’язки, відношення в простій наочній формі, посильній для аналізу і висновків.

Моделювання  в  педагогіці,  із  погляду  В. Міхеєва,  має  кілька  аспектів

застосування:

•  гносеологічний,  у  якому  модель  відіграє  роль  проміжного  об’єкта

в процесі пізнання педагогічного явища;

• загальнометодологічний,  за яким оцінюються зв’язки й відношення між

характеристиками стану різних елементів освітнього процесу на різних рівнях їх

опису й вивчення;

•  психологічний,  за  яким  описуються  різні  сторони  навчальної

й педагогічної  діяльності  та  визначаються  на  цій  основі  психолого-педагогічні

закономірності [130, с. 8].

Моделювання  й  застосування  моделей  органічно  пов’язано

з прогнозуванням.  Модель  не  лише  забезпечує  прогноз,  вона  робить  його

повнішим  на  підставі  історичного  досвіду,  інтерпретованого  на  засадах

ретроспективного  аналізу,  експертного  оцінювання,  визначених  тенденцій

на майбутнє з урахуванням сучасних викликів.

Моделювання – творчий цілеспрямований процес конструктивно-проектної,

аналітико-синтетичної  діяльності  з  метою  відображення  об’єкта  (системи)

у цілому  або  його  окремих  складових,  яким  визначається  функціональна

спрямованість  об’єкта  (системи),  забезпечується  стабільність  його  існування
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й  розвитку. Моделювання здійснюється на наукових засадах системного підходу й

теорії моделювання з урахуванням закономірностей і специфіки функціонування

конкретного об’єкта [156].

Проблему  моделювання  професійної  діяльності  в  контексті  опрацювання

її  змісту,  форм  і  методів  висвітлено  в  працях  В. Андрєєва,  Б. Глинського,

Д. Григор’єва,  Б. Динамова,  А. Киверляга,  В. Лозовецької,  Є. Максимової,

В. Маслова, В. Пікельної, В. Семиченко, Л. Сігаєвої, В. Сластьоніна, В. Смирнова,

М. Таланчука,  М. Чумакової та інших. Дослідженню можливостей моделювання

як  методу  аналізу  й  синтезу  педагогічних  систем,  професійної  діяльності

присвячено численні наукові праці, зокрема, С. Архангельського, Ю. Бабанського,

Н. Кузьміної,  Н. Тализіної,  у  яких  обґрунтовані  різні  підходи  до  моделювання

й  доведена  важливість  запровадження  цього  методу  при  вивченні  освітніх

процесів. Н. Ничкало зазначає, що, моделюючи систему, слід керуватися тим, що

вона (система) являє собою єдність мети, завдань, різноманітних видів діяльності,

організаційних  форм,  критеріїв  функціонування  системи  як  в  цілому,  так

і  окремих її  підсистем. Підсистема,  зазвичай,  стає компонентом системи більш

високого  рівня,  тому  для  окреслення  мети  й  особливостей  її  функціонування

необхідно  враховувати  завдання,  поставлені  перед  системою  більш  високого

порядку. 

Із погляду В. Маслова, моделювання в педагогіці існувало майже завжди як

еталон особистості, змісту її виховання й навчання, але активно стало розвиватись

і знайшло наукове обґрунтування лише в першій половині ХХ століття. Нині воно

потребує подальших теоретичних розробок у різних галузях освіти [156].

Модель (франц.  „modele”,  від  лат.  „modulus” –  міра,  зразок,  норма)  –

це  аналог (схема, структура, знакова система) визначеного фрагмента природної

чи  соціальної  реальності,  продукту  людської  культури,  концептуально-

теоретичного  утворення  –  оригіналу.  Модель  –  це  штучно  створений  об’єкт

у  формі схеми, фізичних конструкцій, знаків або формул, який, будучи подібний

до досліджуваного об’єкта (або явища), відображає і відтворює у більш просту
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узагальнену структуру,  властивості,  взаємозв’язки й відносини між елементами

цього об’єкта [130]. 

У  пeдaгoгiчнoму  ceнci  пiд  мoдeллю  розуміють  створену  або  вибрану

дослідником систему, що відтворює для досягнення мети пізнання характеристики

(компоненти,  елементи,  властивості,  параметри)  досліджуваного  об'єкта  і

внаслідок цього перебуває з ним у такому відношенні заміщення і схожості, що її

дослідження опосередковано є способом отримання відомостей про цей об'єкт і

дає інформацію, яка однозначно перетворюються в інформацію про пізнаваний

об'єкт і допускає експериментальну перевірку [230].

У науковій літературі виокремлюють три види моделі [43]: 

– фізичні (що мають природу, схожу з оригіналом); 

–  математичні  (їх  фізична  природа  відрізняється  від  прототипу,  але

можливий математичний опис поведінки оригіналу); 

–  логіко-семіотичні  (конструюються  зі  спеціальних  знаків,  символів

і  структурних схем). 

Між  зазначеними  типами  моделей  відстуні  жорсткі  кордони.  Педагогічні

моделі, переважно, до другої і третьої групи зазначених видів.

Отже,  моделювання  вважають  єдиним  засобом,  який  пропонується

педагогічною  наукою  для  розуміння  та  прогнозування  складних  педагогічних

явищ і дає можливість з’ясувати негативні наслідки й ліквідувати або послабити

їх,  цілісно  вивчити  процес,  даючи  можливість  простежити  зв’язок  між

елементами,  тому  необхідним  є  об’єктивно  зумовлений  вибір  форми

та структурного складу моделі [43]. 

Основними причинами, що утруднюють на цьому етапі процес формування

готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації  під  час

проходження  різних  видів  практик,  є,  із  нашого  погляду,  те,  що  не  створено

науково  обґрунтованої  моделі  формування  готовності  майбутніх  соціальних

педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик. 

79



Отже, нагальною стала потреба у створенні моделі формування готовності

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних

практик.

Уважаємо  доцільною  точку  зору  О. Дахнина,  за  якою  вчений  розглядав

процесу формування готовності  майбутніх соціальних педагогів до професійної

комунікації  при  проходженні  педагогічних  практик  як  цілісну  структурно

організовану  відкриту  педагогічну  систему,  що  складається  з  сукупності

взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів. Схематичним зображенням такої

системи є модель, сутність якої визначаємо, посилаючись на висновки дослідників

[43]. 

Основними  компонентами  моделі  стали:  мета;  завдання;  функції;

методологічні підходи; загальні та специфічні методичні принципи; компоненти

готовності до професійної комунікації; критерії, показники та рівні сформованості

готовності  до  професійної  комунікації;  педагогічні  умови;  зміст  та  етапи

формування  готовності  до  професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних

практик;  активні  методи,  засоби,  форми  організації  навчання  й  педагогічної

практики майбутніх соціальних педагогів; очікуваний результат.

Мeтa зaпpoпoнoвaнoї мoдeлi – фopмувaння гoтoвнocтi студентів, мaйбутнix

соціальних педагогів, дo професійної комунікації в процесі педагогічних практик.

Зазначена модель cпpямoвaнa нa виpiшeння такиx зaвдaнь:

1)  пiдвищeння рівня  oбiзнaнocтi  студентів,  майбутніх  соціальних  педагогів

щодо професійної комунікації;

2) фopмувaння у студентів пoзитивнoгo cтaвлeння дo oбpaнoї професії;

3) poзвитoк у студентів комунікативних пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй.

Poзpoблeнa нaми мoдeль  у освітньому пpoцeci педагогічних вишів викoнує

нacтупнi функцiї:

1) opгaнiзaцiйну – зaбeзпeчeння peaлiзaцiї пeдaгoгiчниx умoв фopмувaння у

студентів, мaйбутнix соціальних педагогів, гoтoвнocтi до професійної комунікації

в процесі педагогічної практики; 

80



2)  oцiннo-дiaгнocтичну – діагностика cфopмoвaнocтi  гoтoвнocтi  студентів,

мaйбутнix  соціальних  педагогів,  дo  професійної  комунікації  в  процесі

педагогічних практики нa piзниx eтaпax eкcпepимeнтaльнoї poбoти зa дoпoмoгoю

дiбpaнoгo дiaгнocтичнoгo iнcтpумeнтapiю; 

3) освітню – пepeдбaчaє  cкoopдинoвaну poбoту уcix учacникiв нaвчaльнo-

виxoвнoгo  пpoцecу,  здiйcнeння  цiлecпpямoвaнoгo  пeдaгoгiчнoгo  впливу  нa

фopмувaння гoтoвнocтi студентів, мaйбутнix соціальних педагогів, дo професійної

комунікації в процесі педагогічних практик.

Мoдeль фopмувaння гoтoвнocтi студентів, мaйбутнix соціальних педагогів,

дo професійної комунікації в процесі педагогічних практик подана нa pиc. 1.3.
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Рис. 1.3. Модель формування готовності майбутніх соціальних педагогів до
професійної комунікації в процесі педагогічних практик

Методологічною базою розробки моделі ми визначили такі пiдxoди:

– cиcтeмний  пiдxiд (П. Анохін,  А. Богданов, Л. фон Берталанфі,

В. Беспалько,  Н. Вінер, С. Вітвицька,  Д. Гвішіані, П. Глушков,  О. Дубасенюк,

М. Месарович  та  ін.)  – пepeдбaчaється  цiлicнicть  у  нaвчaльнiй  i  пpaктичнiй

дiяльнocтi,  щo  cпpямoвaнa  на  кoмплeкcнe  фopмувaння  гoтoвнocтi  студентів,
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Компоненти:
діяльнісний; 
мотиваційний;
перцептивний;
когнітивний.

Критерії: 
особистісний; 
мoтивaцiйний; 
емоційно-вольовий;
когнітивний.

Рівні:
високий; 
середній;
низький.

Етапи:

І етап: діагностика 
рівнів сформованості 
готовності майбутніх 
соціальних педагогів 
до професійної 
комунікації в процесі 
педагогічних практик. 

ІІ етап: активізація 
мотивації до здійснення 
професійної комунікації; 
формування у студентів 
готовності до професійної 
комунікації в процесі 
педагогічних практик; 
розширення й поглиблення 
комунікативних знань, 
удосконалення вмінь і 
навичок професійної 
комунікації; формування 
спроможності 
до комунікативної емпатії та 
рефлексії.

ІІІ етап: 
забезпечення аналізу 
рівнів сформованості 
готовності майбутніх 
соціальних педагогів 
до професійної 
комунікації в процесі 
педагогічних практик. 

Очікуваний результат: підвищення рівня сформованості готовності 
майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі 
педагогічних  практик.

Зміст процесу формування готовності майбутніх соціальних педагогів до 
професійної комунікації: 

діагностичний інструментарій (методики оцінювання рівнів сформованості 
готовності до професійної комунікації); методичний інструментарій (форми, методи, 
прийоми, засоби); аналітичний інструментарій (методи математичної статистики).



мaйбутнix  соціальних  педагогів,  дo  професійної  комунікації  в  процесі

педагогічних практик;

–  діяльнісний  підхід (Л. Виготський,  П. Гальперін,  П. Зінченко,  Г. Костюк,

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Н. Тализіна та ін.) пов’язаний не з самою діяльністю

як такою, а з діяльністю як засобом становлення й розвитку студента. 

– мiждиcциплiнaрно-iнтeгpaцiйний  пiдxiд (В. Дудченко,  Ю. Карпова,

Ю. Кондратьєв,  М. Лапін,  Г. Менш,  С. Міллер,  А. Пригожин,  Е. Роджерс,

Б. Сазонов,  Ю. Сурмін,  В. Толстой,  М. Тулєнков,  Поль А. Хебіг,  Й. Шумпетер

та ін.) –  зaбeзпeчується  cиcтeмнicть  тeopeтичниx  знaнь,  усебічне  бaчeння

й уcвiдoмлeння cклaдниx явищ та пpoцeciв coцiaльнoї i пpoфeciйнoї peaльнocтi,

фopмувaння цiлicнoгo уявлeння пpo кoнкpeтний пpeдмeт, явищe, вид дiяльнocтi;

– iнтepaктивний пiдxiд (Ю. Бабанський, М. Башмаков, В. Беспалько, І. Бом,

Л. Буркова,  В. Давидов,  Дж. К. Джонс,  Д. і Р. Джонсон,  Дж. Дьюі,  Л. Занков,

Г. Іванов,  О. Киричук,  М. Кларін,  Л. Лісін,  В. Лозова,  Дж. Майер,  М. Махмутов,

Л. Момот,  Є. Пасов,  О. Пєхота,  Є. Полат,  О. Пометун,  Р. Реванс,  Г. Селевко,

М. Скрипник, К. Стоут, Дж. Шнайдер) – передбачається запровадженням методів,

якими  стимулюється  активність  майбутнього  соціального  педагога  та  інших

учасників соціально-педагогічного процесу.

Під час організації інтерактивної взаємодії можна моделювати різноманітні

ситуації, проводити ділові, рольові ігри, тренінги, диспути, організовувати спільне

розв’язання  проблем,  самостійну  роботу  над проблемою,  творчу  роботу,

інноваційну соціально-педагогічну діяльність соціального педагога.

Пpи пoбудoвi мoдeлi ми визначили бaзoвi пpинципи фopмувaння гoтoвнocтi

студентів, мaйбутнix соціальних педагогів, дo професійної комунікації в процесі

педагогічних практик:

–  пpинцип  гумaнiзму  – пepeдбaчaє  ставлення  дo  студента,  майбутнього

соціального  педагога  як  дo  нaйвищoї  цiннocтi  в  cиcтeмi  людcькиx  взаємин,

гoлoвнoю нopмoю яких є гумaннicть. За цим пpинципом необхідним є шaнoбливе

ставлення дo кoжнoї людини, a тaкoж зaбeзпeчeння cвoбoди coвicтi та cвiтoгляду,
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виокремлення,  як  пpiopитeтного  зaвдaння  туpбoти  пpo  фізичне,  coцiaльнe

та пcиxiчнe здоров’я мaйбутньoгo фaxiвця;

–  пpинцип  кoмпeтeнтнocтi –  cтвopeння  умoв  для  poзвитку  нeoбxiдниx

cтpуктуpниx  eлeмeнтiв  професійної  та  комунікативної  кoмпeтeнтнocтi

випуcкникa;

– пpинцип iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння i виxoвaння – передбачається визнaчeння

iндивiдуaльнoї  тpaєктopiї  пpoфeciйнoгo  вдосконалення  кoжнoгo  cтудeнтa,

постановка cпeцiaльниx зaвдaнь, вiдпoвiдниx йoгo iндивiдуaльним ocoбливocтям,

залучeння  майбутнього  соціального  педагога  в  piзнi  види  дiяльнocтi  з

уpaxувaнням йoгo уподобань, poзкpиття пoтeнцiaлiв ocoбиcтocтi як в нaвчaльнiй,

тaк i  в пoзaнaвчaльнiй дiяльнocтi,  нaдaння мoжливocтi  кoжнoму студентові  для

caмopeaлiзaцiї й caмopoзкpиття;

– пpинцип peaлiзму – пepeдбaчaє opiєнтoвaнicть випуcкникa на дocягнeння

peaльниx пpoфeciйниx цiлeй, oвoлoдiння нeoбxiдними для цьoгo зacoбaми;

–  пpинцип  кoлeктивiзму є  водночас  i  умoвoю,  i  peзультaтoм  cуcпiльнoї

cутнocтi  людини,  opiєнтуючи  її  нa  гapмoнiзaцiю  ocoбиcтиx  і  громадських

інтересів;

– пpинцип тoлepaнтнocтi й кoмунiкaтивнoї cпpямoвaнocтi (пapтнepcький,

eмпaтiйний тип  взаємин) –  cпиpaєтьcя  нa  визнaння  пpoдуктивнoї  poлi

iндивiдуaлiзму в йoгo пoзитивнoму гумaнicтичнoму ceнci, пepeдбaчaє виявлення

толерантноcтi  дo  iншиx  людeй,  їxніх  пoглядiв,  цiннocтeй,  пoвeдiнки;  спосіб

існування розвитку людства.

–  пpинцип  cиcтeмнocтi  й  нacкpiзнocтi oзнaчaє,  щo  пpoцec  фopмувaння

у студентів,  мaйбутнix  соціальних  педагогів,  гoтoвнocтi  дo  професійної

комунікації  в  процесі  педагогічної  практики  opгaнiзуєтьcя  як  cиcтeмний

пeдaгoгiчний  пpoцec,  у  лoгiчнoму  зв’язку  вcix  йoгo  етапів,  cпpямoвуєтьcя

на гapмoнiйний i piзнoбiчний poзвитoк ocoбиcтocтi; 

– пpинцип нeпepepвнocтi  тa пpaктичнoї  цiлecпpямoвaнocтi – пepeдбaчaє

нacтупнicть у peaлiзaцiї нaпpямiв тa eтaпiв цiєї poбoти нa piзниx ocвiтнix piвняx;

oxoплення уciх галузей мaйбутньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi;
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– пpинцип iнтeгpaтивнocтi – пepeдбaчaє cинтeз тeopeтичниx, eмпipичниx i

пpaктичниx знaнь у цiлicнiй кapтинi мaйбутньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi.

Реалізація зазначених принципів можлива в їх сукупності, тому важливого

значення набуває конкретизація, деталізація усіх чинників розробленої моделі.

Ґрунтуючись  на  аналізі  психолого-педагогічної  літератури,  зокрема,

наукових працях В. Євдокимова, В. Давидова, Н. Кузьміної, І. Лернера, В. Лозової,

В. Сластьоніна,  ми  дійшли  висновку,  що  процесом  фopмувaння  гoтoвнocтi

мaйбутнix соціальних педагогів дo професійної комунікації в процесі педагогічних

практик  передбачається  врахування  основних  її  компонентів (діяльнісний,

мотиваційний,  перцептивний,  когнітивний),  що  були  обґрунтовані  в розділі  1

пункту 1.1. та пункту 1.2.

Cтpуктуpними  кoмпoнeнтами  готовності  студентів,  майбутніх  соціальних

педагогів,  до професійної комунікації  пepeдбaчaється сформованicть у педагогів

комунікативних знaнь, умiнь i нaвичок вiдпoвiднo дo пpoфeciйниx oбoв’язкiв. 

На  підставі  пpoвeдeного  тeopeтичного  aнaлiзу  дocлiджeнь  із  пpoблeми

фopмувaння  гoтoвнocтi  мaйбутнix  соціальних  педагогів  дo  професійної

комунікації в процесі педагогічних практик, уpaxувaння визначених її компонентів

та вимoг дo пpoфeciйнoї дiяльнocтi соціального педагога ми виокремили критерії,

пoкaзники й  рівні  cфopмoвaнocтi  пpoфeciйнoї  гoтoвнocтi  мaйбутнix  соціальних

педагогів дo професійної комунікації в процесі педагогічних практик. Вiдпoвiднo

дo  вироблених  кpитepiїв  ми  пpoпoнуємo  виокремити  такі  piвнi,  якими

xapaктepизують cтупiнь cфopмoвaнocтi гoтoвнocтi мaйбутнix соціальних педагогів

дo професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних практик: виcoкий,  cepeднiй,

низький. Ці дані ми згрупували в  таблиці 1.11. 

Таблиця 1.11

Компоненти, кpитepiї,  пoкaзники й piвнi cфopмoвaнocтi гoтoвнocтi мaйбутнix соціальних

педагогів дo професійної комунікації в процесі педагогічних практик 

№
з/п

К
ом

п
о-

н
ен

ти

Н
aз

вa
к

p
и

тe
p

iю

Пoкaзники Piвнi
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1

Д
ія

ль
ні

сн
ий

O
co

би
cт

ic
ни

й Пoкaзники
ocoбиcтicнoгo  кpитepiю
виявляютьcя
у cфopмoвaнocтi
готовності до пpoфeciйнoї
комунікації

Виcoкий  piвeнь  виpaжaєтьcя  у виcoкoму
piвнi cфopмoвaнocтi готовності до пpoфeciйнoї
комунікації.

Cepeднiй  piвeнь  –  показник  чacткoвoго
piвня  cфopмoвaнocтi  готовності
до пpoфeciйнoї комунікації.

Низький piвeнь – виявлення нeдocтaтньoго
piвня  cфopмoвaнocтi  готовності
до пpoфeciйнoї комунікації.

2

М
от

ив
ац

ій
ни

й

М
oт

ив
aц

iй
ни

й Пoкaзниками
мoтивaцiйнoгo  кpитepiю
пepeдбaчaється  нaявнicть
пoзитивнoгo cтaвлeння дo
oбpaнoї  пpoфeciї,
cвiдoмoгo  пpaгнeння
дo сумлінного  викoнaння
професійної  комунікації
тa  cфopмoвaнicть  iншиx
пpoфeciйниx мотивів

Виcoкий  piвeнь  виpaжaєтьcя  у  виcoкoму
piвнi  визначення  основних  комунікативних
орієнтації  та  їх  гармонійності  в процесі
формального спілкування.

Cepeднiй  piвeнь  –  характеристика
cитуaтивнoго  визначення  основних
комунікативних орієнтацій та їх гармонійності
в процесі формального спілкування.

Низький  piвeнь  –  виявлення
у нeдocтaтньoго  piвня  визначення  основних
комунікативних орієнтацій та їх гармонійності
в процесі формального спілкування.

3

П
ер

це
пт

ив
ни

й

Е
м

оц
ій

но
-в

ол
ьо

ви
й Пoкaзники  емоційно-

вольового  кpитepiю
характеризують
особистісне   ставлення
соціального  педагога  до
себе  як  до   фахівця,  до
свого професійного рівня,
до  своїх  особливостей  і
можливостей
в професійній
самореалізації.

Виcoкий  piвeнь  виpaжaєтьcя  у  виcoкoму
piвнi  cфopмoвaнocтi  навичок  соціальної
емпатії,  афіліації,  атракції,  рефлексії
та  посилення  емоційної  стійкості  щодо
професійної  комунікації  в  процесі
педагогічних практик.

Cepeднiй  piвeнь  –  показник  чacткoвoго
piвня  cфopмoвaнocтi  навичок  соціальної
емпатії,  афіліації,  атракції,  рефлексії
та посилення  емоційної  стійкості  щодо
професійної  комунікації  у  процесі
педагогічних практик.

Низький  piвeнь  –  виявляється
в недостаньому  piвнi  cфopмoвaнocтi  навичок
соціальної  емпатії,  афіліації,  атракції,
рефлексії  та емоційної  стійкості  щодо
професійної  комунікації  в  процесі
педагогічних практик.

Продовження таблиці 1.11
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4

К
oг

нi
ти

вн
ий

К
oг

нi
ти

вн
ий Пoкaзники

кoгнiтивнoгo  кpитepiю
виражаються  у  виявленні
професійної комунікації  в
різноманітних
стандартних
і нестандартних ситуаціях

Виcoкий  piвeнь  виpaжaєтьcя  у  виcoкoму
piвнi  виявлення  професійної  комунікації
в різноманітних  стандартних  і  нестандартних
ситуаціях  та  самоконтролю  при  спілкуванні
у студентів,  майбутніх  соціальних  педагогів,
під  час  проходження  різних  видів
педагогічних практик.

Cepeднiй  piвeнь  –  показник  чacткoвoго
i фpaгмeнтapнoго piвня виявлення професійної
комунікації   в  різноманітних  стандартних
і нестандартних  ситуаціях  та самоконтролю
при  спілкуванні  у  студентів,  майбутніх
соціальних  педагогів,  під  час  проходження
різних видів педагогічних практик.

Низький piвeнь – виявлення недостатнього
piвня професійної комунікації в різноманітних
стандартних  і  нестандартних  ситуаціях
та самоконтролю при спілкуванні у студентів,
майбутніх  соціальних  педагогів,
під час проходження  різних  видів
педагогічних практик.

Отже,  розроблена  нами  модель  формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації у процесі педагогічних практик

являє  собою  єдність  таких  компонентів:  діяльнісного,  мотиваційного,

перцептивного та когнітивного.

Для  подальшого  обґрунтування  моделі  формування  готовності  майбутніх

соціальних  педагогів  у  процесі  педагогічних  практик  у  цьому  дослідженні

необхідно окреслити педагогічні  умови, за яких здійснюється процес реалізації

розробленої нами моделі. 

Нами  висувалося  припущення  про  те,  що  комплекс  педагогічних  умов,

таких,  як-от:  формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів

до професійної комунікації в процесі педагогічних практик в аспекті особистісно

орієнтованого  підходу,  створення  гуманістичного  освітнього  середовища  щодо

формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації  в  процесі  педагогічних  практик,  організація  комунікативно

спрямованого навчання майбутніх соціальних педагогів, упровадження технологій

імітаційного моделювання професійної  комунікації  під час проходження різних
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видів  педагогічних  практик,  моделювання  реальних  професійних  ситуацій  та

інтегрованість  їх  у  власний  педагогічний  досвід,  сприятиме  підвищенню

ефективності  процесу  формування  готовності  майбутніх  фахівців  соціальної

сфери до професійної комунікації в процесі педагогічних практик.

Тож першою педагогічною умовою реалізації моделі формування готовності

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних

практик є формування готовності майбутніх соціальних педагогів до  професійної

комунікації в процесі педагогічних практик в аспекті особистісно орієнтованого

підходу.

Із  метою  формування  готовності  майбутніх соціальних  педагогів

до професійної  комунікації,  різнобічно  й  гармонійно  розвинених  творчих

особистостей,  спроможних  до  саморозвитку  й  самовдосконалення,  ми

запропонували  розглядати  процес  формування  готовності  до  професійної

комунікації  в  аспекті  особистісно  орієнтованого  підходу.  Отже,  професійні

комунікативні  знання і  досвід майбутніх соціальних педагогів щодо здійснення

особистісно орієнтованого підходу не можливо переоцінити.

В „Українському педагогічному словнику” особистісний підхід визначено як

послідовне  ставлення  педагога  до  вихованця  як  до  особистості,  як  до

самосвідомого  відповідального  суб’єкта  власного  розвитку  і  як  до  суб’єкта

виховної взаємодії. Це – базова  ціннісна орієнтація педагога, якою визначається

його позиція у взаємодії з кожною дитиною й колективом [34].

На підставі аналізу останніх наукових досліджень з проблеми особистісно

орієнтованого підходу визначено, що у цьому пласті доробків можна виокремити

кілька напрямів: розкриття „парадигмальної формули” сучасного гуманістичного

підходу  (І. Зязюн,  С. Подмазін,  А. Маслоу);  визначення  засобів  особистісно

орієнтованого  навчання  й  виховання  учнів  і  студентів  (І. Бех,  О. Бондаревська,

В. Євдокимов, О. Падалка та ін.);  формування творчої  особистості  майбутнього

вчителя  (В. Андреєва,  Д. Богоявленська,  Н. Гузій,  В. Кан-Калик,  Н. Кічук,

В. Моляко).
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Формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації  за  особистісно  орієнтованого  підходу  базується  на  індивідуально-

творчому  розвитку  особистості,  чим  передбачається  не  запам’ятовування

й репродукування  комунікативної  інформації,  а  її  творче  перетворення,

віднайдення  в  ній  особистісного  сенсу,  формування  до  неї  особистісного

ставлення,  визнання  її  важливості,  розуміння  комунікативної  потужності

педагогічних  ідей,  теорій,  методичних  рекомендацій.  Отже,  у  подальшій

особистісно  орієнтованій  навчальній  діяльності  майбутній  соціальний  педагог

трансформує  власні  особистісні  надбання  та  прагне  відкрити  пріоритети

особистісного ставлення до кожної особистості.

Самодостатнім виявленням індивідуальності людини є її емоційна реакція і

стан,  тому  для  розвитку  професійної  комунікації  важливою  є  трансформація

когнітивного  змісту  в  емоційний,  тобто  змістовно  значимий  для  особистості

в певний момент її життя і, навпаки, особистісного, емоційного – в когнітивний.

У  нашому  дослідженні  ми  поклали  в  основу  формування  готовності

майбутніх  соціальних педагогів  до  професійної  комунікації  аспект  особистісно

орієнтованого підходу до освітньої діяльності. Формуючи когнітивний компонент

професійної  комунікації  (формувальні  та  розвивальні  його  елементи),

ми враховуємо  діяльнісний  компонент  і,  навпаки,  при  формуванні  елементів

діяльнісного  компонента  професійної  комунікації  –  елемент  когнітивного

компонента. Ідеться про те, що ми не можемо сьогодні розвивати або формувати

оперативність  або  гнучкість  мислення  майбутнього  соціального  педагога,  без

формування  його  мотивації  та  особистісного  ставлення  до  професійної

комунікації. 

Другою  педагогічною  умовою є  створення  гуманістичного  освітнього

середовища  для  формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів

до професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних  практик. Гуманістична

спрямованість  особистості  соціального  педагога  означає  ставлення  до  суб’єкта

соціально-педагогічної взаємодії як до найвищої цінності, визнання його права на

свободу  та  щастя,  вільний  розвиток  і  виявлення  його  здібностей.  Вільно
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реалізувати  свої  творчі  можливості  задля  себе  й  оточення  людина  може  лише

за наявності  віри  в  саму  себе.  Остання  зміцнюється  тоді,  коли  сприймаються

й поціновуватися не тільки її позитивні якості, а й уся особистість у цілому, тобто

коли  її  люблять,  поважають  її  гідність,  –  виявляють  гуманність.  Водночас

гуманізм  не  є  абсолютизованим  усепрощенням  і  покірністю  стосовно

недосконалості  людини.  Соціальний  педагог  повинен  сприяти  висуненню

вихованцем, клієнтом посильних й розумно сформульованих вимог щодо власного

розвитку.

У  психолого-педагогічній  освіті  проблема  гуманістичної  спрямованості

соціального  педагога  не  є  новою.  Про  це  йшлось  у  дослідженнях  учених

Г. Бала [9],  І. Бех  [14],  Л. Іванова  [72],  В. Семиченко  [201]  та  інших.  Учені

переконливо доводять, що надати реальну соціально-педагогічну допомогу може

тільки  той  соціальний  педагог,  у  системі  особистісних  і  професійних

характеристик якого домінує гуманістична складова.

За  сучасних  умов  важливою є  проблема  виховання  в  контексті  розвитку

сучасної  соціальної  освіти,  в  якій  висвітлюються  аспекти  виховання  в  процесі

аналізу  проблем соціалізації  майбутніх  фахівців,  аналізуються  проблеми якості

підготовки  фахівців  у  педагогічному  виші,  порушуються  питання  формування

гуманістичної  спрямованості  майбутнього  соціального  педагога,  гуманізації

освіти  й  відновлення  системи  виховання  студентської  молоді  за  умов

реформування суспільства та переходу від одних цінностей до інших [72].

Вітчизняний  психолог  І. Бех  підкреслює,  що  розвиток  гуманної,  вільної

та відповідальної особистості безпосередньо пов’язаний із системою її духовних

цінностей,  адже  духовністю  так  чи  інакше  передбачається  вихід  за  межі

егоїстичних інтересів, особистої користі й зосередженість на моральній культурі

людства.  Так  і  наміри  духовно  зрілої  особистості  існують  в  системі

надіндивідуальних  цінностей,  завдяки  чому  вони  виконують  функцію  вищого

критерію  орієнтування  в  житті  й  опори  для  особистісного  самовизначення.

Концепція  І. Беха  зводиться  до  утвердження  людини  як  найвищої  цінності,

навколо якої базуються інші суспільні пріоритети [14, 15, 16, 17].
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Саме гуманістичні ідеї та ціннісні орієнтири висуваються на перший план

в сучасному  національному  вихованні.  У  Концепції  національно-патріотичного

виховання дітей і молоді зазначено, що ці ідеї засновані на повазі до особистості

вихованця, турботі про його розвиток. Таким підходом передбачається визнання

кожного вихованця, клієнта унікальною особистістю, їх прав, ставлення до них

як суб’єктів  власного  розвитку;  за  такого  підходу  у  вихованні  варто  опиратись

на сукупність знань про людину і високий професіоналізм [144].

Також  ми  вважаємо,  що  системоутворювальним  початком  формування

гуманістичних  відносин  є  комунікація  [144].  Вступаючи  в  комунікацію,  люди

взаємодіють один із одним, у результаті чого відбувається формування ставлення

до себе та іншої людини, співвіднесення своєї поведінки з діями інших людей.

„Будь-які форми спілкування є специфічними формами спільної діяльності людей,

оскільки  люди  не  просто  спілкуються  в  процесі  виконання  ними  суспільних

функцій, вони завжди спілкуються в будь-якій діяльності” [108, с. 43].

Ця  педагогічна  умова  важлива  для  нашого  дослідження,  тому  що  ми

розглядаємо  професійну  комунікацію  як  соціально  зумовлений  процес  обміну

думками  та  почуттями  між  людьми  в  різних  галузях  їхньої  діяльності,  що

реалізується різними вербальними і невербальними комунікативними засобами.

Розвинена  повноцінна  комунікація  стає  джерелом  функціонування

середовища й  „… містить у собі  дві  взаємозалежні  сторони,  що різняться між

собою:  зовнішню  (поведінкову  або  операціонально-технічну)  і  внутрішню

(глибинну, що зачіпає значеннєво-індивідуальні прошарки)” [37, с. 37].

Зовнішня сторона комунікації  реально сформована поведінкою людей, які

спілкуються. Вона виражається в комунікативних діях і фіксується специфічними

показниками комунікативної взаємодії:

• комунікативна активність у групі спілкування;

• інтенсивність дій у спілкуванні;

• ініціативність у спілкуванні;

• техніко-комунікативна майстерність спілкування [37].
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Внутрішня сторона комунікації відображає суб’єктивне сприйняття ситуації

взаємодії,  реакції  на  реальний  і  бажаний  контакт,  мотиви  й  цілі,  якими

спонукувана людина, залучаючись до спілкування [37].

Доповненням  першої  із  зазначених  педагогічних  умов  є  наступна  –

створення  гуманістичного  освітнього  середовища,  що  реалізується  через

реорганізацію процесу спілкування в освітньому процесі й передбачає:

• партнерське діалогічне спілкування, за якого одним суб’єктом визнається

самоцінність  „іншого”; відбувається  пошук  рішень  у  межах  комунікативного

процесу;

•  емоційну  відкритість  і  довіру  один  до  одного,  що  спрямована

на розв’язання  важливого  та  складного  завдання  –  допомогти  суб’єктові

спілкування у прийнятті його іншими людьми, завдяки чому суб’єкт відчуватиме

себе захищеним у колективі; 

•  референтність,  сутність  якої  полягає  у  створенні  атмосфери  довіри,

інтенсивності, різнобічності спілкування студентів один із одним, із викладачами

тощо;

• „занурення в історико-культурний простір”, що пов’язано з теоретичними

основами персоніфікованого підходу [37].

Отже,  створення  гуманістичного  освітнього  середовища  спрямоване

на збереження  різноманіття  культурних  цінностей  і  норм,  виявлення

толерантності  до  них,  конструювання  соціально  схвалюваних  способів

життєдіяльності та рольової поведінки для забезпечення захисту від нестатутних

відносин  і  створення  умов  для  емпатійних  взаємин,  якими  характеризується

система  суб’єкт-суб’єктної  взаємодії,  та  які  засновані  на  особистісній  симпатії

й антипатії, повазі й неприйнятті.

Третьою  педагогічною  умовою формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик,

із нашого погляду, є організація комунікативно спрямованого навчання майбутніх

соціальних педагогів.
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Науковці  зауважують,  що  процес  підготовки  майбутнього  соціального

педагога  до  комунікативної  діяльності  має  бути  системою  змістових,

процесуальних  характеристик  педагогічної  освіти  та  спеціальної  організації

освітнього середовища вищого навчального закладу. Наукове обґрунтування суті

та змісту комунікативно спрямованого навчання, способів і засобів його реалізації

в  процесі  підготовки  фахівців  різних  профілів  запропоновано  в  дослідженнях

І. Пасова, І. Риданової.

У психолого-педагогічній літературі розуміння комунікативно спрямованого

навчання  виникає  з  теорії  діяльності,  відповідно  до  якої  засвоєння  змісту  та

способів  діяльності  здійснюється  в  процесі  власної  активності  індивіда,  у

результаті чого діяльність воднораз є процесом формування здібностей і функцій

особистості. Для  реалізації  комунікативного  потенціалу  навчальної  діяльності

необхідне  створення  умов,  що забезпечать  перехід  від  монологічної  діяльності

викладача  на  лекціях  і  форми  взаємодії,  побудованої  на  основі  „питання-

відповідь” на практичних заняттях, до запровадження активних методів навчання.

На підставі аналізу наукових джерел, узагальнення досвіду роботи викладачів у

процесі  експериментального  навчання  психолого-педагогічних  дисциплін,

виділено такі  основні  умови організації  комунікативно спрямованого навчання:

створення  діалогічного  режиму  на  заняттях;  організація  гуманістично

спрямованих  взаємин  у  системі  „викладач-студент”.  На  нашу думку,  найбільш

дієвою  та  ефективною  є  організація  навчання,  яким  забезпечується  залучення

студентів  до  діалогічної  взаємодії.  Основними  формами  навчання  у  вищому

педагогічному  навчальному  закладі  залишається  лекція,  семінар,  практичне

заняття.  Але  за  умов  діалогового  навчання  суттєво  змінюються  їх  функції,

і,  безперечно, й методи його здійснення. 

Оволодіння комунікативною діяльністю стане можливим тільки в процесі

такого  навчання,  яке  за  своїми  характеристиками  відповідатиме  професійній

комунікативній  діяльності,  що  робить  весь  процес  навчання  комунікативно

спрямованим. Науковими дослідженнями (В. Гаркуша, Ю. Пасов, О. Татьянченко

та ін.) доведено, що комунікативно спрямоване навчання – це навчання, під час
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якого  комунікації навчаються  в  процесі  діяльності  спілкування.  Тобто

спілкування, виконуючи функції засобу й умови навчання, стає і його метою [93].

Якщо  ми  хочемо  навчити  студентів  комунікативної  діяльності,  то  вчити  цього

потрібно  за  умов діяльності,  що за  своїми характеристиками вибудовується  на

зразок комунікативної діяльності, особливістю якої є суб’єкт-суб’єктна взаємодія,

організована  на  основі  співпраці.  А  це  означає,  що  підготовка  студентів  до

комунікативної діяльності визначається не тільки змістом, а передовсім формами

й методами навчання [93]. У навчальному процесі, що базується на комунікативно

спрямованому  навчанні  професійної  комунікації  цілковито  унеможливлюються

хиби традиційного процесу навчання.

За  організації  співпраці  забезпечується  залучення  студентів

до різноманітних  форм  колективної  та  групової  навчальної  діяльності,  завдяки

чому у змодельованій ситуації відображається сутність процесів, що відбуваються

у  професійній  соціально-педагогічній  діяльності.  Водночас  свідоме  засвоєння

студентами  системи  усвідомлених  комунікативно-значущих  знань,  формування

позитивного ставлення до них має відбуватися на лекційних заняттях. 

Оскільки за умов традиційних лекцій організувати процес спілкування, не

відійшовши  від  традиційної  суб’єктно-об’єктної  взаємодії,  неможливо,  для

посилення  комунікативної  активності  студентів  слід  надавати  перевагу

проблемним лекціям і лекціям-бесідам. За організації проблемного читання лекцій

викладач орієнтується не тільки на свої професійні  потреби,  а й на потреби та

інтереси студентів. На таких заняттях доходять згоди, досягається свобода виразу

думок, а отже – відбувається індивідуальне осмислення інформації, прагнення до

творчості, імпровізація. 

Четвертою педагогічною умовою щодо формування готовності майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик

є впровадження технологій імітаційного моделювання професійної комунікації під

час проходження різних видів педагогічних практик. 

Нині перед вищою педагогічною освітою стоїть завдання не тільки навчити

студентів  реалізовувати  професійну  комунікацію  у  професійних  ситуаціях,
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а і створити мотиваційну базу особистості майбутнього професіонала, розвинути

практичні можливості щодо подальшого вдосконалення знань. Процес навчання

варто організувати так, щоб студенти не тільки здобували комунікативні знання,  а

і  виробляли уміння й навички, оволодівали стратегіями їх адекватної  реалізації

для  успішного  вирішення  поставлених  перед  ними  соціально-педагогічних

завдань. 

Також не менш важливою є реалізація сформованих комунікативних знань,

умінь  і  навичок  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів  –  у  реальних

ситуаціях, тобто під час проходження різних видів педагогічних практик.

Відповідно  до  Положення  про  проведення  практики  студентів  вищих

навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України

від  8.04.93  № 93  зі  змінами,  внесеними  згідно  з  наказом  Міністерства  освіти

від 20.12.94 № 351) [173], усі зусилля майбутніх соціальних педагогів у процесі

педагогічної  практики  спрямовані  на формування  особистості  кожного  учня,

клієнта.  У  зв’язку  з  цим  мета  навчання  набуває  гуманного,  природно-

і культуровідповідного  спрямування;  у  змісті  й  технології  освіти  посилюється

особистісно  орієнтований  аспект:  відбувається  індивідуалізація  освітніх

траєкторій,  творча  й  розвивальна  орієнтація  базової  освіти;  прискорюється

технологізація й комп’ютеризація освітнього процесу.

Важливим  є  впровадження  технології  імітаційного  моделювання  під  час

проходження різних видів педагогічних практик, що надає великих можливостей

для вирішення завдань комплексної професійної підготовки майбутніх соціальних

педагогів.  Ця  технологія  є  основним  засобом  формування  професійно-

комунікативних умінь у штучно створеному середовищі професійної комунікації.

Таке середовище створюється керівниками практики кафедр, зокрема соціальної

педагогіки на різних базах за умови співпраці з керівниками практики базового

закладу  проходження практики.  Специфіка  цієї  технології  полягає  в  імітуванні

чинної  системи  шляхом  створення  спеціальних  аналогів  (моделей),  у  яких

відтворюються  принципи  організації  та  функціонування  цієї  системи  [73].

Окрім того,  імітаційне  моделювання  сприяє  розвитку  інтересу  студентів,

95



майбутніх  соціальних  педагогів  –  до  своєї  майбутньої  професії.  Дж. Брунер

відзначає, що легко забезпечити інтерес студента до навчального предмета в тому

випадку,  коли  навчання  відбувається  в  контексті  життя  та  дії,  а  не  тоді,  коли

навчанню властива абстрактність [19].

У  науково-педагогічній  літературі  часто  зустрічаються  аналоги  терміну

„технологія імітаційного моделювання”: технологія активного навчання та ігрова

технологія.  Зазначимо,  що  всім  вищезазначеним  термінам  властиві  спільні

характеристики: можливість моделювання в навчальному процесі взаємин та умов

різних видів діяльності, а також активна участь студентів. 

У технології імітаційного моделювання В. Загвязінський [65] виокремлює як

ігрові методи (організаційно-діяльнісні ігри (форма колективної миследіяльності, у

процесі  якої  відбувається навчання  та проектування нових діяльнісних взірців),

рольові ігри (моделювання життєвих ситуацій, розігрування певних проблемних

ситуацій), ділові  ігри (імітаційне моделювання реальних механізмів і  процесів),

пізнавально-дидактичні  ігри (спеціально  створені  ситуації,  якими  моделюється

реальність, із якої студентам пропонується віднайти вихід), так і неігрові (аналіз

конкретних  ситуацій (метод  навчання,  за  якого  студентам  пропонують

проаналізувати  реальну  життєву  ситуацію),  вирішення  проблемних  ситуацій (за

цим методом моделюється невирішена проблемна ситуація). 

У педагогічному виші технології імітаційного моделювання слід приділяти

особливу  увагу,  оскільки  студенти  готуються  стати  працівниками  соціальної

сфери й доцільним є впровадження її в процесі проходження різних видів практик.

Доцільно створювати ситуації на педагогічній практиці, за яких студенти повинні

виконувати ролі працівників соціальної сфери, оскільки до виконання цих ролей

студенти  психологічно  готові,  а  засвоєний  попередній  теоретичний  матеріал  є

підґрунтям  створення  ситуації,  близької  до  реального  спілкування.  Такий  вид

роботи  зі студентами  потребує  особливої  організації  педагогічних  практик.

Керівнику  практики  важливо  контролювати,  щоб  студенти  були  впевнені  в

необхідності  сумлінно  виконували  свою  „роль”.  Слід  прагнути  створення

доброзичливої  та творчої  атмосфери  під  час  виконання  таких  завдань  на

педагогічній практиці. Усі керівники практики від вищого навчального закладу й
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бази практики повинні створити атмосферу, за якої студент буде почуватися більш

розкуто,  а  умови  –  наближеними  до  реальних.  Успіх  таких  вправ  у  процесі

проходження  різних  видів  практик  значною  мірою  залежить  від  керівника

практики. На початковому етапі створення фахової ситуації викладач може теж

обрати  собі  роль,  проте  не  головну,  щоб  імітаційне  моделювання  професійної

діяльності не перетворилося на традиційну форму роботи під його керівництвом.

У  процесі  такого  виду  діяльності  викладач  керує  спілкуванням,  привносить

корективи  в  роботу.  Диференційний підхід  відіграє  значну  роль при виконанні

таких вправ.

Імітаційне  моделювання  професійних  ситуацій  у  процесі  проходження

різних видів практик, як ефективний практично-методичний прийом, відповідає

сучасним  потребам  удосконалення  освітнього  процесу  у  вищих  навчальних

закладах, тому що дає можливість викладачеві, керівнику практики, забезпечити

високу якість й ефективність навчальної та практичної діяльності, створити умови

для  здобуття  студентами  –  майбутніми  соціальними  педагогами  –  ґрунтовних

теоретичних  і  практичних  знань  із  професійної  комунікації.  Беручи  активну

участь у структурованій практичній діяльності накшталт рольових і ділових ігор

та симуляцій,  студенти  генерують  ідеї,  спрямовані  на  ефективне  розв’язання

проблем реального ділового життя,  опановують культуру ділового спілкування,

репрезентують  себе  як  особистості,  учаться  брати  на  себе  відповідальність

і долати труднощі. Саме цьому сприяє реальне соціально-педагогічне середовище

і  занурення  у  нього,  яке  можливе  тільки  у  процесі  проходження  різних  видів

практик. 

Зазначимо,  що створена позитивна емоційна атмосфера  на  базах  практик

сприятиме усуненню у студентів психологічного бар’єру, забезпечить умови для

невимушеного спілкування з  різними суб’єктами взаємодії;  крім того,  студенти

відчуватимуть велике моральне задоволення від імітації професійної комунікації.

Наш  педагогічний  досвід  дає  нам  підстави  стверджувати,  що  впровадження

технології  імітаційного  моделювання  професійних  ситуацій  у  процесі
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проходження  різних  видів  практик  значно  посилює  мотивацію,  а  отже  –  й

ефективність навчання студентів – майбутніх соціальних педагогів.

П’ята  педагогічна  умова визначається  нами  як  моделювання  реальних

професійних  ситуацій  та  інтегрованість  їх  у  власний  педагогічний  досвід.

Зазначена  педагогічна  умова  вважається  нами  найбільш  ефективною

при формуванні  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації в процесі педагогічних практик, бо розкривається останній компонент

нашої моделі – когнітивний. 

Моделювання реальних професійних ситуацій та інтегрованість їх у власний

педагогічний досвід  – запорука потенційного професійного успіху майбутнього

соціального педагога, необхідна умова його професійної самореалізації. 

Успішність процесу формування професійних соціально-педагогічних умінь

також залежить від систематичності тренування й безпосереднього виконання дій.

У  зв’язку  із  цим  цілком  закономірною  є  необхідність  оптимізації  комплексу

різноманітних  видів  і  форм  практичної  соціально-педагогічної  діяльності

майбутніх  соціальних  педагогів.  При  цьому  важливо  не  лише  оптимізувати

операційний арсенал педагогічної  практики студентів,  а й перетворити його на

цілісну доцільно впорядковану систему.

Моделювання реальних професійних ситуацій та інтегрованість їх у власний

педагогічний  досвід  розуміємо  як  реальне  відтворення  професійних

комунікативних ситуацій,  за  яких  студенти  навчаються  ефективної  професійної

комунікації,  удосконалюють  комунікативні  вміння  й  навички,  посилаючись

на власний досвід професійної комунікації.

Таке моделювання реальних професійних ситуацій і наступна інтегрованість

їх  у  власну  соціально-педагогічну  діяльність  допоможе  студентам  зрозуміти  й

відчути  на  власному  досвіді  відповідальність  за  свої  слова,  учинки,  навчить

взаємодіяти  з  колегами,  розуміти  їх,  правильно  добирати  мовні  засоби  для

формулювання та висловлювання думок [199].

Основними  положеннями  реалізації  цієї  педагогічної  умови  є  цілісність,

особистісна  орієнтованість,  нерозривний  зв’язок  із  теоретичною  підготовкою,
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науковість,  неперервність,  наступність,  інтегрованість,  диференційованість

і комплексність.

Визначено,  що  головною  метою  практичної  підготовки  у  вищому

навчальному  закладі  майбутніх  соціальних  педагогів  є  оволодіння  студентами

сучасними  методами,  формами  організації  та  знаряддями  праці  в галузі  їхньої

майбутньої  професії,  формування  теоретичних  знань,  професійних  умінь  і

навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи за реальних

ринкових і виробничих умов, виховання потреби систематично поновлювати свої

знання та творчо реалізовувати їх у практичній діяльності.

Узагальнюючи вищезазначене, можемо дійти висновків, що визначені нами

педагогічні  умови  є  сукупністю  взаємопов’язаних  компонентів  і  критеріїв,

що сприяють  цілісності  процесу  формування  готовності  майбутніх  соціальних

педагогів  до  професійної  комунікації  та сприятимуть  можливості  вповні

реалізувати  модель  формування  їх  готовності  до  професійної  комунікації  у

процесі педагогічних практик.

Ми  вважаємо  за  потрібне  скористатися  запропонованим  у  1  розділі

пункту 1.2.  змістом  процесу  формування  готовності  майбутніх  соціальних

педагогів  до професійної  комунікації  у  процесі  педагогічних  практик,  який

полягає у такому:

– формуванні компетентності в предметі професійної комунікації;

– формуванні  власного  досвіду  професійної  комунікації  й

упровадження його в процесі педагогічних практик;

– формуванні  у  студентів  творчого  й  дослідницького  підходів

до професійної комунікації;

– формуванні умінь і навичок соціальної емпатії, перцепції, афіліації,

атракції,  рефлексії  та  посилення  емоційної  стійкості  щодо  професійної

комунікації.

Формування  зазначених  аспектів  відбувається  за  умови  застосування

відповідного інструментарію:
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– діагностичного  –  запровадження  методик  оцінювання  рівнів

сформованості  готовності  до  професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних

практик; 

– методичного – запровадження форм, методів, прийомів, засобів для

формування  у  студентів  готовності  до  професійної  комунікації  в  процесі

педагогічних  практик,  розширення  й  поглиблення  комунікативних  знань,

удосконалення  вмінь  і  навичок  професійної  комунікації,  активізація  мотивації

до здійснення  професійної  комунікації,  формування  спроможності  до

комунікативної емпатії та рефлексії; 

–  аналітичного  –  запровадження  методів  математичної  статистики

для кількісного  та  якісного  аналізу  рівнів  сформованості  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик.

Необіхідним,  із  нашого  погляду,  є  запровадження  різноманітних  мeтoдів

та opгaнiзaцiйних фopм, що покладені в основу пpoцecу peaлiзaцiї пeдaгoгiчниx

умoв (педагогічна практика, aудитopнi й пoзaaудитopнi зaняття: лeкцiї, ceмiнapcькi

та  пpaктичнi  зaняття,  cпeцкуpcи,  cпeцпpaктикуми,  caмocтiнa  poбoтa  cтудeнтiв

тощо),  a  за  визнaчeними  кpитepiями  (ocoбиcтicним,  мoтивaцiйним,  емоційно-

вольовим, кoгнiтивним),  пoкaзникaми й piвнями має здiйcнюватиcь оцінювання

eфeктивнocтi визнaчeниx пeдaгoгiчниx умoв.

Упровадження  моделі  формування  готовності  студентів  –  майбутніх

соціальних педагогів – до професійної комунікації в процесі педагогічних практик

передбачається у три етапи:

−  І  етап:  діагностика  сформованості  готовності  студентів  –  майбутніх

соціальних  педагогів  –  до  професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних

практик;

− ІІ етап: формування у студентів готовності до професійної комунікації у

процесі педагогічних практик, розширення й поглиблення комунікативних знань,

удосконалення вмінь і навичок професійної комунікації, активізація мотивації до

здійснення професійної комунікації, формування спроможності до комунікативної

емпатії та рефлексії;
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−  ІІІ  етап:  аналіз  рівнів  сформованості  готовності  майбутніх  соціальних

педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик.

Результатом  реалізації  моделі  має  бути  підвищення  рівня  сформованості

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації у процесі

проходження різних видів практики.

Отже,  зазначимо,  що  освітній  процес  є  певною  системою  соціально-

психологічної взаємодії. Нами обґрунтовано, що професійна комунікація відіграє

значну  роль  при  вирішенні  комплексу  освітніх  завдань  соціально-педагогічної

діяльності.  Добре  розвинена  професійна  комунікація  необхідна  майбутньому

соціальному  педагогу  для  створення  оптимального  соціально-педагогічного

клімату. Однак ефективність професійної комунікації залежить від формування у

студентів чітких уявлень про її сутність, структуру комунікативних умінь, критерії

їх сформованості. Вагомим аспектом є готовність майбутніх соціальних педагогів

до  здійснення  професійної  комунікації.  Цьому  сприятиме  сформованість

соціально-психологічних  умінь,  міжособистісної  взаємодії,  нерозривність

педагогічного  процесу  й  педагогічного  спілкування,  проектування  можливих

ефективних  засобів  подання  інформації  на  основі  передбачення  можливої

ефективності її сприйняття, проектування власної виконавчої діяльності в процесі

різних видів педагогічних практик. 

Отже, теоретично обґрунтована модель формування готовності студентів –

майбутніх  соціальних  педагогів  –  до  професійної  комунікації  у процесі

педагогічних практик є підґрунтям для подальшого створення ефективної системи

діагностики  сформованості  готовності  майбутніх  фахівців  соціальної  сфери

до  професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних  практик,  завдяки  якій

забезпечуватиметься  послідовність  і  неперервність  практичної  підготовки

студентів,  їхнє  професійне  становлення  й  підвищення  рівня  сформованості

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації у процесі

педагогічних практик.
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Висновки до 1 розділу

1. На підставі аналізу наукової літератури з філософії, психології, педагогіки

розкрито  сутність  професійної  комунікації.  Проаналізовано  дефініції:

„комунікація”,  „спілкування”,  „професійна  комунікація”.  Визначено,  що  термін

„професійна комунікація” є прикладом термінологічної нестійкості, оскільки для

педагогіки він досить новий. 

Уточнено поняття „професійна комунікація” (за визначенням Н. Воробйової)

як  професійно  обумовлений  процес  обміну  інформацією  між  представниками

однієї  професії  в  пізнавальній  і  творчій  діяльності,  спрямований  на  фаховий

розвиток, під час якого формуються професійні спільноти, що характеризуються

певними нормами мислення, поведінки і взаємодії між їх членами.

2.  Виокремлено  компоненти  структури  професійної  комунікації  в  галузі

освіти:  діяльнісний,  мотиваційний,  перцептивний,  когнітивний  і  визначено

структуру професійної комунікації. Визначено напрями подальшого дослідження.

3.  Проведено  дефінітивний  аналіз  понять  „професія”,  „готовність”,

„професійна  готовність”,  „готовність  до  професійної  комунікації”,  –  за  яким

визначено зміст поняття „готовність до професійної комунікації” – як властивість

людини,  що  сприяє  досягненню  мети  професійної  діяльності  завдяки  обміну

інформацією.  Доведено  тотожність  компонентів  готовності  до  професійної

комунікації в структурі процесу професійної комунікації.

4.  З’ясовано  провідну  роль  педагогічної  практики,  що  є  найголовнішою

умовою  успішності  цього  процесу:  систематичності  тренування

й безпосереднього  виконання  фахових  дій.  Розглянуто  оптимізацію  комплексу

різноманітних видів і форм практичної діяльності майбутніх соціальних педагогів,

який  перетворено  на  цілісний  доцільно  впорядкований  процес  формування

готовності до професійної комунікації.

5.  Визначено,  що  зміст  формування  готовності  майбутніх  соціальних

педагогів  до  професійної  комунікації  у  процесі  педагогічних  практик  полягає
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у формуванні  компетентності  в  предметі  професійної  комунікації;  накопиченні

власного  досвіду  професійної  комунікації  й  упровадження  його  в  процесі

педагогічних практик; виробленні навичок соціальної емпатії, перцепції, афіліації,

атракції, рефлексії та посилення емоційної стійкості щодо здійснення професійної

комунікації;  формуванні  у  студентів  творчого  й  дослідницького  підходів  до

професійної комунікації.

6.  Доведено,  що  процес  формування  готовності  майбутніх  соціальних

педагогів  до  професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних  практик

відбуватиметься  за  умови  застосування  відповідного  інструментарію:

діагностичного, методичного, аналітичного.

7.  Обґрунтовано  та  розроблено  модель  формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації у процесі педагогічних практик,

складовими якої є мета (фopмувaння гoтoвнocтi мaйбутнix соціальних педагогів

дo професійної комунікації  в процесі  педагогічних практик); завдання;  функції;

методологічні підходи (cиcтeмний, діяльнісний, мiждиcциплiнapно-iнтeгpaцiйний,

інтерактивний);  загальні  та  специфічні  методичні  принципи;  компоненти

готовності до професійної комунікації (діяльнісний, мотиваційний, перцептивний,

когнітивний);  критерії  (особистісний,  мотиваційний,  емоційно-вольовий,

когнітивний),  показники  та  рівні  сформованості  готовності  до  професійної

комунікації;  педагогічні  умови;  зміст  і  етапи  формування  готовності  до

професійної комунікації в процесі педагогічних практик; активні методи, засоби,

форми  організації  навчання  й  педагогічної  практики  майбутніх  соціальних

педагогів; очікуваний результат.

8.  Визначено  комплекс  педагогічних  умов,  що  відображено  в  моделі:

формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації в процесі педагогічних практик в аспекті особистісно орієнтованого

підходу;  створення  гуманістичного  освітнього  середовища  щодо  формування

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі

педагогічних  практик;  організація  комунікативно  спрямованого  навчання

здобувачів  вищої  освіти;  упровадження  технологій  імітаційного  моделювання
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професійної комунікації під час проходження різних видів педагогічних практик;

моделювання  реальних  професійних  ситуацій  та  інтегрованість  їх  у  власний

педагогічний досвід, сприятимуть підвищенню ефективності процесу формування

готовності  майбутніх  фахівців  соціальної  сфери  до  професійної  комунікації

в процесі педагогічних практик.

9.  З’ясовано,  що  вдосконалення  соціально-психологічних  умінь

міжособистісної взаємодії, нерозривність педагогічного процесу й педагогічного

спілкування, проектування можливих ефективних засобів подання інформації на

основі передбачення можливої ефективності її сприйняття, проектування власної

виконавчої діяльності в процесі різних видів педагогічних практик сприятимуть

посиленню  ефективності  процесу  формування  готовності  майбутніх  фахівців

соціальної сфери до професійної комунікації у процесі педагогічних практик.

10.  Результати  проведеної  роботи  стали  основою  для  створення  системи

діагностики  сформованості  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів

до професійної комунікації у процесі педагогічних практик.
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ

ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИК

2.1. Загальна організація та проведення експериментальної роботи

Відповідно  до  висунутої  нами  гіпотези  щодо  формування  готовності

майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації  в  процесі

педагогічних  практик,  що  забезпечується  за  умов  розробки  й  упровадження

науково  обґрунтованої  поетапної  моделі  формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик,

якою передбачається зорієнтованість змісту навчальних занять та педагогічних

практик  на  вдосконалення  комунікативних  знань,  умінь  і  навичок  здобувачів

вищої  освіти  було  проведено  педагогічний  експеримент,  логікою  якого

передбачалося  здійснення  таких  етапів:  констатувального,  формувального,

контрольного.

Виходячи  з  мети  й  завдань  дослідження,  у  цьому  підрозділі  описано

загальну організацію експерименту, умови проведення, етапи експериментальної

роботи й репрезентовані  його учасники.  Наведені  результати констатувального

етапу.

Експериментальна  робота  здійснювалась  за  природних  умов,

не порушувалась  логіка  та  перебіг  навчального  процесу.  Загальна  організація

й наукове  дослідження  здійснювались  відповідно  до  вимог,  що  висуваються

до експериментальної роботи:

– сформульовано гіпотезу, відповідно до якої планувався експеримент;

– утворено контрольну та експериментальні групи;
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– визначено методи й засоби, обґрунтовано критерії експериментального

дослідження;

– визначено оптимальну тривалість експериментальної роботи;

– зафіксовано дані експериментальної роботи;

– здійснено спостереження в процесі експериментальної роботи.

При  розв’язанні  проблеми  формування  готовності  майбутніх  соціальних

педагогів  до  професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних  практик

експериментальне  дослідження  базувалось  на  пріоритетних  принципах:

адресності і добровільності. 

У  процесі  експериментального  дослідження  здійснювалося  систематичне

спостереження  за  процесом  навчання  студентів  –  майбутніх  соціальних

педагогів, – а також відбувалося своєчасне коригування роботи як студентів, так

і педагогів.  Під  час  проведення  експерименту  застосовувати  діагностичний

інструментарій,  який  був  доступний  в  плані  розуміння  й  адекватний  щодо

сприйняття студентами.

Методами дослідження були: 

– вивчення  й  узагальнення  досвіду  роботи,  програмно-нормативних

документів;

– педагогічне  спостереження  для  додаткової  перевірки  даних,  збирання

фактичного матеріалу в процесі дослідження; 

– опитування (анкетування, тестування, бесіди) із  метою визначення рівня

сформованості  професійної  комунікації  у  студентів  вищих  педагогічних

навчальних закладів;

–  статистичні методи математичної обробки результатів експериментальної

роботи для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних.

Експеримент проводився в Комунальному закладі  „Харківська гуманітарно-

педагогічна  академія” Харківської  обласної  ради,  Східноєвропейському

національному  університеті  імені  Лесі  Українки,  Київському  національному

університеті  імені  Бориса  Грінченка,  Державному  закладі  „Луганський

національний університет імені Тараса Шевченка” упродовж 2010-2015 років.
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До  експерименту  було  залучено  120  студентів.  Їх  розподілили  так:  одна

контрольна група К (29 студентів) і три експериментальні (Е1 – 30 осіб, Е2 – 30 осіб

та Е3 – 31 особа).

Склад вибірки експериментальних груп (Е1, Е2, Е3) такий: 

– до  першої  експериментальної  групи  (Е1) увійшли  30  студентів

Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської

обласної ради;

– до  другої  експериментальної  групи  (Е2  )  увійшли  30  студентів

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

– до третьої експериментальної групи (Е3  ) увійшов 31 студент Київського

національного університету імені Бориса Грінченка.

Усього 91 особа. 

До  контрольної  групи  (К)  увійшли  29  студентів  Державного  закладу

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Валідність  експериментальних  груп  було  доведено  методом  рангової

кореляції.  За  критерієм  Пірсона  (2)  [107]  визначили  групи,  що  мають  близькі

вихідні  значення  стосовно  вироблених  критеріїв  і  показників  сформованості

готовності  майбутніх  соціальних педагогів  до професійної  комунікації  в процесі

педагогічних практик. Ці дані ми наведемо у 3 пункті 2 розділу дисертації.

Об’єктивно  оцінити  результати  експериментальної  роботи  можливо  лише

у тому  випадку,  якщо  її  ретельно  сплановано,  характеризується  відкритістю

й масовістю,  а  також доступна  для  спостереження  будь-якому  членові  науково-

педагогічного колективу вищого навчального закладу, а результати систематично

піддаються  науковому  аналізу,  висновки  та  рекомендації  вчасно  коригуються

й контролюються в процесі експериментальної роботи.

Відповідно до вищезазначеного було укладено програму експериментальної

роботи  для  перевірки  ефективності  моделі  формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик,

яку репрезентовано в таблиці 2.1.
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Таблиця 2.1

Програма експериментальної роботи щодо перевірки ефективності моделі формування

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних

практик

№
з/п

Зміст експериментальної роботи Форми та методи
роботи

Термін виконання

1. Констатувальний етап експерименту:
–  створення  експериментальних

і контрольної груп студентів;
–  створення  системи  діагностики

формування  готовності  майбутніх
соціальних  педагогів  до  професійної
комунікації  в  процесі  педагогічних
практик;

–  визначення  наявного  рівня
сформованості  готовності  майбутніх
соціальних  до  професійної  комунікації  в
процесі педагогічних практик.

Методи вхідної
експрес-діагностики

(тестування,
анкетування)

2010 - 2011 рр.

2. Формувальний  етап  експерименту:
практична  реалізація  моделі  формування
готовності майбутніх соціальних педагогів
до  професійної  комунікації  в  процесі
педагогічних практик.

Дидактичні та
практичні методи

2012 - 2013 рр.

3. Контрольний етап експерименту:
– перевірка  ефективності  моделі

формування  готовності  майбутніх
соціальних  педагогів  до  професійної
комунікації  в  процесі  педагогічних
практик;

підведення  підсумків  та  інтерпретація
результатів експериментальної роботи.

Методи вхідної
експрес-діагностики

(тестування,
анкетування).

Обробка
експериментальних

даних,
формулювання

висновків

2014 – 2015 рр.

Головне завдання нашого експериментального дослідження – це перевірка

ефективності  розробленої моделі формування готовності  майбутніх соціальних

педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик.

На  констатувальному  етапі  експерименту  з  метою  дослідження  рівня

сформованості  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації  в  процесі  педагогічних  практик  запроваджувалися  методи  вхідної

експрес-діагностики (тестування, анкетування). 
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Мета  формувального  етапу  –  реалізація  моделі  формування  готовності

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних

практик, актуалізація проблемного поля студентів,  рефлексивний початок їхньої

професійно-комунікативної  діяльності.  Результатом  роботи  є  формування  у

студентів – майбутніх соціальних педагогів – особливостей своєї „Я-концепції” та

готовності до професійної комунікації. 

У  ході  нашої  роботи  передбачалося  запровадження  системи  неперервної

педагогічної  практики  для  саморозвитку  професійної  комунікації  майбутніх

соціальних  педагогів  й  залучення  їх  у  практичну  діяльність  –  усі  види

педагогічних  практик  –  та  проведення  в  позанавчальний  час  комунікативних

тренінгів. 

Головною  цільовою  установкою  для  експериментальних  груп

при проведенні  формувального  етапу  експерименту  є  обов’язкова  реалізація

теоретично  обґрунтованої  моделі  формування  готовності  майбутніх  соціальних

педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик.

На контрольному етапі експериментальної роботи здійснювалось повторне

вимірювання  тих  показників  рівня  сформованості  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик,

що й під час  „вхідної експрес-діагностики”, порівняльний аналіз спостережених

змін та інтерпретація результатів дослідження.

Із  метою  аналізу  результатів  експериментального  дослідження

для оцінювання  ефективності  спроектованої  моделі  формування  готовності

майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації  в  процесі

педагогічних  практик  ми  обґрунтували  критерії  (особистісний,  мотиваційний,

емоційно-вольовий, когнітивний), показники та рівні сформованості  готовності

до професійної комунікації. Вони були описані в 1 розділі пункті 3  дисертаційної

роботи.

Зазначимо,  що  при  запровадженні  комплексу  взаємодоповнювальних

методів  ми  отримали  багатий  експериментальний  матеріал,  систематизували

й  узагальнили отримані дані, що в остаточному підсумку дало можливість дійти
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висновку  про  ефективність  розробленої  моделі;  добору  навчальних  методів,

форм,  які  варто  запроваджувати  в  процесі  формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик.

Вивчення проблеми формування готовності майбутніх соціальних педагогів

до професійної комунікації в процесі педагогічних практик, визначення ступеня

її  розробленості  в  теорії,  виокремлення  суттєвих  ознак  самого  феномена

готовності соціальних педагогів до професійної комунікації є для нас необхідною

й достатньою підставою для проведення діагностики сформованості  готовності

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних

практик. 

Ми проаналізували й визначили, що комунікацією в професійній діяльності

здійснюється три основні функції: комунікативна, інтерактивна, перцептивна. 

Критерії  сформованості  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів

до професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних  практик  мають  також

відповідати вищезазначеним функціям і відображати такі вміння: 

•  уміння  вести  вербальний  і  невербальний  обмін  інформацією,  а  також

проводити діагностування особистих властивостей і якостей співрозмовника; 

•  уміння  виробляти  стратегію,  тактику  й  техніку  взаємодії  з  людьми,

організовувати  їхню  спільну  діяльність  для  досягнення  певних  соціально

значущих цілей; 

•  уміння  ідентифікувати  себе  зі  співрозмовником,  розуміння  партнера

по  спілкуванню та емпатійно ставитися до нього. 

Для вдосконалення зазначених умінь ми запропонували поетапну реалізацію

моделі  формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до професійної

комунікації в процесі педагогічних практик. 

Реалізація  вищезазначеного  можлива  за  умов  реалізації  поетапної  моделі

формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації в процесі педагогічних практик. 

Відповідно  до  поставлених  завдань  нами  були  урізноманітнені  форми

організації  навчання та практичної  діяльності  експериментальних груп:  замість
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колективних форм ми запровадили індивідуальну та групову. Студентів залучили в

діяльність  тимчасових  творчих  груп,  де  вони  індивідуально  розробляли  й

реалізовували  програми  саморозвитку  професійної  комунікації  під  час

проходження різних видів педагогічних практик. 

Це  дозволило  перетворити  студентів,  майбутніх  соціальних  педагогів,  із

пасивних  виконавців  на  дослідників,  експериментаторів,  які  оволодівали

навичками  дослідницької  діяльності,  займалися  створенням  проектів,  програм

дослідно-експериментальної роботи з удосконалення власного стилю професійної

комунікації. 

Для репрезентації вищезазначеного досвіду, результатів експериментальної

й  дослідницької  діяльності  здобувачів  педагогічних  вишів  були  запропоновані

науково-практичні  конференції  за  підсумками  проходження  різних  видів

педагогічних практик, конкурси педагогічної  майстерності,  семінари, проблемні

столи тощо. 

Саме  зазначеною  діяльністю  й  був  забезпечений  високий  рівень

сформованості  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації в процесі педагогічних практик.

На  констатувальному  етапі  до  вже  обґрунтованих  критеріїв  формування

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі

педагогічних практик, дібрали методики для перевірки їх валідності, завдяки чому

створили  своєрідну  систему  діагностики  формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик

(табл. 2.2). 

Таблиця 2.2

Система діагностики формування готовності майбутніх соціальних

 педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик

№
з /п

Критерії Запроваджена методика діагностики

1. Особистісний Адаптована  анкета  для  визначення  рівня  сформованості
готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної
комунікації в процесі педагогічних практик. 
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Продовження таблиці 2.2

2. Мотиваційний Діагностика  мотиваційних  орієнтацій  у  міжособистісних
комунікаціях І. Ладанова, В. Уразаєва [192].

3. Емоційно-
вольовий

Методика „Діагностика рівня емпатії” І. Юсупова [222].

4. Когнітивний [222].

Для  більшої  зручності  розглянули  критерії  та  показники  готовності

майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації  із  методиками

оцінювання їх рівня й відобразили їх у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Критерії та показники формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної

комунікації в процесі педагогічних практик

№
з/п

К
р

и
те

р
ії Показники Запроваджені методики

оцінювання рівня
формування готовності до
професійної комунікації

Мета запровадження

1

О
со

би
ст

іс
ни

й Ставлення до змісту 
професійної комунікації
й об’єкту її реалізації 
під час проходження 
різних видів 
педагогічних практик

Адаптована анкета для 
визначення рівня 
сформованості готовності 
майбутніх соціальних 
педагогів до професійної 
комунікації в процесі 
педагогічних практик

Перевірка сформованої 
готовності 
до професійної 
комунікації

2

М
от

ив
ац

ій
ни

й  Готовність 
до виявлення 
професійної комунікації

Діагностика мотиваційних 
орієнтацій в 
міжособистісних 
комунікаціях  І. Ладанова, 
В. Уразаєва [192]

Визначення основних 
комунікативних 
орієнтації та їх 
гармонійності в процесі 
формального спілкування

3

Е
м

оц
ій

но
-в

ол
ьо

ви
й Емоційно-вольова 

регуляція процесу 
й результату виявлення 
емпатії у процесі 
професійної комунікації

Методика „Діагностика 
рівня емпатії” І. Юсупова
 [222]

Визначення рівня 
комунікативної емпатії 
у студентів – майбутніх 
соціальних педагогів
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Продовження 2.3

4
К

ог
ні

ти
вн

ий Досвід виявлення 
професійної комунікації
в різноманітних 
стандартних і 
нестандартних 
ситуаціях

Методика вивчення 
здібностей 
до самоуправління 
у спілкуванні [222]

Визначення рівня 
самоконтролю 
у спілкуванні у студентів 
- майбутніх соціальних 
педагогів під час 
проходження різних видів
педагогічних практик

Ми вирішили розпочати дослідження наявного рівня готовності майбутніх

соціальних до професійної комунікації в процесі педагогічних практик із аналізу

результатів вищезазначених критеріїв.

Проаналізуймо  професійну  комунікацію  майбутніх  фахівців  соціальної

педагогіки  відповідно  до  особистісного  критерію.  Ми  вирішили  оцінити  його

за  складеною  разом  із  експертами  адаптованою  анкетою,  у  якій  студентам

запропоновано охарактеризувати твердження (Додаток А).

Із  метою  вимірювання  наявного  рівня  готовності  до  професійної

комунікації, ставлення до неї об’єкта її застосування під час проходження різних

видів  педагогічних  практик  ми  розробили  показники  вимірювання,  які  для

зручності ми відобразили в таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4

Показники визначення наявного рівня готовності 

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації 

в процесі педагогічних практик

№ 
з/п

Рівень Числовий
показник

Теоретичне обґрунтування

1. Високий 2 бали Високий  рівень  оволодіння  теоретичними
знаннями, добре розвинені інтелектуальні здібності,
чітке  і  правильне  уявлення  при відповіді  на
запитання, правильність, логічність мислення.

2. Середній 1 бал Оволодіння  знаннями  на  достатньому,  але
не досить  високому  рівні,  певне  уявлення
про сутність виконання завдань.

3. Низький 0 балів Немає  точного  уявлення  про  виконання
запропонованих  завдань,  недотримання  в  мисленні
наведених вище параметрів.
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На підставі  аналізу  відповідей на запитання анкети дійшли висновку,  що

в  респондентів  в  основному  поверхові  несистематизовані  знання  з  питань

професійної комунікації й, відповідно, елементарні уявлення про її  наповнення.

Результати представлено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Дані рівневого розподілу студентів 

експериментальних та контрольної груп  за адаптованою анкетою 

(особистісний критерій)

Рівень КЗ „Харківська
гуманітарно-
педагогічна

академія„ Харківської
обласної ради

(Е1)

Східноєвропейський
національний

університет імені Лесі
Українки

(Е2)

Київський
національний
університет

імені Бориса Грінченка
(Е3)

ДЗ „Луганський
національний
університет 
імені Тараса
Шевченка„ 

(К)

к-ть осіб % к-ть осіб % к-ть осіб % к-ть осіб %

Високий
5 16,7 6 20 6 19,4 7 24,2

Середній 14 46,6 14 47 13 41,9 11 37,9

Низький
11 36,7 10 33 12 38,7 11 37,9

Разом
30 100 30 100 31 100 29 100

Аналіз отриманих результатів став підставою для такого твердження:

– для педагогічного експерименту були обрані групи студентів – майбутніх

соціальних педагогів – із приблизно однаковим рівнем готовності до професійної

комунікації;

– доцільно послуговуватися запропонованими критеріями оцінювання рівнів

готовності до професійної комунікації. 
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Рис. 2.1. Діаграма рівневого розподілу даних студентів експериментальних

і контрольної груп за адаптованою анкетою 

(особистісний критерій)

Для  перевірки  другого  критерію  (мотиваційного)  ми  запроваджували

діагностику  мотиваційних  орієнтацій  у  міжособистісних  комунікаціях

І. Ладанова, В. Уразаєва [192] (Додаток Б). Результати представлено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Дані рівневого розподілу студентів експериментальних та контрольної груп 

за діагностикою мотиваційних орієнтацій 

у міжособистісних комунікаціях  І. Ладанова, В. Уразаєва 

(мотиваційний критерій)

Рівень КЗ „Харківська
гуманітарно-
педагогічна

академія„ Харківсь
кої обласної ради

(Е1)

Східноєвропейський
національний

університет імені Лесі
Українки

(Е2)

Київський
національний
університет
імені Бориса

Грінченка
(Е3)

ДЗ „Луганський
національний
університет 
імені Тараса
Шевченка„

 (К)

к-ть
осіб

% к-ть осіб % к-ть
осіб

% к-ть
осіб

%

Високий 9 30 7 23,4 8 25,8 10 34,5
Середній 12 40 14 46,6 13 41,9 11 37,9
Низький 9 30 9 30 10 32,3 8 27,9
Разом 30 100 30 100 31 100 29 100
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Підсумовуючи всі  бали,  отримані  в  результаті  дослідження,  ми отримали

такі результати:

– в експериментальних групах (Е1- 30%; Е2- 23,4%; Е3- 25,8%)  – 24 особи

набрали  більше  64  балів,  що  становить  26,4%,  і  є  показником  наявності

абсолютної  гармонічності  комунікативної  орієнтації,  що,  імовірно,  сприятливо

позначається на самопочутті студентів. У 28 осіб (Е1- 30%; Е2- 30%; Е3- 32,3%) цей

показник дорівнює 29 балам і менше, що становить 30,8%;

– у контрольній групі – 10 осіб набрали більше 64 балів, що становить

34,5%  і  є  показником  наявності  абсолютної  гармонічності  комунікативної

орієнтації,  що,  імовірно,  сприятливо  позначається  на  самопочутті  студентів.

У 8 студентів цей показник дорівнює 29 балам і менше, що становить 27,9%.

На  підставі  вищезазначеного  можемо  свідчити,  що  в  експериментальних

і  контрольній групах показник мотиваційного критерію приблизно на однаковому

рівні.

Рис. 2.2. Діаграма рівневого розподілу даних студентів експериментальних

і контрольної груп за діагностикою мотиваційних орієнтацій 

в міжособистісних комунікаціях І. Ладанова,  В. Уразаєва 

(мотиваційний критерій)
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Для перевірки емоційно-вольового критерію ми запроваджували  методику

„Діагностика  рівня  емпатії” І. Юсупова [222]  (Додаток  В).  Мета  проведення  –

визначення  рівня  комунікативної  емпатії  у  студентів  –  майбутніх  соціальних

педагогів.  Проведеною  перевіркою  ми  досягли  результатів,  які  представляємо

представимо в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Дані рівневого розподілу студентів експериментальних та контрольної груп

 за діагностикою рівня емпатії  І. Юсупова

(емоційно-вольовий критерій)

Рівень КЗ „Харківська
гуманітарно-
педагогічна

академія„ Харкі
вської обласної

ради
(Е1)

Східноєвропейський
національний університет

імені Лесі Українки
(Е2)

Київський
національний
університет

імені Бориса Грінченка
(Е3)

ДЗ „Луганський
національний
університет 
імені Тараса
Шевченка„

 (К)

к-ть осіб % к-ть осіб % к-ть осіб % к-ть осіб %

Високий 9 30 8 26,6 9 29 10 34,5

Середній 11 36,7 11 36,7 12 38,7 10 34,5

Низький 10 33,3 11 36,7 10 32,3 9 31

Разом 30 100 30 100 31 100 29

100

Результати  дослідження  стали  підставою  для  висновку,

що в експериментальних групах (Е1- 30%; Е2- 26,6%; Е3- 29%) – 26 осіб високого

й  дуже  високого  рівня  емпатійності,  що  становить  28,6%  та  низького  рівня  

(Е1- 33,3%; Е2- 36,7%; Е3- 32,3%) – 28 осіб (34,1%) відповідно, але для фахівця з

соціальної педагогіки ці показники вважаються низькими. 

У  контрольній  групі  показники  вищі,  а  саме:  високий  рівень  –  10  осіб

(34,5%), низький  – 9 осіб (31%).
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Рис. 2.3. Діаграма рівневого розподілу даних студентів експериментальних

і контрольної груп за діагностикою рівня емпатії І. Юсупова 

(емоційно-вольовий критерій)

Для  перевірки  когнітивного  критерію  ми  запроваджували  методику

вивчення здібностей до самоуправління у спілкуванні [222] (Додаток Г).

Мета  проведення  –  визначення  рівня  самоконтролю  у  спілкуванні

у  студентів – майбутніх соціальних педагогів – під час проходження різних видів

педагогічних  практик.  Проведеною  перевіркою  дістали  такі  результати,  які

представили в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8

Дані рівневого розподілу студентів експериментальних та контрольної груп 

за методикою вивчення здібностей до самоуправління у спілкуванні 

(когнітивний критерій)

Рівень КЗ „Харківська
гуманітарно-
педагогічна

академія„ Харківськ
ої обласної ради

(Е1)

Східноєвропейський
національний
університет

імені Лесі Українки

(Е2)

Київський
національний

університет імені
Бориса Грінченка

(Е3)

ДЗ „Луганський
національний
університет 
імені Тараса
Шевченка„

 (К)

к-ть осіб % к-ть осіб % к-ть осіб % к-ть осіб %
Високий 7 23,3 8 26,6 8 25,8 11 37,9
Середній 13 43,4 12 40 14 45,2 12 41,4
Низький 10 33,3 10 33,4 9 29 6 20,7

Разом 30 100 30 100 31 100 29 100
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Отже,  перед  проведенням  формувального  етапу  експериментального

дослідження ми визначили такі результати:

–  в  експериментальних  групах  здібності  в  межах  високого,  середнього

та  низького рівнів самоуправління у спілкуванні. 

Високий  рівень  здібності  до  самоуправління  у  спілкуванні  (Е1-  23,3%;  

Е2-  26,6%;  Е3-  25,8%)  спостерігаємо  у  23 осіб,  що  становить  25,3%

досліджуваних, середній (Е1- 43,4%; Е2- 40%; Е3- 45,2%) – у 39 осіб, що становить

42,9%, а  низький (Е1- 33,3%; Е2- 33,4%; Е3- 29%)  – у 29 осіб, що становить 31,8%;

–  у  контрольній  групі  відповідно:  високий  рівень  здібності

до самоуправління у спілкуванні спостерігаємо в 11 досліджуваних, що становить

37,9%,  середній  –  у  12  осіб,  що  становить  41,4%,  а  низький  –  в  6  осіб,

що становить 20,7%.

      
Рис. 2.4. Діаграма рівневого розподілу даних студентів експериментальних

і контрольної груп за методикою вивчення здібностей 

до самоуправління у спілкуванні

(когнітивний критерій)

Порівняння результатів доекспериментального аналізу системи діагностики

сформованості  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації у процесі педагогічних практик експериментальних і контрольної груп

наведено в таблиці  2.9 та рис. 2.5.
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Таблиця 2.9

Узагальнені дані особистісних змін студентів

 експериментальних  і контрольної груп

 до проведення формувального етапу експерименту (%)

Методика Дослі-
джу-
вані

Рівні Констатувальний етап дослідження

К
ри

те
рі

ї

К
ом

по
не

нт
и

Експериментальні групи Контрольна
група, К

Е1 Е2 Е3 К

к-ть
осіб

% к-ть
осіб

% к-ть
осіб

% к-ть
осіб

%

Адаптована анкета для 
визначення рівня 
сформованості 
готовності майбутніх 
соціальних педагогів 
до професійної 
комунікації в процесі 
педагогічних практик 

О
со

би
ст

іс
ни

й

Д
ія

ль
ні

сн
ий Високий

5 16,7 6 20 6 19,4 7 24,2

Середній
14 46,6 14 47 13 41,9 11 37,9

Низький
11

36,7

10
33 12 38,7 11 37,9

Діагностика 
мотиваційних 
орієнтацій 
у міжособистісних 
комунікаціях  
І. Ладанова, 
В. Уразаєва

М
oт

ив
aц

iй
ни

й

М
oт

ив
aц

iй
ни

й Високий
9 30 7 23,4 8 25,8 10 34,5

Середній
12 40 14 46,6 13 41,9 11 37,9

Низький

9 30 9 30 10 32,3 8 27,9

Методика 
„Діагностика рівня 
емпатії” І. Юсупова

П
ер
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ив
ни

й

Е
м
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ій

но
-в
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ьо
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й Високий 9 30 8 26,6 9 29 10 34,5

Середній 11 36,7 11 36,7 12 38,7 10 34,5

Низький 10 33,3 11 36,7 10 32,3 9 31

Методика вивчення 
здібностей 
до самоуправління 
у спілкуванні 

К
oг

нi
ти

вн
ий

К
oг

нi
ти

вн
ий Високий 7 23,3 8 26,6 8 25,8 11 37,9

Середній 13 43,4 12 40 14 45,2 12 41,4

Низький 10 33,3 10 33,4 9 29 6 20,7
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Рис. 2.5. Результати даних студентів експериментальних і контрольної груп

до проведення формувального етапу експерименту за високим рівнем

Отже, на  підставі  аналізу  отриманих  у  результаті  проведення  системи

діагностики формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до

професійної комунікації  у процесі  педагогічних практик в експериментальних і

контрольній групах даних дійшли таких висновків:

– для  педагогічного  експерименту  була  обрана  вивірена  система

діагностики, за якого різносторонньо можна перевірити гіпотезу дослідження; 

– були сформовані групи студентів – майбутніх соціальних педагогів – із

приблизно  однаковим  наявним  рівнем  готовності  до  професійної  комунікації,

а  контрольну  –  склали  студенти  з  вищими  показниками  порівняно

з  експериментальними групами; 

– доцільність  послуговування  запропонованими  критеріями  та

показниками  оцінювання  рівнів  готовності  студентів  –  майбутніх  соціальних

педагогів – до професійної комунікації в процесі педагогічних практик.
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2.2  Реалізація  моделі  формування  готовності  майбутніх  соціальних

педагогів до професійної комунікації у процесі педагогічних практик

Проведена  й  обґрунтована  в  пункті  1.3.  дисертації  детальна  теоретична

розробка  моделі  формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів

до професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних  практик  дала  можливість

здійснити  її  впровадження  в  реальний  процес  освіти  студентів,  майбутніх

соціальних педагогів, характеристику якого ми наводимо нижче. 

Модель  формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів

до професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних  практик  являє  собою

спеціально  організовану  узгоджену  взаємодію суб’єктів  (викладачів,  керівників

практик  від  кафедр)  та  об’єктів  (студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів),

що  реалізується через докладно розкриті нами вище мету, принципи, завдання,

зміст, форми й методи. 

Посилаючись  на  традиційні  погляди  про  найважливіші  етапи  будь-якого

педагогічного  процесу  (В. Безрукова,  І. Підласий  та  ін.),  визначили  таку

послідовність  процесу  реалізації  моделі  формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик,

якого передбачається:

1. Поглиблення  знань  професійної  комунікації  на  заняттях  із  навчальних

дисциплін  „Педагогіка”,  „Соціальна  педагогіка”,  „Соціальна  психологія”,

„Комунікативна  майстерність  соціального  педагога”,  „Методика  роботи

соціального  педагога  в  закладах  освіти”,  „Технології  соціально-педагогічної

діяльності”  із  запровадженням  ігрових,  активних,  інтерактивних  методів  на

лекційних,  семінарських,  практичних  заняттях  і  в  самостійній  роботі  з  певної

навчальної дисципліни.

2. Проведення у позанавчальний час комунікативних тренінгів для студентів

експериментальних груп.
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3. Доповнення  завдань  педагогічних  практик  для  студентів

експериментальних груп завданнями комунікативного характеру.

4. Укладання рекомендацій для викладачів, керівників педагогічних практик

від  кафедри соціальної  педагогіки та соціальної  роботи щодо реалізації  моделі

формування  готовності  до  професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних

практик у студентів експериментальних груп.

Метою  формувального  етапу  експериментального  дослідження

щодо формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації  в  процесі  педагогічних  практик  є формування  у  студентів

експериментальних  груп  готовності  до  професійної  комунікації  в  процесі

педагогічних  практик,  розширення  й  поглиблення  комунікативних  знань,

удосконалення  вмінь  і  навичок  професійної  комунікації,  активізація  мотивації

до  здійснення  професійної  комунікації,  формування  спроможності  до

комунікативної емпатії й рефлексії. 

Завданнями  формувального  етапу  експериментального  дослідження

визначали  вдосконалення соціально-психологічних  умінь,  міжособистісної

взаємодії,  нерозривність  педагогічного  процесу  з  педагогічним  спілкуванням,

проектування  можливих  ефективних  засобів  подання  інформації  на  основі

передбачення  можливих  результатів  її  сприйняття,  проектування  власної

виконавчої  діяльності  в  процесі  різних  видів  педагогічних  практик,  виконання

яких  сприятиме  підвищенню  ефективність  процесу  формування  готовності

майбутніх  фахівців  соціальної  сфери  до  професійної  комунікації  в процесі

педагогічних практик. 

Основну  роботу  щодо  формування  у  студентів  експериментальних  груп

готовності  до  професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних  практик,

розширення й поглиблення комунікативних знань, удосконалення вмінь і навичок

професійної  комунікації,  активізація  мотивації  до  здійснення  професійної

комунікації,  формування спроможності  комунікативної  емпатії  та  рефлексії  має

здійснюватися через здійснення відповідною діяльністю:
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• проведення лекційних, семінарських, практичних занять із навчальних

дисциплін  „Педагогіка”,  „Соціальна  педагогіка”,  „Соціальна  психологія”,

„Комунікативна  майстерність  соціального  педагога”,  „Методика  роботи

соціального  педагога  в  закладах  освіти”,  „Технології  соціально-педагогічної

діяльності” з запровадженням ігрових, активних, інтерактивних методів;

• вироблення  рекомендацій  для  викладачів,  керівників  педагогічних

практик  від  кафедри соціальної  педагогіки  щодо реалізації  моделі  формування

готовності до професійної комунікації в процесі педагогічних практик у студентів

експериментальних груп (Додатки  Е, Ж).

Зазначимо,  що  для  формування  діяльнісного  компонента нами

проаналізовано форми й методи роботи, запроваджені при проведенні лекційних

занять  вищезазначених  дисциплін  щодо  формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик в

аспекті особистісно орієнтованого підходу. 

Для цього ми розширили кордони інтелектуальних можливостей студентів.

Інтерес  до  матеріалу,  що  вивчався,  елементи  емоційності  й  уникнення

одноманітності  в лекціях  стимулювали  до  оперативного  сприйняття  й

усвідомлення інформації. 

Під час проведення практичних занять широко проваджувалися технології

активного навчання: соціально-педагогічні ситуації („Несправедливість”, „Невже

життя  закінчилось?”,  „Довіра”,  „Зачароване  коло”,  „У  пошуках  щастя”,

„Безпорадність”,  „Зрада”  тощо)  –  проводились  сюжетно-рольові  ігри

(„Як розбудити  клієнта?”,  „Обговори  свої  проблеми”,  „Ключовий  момент”,

„Віднайди інформацію”, „Вислухай мене” тощо). 

При цьому акцент був зроблений на організації професійно-орієнтаційної та

індивідуальної роботи. Зокрема, запроваджувалися такі види практичної роботи,

як вирішення проблемної ситуації в роботі з суб’єктом соціальної взаємодії, коли

кожен учасник пропонував власний варіант, обґрунтовуючи свою позицію.

Сюжетно-рольова  гра  відрізнялася  від  аналізу  ситуації  запровадженням

елементів  театралізації,  моделюванням  реальних  умов  професійної  діяльності,
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програванням тієї чи іншої ролі (соціального працівника, адміністратора, лікаря,

клієнта тощо). Це допомагало студентові відчути свої сильні та слабкі сторони в

процесі спілкування. 

У сюжетно-рольовій грі легше вийти за звичні рамки стереотипів поведінки,

віднаходити й активно послуговуватися новими елементами спілкування. Із цією

метою в процесі програвання різних соціальних ситуацій кожному студентові були

запропоновані  обставини, роль і дії, найменш характерні для стилю, яким він уже

володіє (Додаток З). 

Основним  завданням  визначених  форм  було  здійснення  корекції  власної

життєвої концепції студентів, її професійних аспектів. Абсолютна більшість вправ

або  завдань  будувалась  за  принципом  контрасту  між ефективними

й  неефективними прийомами реагування, поведінки чи діяльності. 

Після розв’язання  соціально-педагогічних ситуацій,  завершення сюжетно-

рольових  ігор  чи  певного  циклу  тренінгових  занять  підводився  підсумок  і

прогнозувалися  шляхи  подальшого  індивідуального  вдосконалення

комунікативних умінь і  навичок.

Широко  запроваджувались  такі  інтегративні  методи  роботи,  як  групова

дискусія, обговорення ситуацій, завдяки чому учасники правильно формулювали

власні  думки,  відстоювали  свої  позиції,  обґрунтовували  стратегію  власної

поведінки. При цьому кожен зі студентів мав можливість за таких педагогічних

умов реалізувати комунікативні вміння на певному рівні.

Наприклад, виконувались такі вправи, як „Візуальне відчуття”, метою якої

є  вдосконалення перцептивних навичок сприйняття й репрезентація один одного

в  навчальному  процесі;  „Через  скло” – налагодження  взаємопорозуміння

партнерів  спілкування  на  невербальному  рівні;  „Дискусія”  –  досягнення

взаємопорозуміння  партнерів  спілкування  на  невербальному  рівні;  „Так” –

удосконалення  навичок  емпатії  й  рефлексії  під  час  вирішення  соціально-

педагогічних завдань тощо. 

Створення  демократичного  мікроклімату,  що  сприяє  формуванню

професійного  мислення  майбутнього  соціального  педагога  під  час  проведення
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семінарських  занять  є  можливим  за  умови  дотримання  певних  правил:  чітко

й  доступно формулювати власну точку зору, прагнути донести її до слухача, вести

коректний  діалог,  уникати  поспішних  висновків,  вислухати  співбесідника  до

кінця, зацікавити його власною точкою зору, віднайти раціональне зерно в  чужій

думці,  не  монополізувати  часу  розмови,  досягти  спільної  думки і  захистити  її

перед  усією  групою.  Різноманітні  форми  професійної  комунікації  на

семінарському  занятті  можуть  бути  об’єднані  в  кілька  груп:  а)  індивідуально-

колективна  комунікація;  б) професійна  комунікація  в  парах;  в)  професійна

комунікація в малих групах.

Також  варто  зазначити,  що  неможливо  обійтися  без  проведення

індивідуально-колективної роботи: із  одного боку, необхідне вираження власної

точки зору кожного студента, а з іншого – висловлення всіх присутніх по черзі,

тому слухачем є вся аудиторія. 

Ця  форма  організації  формування  готовності  до  професійної  комунікації

майбутніх  соціальних  педагогів  є  доцільною,  коли  викладач  розпочинає  низку

семінарських занять, ознайомлює студентів зі змістом наступної роботи, зі своєю

методичною позицією й  вимогами,  започатковує  обговорення  основних правил

спільної  діяльності  й  поведінки.  До  таких  правил  можна віднести,  наприклад,

такі: 

а)  безпосередня  участь  у  семінарському  занятті  є  показником

відповідальності студента за свою професійну комунікацію: кожен працює заради

формування своєї професійної комунікації;

 б) за допомогою можна звертатися завжди й до будь-якого джерела;

 в)  кожен має право на висловлювання,  проте  не слід заважати говорити

іншому;

 г)  „відмінна” оцінка за відповідь означає,  що вона повинна бути чимось

відмінною від матеріалів лекції, містити власний творчий доробок студента. 

Із нашого погляду,  протягом усього циклу семінарських занять необхідно

періодично  з’ясовувати  в  підсумкових бесідах  зі  студентами їхні  індивідуальні

пізнавальні потреби щодо формування професійної комунікації, наявні прогалини,
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сумнівні  випадки;  цікавитися  їхніми  побажаннями;  обговорювати  перспективи

покращення власної професійної комунікації.

Не менш важливим для вдосконалення професійної комунікації є виконання

різноманітних особистісно орієнтованих вправ (Додаток К).

Варто  зазначити,  що  таку  вправу,  як  „інтелектуальний  штурм” доцільно

проводити  під  час  індивідуально-колективної  роботи  зі  студентами

на  семінарському  занятті.  „Інтелектуальним  штурмом”  передбачається

генерування  понять,  викликаних  асоціативними  зв’язками  з  певною  темою,

незалежно від того, наскільки віддаленими вони здаються на перший погляд.

 Педагоги зазначають, що це ефективний спосіб подолання невпевненості

студента  в  собі,  у  власній  професійній  комунікації,  чим  гальмується

комунікативна активність. 

Зазначена  стратегія  поведінки,  що  виробляється  завдяки  зазначеному

прийому,  є  досить  мотиваційного  для  студентів,  оскільки  цікаві  й  незвичайні

асоціації, наведені одними студентами, заохочують до участі інших, що в цілому

надає  діяльності  творчого  характеру  на  семінарському  занятті,  під  час  якого

й  передбачається  формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів

до  професійної комунікації.

Цікавою  є  така  форма  залучення  студентів-учасників  семінару

до колективного обміну думками в процесі поточної роботи над темою, як раунд:

усі студенти почергово висловлюються протягом обмеженого часу (1-2 хвилини) із

приводу запропонованої проблеми чи висвітлюваного питання, причому питання

– проблеми, що виноситься на раунд, може або бути попередньо запропонованими

для домашнього розгляду, або порушуватися безпосередньо на занятті.

Нового, професійно-комунікативного забарвлення можна надати такій формі

роботи,  як  студентські  запитання.  Для  цього  слід  пустити  по  колу  декілька

аркушів – за кількістю присутніх, запропонувавши кожному студентові записати

на ньому одне запитання з теми навчального заняття, відповідь на яке цікавить

його найбільше чи викликає найбільші труднощі. Після короткого узагальнення
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всього списку запитань із метою уникнення повторів запитання записуються на

дошці, а вже потім робота може проводитися у двох напрямах:

Перший  напрям  –  студент  за  власним  бажанням  відповідає  одразу

на  запитання, у якому він орієнтується найкраще.

Другий напрям – студенти вільно обирають запитання і  після нетривалої

підготовки дають відповідь, із якою ознайомлюють усю групу. Можливий варіант

поєднання двох напрямів.

Розглядаючи  більш ґрунтовно заключний етап  заняття  чи  теми,  доцільно

запровадити  роботу,  спрямовану  на  самооцінювання студентів,  їхню рефлексію

власної  комунікативної  діяльності.  Такою  роботою  передбачається,  що  кожен

студент, учасник семінару, і викладач також, називає й поціновує одну, із погляду

автора,  позитивну  чи  негативну  сторону  заключного  заняття,  аналізує  власні

досягнення й невдачі. 

За такої форми зворотного зв'язку викладач отримує чудове підґрунтя для

вдосконалення організації навчального процесу, а студенти вчаться формулювати

критерії оцінювання й порівнюють власні оцінки з враженнями своїх колег, що є

передумовою формування професійної комунікації.

Окрім вищезазначеного, у роботі запроваджувалися такі форми професійно-

педагогічної  комунікації,  якими  передбачається  об’єднання  учасників

педагогічного  процесу  парною  чи  груповою  роботою.  Існують,  наприклад,

відкриті  пари,  що  утворюються  довільно  та  являють  собою  діалог  із  певної

соціально-педагогічної  проблеми,  який  імітується  перед  усією  групою.

Співрозмовники  можуть  дотримуватись  як  однієї  точки  зору,  так  і  різних  або

протилежних.  Студентській аудиторії  пропонують оцінити аргументи учасників

диспуту, також корисним буде надати такому діалогові форми рольової гри, у якій

її  учасники  висловлюватимуть  точки  зору,  визначені  рамками  соціально-

педагогічної ролі. 

Якщо  ж  обрати  форму  закритих  (фіксованих)  пар,  студенти  можуть

обговорювати  поставлені  проблеми  з  постійним  партнером,  зазвичай,

одногрупником,  не  виносячи  деталей  обговорення  на  розгляд  аудиторії.  Якщо
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метою  роботи  відкритих  пар  є  демонстрація  самого  процесу  розв’язання

соціально-педагогічної  проблеми,  то  професійна  комунікація  фіксованих

пар  спрямована  на  досягнення  певного  результату,  спільної  думки,  яка  потім

повідомляється іншим. 

Окрім  цього,  професійна  комунікація  в  гнучких  парах  відбувається  за

постійної  зміни співрозмовника,  що обумовлено різними цілями: пошуку серед

учасників  семінару  однодумців  із  певного  соціально-педагогічного  питання,

з’ясування  експертних  оцінок,  підсумок  результатів  виконання  соціально-

педагогічного завдання, широкого опитування з наступним заповненням таблиць,

діаграм тощо.

Варто зазначити, що характерною особливістю наведених вище форм парної

роботи  є  послаблення  психологічного  напруження  в  процесі  комунікації,  що

пов’язане з одноосібним прийняттям рішення, особистісно орієнтованим підходом

до кожного учасника освітнього процесу. Це досягається завдяки атмосфері, ким

обмін  думками  відбувається  в  діалогічній  формі,  переважно  з  обмеженою

кількістю  партнерів,  або  у  формі  гри,  коли  обидва  учасники  комунікації

перебувають в однаковому становищі чи виконують функції, визначені рамками

соціально-педагогічної ролі.

Розглядаючи  роботу  в  малих  групах,  не  зайвим  буде  описати  головну

перешкоду на  шляху здійснення  професійної  комунікації  –  психологічний тиск

відповідальності  за  правильне  розв’язання  проблеми,  що  значно  знижується

в  процесі  організації  спільної  роботи  студентів.  Складні  багатоопераційні

соціально-педагогічні проблеми, для розв’язання яких потрібно чималого часу для

обміркування та розподілу функцій між учасниками (із наступним об’єднанням

зусиль),  можуть розв’язуватися в проблемних групах.  Ці групи утворюються з  

4-6  осіб,  які  мають  справу  з однією  й  тією  ж  проблемою  впродовж  певного

часового  проміжку.  Завдання  кожної  групи  –  віднайти  своє  індивідуальне

розв’язання  соціально-педагогічної  проблеми  й  повідомити  його  іншим

студентам.  При  цьому  викладач  повинен  утримувати  в  полі  зору  всі  групи,

надаючи конкретну допомогу чи здійснюючи загальний моніторинг професійної
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комунікації. У процесі такої роботи студенти, по-перше, багато чого навчаються

один в одного,  а по-друге,  збагачують свій досвід  альтернативними варіантами

виконання отриманого завдання.

Цікавою для нас є і робота в міні-групах, що формуються по 2-3 особи. Така

назву  обумовлена  не  тільки  обмеженою  кількістю  учасників,  а  й  часом,

що  відводиться  для  обговорення.  Ці групи  утворюються  для  обговорення

нескладних  соціально-педагогічних  питань,  пов’язаних  із  оперативним

віднайденням відповідей на поставлені запитання з опорою на текст лекцій, схему,

графік  чи  інше  джерело  інформації,  формулюванням  певного  висновку,

написанням короткого тесту тощо протягом 1-2 хвилин.

Проводячи  роботу  в  групах  за  інтересами,  кількість  учасників  у  кожній

групі  можна  змінювати  відповідно  до  кількості  відомих  точок  зору

на  запропоновану  проблему,  завдяки  чому  можемо  визначити  кількість

прихильників тієї чи іншої гіпотези. 

Однак викладачу попередньо потрібно ознайомити всіх присутніх із різними

підходами до розв’язання соціально-педагогічної проблеми чи різними способами

її  розв’язання,  запропонувати  їм  визначитись  у  своїх  уподобаннях  і  утворити

відповідні  групи  з  метою  розробки  аргументацій  свого  підходу  для  захисту

відповідної гіпотези. 

Також можна запропонувати групам викласти свої  аргументи письмово й

розмістити їх  в  аудиторії на спеціальній дошці для широкого ознайомлення. Така

робота є, безперечно, корисною для формування вмінь аргументувати свою точку

зору, порівнювати різні позиції, об’єктивно оцінювати свої помилки й усувати їх,

що  є  визначальним  для  формування  готовності  до  професійної  комунікації

майбутніх соціальних педагогів.

Та  найбільш  інноваційною  є  форма  роботи  під  назвою  „піраміда”,

що є засобом  поєднання  індивідуальної  роботи,  комунікації  в  парах  і  малих

групах,  це  багаторівнева  форма організації  взаємодії  на  семінарському занятті.

Її  початком є виконання спільного для всієї  групи завдання,  але індивідуально

кожним  студентом-учасником.  Відтак  передбачається  об’єднання  студентів
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у  пари, порівняння їхні записів, з’ясування суперечливих запитань, розроблення

спільного  варіанта  вирішення  поставленого  соціально-педагогічного  завдання.

На  третьому етапі  передбачається  утворення  груп по 4-8  осіб  у  кожній,  перед

якими  ставиться  вже  інше,  більш  складне  соціально-педагогічне  завдання.

У  кінцевому  результаті  одному  представникові  від  кожної  групи  надається

необхідний час для демонстрації результатів колективної роботи на пленарному

засіданні  (вони  також  можуть  бути  подані  письмово  на  дошці).  За  такого

поетапного  підходу  до  складної  проблеми  кожен  наступний  етап  збагачується

аргументацією від попереднього, значно полегшується її розв’язання в цілому.

Загалом,  підсумовуючи  ефективність  перелічених  форм  організації

професійної  комунікації  на  лекційних  та  семінарських  заняттях,  особливо

зазначимо  їх  соціально  значущий  гуманістичний  потенціал,  який  неодмінно

знадобиться  в  наступній  діяльності  студентів,  а  саме  під  час  проходження

педагогічних практик, позааудиторній роботі.

Для формування  мотиваційного компонента,  який полягає в усвідомленні

студентами  експериментальних  груп  напряму  роботи  щодо  формування

готовності  до  професійної  комунікації  та  самостійного  формулювання  ними

власної професійної комунікації  відповідно до принципів,  визначених у моделі,

були запроваджені різноманітні форми позааудиторної пізнавально-розважальної

діяльності  студентів,  завдяки  яким  розширявся  й  посилювався  професійний

вплив  соціального  педагога  на формування  професійної  комунікації  й

комунікативної  компетентності  у  студентів  і  водночас  сприяли  посиленню

мотивації  у  здійсненні  професійної  комунікації  та  задоволенню  їхніх

комунікативних запитів та інтересів [177].

 Досить ефективними виявилися такі  форми роботи,  що впроваджувались

у  позанавчальний  процес  експериментальних  груп.  Це прес-центр,  театральна

студія „Форум-театр” (Додаток М), об’єднання волонтерів, завданням яких було

поглиблення  впливу  соціально-педагогічних  процесів  на  індивідуалізацію

формування  комунікативної  компетентності  та  професійної  комунікації;

розширення  можливостей  комунікативної  соціально-педагогічної  діяльності
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відповідно до конкретної ситуації; сприяння професійному саморозкриттю під час

виконання різних соціальних ролей. 

У  цьому  плані,  як  показали  спостереження  за  експериментальними

групами,  найбільш  ефективною  формою  виявилось  об’єднання  волонтерів,

учасники якого були залучені в реальну діяльність (робота з дітьми з обмеженими

функціональними можливостями; робота щодо профілактики вживання алкоголю

й тютюнопаління в загальноосвітніх навчальних закладах) [179].

При реалізації зазначеної моделі для студентів експериментальних груп на

1 курсі  навчання  також  були  виділені  суб’єкти  педагогічного  впливу:  вищий

навчальний  заклад  і  бази  практики  (дошкільні,  загальноосвітні  та  інтернатні

навчальні заклади, соціальні служби та центри, позаміські заклади оздоровлення

та відпочинку дітей), – що ефективно взаємодіють між собою з метою оптимізації

практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів.

Щодо  формування  перцептивного  компонента вищезазначеної  моделі  у

позанавчальний  час  для  студентів  експериментальної  групи  були  впроваджені

комунікативні тренінги.

У  процесі  проведення  комунікативних  тренінгів  у  позанавчальний  час

основні  зусилля  спрямовувались  на  формування  таких  важливих  складових

професійної  комунікації,  як  поглиблення  комунікативної  емпатії,  афіліації,

атракції,  рефлексії  та  посилення  емоційної  стійкості  в  процесі  здійснення

професійної  комунікації;  досягнення  повної  взаємоповаги  й  довіри  між  усіма

учасниками  групи,  що  повинно  було  сприяти  процесам  саморозкриття  й

самоусвідомлення;  забезпечення  умов  для  взаємопорозуміння  респондентів  під

час  практичних  занять,  завдяки  чому  вони  відчували  власну  причетність  до

спільної справи. 

Завдання та процедури добирались так, щоб їх зміст і спрямованість були

адекватними  до  вимог  програми  навчальної  дисципліни  „Комунікативна

майстерність  соціального  педагогіка”  й  мети  дослідження.  Комунікативний

тренінг розглядається як багатофункціональний метод соціально-психологічного

впливу  на  студента,  майбутнього  соціального  педагога  щодо  формування
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готовності  до  професійної  комунікації,  розвитку  професійно  важливих

комунікативних  якостей  і  властивостей,  особистісних  комунікативних

характеристик [223]. 

Із  погляду  Л. Шепелєвої:  „інтенсивні  короткотривалі  навчальні  заняття

спрямовуються на формування, удосконалення й  систематизацію певних навичок,

необхідних для виконання конкретних особистісних, навчальних чи професійних

завдань,  у  поєднанні  з  підсиленням мотивації  особистості  щодо вдосконалення

роботи” [237, с. 6]. 

Із  погляду  О. Сидоренко,  під  час  комунікативного  тренінгу  розвиваються

такі  форми  поведінки,  які  включають  і  сприймання  партнера  (перцепцію),

і  передачу йому певних сигналів (комунікацію),  і  вплив на нього (інтеракцію),

отже, у ньому мають місце всі складові спілкування [205]. 

Ми  пропонуємо  варіант  роботи  тренінгу  від  назвою  „Інструментарій

„Майстра  ефективної  комунікації”  (Додаток  Л),  адже  саме  майбутні  соціальні

педагоги є найбільш пластичними й готовими сприйняти нові знання, технології,

удосконалювати  необхідні  вміння,  вони  не  обтяжені  вантажем  застарілих

і  неоптимальних  соціально-педагогічних  підходів.  Молоді  фахівці  соціально-

педагогічної  справи  приходять  у  навчальний  заклад  чи  соціальну  службу

зі  значним  вантажем  теоретичних  і  практичних  знань,  але  зіштовхуються

з  проблемою  передачі  їх  учням,  суб’єктам  своєї  діяльності,  із  труднощами

формування  професійної  комунікації.  Програма  цього  тренінгу  спрямована

на  формування готовності до професійної комунікації, ефективного стилю роботи

соціального педагога, реалізації творчого потенціалу студента. 

Комунікативний тренінг  розрахований на  7  занять  із  тривалістю заняття  

3-4 години. Учасники – визначені експериментальні групи. Відповідно до наявних

організаційно-педагогічних  умов  навчального  процесу  заняття  проводяться

щоденно або один раз на тиждень у позанавчальний час.

 Програму укладено за принципом поетапності розвитку експериментальних

груп і поступовості у більш глибокому розумінні кожним учасником самого себе.
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Кожна нова зустріч пов’язана з попередньою і є у змістовому плані основою для

наступної. Уважаємо за доцільне дотримуватися таких етапів тренінгу [204, 237]: 

1) ознайомлення зі специфікою тренінгу як методу; первинна діагностика

очікувань учасників; проведення бесід із метою отримання інформації про рівень

сформованості в учасників професійної комунікації, комунікативних якостей; 

2)  самовизначення  членів групи й визначення групою мети своєї  роботи;

створення  в  групі  атмосфери,  яка  б  сприяла  самопізнанню  й  самовиявленню;

розробка  плану  проведення  тренінгу,  який  містить  організаційні  та  змістові

моменти: комунікативні методики, вправи, ситуації, ігри; 

3)  реалізація  плану  проведення  тренінгу,  залучення  учасників  у  гру;

розширення сфери усвідомлюваного в розумінні комунікативних учинків інших;

формування  чутливості  до  невербальних  засобів  комунікації;  відпрацювання

ефективних засобів спілкування; 

4)  проектування  й  конструювання кожним учасником ефективних засобів

професійної  комунікації;  відпрацювання  індивідуальних  стратегій  і  тактик

ефективної професійної комунікації; 

5)  аналіз  результатів  усього  тренінгу;  рефлексія  змін,  що  відбулися

з учасниками групи за  час  тренінгу;  прогнозування майбутніх  життєвих планів

учасниками групи щодо вдосконалення професійної комунікації. 

Змістовий  матеріал  тренінгу,  як  рекомендує  М. Заброцький,  можна

формувати  з  таких  основних  джерел:  за  рахунок  запропонованих  ведучим

соціально-педагогічних  ситуацій;  за  рахунок  тих  ситуацій,  що  спонтанно

виникають у процесі обговорення, у результаті запровадження методів соціально-

психологічного дослідження, психотехнічних вправ [64].  

Основними формами тренінгу є ділові ігри, групові дискусії, рольові ігри,

модифікації „мозкового штурму”, „конференції ідей” та метод аналізу практичних

соціально-педагогічних ситуацій, що виникали під час проходження педагогічних

практик. 
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Одним  із  вагомих  факторів,  що  впливає  на  ефективність  тренінгу,  є

прагнення  студентів  –  учасників  до  самовдосконалення,  їхня  активність,

відкритість, бажання розвиватись у професійному плані. 

Отже,  під  час  участі  у  тренінгу  майбутні  соціальні  педагоги  пізнають

особливості  сприймання  особистісних  якостей,  поведінки  та  комунікативних

умінь, окреслюються шляхи особистісного вдосконалення. Результатом цих занять

має стати оволодіння учасниками прийомами ефективної професійної комунікації,

налагодження психологічного контакту, активного вислуховування, встановлення

контактів  із  учнями  та  іншими  суб’єктами  професійної  комунікації,  що

забезпечить успішну педагогічну діяльність студентів у майбутньому.

При формуванні когнітивного компонента готовності майбутніх соціальних

педагогів  до  професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних практик,  нами,  за

період  реалізації  вищезазначеної  моделі,  було  створено  мережу  баз  практики

студентів,  що  були  включені  до  системи  співпраці  на  засадах  договорів  про

організацію педагогічної практики. 

Саме  у  спеціально  створених  практичних  умовах  (під  час  проходження

різних видів педагогічних практик) можна впроваджувати технології імітаційного

моделювання  професійної  комунікації,  що  обґрунтована  нами  в  1  розділі,

пункті 1.3.

Для цього були укладені договори про організацію педагогічної  практики

студентів  із  такими  установами:  управління  освіти  адміністрацій  м. Харкова,

м. Луцька,  м. Києва,  м. Луганська  (для  взаємодії  з  дошкільними

та  загальноосвітніми  навчальними  закладами),  інтернатними  навчальними

закладами  та  спеціальними  навчально-виховними  комплексами  м. Харкова,

м. Луцька, м. Києва, м. Луганська, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та

молоді м. Харкова, м. Луцька, м. Києва, м. Луганська, територіальними центрами

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Харкова,  м. Луцька,

м. Києва, м. Луганська, Харківським обласним центром зайнятості, Комунальним

закладом „Міський центр ранньої,  загальної  соціально-педагогічної  та трудової

реабілітації  дітей-інвалідів  дитинства  „Промінь”,  позаміськими  закладами

135



оздоровлення та відпочинку дітей  Харківської , Луцької, Київської та Луганської

областей.

Завдяки  такій  розгалуженості  системи  баз  практики  ми  мали  такі

можливості:

 1)  ураховувати  індивідуальні  бажання  студентів  при  виборі  конкретної

установи як бази практики; 

2)  для  кожного  виду  практики  обирати  ті  установи,  до  створені  умови,

максимально  необхідні  для  виконання  інваріантних  і  варіативних  навчально-

професійних та комунікативних завдань програми практики; 

3) організовувати  проходження  практики  невеликими  групами  або  навіть

індивідуально, що сприяє покращенню якості супервізії.

Із  метою  покращання  якості  супервізії  студентів-практикантів

для керівників  і  спеціалістів  баз  практики  були  підготовлені  інструктивно-

методичні матеріали щодо формування готовності майбутніх соціальних педагогів

до професійної комунікації.

Були проведені круглі столи (кафедра соціальної педагогіки – база практики)

щодо  визначення  навчально-методичного  супроводу  моделі  формування

готовності  студентів-практикантів  до  професійної  комунікації  під  час

проходження педагогічних практик. 

Проводились  консультації  спеціалістів  баз  практики,  які  безпосередньо

працюють  зі  студентами-практикантами,  із  метою ефективної  реалізації  моделі

формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації на базах практики, соціально-педагогічні консиліуми для оцінювання

динаміки  у  формуванні  готовності  до  професійної  комунікації  студентів-

практикантів,  визначалися  наявні  комунікативні  проблеми,  надавалися

рекомендації щодо самовдосконалення власної професійної комунікації студентів,

проводилась  робота  по  узгодженню  дій  викладачів  практики  від  вищих

навчальних  закладів  і  баз  практики  щодо  оптимізації  організації  практичного

навчання студентів і супроводу їхньої індивідуальної освітньої траєкторії.

136



Отже, організацією ефективної взаємодії вищого навчального закладу й баз

практики передбачалося:  укладання  договорів  про  проведення  педагогічної

практики,  організацію  просвітницької,  методичної,  консультативної  роботи

кафедри  з  базами  практики,  узгодження  соціально-педагогічного  впливу  на

студентів-практикантів, проведення соціально-педагогічних консиліумів із метою

ефективної  реалізації  моделі  формування  готовності  майбутніх  соціальних

педагогів  до  професійної  комунікації  в  процесі  проходження  різних  видів

педагогічних  практик,  її  навчально-методичного  супроводу,  оптимізації  умов

навчально-професійної  діяльності  студентів,  моніторингу  процесу  й  результатів

їхнього  професійного  становлення,  своєчасної  корекції  колективного

й індивідуального педагогічного впливу.

Таблиця 2.10

Приклади інваріантних завдань комунікативного характеру під час

проходження різних видів практики

№
з/п

Вид практики Приклади інваріативних комунікативних завдань

1 Навчальна
ознайомлю-

вальна практика

1. Спрогнозувати, якою має бути структура комунікативного процесу
у відвіданому закладі.

2. Розкрити основні функції комунікації відвіданого закладу.
3.  Які  знання  та  уміння  необхідні  були  фахівцю  для  здійснення

комунікативного процесу?
4.  Назвати  основні  механізми  впливу  на  співбесідника  й  навести

один приклад із застосуванням конкретного механізму.
5. Назвати форми мовленнєвої діяльності в комунікативному процесі

й охарактеризувати.
6.  Розробити  одну  з  форм  мовленнєвої  діяльності  для  конкретної

ситуації в практиці соціального педагога.
7. Визначити власний рівень готовності до мовленнєвої діяльності за

визначеними параметрами.
8.  Охарактеризувати  елементи мовленнєвого етикету й реалізувати

один із елементів мовленнєвого етикету в дії, обґрунтувавши обраний
варіант.
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Продовження табл. 2.10

Навчальна
соціально-
педагогічна

практика

1. Проаналізувати роль комунікативних процесів на базі практики в
певному навчальному закладі або для певної навчально-вікової групи.

2.  Дослідити  умови  ефективного  застосування  комунікативних
засобів  у  соціально-педагогічній  діяльності  в  певному  навчальному
закладі або для певної навчально-вікової групи.

3.  Оцінити  вплив  особистих  якостей  соціального  педагога
на сприйняття,  засвоєння  та  мотивацію  в  процесі  спостереження
в певному навчальному закладі або для певної навчально-вікової групи.

4.  Оцінити  вплив  комунікативних  технік  соціального  педагога
на сприйняття,  засвоєння  й  мотивацію  в  соціально-педагогічній
діяльності в певному навчальному закладі або для певної навчально-
вікової групи.

5. Проаналізувати ефективність вибору стилю спілкування в певному
навчальному закладі або для певної навчально-вікової групи.

6.  Дослідити  ефективність  та  різноманітність  застосування
психологічних  засобів  впливу  в  процесі  соціально-педагогічної
діяльності у певному навчальному закладі або для певної навчально-
вікової групи.

7. Оцінити роль комунікативної атаки як засобу привернення уваги
та  підсилення  сприйняття  інформації,  навести  власні  приклади
послуговування  нею в  певному навчальному закладі  або  для  певної
навчально-вікової групи.

8. Проаналізувати засоби та ефективність зворотного зв’язку під час
соціально-педагогічної діяльності в певному навчальному закладі або
для певної навчально-вікової групи.

3 Соціально-
педагогічна

практика
в дитячих

оздоровчих
таборах

1.  Аналіз  та  обґрунтування  доцільності  впровадження
під час професійної  комунікації  власної  системи  комунікативних
засобів налагодження емоційного контакту з вихованцями в дитячому
оздоровчому таборі.

2.  Моделювання  конкретних  ситуацій  вибору  ефективного  стилю
спілкування  з  конкретною  людиною  (вихованцем,  батьками,
адміністрацією) у дитячому оздоровчому таборі.

3.  Підготовка  до  проведення  педагогічних  нарад  у  дитячому
оздоровчому таборі.

4.  Моделювання  ситуацій  сприйняття  поведінки  та  її  впливу
на взаємодію у виховній діяльності у дитячому оздоровчому таборі.

5.  Дослідження  міжособистісної  конфліктної  взаємодії  в дитячому
оздоровчому таборі

6.  Моделювання  конкретних  прикладів  виникнення  конфліктів
у професійній  комунікації  та  аналіз  можливої  поведінки  учасників.
Вироблення  рекомендацій  щодо  уникнення  конфліктів  у  дитячому
оздоровчому таборі.

7.  Розробка  прикладів  запровадження  різних  методик  уникнення
конфліктів у дитячому оздоровчому таборі.

8.  Аналіз  можливостей  використання  психологічних  прийомів
контролю  емоційного  стану  в  конкретних  ситуаціях  взаємодії
з вихованцями в дитячому оздоровчому таборі.

Продовження табл. 2.10
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4 Переддипломна
практика

1. Проаналізувати діяльність соціального на місці роботи із погляду
ефективності  впровадження  ним  комунікативних  технік,  уміння
спілкуватися  з  учнями,  клієнтами,  ураховувати  у  своїй  діяльності  їхні
індивідуальні та групові особливості. Дійти висновків стосовно того, що в
його  спілкуванні  є  найбільш  ефективним;  виробити  пропозиції  щодо
поліпшення взаємин та зацікавлення учнів, клієнтів.

2. Проаналізувати  ефективність  власного  спілкування  з  учнями,
клієнтами. Навести приклади, що було доцільним при спілкуванні, а що не
дало  бажаного  результату.  Провести  самоаналіз  тих  комунікативних
проблем,  якими  утруднювалося  виконання  отриманого  завдання  з
педагогічної практики.

3. Даючи  характеристику  учня  або  класу  (групі),  клієнта  звернути
увагу  на  комунікативні  вмінням,  навички  досліджуваних.  Виробити
рекомендації щодо їх удосконалення.

Виконанням цих завдань студенти – майбутні соціальні педагоги – та його

керівники практики мають підтвердити спроможність і достатню підготовленість

до можливої соціально-педагогічної діяльності, а саме: готовності до здійснення

професійної комунікації. 

Також для реалізації зазначеного компонента було запропоновано студентам

експериментальних  груп  попрацювати  самостійно  над  удосконаленням  своєї

професійної  комунікації,  для  цього  їм  було  запропоновано  виконати  програму

саморозвитку професійної комунікації (Додаток Н).

Оцінювання виконання цієї  роботи студентів  здійснюється з  урахуванням

як теоретичного блоку реалізації зазначеної моделі, так і її практичної реалізації

на базах практик, а також безпосередньо під час здійснення власної соціально-

педагогічної роботи.

Критерії оцінювання виконання індивідуальних комунікативних завдань:

1. Повнота  та  якість  теоретичного  обґрунтування  комунікативних

процесів у навчанні, особистих якостей та комунікативних технік досліджуваних

осіб.

2. Ефективність,  повнота,  доцільність  наведених  у  роботі  прикладів,

якими ілюструються теоретичні розробки.

3. Взаємозв’язок  теоретичних  розробок  і  рекомендацій

щодо застосування  комунікативних  технік  у  процесі  соціально-педагогічної

роботи з можливостями та потребами конкретного навчального середовища.
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4. Уміння  реалізувати  знання,  уміння  й  навички  з  дисципліни

„Комунікативна  майстерність  соціального  педагога”  під  час  захисту  звіту

з педагогічної практики.

Педагогічна діяльність є процесом розв’язання стандартних і нестандартних

педагогічних задач, у нашому випадку – соціально-педагогічних задач. Предметом

таких задач можуть бути знання тих, хто навчається, їхні особистісно-ділові якості

та  стосунки,  тобто  всі  ті  характеристики,  що піддаються  кількісним і  якісним

змінам.  В. Сластьоніним  [209]  виокремлено  чотири  етапи  розв’язування

педагогічної задачі: 

1.  Постановка  педагогічної  задачі  на  підставі  аналізу  ситуації  й  окремих

умов. 

2. Конструювання способу педагогічної взаємодії (впливу). 

3. Здійснення плану розв’язання педагогічної задачі на практиці. 

4. Аналіз результатів розв’язання педагогічної задачі. 

Автором зазначено,  що для однієї  й тієї  самої педагогічної  задачі  завжди

може  бути  віднайдено  не  одне,  а  кілька  варіантів  розв’язання  відповідно

до  особистісної Я-концепції педагога. 

На цих етапах студенти використовують адекватну їм систему спілкування,

засобами  якої  й  організовується  соціально-педагогічна  взаємодія.  У  теорії

спілкування є  положення про те,  що воно може бути представлене  як  ієрархія

комунікативних  задач,  тому  в  педагогічній  діяльності  комунікативна  задача

випливає з педагогічної та визначається нею (В. Кан-Калик [78],  І.  Зимня [69],

А.  Маркова [121]). Часто самі студенти не  усвідомлюють комунікативної задачі

як  компонента  педагогічного  процесу,  зокрема,  педагогічної  практики,  хоча  у

власній  професійно-педагогічній  діяльності  на  базах  практики  несвідомо

розв’язують її, оскільки після розв’язання педагогічної задачі студенту необхідно

розв’язати  комунікативну  задачу,  як  інструментальну,  для  реалізації  обраного

педагогічного впливу [209]. 

Ми стверджуємо, що запровадження методів соціально-педагогічних задач,

насичених комунікативним змістом, у процесі різних видів педагогічних практик
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ефективно  впливатимуть  на  весь  процес  формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації. Із позиції психологічної науки

комунікативна задача – це результат орієнтації у проблемній ситуації, метою якої є

вплив  на  партнерів  спілкування.  Вона  може  бути  результати  свідомого  чи

несвідомого  наміру,  тобто  комунікативної  мети,  що  є  внутрішньою  інтенцією,

регулятором  вербальної  поведінки  за  визначенням  комунікативної  задачі

О. Леонтьєва  [109].  Як  функціональну  одиницю  спілкування  трактує

комунікативну задачу І. Зимня [69]; як педагогічну задачу, перекладену на мову

комунікації, розглядає комунікативну задачу В. Кан-Калик [80]; як педагогічний

засіб  із  певними  можливостями  в  процесі  вироблення  в  молодших  школярів

уміння спілкуватись і,  як його результат визначає це поняття Г. Бушуєва [21]; як

мету,  для  досягнення  якої  в  заданих  умовах  спрямовані  різноманітні  дії,  що

виконуються в процесі спілкування,   М. Лисина [112]; як складне психологічне

утворення,  провідними  компонентами якого  є  мета,  предмет,  умови,  засоби  та

спосіб  розв’язання,  продукт,  результат,  що  в  сукупності  й визначають

психологічну  природу  комунікативної  задачі  трактує  це  поняття

Т. Путиловська [190].

У  системі  комунікативних  задач  В.  Кан-Каликом  виокремлено  загальні,

етапні та поточні комунікативні задачі. Загальні комунікативні задачі майбутньої

діяльності плануються педагогом заздалегідь, проте поточні комунікативні задачі

виникають  безпосередньо  під  час  педагогічної  взаємодії  [78].

Отже,  комунікативні  задачі,  які  треба  реалізувати  в  процесі  різних  видів

педагогічних  практик  є  поточними,  хоча  плануються  заздалегідь  керівником

практики від навчального закладу та бази практики.

Під час розв’язання зазначених задач у процесі різних видів практик варто

спиратись на такий алгоритм її розв’язання: 

1) орієнтація в ситуації професійної комунікації; 

2) планування акту професійної комунікації; 

3) налагодження контакту з суб’єктом соціально-педагогічної взаємодії; 

4) визначення мотиву поведінки суб’єкта соціально-педагогічної взаємодії; 
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5) здійснення вербального спілкування на базі практики; 

6) прогнозування розвитку ситуації професійної комунікації; 

7)  організація  зворотного  змістового  та  емоційного  зв’язку  з  суб’єктом

соціально-педагогічної взаємодії; 

8) рефлексія взаємодії (оцінювання).

Наведемо приклади  базових  комунікативних ситуаційних задач. Студентам

були запропоновані такі базові комунікативні ситуаційні задачі під час навчальної

соціально-педагогічної  практики,  зокрема,  у  соціально-педагогічній  діяльності

в  загальноосвітньому навчальному закладі: 

1.  Мотивуйте  соціально-виховну  діяльність  учнів  на  початку  соціально-

виховного заняття за зразками: 

– Розкажіть, що буде відбуватися на занятті… 

– Розкажіть, чому це заняття є важливим для подальшого навчання… 

– Поясніть, чому необхідно уважно слухати та брати участь у роботі… 

2. Проінструктуйте учнів щодо:

– виконання певного виду роботи… 

– виконання записів у … 

– організації та виконання самостійної роботи. 

3. Проінформуйте учнів про: 

– порядок виконання завдання; 

– кількість балів за кожне завдання… 

– критерії оцінювання… 

– час, відведений на виконання завдання. 

4. Проведіть рефлексію навчально-пізнавальної діяльності учнів наприкінці

соціально-виховного заняття: 

– налаштуйте  учнів  на  висловлювання:  „Я  знаю,  що…”,  „Я  можу

пояснити…”,  „Я  розумію…”,  „Я  знаю,  як  зробити…”,  „Я  вмію  зробити…”,

„Я можу…”, „Я перевіряю…”,  „Я створюю…”,  „Я віднаходжу…”, „Я прагну…”,

„Я хочу досягти…”, „Я відчуваю, що мені потрібно…”. 
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5.  Проаналізуйте  та  прокоментуйте  комунікативну  ситуацію,  яка  може

виникнути в разі: 

– невиконання поставленого завдання; 

– відмови у виконанні; 

– виникнення конфліктної ситуації; 

– порушення дисципліни; 

– нетипової поведінки учня на занятті; 

6.  Розробіть  зміст  мотиваційної  профілактичної  бесіди  з  учнями з  метою

спонукання їх до роботи в групі (у парі), в якій повідомте: 

– про час, відведений на роботу в групі; 

– про те, у який спосіб учні повинні працювати в групі (в парі); 

– про розподіл ролей у роботі над виконанням певного завдання в групі; 

– про спосіб повідомлення результатів своєї роботи в групі (в парі). 

8.  Розробіть  творчі  підходи  до  подолання  комунікативних  бар’єрів,

що  можуть виникнути в освітньому процесі… 

9. Розробіть профілактичну бесіду з учнями про: 

–  формування  позитивних  рис  особистості:  доброзичливості,  поваги,

толерантності, взаємоповаги [208] 

На  заключному,  контрольному  етапі  експерименту  передбачалося

визначення  співвідношення  отриманого  результату  (рівня  сформованості

готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації)

із вихідним  рівнем  і  метою,  поставленою  на  першому  етапі  (емпіричні  дані,

отримані на цьому етапі дослідження, їх аналіз та узагальнення результату будуть

представлені в наступному підрозділі). 

Отже,  у  процесі  виконання  індивідуальних  комунікативних  завдань

та розв’язання задач при проходженні різних видів педагогічних практик, студенти

повинні не тільки продемонструвати всі ті знання, уміння й навички, сформовані

при  вивченні  навчальних  дисциплін  „Педагогіка”,  „Соціальна  педагогіка”,

„Соціальна  психологія”,  „Комунікативна  майстерність  соціального  педагога”,
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„Методика роботи соціального педагога в закладах освіти”, „Технології соціально-

педагогічної  діяльності”,  а  й  уміти  їх  органічно  поєднувати  зі  знаннями,

уміннями й навичками, сформованими при проходженні різних видів педагогічних

практик  для  ефективної  професійної  комунікації,  взаємодії  та  спілкування  в

процесі самонавчання та здійснення аналізу комунікативних умінь, технік тощо.

2.3. Аналіз результатів експериментальної роботи

Заключним етапом експериментального дослідження проблеми формування

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі

педагогічних практик стали: 

– перевірка  ефективності моделі  формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик;

– підведення  підсумків  та  інтерпретація  результатів  експериментальної

роботи.

Для  цього  після  констатувального  й  формувального  етапів

експериментальної роботи за розробленою нами моделлю, ми провели повторну

діагностику рівня сформованості готовності студентів до професійної комунікації

експериментальних і контрольній групах та провели контрольні зрізи. 

При  здійсненні  аналізу  ефективності  моделі  формування  готовності

майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації  у  процесі

педагогічних  практик  ми  послуговувалися  критеріями  оцінювання  рівнів

готовності до професійної комунікації, обґрунтованими в попередньому розділі 1.

Основне завдання полягало у виявленні змін рівня практичної  підготовки

студентів  із  подальшим  порівнянням  та  зіставленням  результатів

експериментального дослідження. 

Як і на констатувальному етапі експерименту, для повторної діагностики ми

запроваджували  основну,  запропоновану  нами, систему  діагностичних  методик
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формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації в процесі педагогічних практик. 

Отримані дані було відображено в зведених таблицях й оброблено методами

математичної статики. 

На підставі  аналізу отриманих результатів простежити динаміку змін,  що

відображають просування майбутніх соціальних педагогів  до підвищення рівня

сформованості  готовності  до  професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних

практик.

Перевірку змін сформованості готовності майбутніх соціальних педагогів до

професійної  комунікації  ми  також  розпочали  з  особистісного  критерію,  який

перевіряли за допомогою адаптованої анкети (табл. 2.11).

Таблиця 2.11

Дані рівневого розподілу студентів 

експериментальних та контрольної груп  за адаптованою анкетою

 після проведення формувального етапу експерименту

 (особистісний критерій)

Рівень КЗ „Харківська
гуманітарно-
педагогічна

академія„ Харківсько
ї обласної ради

(Е1) 

Східноєвропейський
національний
університет 

імені Лесі Українки
 (Е2)

Київський
національний

університет імені
Бориса Грінченка

 (Е3)

ДЗ „Луганський
національний
університет 
імені Тараса
Шевченка„ 

(К)

к-ть осіб % к-ть осіб % к-ть осіб % к-ть осіб %

Високий 13 43,4 11 36,7 10 32,3 8 27,6
Середній 10 33,3 11 36,7 13 41,9 12 41,4
Низький 7 23,3 8 26,6 8 25,8 9 31
Разом 30 100 30 100 31 100 29 100
На підставі аналізу отриманих у результаті контрольного зрізу даних дійшли

таких висновків:

–  показники високого  рівня  підвищились  у  всіх  групах,  у  контрольній  –

на незначний відсоток;

–  найвищий  показник  зафіксовано  в  першій  експериментальній  групі  –

13 осіб  (Е1- 43,4%), можливо, тому, що в ній формувальний етап експерименту з

формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації

проводився безпосередньо авторкою.
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Рис. 2.6. Діаграма рівневого розподілу даних студентів 

експериментальних і контрольної груп за адаптованою анкетою

 після проведення формувального етапу експерименту

(особистісний критерій)

Другий критерій (мотиваційний) ми також перевіряли з запровадженням тієї

ж методики, що і вперше раз [192]. (Додаток Б). Результати подані в таблиці 2.12.
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Таблиця 2.12

Дані рівневого розподілу студентів експериментальних та контрольної груп

 за діагностикою мотиваційних орієнтацій 

у міжособистісних комунікаціях  І. Ладанова, В. Уразаєва

 після проведення формувального етапу експерименту

(мотиваційний критерій) 

Рівень КЗ „Харківська
гуманітарно-

педагогічна академія„
Харківської обласної

ради

(Е1) 

Східноєвропейський
національний
університет

імені Лесі Українки
(Е2)

Київський
національний
університет

імені Бориса Грінченка
(Е3)

ДЗ „Луганський
національний
університет 
імені Тараса
Шевченка„ 

(К)

к-ть осіб % к-ть осіб % к-ть осіб % к-ть осіб %
Високий 14 46,6 13 43,3 12 38,7 11 37,9
Середній 12 40 12 40 14 45,2 12 41,4
Низький 4 13,4 5 16,7 5 16,1 7 24,2
Разом 30 100 30 100 31 100 29 100

Проаналізувавши показники сформованості  мотиваційного критерію після

проведення експериментального дослідження, ми отримали такі результати:

– в експериментальних групах (Е1- 46,6%;  Е2- 43,3%;  Е3- 38,7%) 39 осіб

набрали 64 і більше балів, це становить 42,8%, що є показником високого рівня

загальної гармонічності  комунікативних  орієнтацій.  Цей результат  після

проведення  формувального  етапу  дослідження  є  вищим,  аніж

на констатувальному  етапі. Це  є  показником  підвищення  рівня  комунікативної

установки  у  студентів  експериментальних  груп,  бо  формувальний  етап

експериментального  дослідження  в  цих  групах  проводився  за  авторською

методикою.  14  студентів (Е1-  13,4%;  Е2-  16,7%;  Е3- 16,1%)  набрали  29 балів

і  менше,  що  становить  15,4%.  Отже,  після  проведення  формувального  етапу

експериментального  дослідження  в експериментальних  групах  відсоток

комунікативної  установки  підвищився  з  26,4%  до  42,8%,  а  відсоток  студентів

із  негативною комунікативною установкою навпаки знизився: із 30,8% до 15,4% ;

– у контрольній групі  показники майже не змінилися:  високий рівень

підвищився із 34,5% (10 осіб) до 37,9%  (11 осіб), а низький знизився з 27,9%  

(8 осіб) до 24,2% (7 осіб).  
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Рис. 2.7. Діаграма рівневого розподілу даних студентів 

експериментальних і контрольної груп за діагностикою мотиваційних

 орієнтацій в міжособистісних комунікаціях І. Ладанова,  В. Уразаєва

після проведення формувального етапу експерименту

Третій критерій (емоційно-вольовий) перевіряли за  методикою діагностики

рівня  емпатії,  як  і  на констатувальному етапі  експериментального дослідження

[222] (Додаток В). Результати подамо в табл. 2.13.

Таблиця 2.13

Дані рівневого розподілу студентів експериментальних та контрольної груп

 за діагностикою рівня емпатії  І. Юсупова 

після проведення формувального етапу експерименту

(емоційно-вольовий критерій)

Рівень КЗ „Харківська
гуманітарно-
педагогічна

академія„ Харківс
ької обласної ради

(Е1) 

Східноєвропейський
національний

університет імені
Лесі Українки

(Е2)

Київський
національний

університет імені
Бориса Грінченка

(Е3)

ДЗ „Луганський
національний
університет 
імені Тараса
Шевченка„ 

(К)

к-ть осіб % к-ть осіб % к-ть осіб % к-ть осіб %
Високий 13 43,3 11 36,7 13 41,9 12 41,4
Середній 10 33,3 12 40 10 32,3 7 24,1
Низький 4 23,4 7 23,3 8 25,8 10 34,5
Разом 30 100 30 100 31 100 29 100
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Дослідженням доведено, що в експериментальних групах після проведення

формувального  етапу  експериментального  дослідження  (Е1-  43,3%;  Е2-  36,7%;  

Е3- 41,9%)  37 осіб із високим рівнем емпатійності, що кількість становить 40,6%,

та  з  низьким  рівнем  (Е1-  23,4%;  Е2-  23,3%;  Е3-  25,8%) 19  осіб,  що  становить

відповідно 20,9%. Варто зазначити, що показники змінилися на кращі, особливо

у  першій  експериментальній  групі  (Е1),  у  якій  формувальний  етап  проводився

безпосередньо авторкою.

У  контрольній  групі  показники  також  підвищилися,  але  не  набагато:

із  34,5% (10 осіб) до 41,4% (12 осіб) відповідно, низький не набагато збільшився:

із  31% (9 осіб) до 34,5% ( 10 осіб).

Рис. 2.8. Діаграма рівневого розподілу даних студентів експериментальних

і контрольної груп за діагностикою рівня емпатії І. Юсупова 

після проведення формувального етапу експерименту

(емоційно-вольовий критерій)

Для  перевірки  четвертого  (когнітивного)  критерію  ми  також,  як  і  на

констатувальному  етапі  експериментального  дослідження,  запроваджували

методику вивчення здібностей до самоуправління у спілкуванні [222] (Додаток Г).
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Таблиця 2.14

Дані рівневого розподілу студентів експериментальних та контрольної груп 

за методикою вивчення здібностей до самоуправління у спілкуванні

після проведення формувального етапу експерименту

(когнітивний критерій)

Рівень КЗ „Харківська
гуманітарно-
педагогічна

академія„ Харківсь
кої обласної ради

(Е1)

 

Східноєвропейський
національний
університет

імені Лесі Українки

(Е2)

Київський
національний

університет імені
Бориса Грінченка

(Е3)

ДЗ „Луганський
національний
університет 
імені Тараса
Шевченка„ 

(К)

к-ть осіб % к-ть осіб % к-ть осіб % к-ть осіб %

Високий 19 63,3 16 53,3 14 45,2 12 41,4

Середній 8 26,7 10 33,3 13 41,9 12 41,4

Низький 3 10 4 13,4 4 12,9 5 17,2

Разом 30 100 30 100 31 100 29 100

Отже,  після  проведення  формувального  етапу  експериментального

дослідження здібності до самоуправління у спілкуванні ми отримали такі дані:

–  в експериментальних групах ці здібності зафіксовано в межах високого,

середнього  та  низького  рівнів  самоуправління  у  спілкуванні.  Високий  рівень

здібностей  до  самоуправління  у  спілкуванні  (Е1-  63,3%;  Е2-  53,3%;  Е3-  45,2%)

спостерігали в 49 осіб досліджуваних, що становить 53,8%, середній  (Е1- 26,7%;

Е2-  33,3%; Е3-  41,9%) – у 31 особи,  що становить 34,1%, а низький  (Е1-  10%;  

Е2- 13,4%; Е3- 12,9%)  – у 11 осіб, що становить 12,1%. Порівнявши результати

до  і після проведення експериментального дослідження відзначаємо той факт, що

відсоток високого рівня в цих групах збільшився з 25,3% до 53,8%, а відсоток осіб

із  низькими здібностями  до самоуправління у спілкуванні,  навпаки,  зменшився

із  31,8%  до  12,1%.  Це є покращенням  показників  в експериментальних  групах,

де  проводився формувальний етап експериментального дослідження за моделлю

формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації в процесі педагогічних практик; 
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–  у  контрольній  групі  високий  рівень  здібності  до  самоуправління

у спілкуванні підвищився до 41,4% у 12 досліджуваних, середній залишився на

такому ж рівні – 12 осіб, що становить 41,4%, а низький – у 5 осіб, що становить

17,2%.  Зазначимо,  що  показники  змінилися  несуттєво,  однак  бачимо  однакові

відсотки  на  високому  й  середньому  рівнях  здібностей  до  самоуправління

у  спілкуванні студентів контрольної групи.

Рис. 2.9. Діаграма рівневого розподілу даних студентів експериментальних

і контрольної груп за методикою вивчення здібностей до самоуправління 

у спілкуванні  після проведення формувального етапу експерименту

(когнітивний критерій)

Із  метою  підтвердження  несуттєвої  різниці  між  кількістю  студентів

із різними  рівнями  сформованості  визначених  критеріїв  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик

було  проведено  зіставлення  за  критерієм  Пірсона  2,  що  дало  можливість

порівняти  емпіричні  розподіли  однієї  ознаки  в  кількох  незалежних  вибірках.

Зазначимо,  що  критерій  2  (хі-квадрат)  належить  до непараметричних
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статистичних критеріїв,  що дає можливість послуговуватись ним у педагогічних

дослідженнях,  оскільки  непараметричні  критерії  придатні  для  оперування

з  даними,  обчисленнями  за  допомогою шкали  найменувань  за  трьома  рівнями:

високий, достатній,  початковий. Тож запровадженням методики  2  передбачалася

перевірка нульової та альтернативної гіпотез, зокрема, висувалась нульова гіпотеза

(Н0)  про те,  що характеристики в  експериментальних даних експериментальних

і  контрольних вибірках співпадають, і  альтернативна гіпотеза (Н1)  –  про те,  що

характеристики в експериментальних і контрольних вибірках не співпадають, що

спричинено експериментальним фактором. 

Послуговуючись  критерієм  ми  дотримувались  таких  вимог:

експериментальна й контрольна вибірки є випадковими; вибірки незалежні, і члени

кожної між собою незалежні.

Розрахунки  значення  статистики  критерію  2
експерт здійснювались

за формулою (2.1):  
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n i – кількість студентів у першій вибірці;

n 2 – кількість студентів у другій вибірці;

о1і − кількість студентів, у яких зафіксовано певний рівень сформованості

в  першій вибірці;

о2і -  кількість студентів,  у яких зафіксовано певний рівень сформованості

у  другій вибірці.

На  основі  порівняння  значення  статистики  критерію  2
експерт  з  критичним

значенням  статистики  х  і-А,  що  визначається  за  таблицею  „Критичне  значення

статистики”  і  має  розподіл  2  ,  доходимо висновку про прийняття  гіпотези Н0 

або її відхилення та прийняття гіпотези Н1.

На цьому етапі експериментального дослідження висунемо гіпотезу Н0 про

те, що характеристики контрольної та експериментальних груп співпадають, тобто

контрольні  та  експериментальні  масиви  на  початок  експерименту

(на констатувальному етапі) були однорідними за рівнем сформованості визначених
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критеріїв готовності  майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в

процесі педагогічних практик. 

Відповідно  для  х і-А  = 0,05 та  числа  ступеня  свободи рівному  v=c-1=3-1=2

віднаходимо критерій х і-А . Отже, при проведені розрахунків для х і-А та числа ступеня

свободи рівному була доведена однорідність контрольних та експериментальних

груп  за  всіма  визначеними  раніше  критеріями.  Отже, 2
експер  ‹  2  ,  на  підставі

отриманого результату підтверджуємо вірогідність нульової гіпотези (Н0) про те,

що  характеристики  експериментальних  і  контрольних  груп  співпадають.

Контрольні  та  експериментальні  групи  за  рівнями  сформованості  готовності

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних

практик на початок експерименту є однорідними.

Аналіз  результатів  експериментальної  роботи  проводився  з  урахуванням

результатів констатувального етапу. Для порівняння емпіричних даних було знову

проведено узагальнення результатів за кожним критерієм і перевірено статистичну

вірогідність  результатів  дослідження  за  критерієм  2.  Із  імовірністю

0,95  підтверджено,  що  є  істотна  позитивна  відмінність  у  рівнях  готовності

до  професійної  комунікації  в  учасників  експериментальних  груп  Е2  порівняно

з  учасниками експериментальних Е1 та контрольної групи.

Результати,  отримані  після  впровадження  моделі  формування  готовності

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних

практик відповідно до визначених педагогічних умов, стали показником суттєвих

змін емпіричних частот для експериментальних груп у порівнянні з контрольною. 

Підрахунки  емпіричного  значення  критерію  2  за  представленою  вище

формулою 1 дорівнюють 7,0 › 5,99 для  Е1 і  К;  5,3 › 4,99 для  Е2 і  К;  5,7 › 4,99  

для  Е3 і  К.  Отже,  гіпотеза  Н0 відкидається  та  приймається  гіпотеза  Н1,  за  якої

емпіричні  розподіли  рівнів  сформованості  після  проведення  формувального

експерименту  відрізняються  між  собою  та  спричинені  впливом

експериментального фактора.

Емпіричні  значення  критерію  2   для  досягнутих  рівнів  сформованості

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі
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педагогічних практик після проведення експерименту обчислювались відповідно

до таблиці 2.15.

Таблиця 2.15

Результати сформованості  готовності студентів експериментальних 

і контрольної груп до професійної комунікації 

в процесі педагогічних практик за рівнями 

після проведення формувального етапу експерименту (%)

Групи
                             Рівні 

Е1 (30 осіб) Е2 (30 осіб) Е3 (31 особа) К (29 осіб)

Особистісний критерій
високий 43,4 36,7 32,3 27,6
середній 33,3 36,7 41,9 41,4
низький 23,3 26,6 25,8 31

Мотиваційний критерій
високий 46,6 43,3 38,7 37,9
середній 40 40 45,2 37,9
низький 13,4 16,7 16,1 24,2

Емоційно-вольовий критерій
високий 43,3 36,7 41,9 41,4
середній 33,3 40 32,3 24,1
низький 23,4 23,3 25,8 34,5

Когнітивний критерій
високий 63,3 53,3 45,2 41,4
середній 26,7 33,3 41,9 41,4
низький 10 13,4 12,9 17,2

Отже, на підставі отриманих даних підтверджується вірогідність Н1 гіпотези

про  те,  що  характеристики  контрольної  та  експериментальних  груп  після

проведення  експерименту  відрізняються  між  собою  та  спричинені  впливом

експериментального фактора.

Результати,  отримані  після  реалізації  моделі  формування  готовності

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних

практик,  стали  показником  суттєвих  змін  емпіричних  даних  для

експериментальних  груп  під  час  формування  зазначених  критеріїв  

(див. табл. 2.16).

Таблиця 2.16

Узагальнені дані особистісних змін студентів 
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експериментальних і контрольної груп 

після проведення формувального етапу експерименту (%)

Методика Дослі-
джувані 

Рівні Контрольний етап досліждення

К
ри

те
рі

ї

К
ом

по
не

нт
и Експериментальні групи Контрольна

група

Е1 Е2 Е3 К
к-ть
осіб

% к-ть
осіб

% к-ть
осіб

% к-ть осіб %

Адаптована анкета 
для визначення рівня 
сформованості 
готовності майбутніх 
соціальних педагогів до 
професійної комунікації 
в процесі педагогічних 
практик 

О
со

би
ст

іс
ни

й

Д
ія

ль
ні

сн
ий Високий

13 43,4 11 36,7 10 32,3 8 27,6

Середній
10 33,3 11 36,7 13 41,9 12 41,4

Низький

7 23,3 8 26,6 8 25,8 9 31

Діагностика 
мотиваційних орієнтацій 
в міжособистісних 
комунікаціях  
І. Ладанова, В. Уразаєва

М
oт

ив
aц

iй
ни

й

М
oт

ив
aц

iй
ни

й Високий
14 46,6 13 43,3 12 38,7 11 37,9

Середній
12 40 12 40 14 45,2 11 37,9

Низький
4 13,4 5 16,7 5 16,1 7 24,2

Методика „Діагностика 
рівня емпатії” І. Юсупова

Е
м

оц
ій

но
-в

ол
ьо

ви
й

П
ер

це
пт

ив
ни

й Високий 13 43,3 11 36,7 13 41,9 12 41,4

Середній 10 33,3 12 40 10 32,3 7 24,1

Низький 4 23,4 7 23,3 8 25,8 10 34,5

Методика вивчення 
здібностей 
до самоуправління 
в спілкуванні

К
oг

нi
ти

вн
ий

К
oг

нi
ти

вн
ий Високий 19 63,3 16 53,3 14 45,2 12 41,4

Середній 8 26,7 10 33,3 13 41,9 12 41,4

Низький 3 10 4 13,4 4 12,9 5 17,2

Досягнутий  результат  2
експер, що  дорівнює  0,09  ‹  5,99  для  Е1  і  К;

 7.9  ‹ 5,99 для  Е2  і К; 11,6  ‹ 5,99 для  Е3  і К, знову підтверджується гіпотезою  Н1:

емпіричні  розподіли  рівнів  сформованості  готовності  майбутніх  соціальних

педагогів  до  професійної  комунікації  в  процесі  педагогічних  практик  після

проведення формувального етапу експериментального дослідження  відрізняються

між собою та спричинені впливом експериментального фактора. 

Отже,  вірогідність  відмінностей  характеристик  експериментальних

і контрольної  груп після проведення  експерименту з  формування рефлексивного

критерію досліджуваної готовності складають 95%.
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Рис.2.10. Динаміка високого рівня сформованості готовності студентів  першої

експериментальної групи (Е1) до професійної комунікації

Рис.2.11. Динаміка високого рівня сформованості готовності студентів  другої

експериментальної групи (Е2) до професійної комунікації

156



Рис.2.12. Динаміка високого рівня сформованості готовності студентів  третьої

експериментальної групи (Е3) до професійної комунікації

Рис.2.13. Динаміка високого рівня сформованості готовності студентів

контрольної групи (К) до професійної комунікації

На  підставі  порівняння  2емп  з 2кр  дійшли  таких  висновків:  оскільки

початкові показники стану сформованості досліджуваної готовності до проведення
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експерименту в контрольних та експериментальних масивах співпадають, а кінцеві

(після  закінчення  експерименту)  відрізняються,  можемо  констатувати,  що  зміни

були  спричинені  саме  запровадженням  теоретично  обґрунтованої

та  експериментально  перевіреної  моделі  формування готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик

відповідно до умов її реалізації.

Згідно з отриманими даними:

– показники після контрольного етапу дослідження відрізняються між

собою;

–  в експериментальних групах значно збільшилась кількість студентів

із високим і середнім рівнем досліджуваної готовності та суттєво зменшилась із

низьким;

– у  контрольних  групах  позитивна  динаміка  була  менш  вираженою,

 в порівнянні  з показниками експериментальних груп.

Отримавши  результати  діагностики  сформованості  готовності

до професійної  комунікації  до  і  після  проведення  формувального  етапу

експериментального  дослідження  в  експериментальних  і  контрольній  групах

і  проаналізувавши  їх,  ми  побудували  діаграму  за  даними,  що  є  показником

співвідношення  рівнів  сформованості  готовності  до  професійної  комунікації

у  студентів цих груп.

Результати обчислень Т експерт такі: 

– Е1 і К – 14,9; 

–Е2 і К – 29,5;

–Е3 і К – 10,7.

На  основі  порівняння  Т  експерт  з  х і-А   дійшли  висновку  про  прийняття

альтернативної  гіпотези  Н1,  за  якої  емпіричні  розподіли  рівнів  сформованості

після  проведення  формувального  експерименту  відрізняються  між  собою  та  

спричинені впливом експериментального фактора. 
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Рис. 2.14. Співвідношення результатів сформованості готовності студентів

експериментальних і контрольної груп до професійної комунікації

 після проведення формувального етапу експерименту

На підставі  результатів  обчислень  можемо прийняти  рішення про  те,  що

різниця в експериментальних даних у контрольній та експериментальних групах

зумовлена  експериментальним  фактором,  отже,  свідчимо  про  ефективність

розробленої  моделі  формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів

до  професійної комунікації в процесі педагогічних практик і педагогічних умов

її  реалізації.  Варто  зазначити,  що  вищі  результати  зафіксовані  у  першій

експериментальній  групі  (Е1),  бо  формувальний  етап  експериментального

дослідження  зі  студентами  проводився  безпосередньо  авторкою,  а  в  інших

експериментальних групах – за авторською методикою.
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Експериментально доведено, що розроблена модель формування готовності

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних

практик  сприяє  підвищенню  рівня  сформованості  готовності  до  професійної

комунікації.  За результатами експериментального дослідження дійшли висновку

про  доцільність  впровадження  моделі  формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації під час проходження різних видів

педагогічних практик.

Вірогідність  результатів  дослідження  забезпечується  теоретичною

обґрунтованістю  концептуальних  положень,  логіко-системним  аналізом

джерельної  бази;  кількісним  і  якісним  аналізом  одержаних  даних

щодо ефективності  розробленої  моделі  формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик,

відтворюваністю  результатів  і  репрезентативністю  експериментальних  даних,

отриманих за методами математичної статистики. 

Висновки до 2 розділу

1.  У  другому  розділі  дисертації  описано  експериментальну  роботу

з перевірки  ефективності  моделі  формування  готовності  майбутніх  соціальних

педагогів до професійної комунікації у процесі педагогічних практик, метою якої є

перевірка висунутої гіпотези дослідження.

2.  Експериментальна робота з перевірки ефективності моделі формування

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації у процесі

педагогічних  практик  відповідала  вимогам,  що  висуваються

до  експериментальної роботи. До неї було залучено 120 студентів – майбутніх

соціальних педагогів та 20 викладачів  і  керівників практики,  які  забезпечують

процес фахової підготовки студентів.
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3.  Укладено  програму  експериментальної  роботи  щодо  перевірки

ефективності  моделі  формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів

до  професійної комунікації у процесі педагогічних практик.

4.  На  констатувальному  етапі  запроваджено  методики з  метою перевірки

їх валідності.  Розроблено  систему  діагностики  сформованості  готовності

майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації,  забезпечено

послідовність і неперервність практичної підготовки студентів. 

5. На підставі аналізу отриманих даних у результаті впровадження системи

діагностики:

–  доведено,  що для  педагогічного  експерименту  обрано  вивірену  систему

діагностики; 

– виокремлено експериментальні групи здобувачів вищої освіти із приблизно

однаковим рівнем сформованості готовності до професійної комунікації і контрольну,

яку  склали  студенти  з  вищими,  порівняно  з  експериментальними  групами,

показниками; 

–  обґрунтовано  доцільність  послуговування  запропонованими  критеріями

оцінювання.

6.  Реалізація  моделі  провадилася  за  визначеними  компонентами  процесу

формування  готовності  майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної

комунікації. Моделлю передбачено такі етапи: 1) поглиблення знань професійної

комунікації  на  заняттях  із  навчальних  дисциплін  „Педагогіка”,  „Соціальна

педагогіка”,  „Соціальна  психологія”,  „Комунікативна  майстерність  соціального

педагога”, „Методика роботи соціального педагога в закладах освіти”, „Технології

соціально-педагогічної  діяльності”  із  запровадженням  ігрових,  активних,

інтерактивних  методів  на  лекційних,  семінарських,  практичних  заняттях  і  в

самостійній  роботі  з  певної  навчальної  дисципліни;  2)  проведення  у

позанавчальний час  комунікативних тренінгів для студентів експериментальних

груп;  3)  доповнення  завдань  педагогічних  практик  для  студентів

експериментальних  груп  завданнями  комунікативного  характеру;  4)  укладання

рекомендацій  для  викладачів,  керівників  педагогічних  практик  від  кафедри
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соціальної  педагогіки та  соціальної  роботи щодо реалізації  моделі  формування

готовності до професійної комунікації у процесі педагогічних практик у студентів

експериментальних груп.

7.  З  метою  оцінювання  ефективності  моделі  формування  готовності

майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації  у  процесі

педагогічних практик на контрольному етапі експериментальної роботи здійснено

повторне вимірювання тих показників, що й під час вхідної експрес-діагностики,

порівняльний аналіз виявлених змін та інтерпретація результатів дослідження.

8. На основі порівняння Т експерт з х і-А  обґрунтовано прийняття альтернативної

гіпотези  Н1,  за  якої  емпіричні  розподіли  рівнів  сформованості  готовності  до

професійної  комунікації  після  проведення  формувального  експерименту

відрізняються між собою та спричинені впливом експериментального фактора. 

9.  Валідність даних експериментальних  груп  було  доведено  методом

рангової  кореляції.  Найбільше  покращання  результатів  відбулося  у  першій

експериментальній  групі  (Е1)  у  результаті  того,  що  формувальний  етап

експериментального  дослідження  зі  студентами  цієї  групи  проводився

безпосередньо авторкою, а в інших експериментальних групах – за  авторською

методикою.

10.  Експериментально  доведено,  що  розроблена  модель  формування

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації у процесі

педагогічних практик сприяє підвищенню рівнів сформованості  у них готовності

до  професійної комунікації.
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ВИСНОВКИ

1.  У  дисертаційній  роботі  розкрито  сутність  професійної  комунікації  на

підставі аналізу соціально-педагогічної теорії та практики й уточнення дефініцій:

„комунікація”, „спілкування”, „професійна комунікація”. 

Визначено, що термін  „професійна комунікація” є прикладом термінологічної

нестійкості,  оскільки  для  педагогіки  він  є  досить  новим.  На  основі  визначення

Н. Воробйової уточнено  поняття  „професійна  комунікація” як  професійно

обумовлений процес обміну інформацією між представниками однієї професії в

пізнавальній і творчій діяльності, спрямований на фаховий розвиток, під час якого

формуються  професійні  спільноти,  що  характеризуються  певними  нормами

мислення, поведінки і взаємодії між їх членами.

Виокремлено  компоненти  структури  професійної  комунікації  в  галузі

освіти:  діяльнісний,  мотиваційний,  перцептивний,  когнітивний  і  структуру

професійної комунікації. Визначено напрями подальшого дослідження.

2.  На  основі  аналізу  наукової  літератури  уточнено  сутність  дефініцій

„готовність”,  „професійна  готовність”,  „практика”,  „педагогічна  практика”,

за  якими  зміст  поняття  „готовність  до  професійної  комунікації”  визначено  як

властивість  людини,  що  сприяє  досягненню  мети  професійної  діяльності  завдяки

обміну інформацією. Зміст цих дефініцій є результатом наукового пізнання. 

Доведено тотожність компонентів готовності до професійної комунікації в

структурі  процесу  комунікації.  Визначено  роль  педагогічної  практики,  що  є

найголовнішою умовою успішності цього процесу: систематичності професійного

тренування й безпосереднього виконання фахових дій.

3. Теоретично обґрунтовано та розроблено модель формування готовності

майбутніх  соціальних  педагогів  до  професійної  комунікації  у  процесі

педагогічних практик, складовими якої є мета (фopмувaння гoтoвнocтi мaйбутнix

соціальних педагогів дo професійної комунікації в процесі педагогічних практик);

завдання;  функції;  методологічні  підходи  (cиcтeмний,  діяльнісний,

163



мiждиcциплiнapно-iнтeгpaцiйний,  інтерактивний);  загальні  та  специфічні

методичні  принципи;  компоненти  готовності  до  професійної  комунікації

(діяльнісний, мотиваційний, перцептивний, когнітивний); критерії (особистісний,

мотиваційний,  емоційно-вольовий,  когнітивний),  показники  та  рівні

сформованості  готовності  до  професійної  комунікації;  педагогічні  умови;  зміст

і  етапи формування готовності до професійної комунікації в процесі педагогічних

практик;  активні  методи,  засоби,  форми  організації  навчання  й  педагогічної

практики майбутніх соціальних педагогів; очікуваний результат.

У  контексті  системного  підходу  доведено,  що  вдосконалення  соціально-

психологічних  умінь,  міжособистісної  взаємодії,  нерозривність  педагогічного

процесу  із  педагогічним  спілкуванням,  проектування  можливих  ефективних

засобів  подання  інформації  на  основі  передбачення  можливих  результатів

її  сприйняття, проектування власної виконавчої діяльності у процесі різних видів

педагогічних практик сприятиме підвищенню ефективності процесу формування

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації у процесі

педагогічних практик.

Розроблено  систему  діагностики  сформованості  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації у процесі педагогічних практик,

забезпечено послідовність і неперервність практичної підготовки студентів.

4.  Експериментально  перевірено  ефективність  моделі  формування

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації  у процесі

педагогічних  практик.  Організовано  експериментальну  роботу,  яка  відповідала

умовам організації  дослідно-екср  діяльності.  Укладено  програму

експериментальної  роботи  щодо  перевірки  ефективності  моделі  формування

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації  у процесі

педагогічних практик.

На  підставі  аналізу  отриманих  даних  у  результаті  впровадження  системи

діагностики: доведено, що для педагогічного експерименту обрано вивірену систему

діагностики;  виокремлено  експериментальні  групи  здобувачів  вищої  освіти

із приблизно однаковим рівнем сформованості готовності до професійної комунікації і
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контрольну, яку склали студенти з вищими, порівняно з експериментальними групами,

показниками; обґрунтовано доцільність послуговування запропонованими критеріями

оцінювання.

У ході експериментального дослідження зафіксовано більш вищі показники

у студентів  першої експериментальної групи,  тому,  що  формувальний  етап

експериментального дослідження зі студентами цієї групи проводився авторкою, а

в інших експериментальних групах – за авторською методикою.

На підставі результатів експериментального дослідження довели доцільність

упровадження моделі формування готовності майбутніх соціальних педагогів до

професійної комунікації під час проходження різних видів педагогічних практик.

Вірогідність  результатів  дослідження  забезпечується  теоретичною

обґрунтованістю  концептуальних  положень,  логіко-системним  аналізом

джерельної  бази;  кількісним  та  якісним  аналізом  одержаних  даних  щодо

ефективності  розробленої  моделі  формування  готовності  майбутніх  соціальних

педагогів  до  професійної  комунікації  у  процесі  педагогічних  практик,

відтворюваністю  результатів  і  репрезентативністю  експериментальних  даних,

отриманих методами математичної статистики. 

Проведене  дослідження  не  вичерпує  усіх  аспектів  проблеми  формування

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації у процесі

педагогічних  практик,  оскільки існує  потреба  у  систематизації  та  узагальненні

педагогічних умов щодо формування готовності майбутніх соціальних педагогів

до  професійної  комунікації  у  процесі  педагогічних  практик  та  розробці

методичних  рекомендацій  керівникам  практик  у  запроваджені  вищезазначеної

моделі, що лежить у площині методичної науки.
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ДОДАТКИ

Додаток А

АДАПТОВАНА АНКЕТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ  ДО

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИК

Шановний респонденте!  Уважно прочитайте запитання та дайте, будь ласка,

продумані й щирі відповіді. Вашими відповідями будуть послуговуватись у науково-

дослідній  роботі  для  вдосконалення  процесу  формування  готовності  майбутніх

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик.

1. Чи вмієте Ви створювати комунікативні умови для проведення соціально-

виховних заходів під час проходження педагогічної практики?

2. Як Ви вважаєте, чи можете Ви у достатній мірі володіти своїм настроєм

під  час  проведення  різноманітних  соціально-педагогічних  заходів  у  процесі

педагогічних практик?

3. Чи можете Ви виявляти помилки при виконанні учнями різноманітних

завдань та вдало пояснювати їх?

4.  Наскільки  гармонійно,  на  Вашу  думку,  Ви  можете  поєднувати  жести,

міміку, інтонацію зі власного мовлення?

5. Чи легко Вам уявити себе в ролі учня й диференціювати навантаження?

6.  Наскільки  Ви оцінюєте  Ваші  можливості  щодо  зацікавленості  учнів  у

заняттях, що Ви будете проводити під час педагогічних практик?

7. Чи властиве Ва уміння ефективно усувати конфлікти, що виникатимуть

під час проходження педагогічної практики?

8. Як Ви вважаєте, чи вдасться Вам відкрито виражати свою позицію під час

заняття, щоб при цьому не принижувати самоповагу учнів.

9. Чи притаманне Вам уміння в повній мірі оцінювати досягнення кожного

учня, а особливо, слабкого, не принижуючи його гідність.

Дякуємо за щирі відповіді!
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Додаток Б

Діагностика мотиваційних орієнтацій у міжособистісних комунікаціях

 (І. Ладанов, В. Уразаєва) [192].

Призначення. Методика  спрямована  на  визначення  основних

комунікативних  орієнтації  та  їх  гармонійності  в  процесі  формального

спілкування.

Інструкція. Вам  необхідно  обрати  один  із  варіантів  відповідей

на запропоновані в опитувальнику твердження:

а) саме так;

б) майже так;

в) здається, так;

г) може бути, так.

У  процесі  роботи  намагайтеся  спиратися  на  свій  досвід  спілкування

з  партнерами по діловому спілкуванню.

Опитувальник

1.  Мій  партнер  сприймає  на  предмет  обговорення  всебічно,  ураховуючи

і  мою точку зору.

2. Мій партнер вважає мене гідним поваги.

3.  Коли  обговорюються  різні  точки  зору,  ми  обговорюємо  з  партнером

справу по суті. Дрібниці нас не хвилюють.

4.  Я  впевнений,  що  партнер  розуміє  мої  наміри  з  приводу  створення

хороших взаємин із ним.

5. Мій партнер завжди гідно оцінює мої висловлювання.

6. Мій партнер відчуває, коли під час бесіди треба слухати, а коли говорити.

7.  Я  впевнений,  що  при  обговоренні  конфліктної  ситуації  веду  себе

стримано.

8.  Я  відчуваю,  що  партнер  може  зацікавитися  предметом  мого

повідомлення.

9. Мені подобається проводити час у бесідах із партнером.
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10. Коли ми з партнером досягаємо згоди, то добре знаємо, що кожному з

нас робити.

11.  Якщо  обстановка  того  вимагає,  то  мій  партнер  готовий  продовжити

обговорення проблеми до її з'ясування.

12. Я намагаюся толерантно ставитись до прохань мого партнера.

13. Обидва, мій партнер і я, намагаємося догодити один одному.

14. Мій партнер, зазвичай, говорить по суті, без зайвих слів.

15. Після обговорення з партнером різних точок зору я відчуваю, що це для

мене корисно.

16. Коли я засмучений, то занадто різко висловлююсь.

17. Я намагаюся щиро зрозуміти намір мого партнера.

18. Я цілком можу розраховувати на щирість мого партнера.

19. Я вважаю, що теплі взаємини залежать від зусиль обох партнерів.

20. Після будь-якої сварки з партнером ми, зазвичай, намагаємося бути один

до одного більш уважними.

Обробка та інтерпретація результатів

Результати визначаються за допомогою ключа.

Ключ:

Орієнтація на прийняття партнера: 2, 5, 9, 12, 14, 18, 20;

Орієнтація на адекватність сприйняття й розуміння партнера: 1, 4, 6, 8,

11, 15, 19;

Орієнтація на досягнення компромісу: 3, 7, 10, 13, 16, 17, 21.

Діапазон кожної зі шкал коливається від 7 до 28 балів.

Кількісна значимість відповідей (у балах) визначається так:

а) Саме так – 4 бали;

б) Майже так – 3 бали;

в) Здається, так – 2 бали;

г) Може бути, так – 1 бал.

Про  ступінь  виразності  кожної  зі  шкал  можна  судити  на  підставі  таких

показників:
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21 і більше – висока;

8-20 – середня;

7 і менше – низька.

Загальний  сумарний  показник,  яким  характеризується  абсолютна

гармонійність комунікативних орієнтації, дорівнює 84 балам.

Рівні  загальної  гармонійності  комунікативних  орієнтації  можуть  бути

представлені в такому вигляді:

64 і більше – високий рівень;

30-63 – середній рівень;

29 і менше – низький рівень.

Дякуємо за щирі відповіді!
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Додаток В

Методика „Діагностика рівня емпатії” І. Юсупова [222].

Призначення. Опитувальник  містить  6  діагностичних  шкал  емпатії,

що  виражають ставлення до батьків, тварин, людей похилого віку, дітей, героїв

художніх творів, знайомих і незнайомих людей. В опитувальнику 36 тверджень,

стосовно  кожного  респондент  повинен  оцінити,  якою  мірою  він  із  цим

твердженням  погоджується  або  не  погоджується,  обираючи  такі  варіанти

відповідей:   „не  знаю”,  „ніколи”  або  „ні”,  „іноді”,  „часто”,  „майже  завжди”,

„завжди” або „так”. 

Кожному варіанту відповіді відповідає числове значення: 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Інструкція. Пропонуємо  оцінити  кілька  тверджень.  Ваші  відповіді

не будуть  оцінюватися  як  хороші  чи  погані,  тому  просимо  бути  відвертими.

Над  твердженнями не слід довго роздумувати. Вірогідні відповіді ті, які першими

прийшли  в  голову.  Прочитавши  в  опитувальнику  твердження,  відповідним

номером позначте у відповідному аркуші вашу думку під однією з шести градацій:

„не  знаю”,  „ніколи”  або  „ні”,  „іноді”,  „часто”,  „майже  завжди”,  „завжди”  або

„так”. Жодного з тверджень пропускати не можна.

Якщо  в  процесі  роботи  в  респондента  виникнуть  запитання,  то

експериментатор повинен дати роз’яснення так, щоб не зорієнтувати респондента

на  ту  чи  іншу  відповідь.  Обробку  результатів  слід  починати  з визначення

вірогідності даних. Для цього необхідно підрахувати, скільки відповідей певного

типу дано на зазначені номери твердження опитувальника: 

„не знаю”: 2, 4, 16, 18, 33; 

„завжди або так”: 2, 7, 11, 13, 16, 18, 23.

Окрім того, слід визначити, скільки разів відповідь типу „завжди” або „так”

отримано на обидва твердження в таких парах: 7 і 17, 10 і 18, 17 і 31, 22 і 35, 34

і  36;  скільки  разів  відповідь  типу  „завжди”  або  „так”  отримано  для  одного

з  тверджень, а відповідь типу „ніколи” або „ні” для іншого в таких парах: 3 і 36,1

і 3, 17 і 28.
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Після  цього  підсумовуються  результати.  Якщо загальна  сума  5  балів  або

більше,  то  результат  дослідження  невірогідний;  при  сумі,  що  дорівнює

4, результат сумнівний; якщо ж сума не більше 3,  результат дослідження може

бути визнаний вірогідним.

За  невірогідних  і  сумнівних  результатів  доцільно,  якщо  це  можливо,

з’ясувати причини ставлення респондента до дослідження. Слід мати на увазі, що,

крім небажання обстежитися або прагнення навмисно давати суперечливі, нещирі

відповіді, невірогідні результати можуть бути зумовлені, наприклад, порушенням

деяких психічних функцій, їх розвитку, а також соціальною інфантильністю.

За вірогідних результатів дослідження подальша обробка даних спрямована

на отримання кількісних показників емпатії та її рівнів.

За  єдиною  метричною  уніполярною  шкалою  інтервалів  можливо,

послуговуючись  ключем-дешифратором,  одержати  характеристику  емпатії  на

підставі  даних,  які  наводяться  в  усіх  діагностичних  шкалах  і  дають

характеристику окремих складових емпатії.

Ключ:

Шкала Номер твердження
Номер Виявлення емпатії:

I до батьків 10, 13, 16
II до тварин 19, 22, 26 
III до похилих людей 2, 5, 8
IV до дітей 25, 29, 32
V до персонажів художніх творів 9, 12, 15

За таблицею на підставі  отриманих бальних оцінок діагностується рівень

емпатії по кожній зі складових і в цілому.

 Рівні емпатії

Рівень по шкалах Кількість балів у цілому
Дуже високий - 82-90
Високий 13-14 63-81
Середній 5-12 37-62
Низький 2-4 12-36
Дуже низький 0-1 5-11
Зіставте результат зі шкалою розвиненості емпатійних тенденцій.

Рівневі характеристики емпатії

 Від 82 до 90 балів – це дуже високий рівень емпатійності. 
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У вас болісно розвинене співпереживання. У спілкуванні ви, як барометр,

тонко  реагуєте  на  настрій  співрозмовника.  Вам  тяжко  від  того,  що  оточення

використовує  Вас  як  „громовідвід”,  обрушуючи  на  вас  свій  емоційний  стан.

Ви  погано  почуваєтеся  в  присутності  „важких”  людей.  Дорослі  та  діти  охоче

довіряють  вам  свої  таємниці  й  ідуть  до  Вас  за  порадою.  Нерідко  відчуваєте

комплекс провини, побоюючись потурбувати людину; не тільки словом, а навіть

поглядом.  Занепокоєння за рідних і  близьких не покидає вас.  Водночас ви самі

дуже ранимі. Можете страждати, якщо бачите покалічену тварину, або у вас на

серці коти шкребуть від випадкового холодного привітання вашого начальника.

Ваша  вразливість  часом  довго  не дає  заснути.  Якщо Ви  засмучені,  потребуєте

емоційної  підтримки сторонніх.  При такому ставленні  до  життя  ви  близькі  до

невротичних зривів. Подбайте про своє психічне здоров’я.

Від 63 до 81 бала – висока емпатійність. Ви чутливі до потреб і проблем

оточення, великодушні, схильні багато чого їм прощати. Із непідробним інтересом

ставитеся  до  людей.  Вам  подобається  „читати”  їх  особи  і  „заглядати”  в  їхнє

майбутнє.  Ви емоційно чуйні,  товариські,  оперативно налагоджуєте контакти й

віднаходите спільну мову. Мабуть, і діти тягнуться до вас. Оточення цінує вас за

душевність.  Ви намагаєтеся не допускати конфліктів і  віднаходите компромісні

рішення. Добре переносите критику на свою адресу. В оцінюванні подій більше

довіряєте  своїм  почуттям  та  інтуїції,  ніж  аналітичним  висновкам.  Віддаєте

перевагу роботі з людьми, над працею насамоті. Постійно потребуєте соціального

схвалення своїх дій. Незважаючи на всі якості, ви не завжди акуратні в точній і

кропіткій  роботі.  Не  потрібно  докладати  особливих  зусиль  вивести  вас

із рівноваги.

Від  37  до  62  балів –  нормальний  рівень  емпатійності,  притаманний

переважній більшості людей. Оточення не може назвати вас „товстошкірим”, але

воднораз ви не належите до особливо чутливих людей.

У міжособистісних  взаєминах більш схильні  судити про інших за  їхніми

вчинками,  ніж  довіряти  своїм  власним враженням.  Вам не  чужі  емоціями,  але

частіше  ви  тримаєте  їх  під  самоконтролем.  У  спілкуванні  уважні,  намагаєтеся

зрозуміти більше, ніж сказано словами, але при зайвому нагадуванні про почуття
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співрозмовника у вас уривається терпіння. Віддаєте перевагу тому, щоб делікатно

висловлювати свою точку зору, хоча завжди впевнені, що вона буде прийнята. При

читанні  художніх  творів  і  перегляді  фільмів  частіше  стежите  за  дією,  ніж

за  переживаннями  героїв.  Вам  складно  спрогнозувати  розвиток  стосунків  між

людьми, тому їхні вчинки часом здаються вам несподіваними. Вам не властива

розкутість почуттів, і це заважає вашому повноцінному сприйняттю людей.

Від  12  до  36  балів –  низький рівень  емпатійності.  Виникають  труднощі

в  налагодженні контактів із людьми, вам незатишно в галасливій компанії. Емоції

в  учинках  оточення  часом  здаються  вам  незрозумілими  й позбавленими  сенсу.

Віддаєте  перевагу  самостійному  заняттю  конкретною  справою,  а  не  роботі

з  людьми.  Ви  –  прихильник  точних  формулювань  і  раціональних  рішень.

Імовірно,  у  вас  мало  друзів,  а  тих,  хто  є,  ви  цінуєте  більше  за  ділові  якості

й  інтелект, ніж за чуйність. Люди платять вам тим же: бувають моменти, коли ви

відчуваєте  свою  відчуженість;  оточення  не  надто  шанує  вас  своєю  увагою.

Але  цього  можна  позбавитися,  якщо  ви  розкриєте  свій  „панцир”  і  станете

пильніше придивлятися до поведінки своїх близьких і сприймати їхні потреби, як

власні.

Від  11  балів  і  менше –  дуже  низький  рівень.  Емпатійні  тенденції

особистості  не  розвинені.  Відчуваєте  труднощі,  якщо  необхідно  першим

розпочати  розмову,  тримаєтеся  осторонь  серед  товаришів  по службі.  Особливо

складними здаються вам контакти з дітьми та особами, які набагато старші за вас.

У міжособистісних  взаєминах  нерідко  опиняєтеся  в незручному  становищі.

Любите  гострі  відчуття,  спортивні  змагання,  віддаєте  перевагу  мистецтву.

У діяльності занадто центровані на собі. Ви можете бути досить продуктивними в

індивідуальній роботі, у взаємодії ж з іншими не завжди відіграєте помітну роль.

Іронічно ставитеся  до сентиментальності.  Болісно переносите  критику на свою

адресу,  хоча  можете  на  неї  бурхливо  не реагувати.  Вам  необхідна  гімнастика

почуттів.
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Додаток Д

Методика вивчення здібностей щодо самоуправління у спілкуванні [222].

Призначення. Методика  призначена  для  визначення  мобільності,

адаптованості в різних ситуаціях спілкування.

Інструкція. Нижче  процитовані  висловлювання,  що  стосуються  різних

ситуацій у спілкуванні. Усі висловлювання різні, за змістом не збігаються, тому

уважно вчитайтеся в кожне з них, перш ніж відповідати. Якщо вислів „правильно”

або  „скоріше правильно” стосовно вас, поставте букву  „В” поряд із відповідним

номером висловлювання. Важливо, щоб ви відповідали щиро та правдиво.

Опитувальник

1. Я вважаю, що імітувати поведінку інших людей складно.

2. У моїй поведінці найчастіше відбивається все те, що я думаю і в чому

я переконаний насправді.

3. На вечірках у різних компаніях я не намагаюся робити або говорити

те, що приємно іншим.

4. Я можу захищати тільки ті ідеї, у які сам вірю.

5. Я можу виголошувати промови експромтом навіть на ті теми, про які

не маю майже ніякої інформації.

6. Я вважаю, що вмію репрезентувати себе так, щоб справити враження

на людей або розважити їх.

7. Якщо  я  не  впевнений,  як  слід  поводитися  в  певній  ситуації,

орієнтуюсь на поведінку інших людей.

8. Можливо, із мене вийшов би непоганий актор.

9. Я рідко потребую поради друзів при виборі книг, музики або фільмів.

10. Часом  здається,  що  я  переживаю  більш  глибокі  емоції,  ніж  це

є  насправді.

11. Я сміюся над комедією більше, коли дивлюся її разом з іншими, ніж

коли дивлюся її сам.

12. У групі людей я рідко буваю центром уваги.

13. У різних  ситуаціях  із  різними людьми я  поводжуся  абсолютно по-

різному.
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14. Мені  не  дуже  легко  досягти  того,  щоб  інші  прониклися  до  мене

симпатію.

15. Навіть якщо я не в дусі, часто вдаю, що приємно проводжу час.

16. Я не завжди такий насправді, яким мене сприймають.

17. Я не буду спеціально висловлювати думок або змінювати поведінки,

коли мені хочеться комусь сподобатися або дістати його прихильності.

18. Я – людина, спроможна розважити.

19. Щоб сподобатися, налагодити стосунки з людьми, я намагаюся перш

за все робити саме те, чого від мене очікують.

20. Я ніколи не був себе особливо успішним, якщо грав з іншими в ігри,

для яких необхідна  кмітливість або імпровізовані дії.

21. Я відчуваю труднощі, коли намагаюся змінювати свою поведінку так,

щоб вона відповідала ситуаціям і поглядам різних людей.

22. Під  час  вечірок  я  даю іншим можливість  жартувати  й  розповідати

історії.

23. У компаніях  я  відчуваю себе  трохи ніяково  і  не  репрезентую себе

досить добре.

24. Якщо цього вимагатиме справа, я можу будь-кому, бровою не повівши,

сказати неправду і при цьому зберігати незашорений погляд.

25. Я  можу  зробити  так,  щоб  оточення  було  зі  мною  доброзичливим,

навіть якщо ці люди мені не подобаються.

Обробка та інтерпретація результатів

Підраховуються  всі  відповіді,  що  співпадають  зі  словами  „правильно”

і „неправильно”.

Ключ:

Правильно 5, 6, 7,8,10,11,13,15,16,18,19,24,25 
Неправильно 1, 2, 3, 4, 9, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 23

Усі бали додаються.

Менше 8 балів – стабільна модель спілкування, деяка ригідність.

200



Від 8 до 17 балів – виникає потреба бути у спілкуванні  з  самим собою,

відповідно до ситуації спрямовуватися на партнера, бути схильним до партнерства

у спілкуванні.

Від  17  до  25  балів –  властива  мобільність  у  спілкуванні,  уміння

підлаштовуватися  під  поведінку  партнера,  готовність  до  діалогу,  спроможність

змінювати стиль спілкування відповідно до ситуації.
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Додаток Е

Карта оцінювання й самооцінки готовності студента-практиканта
до професійної комунікації 

1. Прізвище, ім’я, по батькові______________________________________

2. База й термін проходження практики _____________________________

Групи комунікативних умінь
професійної комунікації

Рівень сформованості професійної комунікації
й рекомендації для подальшого розвитку і

самовдосконалення

Керівник
практики

від кафедри

Керівник
практики
від бази

практики

Самооцінювання
студента-

практиканта

Уміння прогнозувати в процесі
професійної комунікації 
Уміння  саморегулювати
емоційний  стан
перед соціально-виховним
заняттям  і  під  час  його
проведення
Уміння налагоджувати контакт
із  суб’єктами  соціально-
педагогічної взаємодії
Уміння  вживати  невербальні
засоби  спілкування  під  час
соціально-педагогічної
взаємодії  на  педагогічній
практиці
Мовленнєві навички

Уміння  організувати
соціально-педагогічне
спілкування  на  педагогічній
практиці
Уміння  здійснювати
самоаналіз  комунікативної
діяльності та її коригувати
Уміння  самопізнання
й організація  роботи
над собою  в  процесі
професійної комунікації
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Додаток Ж

Рекомендації щодо самоконтролю й самоаналізу соціально-педагогічної

діяльності в процесі педагогічної практики

1.  Згадайте  типові  ситуації,  що виникли в  процесі  спілкування з  учнями

на  уроці,  із  батьками  під  час  індивідуальної  бесіди.  Проаналізуйте  причини

й наслідки їх виникнення.

2. Проаналізуйте:

-  Чи  вдалося  налагодити  контакт  із  класом  або  окремим  учнем?  Якщо

не вдалося, то чому?

-  Які  небажані  якості  ви  виявили  під  час  роботи  з  учнями?  Що  тому

сприяло?

3. Перевірте себе, відповівши на такі запитання:

- Скількох учнів із класу ви знаєте на прізвище та ім’я?

- Хто з учнів є лідером, які якості притаманні йому?

-  Хто  з  учнів  може  надати  допомогу  в  проведенні  спортивно-масових

заходів, їх мотивація?

- Який світ захоплень у вашому класі або колективі (наука, мистецтво, спорт

тощо)?

- Охарактеризуйте індивідуальні можливості та здібності учнів свого класу,

їхні творчі та фізичні можливості.

4.  Складання  картки обліку  сформованості  професійно значущих якостей

особистості студента під час проходження педагогічної практики.
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Картка обліку сформованості професійно значущих якостей особистості студента під час

проходження педагогічної практики

№ Якості особистості Рівні сформованості 
(високий, середній, 
низький) 

1 Уміння спілкуватись із суб’єктами соціально-
педагогічної взаємодії 

2 Інтерес до професійної діяльності 
під час проходження педагогічної практики

3 Розуміння дітей
4 Володіння вміннями й навичками самоорганізації
5 Рівень розвитку моральних якостей
6 Відповідальність
7 Тактовність
8 Сумлінність
9 Дисциплінованість
10 Працелюбність
11 Наполегливість
12 Акуратність
13 Виявлення терпимості 

14 Здатність до співпереживання (емпатія)
15 Уміння планувати соціально-педагогічну 

діяльність
16 Професійно-мовленнєвий розвиток
17 Організаторські здібності
18 Творчість в соціально-педагогічній діяльності

19 Ініціативність

20 Уміння сприймати нове, нетрадиційне

21 Володіння мімікою, жестами, емоційним станом

22 Уміння самооцінювання, рефлексії соціально-
педагогічної діяльності

23 Активне запровадження різноманітних форм, 
методів і прийомів соціально-педагогічної 
діяльності

4. Обговорення підсумків педагогічної практики.

План обговорення
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1. Ваші загальні враження про перебіг проходження педагогічної практики

(схвалення,  критика,  побажання,  поради  тим,  хто  прийде  після  вас,  ваше

самопочуття, надії, сумніви тощо).

2. Що викликало найбільші труднощі:

– Підготовка до проведення соціально-виховних, профілактичних заходів? Їх

проведення?

– Підготовка та проведення позаурочних профілактичних заходів?

3. Як ви особисто оцінюєте рівень проведення вами соціально-виховних та

профілактичних заходів?

4. Чи потрібна спеціальна підготовка до практики?

5. Якщо „так”, то яким формам надати перевагу:

– спеціальним заняттям (наприклад, соціально-педагогічний практикум);

– самостійній роботі з методичними матеріалами (методичними розробками,

пам’ятками, інструкціями тощо);

– відвідуванню різних баз практики протягом навчального року.

6. Якщо „ні”, то висувайте свої пропозиції?

7. За якими позиціями необхідна особливо ретельна підготовка:

– робота над теоретичним матеріалом, над проблемами, що виникають під

час проходження педагогічної практики;

–  оформлення  документації  соціального  педагога  чи  соціального

працівника;

– методика організації та проведення соціально-виховних і профілактичних

занять;

– робота над укладенням сценаріїв позаурочних профілактичних заходів;

–  методика  соціальної  діагностики  суб’єктів  соціально-педагогічної

взаємодії;

– методика зі складання психолого-педагогічних характеристик;

– порядок оформлення звітної документації з педагогічної практики.

8.  Чи  достатня  допомога,  яку  отримали  від  керівника  практики  бази

практики та навчального закладу?

9.  Ваші  пропозиції  щодо  поліпшення  умов  проходження  педагогічної

практики.
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10. Як вплинула практика на вашу професійну орієнтацію:

– упевнились у правильності обраної професії;

– нічого не змінилось;

- схилилася до думки, що соціальним педагогом стати не зможу;

– виникли інші міркування.

11.  Що  ви  думаєте  про  критерії  оцінювання  роботи  студента?  За  якими

показниками аналізувати якість його соціально-педагогічної діяльності?

12. Які способи такого оцінювання найбільш доцільні:

–  тестування,  опитування  (виміри  сформованості  соціально-педагогічних

умінь із урахуванням вихідного рівня);

– самоаналіз (наприклад, у формі педагогічного твору);

–  характеристика  й  оцінювання  від  керівника  практики  бази  практики

та  навчального закладу.
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Додаток З

Сюжетно-рольові ігри для студентів – майбутніх соціальних педагогів

Гра „Політ на Місяць”

Мета  проведення:  навчити  приймати  колективні  рішення;  виробити

навички ефективної взаємодії; навчити співпраці; формувати професійно важливі

якості: комунікабельність, толерантність, контактність.

Обладнання: олівці,  аркуші  для  індивідуальної  роботи,  аркуші

з відповідями й обґрунтуванням рішень, контрольні аркуші для підрахунку балів.

Організація гри

Кожному  учасникові  видається  аркуш,  на  якому  написане  індивідуальне

завдання, виконання якого обмежено в часі (до 15 хвилин).

Кожній групі видається один аркуш для групової роботи. При цьому:

а)  учасникам  не  дозволяється  змінювати  щось  в  аркушах  індивідуальної

роботи в результаті групового рішення;

б)  кожен  член  групи  повинен  записати  до  свого  аркуша  результати

групового рішення, прийнятого методом консенсусу;

в)  учасникам  пропонується  30  хвилин  для  заповнення  аркуша  групової

роботи.

Кожному учасникові роздається контрольний аркуш для підрахунку балів.

На цю операцію відводиться від 7 до 10 хвилин. Учасники:

а) підраховують індивідуальні бали;

б)  передають  свої  аркуші  з  обчисленими  балами  учаснику,  який  веде

груповий протокол для підрахунку середнього індивідуального бала. При цьому

ця ж людина підраховує груповий бал.

Група порівнює середній індивідуальний бал із груповим й обговорює сенс

вправи. На це відводиться від 7 до 10 хвилин.
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Результати записуються на плакаті або дошці за зразком, наведеним нижче, і

ведучий  спрямовує  дискусію  на  обговорення  шляхів  вирішення  проблеми,

що  порушується  учасниками  під  час  перемовин,  забезпечує  при прийнятті  рішення  облік

найбільш переконливих аргументацій будь-якого із членів групи.

Кількість балів, отриманих в результаті рішення, прийнятого
методом консенсусу 

Група 1 Група 2 Група 3

Середній бал (середнє арифметичне індивідуальних балів) 

Розрахунок індивідуальних балів (максимальний та 
мінімальний)

Зразки матеріалів

Аркуш для індивідуальної роботи учасника вправи „Політ на Місяць”

Інструкція: ви  –  член  екіпажу  космічного  корабля,  який,  згідно

з  попереднім планом, повинен був зустрітися з раніше відправленим кораблем на

світлій  стороні  Місяця.  Проте  в  результаті  механічних  ускладнень  вашому

кораблю довелося сісти в 200 милях (приблизно 370 км) від місця призначення.

Під  час  посадки  обладнання  на  борту  постраждало  й,  оскільки  ваше  життя

залежить від того, потрапите ви чи ні на корабель, який на вас чекає, необхідно

вибрати принципово важливі речі для цього. Нижче наведені 15 предметів, які не

були ушкоджені після посадки. Наше завдання полягає в тому, щоб проранжувати

їх у порядку важливості для того, щоб ваш екіпаж зміг дістатися до місця зустрічі

(1 – це найбільш значимий предмет, 2 – наступний  за ступенем важливості, так аж

до 15  для найменш важливого предмета). У вас є 15 хвилин для виконання цього

етапу вправи.
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№ з/п Список
1. Коробок сірників 

2. Харчовий концентрат

3. 50 м капронової мотузки

4. Парашутний шовк

5. Портативний нагрівач

6. 2 револьвери 45-го калібру 

7. Одна упаковка сухого молока 

8. Два 100-літрові балони з киснем

9. Зоряна карта (карта місячного сузір’я)

10. Надувний пліт

11. Компас магнітний 

12. 5 галонів (приблизно 19 л) води

13. Сигнальні ракети 

14. Аптечка першої допомоги з голками для ін’єкцій

15. Радіоприймач-передавач на сонячних батареях

Аркуш для групової роботи учасників вправи „Політ на Місяць”

Інструкція:  ваша  група  повинна  прийняти  рішення  методом  консенсусу.

Це означає,  що,  ураховуючи  ступінь  передбачуваної  важливості  кожного

з 15 предметів, необхідних для виживання, учасники повинні погодити їх із усіма

членами групи з метою прийняття групового рішення. Консенсусу досягти буде

нелегко, тому що обраний варіант ранжування може не завжди викликати загальне

схвалення. Однак, працюючи єдиною групою, необхідно визначати та приймати

кожен  номер  лише  за  умови,  що  всі  члени  групи  хоча  б  частково  з  ним

погоджуються. Нижче запропоновані поради щодо досягнення консенсусу:

1.  Уникайте  суперечок,  у  яких  намагаєтеся  довести  правоту  власних

суджень. Ставтеся до завдання з позицій логіки.

2.  Уникайте  зміни  своєї  думки  тільки  для  того,  щоб  дійти  згоди

і  не  допустити конфлікту. 

3.  Підтримуйте  тільки  ті  рішення,  із  якими  ви  можете  погодитися,  хоча

б  частково. 

209



4. Уникайте конфліктів,  методом усунення яких може стати: голосування,

торг під час прийняття колективних рішень.

5. Приймайте розбіжності в думках як щось корисне, а не як перешкоду для прийняття

рішення.

№ з/п Список
1. Коробок сірників 

2. Харчовий концентрат

3. 50 м капронової мотузки

4. Парашутний шовк

5. Портативний нагрівач

6. 2 револьвери 45-го калібру 

7. Одна упаковка сухого молока 

8. Два 100-літрові балони з киснем

9. Зоряна карта (карта місячного сузір’я)

10. Надувний пліт

11. Компас магнітний 

12. 5 галонів (приблизно 19 л) води

13. Сигнальні ракети 

14. Аптечка першої допомоги з голками для ін’єкцій

15. Радіоприймач-передавач на сонячних батареях

Контрольний аркуш для підрахунку балів у вправі „Політ на Місяць”

№ 
з/п

Назва предмета Правильни
й номер

Пояснення

1. Коробок сірників 15 на Місяці немає кисню

2. Харчовий концентрат 4 можна якийсь час прожити без їжі 

3. 50 м капронової мотузки 6 може стати в нагоді для походу 
нерівною місцевістю, щоб щось 
нести

4. Парашутний шовк 8 на світлій стороні Місяця жарко

5. Портативний нагрівач 13 на Місяці немає повітря 

6. 2 револьвери 45-го калібру 11 при використання сили поштовху

7. Одна упаковка сухого молока 12 потрібна вода, а її мало
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8. Два 100-літрові балони з киснем 1 представляє деяку цінність

9. Зоряна карта (карта місячного 
сузір’я)

3 потрібна для навігації

10. Надувний пліт 9 як укриття або для того, щоб щось 
нести

11. Компас магнітний 14 магнітне поле Місяця відрізняється 
від магнітного поля Землі

12. 5 галонів (приблизно 19 л) води 2 без цього довго не прожити, немає 
кисню

13. Сигнальні ракети 10 можна використовувати лише для 
сили поштовху

14. Аптечка першої допомоги з 
голками для ін’єкцій

7 аптечка першої допомоги може 
знадобитися, але голки марні

15. Радіоприймач-передавач на 
сонячних батареях

5 для зв’язку

Аркуш інструкцій для підрахунку балів у вправі „Політ на Місяць”

Учасник, який відповідає за правильний підрахунок балів, контролює цей

процес. Інші учасники повинні:

1.  Підрахувати  абсолютну  різницю  в  балах  між  своїми  відповідями

і  правильними відповідями.

2. Підсумувати різницю в індивідуальному завданні.

3.  Обчислити  середній  бал:  для  цього  скласти  всі  індивідуальні  бали

й  поділити їх на кількість осіб у групі.

4.  Підрахувати  абсолютну  різницю  в  балах  між  груповими  відповідями

і  правильними відповідями.

5. Підсумувати всю різницю в груповому завданні.

6. Порівняти індивідуальний і груповий підрахунки та спробувати пояснити,

чому деяких із найбільш правильних індивідуальних відповідей не було враховано

в групових відповідях (якщо це мало місце).

7. Визначити трьох переможців в індивідуальному змаганні.

Оцініть результати за рейтингом:

 20 Балів – відмінно;

 30 Балів – добре;
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 40 Балів – посередньо;

 50 Балів – задовільно;

 і більше балів -– погано.

Гра „Маятник”

Мета проведення: поглибити знання з професійної комунікації, збагачувати

практичний досвід майбутніх педагогів; формувати уміння вільно орієнтуватися в

обговорюваних проблемах, вміння вести діалог; розвивати педагогічне мислення.

Організація гри 

1. Утворюються дві команди і група експертів.

2. Відбувається жеребкування (хто першим буде задавати запитання)

3. Ведучий пояснює правила гри.

Команда  №1  –  розпочинає  гру,  задає  своє  запитання  за  темою.

Після обмірковування  або  без  нього  друга  команда  відповідає  на  поставлене

запитання  та  ставить  своє  запитання,  але  так,  щоб  воно  було  продовженням

відповіді  на  питання  команди суперників  за  тією ж темою.  Ведучий пропонує

практичні вправи обом командам. Гра продовжується доти, доки не вичерпається

час.

Усі  учасники  гри  заздалегідь  вивчали  теоретичний  матеріал  теми.  Тепер

ми  з вами його коротко повторимо.

Слова ведучого

Педагог може стати професіоналом лише в тому випадку, якщо він володіє

цілим комплексом здібностей, знань і навичок. Виховання й навчання є дієвими

лише в тому випадку, якщо всі педагогічні засоби взаємопов’язані і педагогічний

процес характеризується цілісністю й системністю. Педагогічна техніка поряд зі

спрямованістю,  знаннями  та  здібностями  є одним  із  компонентів  педагогічної

майстерності.  У реальній  практиці  вчителя  саме  у володінні  ним педагогічною

технікою  виражається  його  майстерність  і рівень  розвитку  здібностей.

Педагогічна  техніка  –  сукупність  прийомів,  що  сприяють  гармонійній  єдності
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внутрішнього  змісту  діяльності  вчителя  й  зовнішнього  його  вираження.

Виокремлюють дві групи компонентів педагогічної техніки:

 Уміння керувати собою.

 Уміння  взаємодіяти  з  особистістю  й  колективом  у  процесі

вирішення педагогічних завдань.

До першої групи компонентів належать:

1. Увага та спостережливість у педагогічному процесі.

2. Уміння слухати й розуміти співрозмовника.

3.  Основні  способи  впливу  в  педагогічному  спілкуванні  (наслідування,

переконання й навіювання).

4. Невербальне спілкування в педагогічній діяльності вчителя.

5.  Педагогічні  прийоми,  завдяки  яким  дістається  прихильність  людей

до  себе у спілкуванні.

6. Елементи режисерської майстерності в педагогічній діяльності.

7. Методика й техніка проведення індивідуальної бесіди.

8. Техніка організації діалогу й дискусії під час навчання й виховання.

9. Особливості взаємодії з учнями з різним типом характеру.

10.  Педагогічні  прийоми  стимулювання  особистого  залучення  учнів

у педагогічний процес.

11. Уміння педагога вирішувати конфліктні ситуації та запобігати їм.

12. Методика й техніка організації роботи з батьками.

До другої групи компонентів належать:

1. Техніка мовлення вчителя: техніка дихання й голос.

2. Виразність мовлення вчителя.

3. Елементи акторської майстерності в педагогічній діяльності.

4. Майстерність учителя в управлінні своїм емоційним станом.

5. Техніка педагогічної рефлексії.

6. Технологія вирішення педагогічних завдань.

7. Індивідуальний стиль діяльності вчителя.
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8.  Техніка  запровадження  методу  „Портфоліо” в  професійному  розвитку

вчителя.

Команди самі вирішують питання, про які компоненти ставити запитання

одна одній. В обговоренні не можна вживати один компонент двічі.

Під час гри експерти оцінюють запитання, відповіді, зв’язки в балах (до 5).

Ураховується компетентність, уміння орієнтуватися в проблемі, швидкість реакції,

винахідливість,  оригінальність,  логічність,  доречність  запитань,  відповідей,

культура  спілкування.  Окремо  оцінюється  рішення  педагогічних  ситуацій  та

участь у практикумі.

Підведення підсумків гри, її аналіз.

Гра „Консультації педагога для батьків учнів”

Мета  проведення: удосконалити  професійні  здібності  педагогів

у визначенні  значущості  проблеми,  порушеної  батьками;  виробляти  вміння

аналізувати умови виникнення й розвитку проблемної ситуації, уміння виробити

рекомендації  батькам  у  доступній  для  них  формі;  уміння  підтримувати

гуманістичний характер спілкування з батьками під час консультації, порушувати

проблеми, які розв’язуватимуть батьків.

Організація гри:

Ведучий  доводить  до  відома  учасників  мету  й  завдання,  правила  ігрової

взаємодії,  обґрунтовуючи необхідність проведення студентами консультацій для

батьків на високому професійному рівні.

Учасники гри обирають зі свого складу експертну групу з найбільш сильних

студентів; решта утворює на дві команди.

Кожна з двох команд готує запитання, які батьки можуть поставити педагогу

під  час  консультації.  Запитання  можуть  бути  найрізноманітнішими:  простими,

заплутаними,  глибокими тощо.  До кожного запитання  подається  опис ситуації,

характер стосунків учня з оточенням та інша інформація в обсязі, яким, із погляду
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учасників  гри,  може  володіти  студент.  Можливий  опис  реальних  ситуацій  із

педагогічної практики. На кожне запитання командою колективно розробляється,

по  можливості,  повна,  педагогічно  доцільна відповідь  –  рекомендація  батькам.

Обидві  команди  мають  придумати  по  2-5  запитань  і  відповідей.  Розроблені

запитання й відповіді – рекомендації – команди зберігають у таємниці одна від

одної.

Експертна група розробляє критерії оцінювання відповідей – рекомендацій,

– наприклад, повнота, аргументованість, логічність, практичність, доступність для

розуміння батьками тощо.

Протягом  перших  15  хвилин  одна  команда  виступає  в  ролі  батьків,  які

прийшли  на  консультацію,  інша  –  консультують  педагогів.  Визначається  час

колективної підготовки відповіді – рекомендації (до 1-ї хвилини). 

„Батьки”  (учасники-студенти)  – ставлять  запитання,  описують  ситуацію,

долучається  до  розробки  відповіді  „консультантами”,  подають  відповідь  –

рекомендацію  „консультантам”,  що  пов’язується  з  відповіддю,  заздалегідь

підготовленою.

Під  час  „консультації” допускаються  додаткові  запитання  й  уточнення

(не  більше трьох) учасників обох команд, можливе проведення коротких дискусій

між „педагогами-консультантами” й „батьками”.

Протягом  наступних  15  хвилин  команди,  помінявшись  ролями,

продовжують „консультації”.

У весь цей час експертна група на підставі розроблених критеріїв аналізує

й  оцінює  запитання  й  відповіді  команд,  якість  проведення  дискусій,  що

виникають  під  час  обговорення,  зіставляє  відповіді-експромти  й  заздалегідь

підготовлені відповіді, фіксує недоречності й помилки учасників гри.

Наприкінці  гри  експертна  група  доходить  висновків,  оголошує  оцінки

й  виробляє  рекомендації  учасникам гри.  Ведучий та  учасники діляться  своїми

враженнями від ігрової взаємодії.

Гра „Діти - дзеркало батьків”
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Мета проведення: виробляти в майбутніх соціальних педагогів практичні

навички ведення консультацій для батьків; удосконалювати комунікативні вміння

в процесі навчання.

Організація гри

1. Повідомлення теми, мети, правил гри.

2. Розподіл ролей (учитель, батьки, оцінювальна група)

3. Перебіг гри.

4. Обговорення підсумків гри.

1. Слово ведучого

„Уcе – і хороше, і погане – людина отримує в сім’ї”. Ця педагогічна мудрість

відома, напевно, усім.

Саме  сім’я  була,  є  і,  мабуть,  завжди  буде  найважливішим  осередком

формування особистості й найголовнішим інститутом виховання, що відповідає не

тільки за демографічне відтворення населення, а й за відтворення певного образу

життя.

Сьогодні я хочу поговорити з вами про взаємини дорослих і дитини, адже

дитини народжується ні злою ні доброю, ні  моральною ні аморальною. Те,  які

моральні якості в неї розвинуться, залежить насамперед від ставлення близького

оточення дитини, від того, як батьки її виховують.

Проблема  виховання  дітей  бентежить  багатьох  батьків.  Зокрема,  не  всі

батьки вміють спілкуватися з  дитиною так,  щоб складалися дружні,  шанобливі

й  довірливі  взаємини.  Не  всі  можуть  пояснити,  чому  дитина  поводиться  по-

різному  з  мамою,  татом,  бабусею,  від  кого  це  залежить  –  від малюка  чи  від

дорослого?

Як  поєднувати  вимогливість  дорослих  до  дитини  з  увагою,  чуйністю,

повагою,  якщо  врахувати,  що  Ваша  роль  у  вихованні  дітей  незамінна,  що  ви
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головні  „проектувальники”,  конструктори  й  будівельники  дитячої  особистості.

Отже, ці питання не можуть не цікавити Вас. Насамперед важливо знати, який

Ваш вплив на процес виховання дитини.

Сьогодні  Вам  буде  запропонований  тест,  потрібно  уважно  прочитати  всі

запитання  й  постаратися  відповісти  на  них  відверто,  адже  Вам,  я  сподіваюсь,

важливо знати, наскільки Ви вмієте долати складні й відповідальні проблеми, що

виникають під час виховання Вашої дитини. Тест доповнить Ваше уявлення про

себе,  як  про батька,  допоможе дійти певні  висновків щодо проблем виховання

дітей.

2. Тест для батьків

Запитання Відповіді
Чи можете Ви? Можу, завжди

так роблю
Можу, але не

завжди так роблю
Не можу

1.  У  будь-який  момент  залишити  свої  справи
й зайнятися дитиною? 

А Б В

2. Порадитися з дитиною, незважаючи на її вік? А Б В

3. Зізнатися дитині в помилці стосовно неї? 
(Незважаючи на її вік)

А Б В

4. Вибачитися перед дитиною в разі своєї неправоти? А Б В

5.  Опанувати  себе  і  зберігати  спокій,  навіть  якщо
вчинок дитини вивів вас із рівноваги?

А Б В

6. Поставити себе на місце дитини? А Б В

7.Повірити  хоча  б  на  хвилину,  що  ви  добра  фея?
(Прекрасний принц)

А Б В

8. Згадати повчальний випадок із  власного дитинства,
що представляє Вас у невигідному світлі?

А Б В

9. Завжди утримуватися від уживання слів і висловлень,
що можуть ранити дитину?

А Б В

10.  Пообіцяти  дитині  виконати  її  бажання  за хорошу
поведінку?

А Б В
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11. Спланувати для дитини один день, коли вона може
робити, що побажає й вести себе, як хоче?

А Б В

12.  Прореагувати,  якщо  ваша  дитина  вдарила,  грубо
штовхнула  або  просто  незаслужено  образила  іншу
дитину?

А Б В

13.  Вистояти  проти  дитячих  прохань  і  сліз,  якщо  ви
впевнені, що це каприз, швидкоплинна примха?

А Б В

Підрахуйте бали:

– відповідь „А” – оцінюється в 3 бали;

– відповідь „Б” – оцінюється в 2 бали;

– відповідь „В” – оцінюється в 1 бал.

Від 30 до 90 балів: це означає, що дитина – найбільша цінність у вашому

житті. Ви прагнете не тільки зрозуміти, а й пізнати її, ставитися до неї з повагою,

дотримуєтеся найбільш прогресивних принципів виховання. По-іншому, ви дієте

правильно й можете сподіватися на гарні результати.

Від 16 до 30 балів: турбота про дитину для вас є найважливішим питанням.

Ви  володієте  навичками  вихователя,  але  на  практиці  не  завжди  реалізуєте

їх  послідовно  й  цілеспрямовано.  Часом  ви  надто  суворі,  в  інших  випадках  –

надміру  м’якотілі,  крім  того,  ви  схильні  до  компромісів,  чим  послаблюється

виховний ефект. Вам слід серйозно замислитися над своїм підходом до виховання

дитини.

Менше  16  балів:  у  вас  серйозні  проблеми  з  вихованням  дитини.

Вам  недостатньо  певних  знань  або  бажання  та  прагнення  виховувати  дитину

власним  прикладом.  Радимо  звернутися  за  допомогою  до  фахівців:  педагогів,

вихователів, ознайомитися з публікаціями з питань сімейного виховання.

3. Слово ведучого 

–  А тепер,  шановні  батьки,  хто набрав від  30 і  більше балів,  прошу вас

зайняти місця „консультантів”. 

Сьогодні ви допоможете відповісти на низку запитань про виховання дітей.

Відповіді  на  запитання  необхідно  обговорювати  спільно,  відповідати  можна за

домовленістю. Обговорення відповіді до 1 хвилини. Решта присутніх батьків може
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поставити додаткові запитання, висловити свою незгоду або запропонувати свій

варіант відповіді.

4. Обговорення питань

„Консультативна група” займає місця за столом.

5. Підведення підсумків дискусії

Обговорення поставлених запитань і відповідей на них.
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Додаток К

Вправи для вдосконалення професійної комунікації [203]

Вправи на визначення й усвідомлення специфіки професійної комунікації.

Вправа „МОЯ ПРОБЛЕМА У СПІЛКУВАННІ”

Студенти групи пишуть на окремих аркушах паперу у стислій, лаконічній

формі  відповідь  на  запитання:  „У  чому  полягає  твоя  основна  проблема

у  спілкуванні?”  Відповіді,  якими  конкретизуються  індивідуальні  проблеми,  не

підписуються.  Аркуші повертаються і  складаються разом.  Потім кожен студент

довільно  бере  будь-який  аркуш,  читає  його  і намагається  віднайти  прийом,

за  допомогою якого він міг би розв’язати написану проблему. Група слухає його

пропозиції  й  оцінює,  чи  правильно  він  зрозумів  проблему  і  чи  справді

запропонований  прийом  буде  сприяти  її розв’язанню.  Припускаються

висловлювання, критичні, уточнювальні або такі, якими доповнюється відповідь.

Вправа „ДЕТЕКТИВ” 

Кожному студентові пропонується згадати складну ситуацію ускладнення у

спілкуванні,  яку  він  пережив  у  своєму  житті  або на педагогічній  практиці.

У кожній  парі  один  студент  спочатку  виступає  в  ролі  доповідача,  а  інший  –

слідчого-детектива.  Завдання доповідача – найбільш яскраво описати ситуацію.

Завдання  „детектива”  –  уважно  вислухати,  поставити  уточнювальні  запитання,

запропонувати  свою  „версію”  того,  що  відбувалося,  виявити  неточності

та  протиріччя в розповіді.

Вправа  „ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ” 

Група  отримує  завдання:  кожен  студент  упродовж  двох  хвилин  повинен

розповісти  про  свої  сильні  сторони,  про  те,  що  він  любить,  цінує  та приймає

в  собі. При цьому важливо не просто схвалювати окремі загальнопривабливі риси

характеру.

Важливо  зазначили,  що  для  доповідача  є  або  може  стати  точкою  опори

в  тяжкі  хвилини  життя.  Говорити  необхідно  відверто,  не  принижуючи  своїх
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чеснот.  Проаналізуйте,  яке  із  завдань  (розповідь  про  свої  проблеми  або  свої

переваги) було легшим.

Вправа „ЕТИКА ВЗАЄМОДІЇ”

Робота  проводиться  в  парах.  Один  зі  студентів  виконує  роль  викладача,

інший  –  його  слухача.  Пропонується  дібрати  набір  ситуацій,  типових  для

навчального процесу навчального закладу, і програти взаємодію сторін під час їх

вирішення. Наприклад, студент просить у викладача, дозволу вийти з аудиторії під

час виконання контрольної роботи; або студент прийшов до декана з заявою щодо

переведення  на  іншу  спеціальність,  а  той  не  дає  згоди.  Визначають:

конгруентність  поведінки  кожної  зі  сторін,  упевненість  у  своїй  правоті,  спосіб

вираження прохання або відмови, заохочення або догани, отриманий результат.

Вправа „ІНТЕРВ’Ю”

Група студентів розподіляється на пари. Кожна пара по черзі розігрує перед

іншими  ситуацію  інтерв’ювання.  Можна  спроектувати  її  на  вишівське  життя

(куратор групи знайомиться з новим студентом). Група прослуховує інтерв’ю й за

чотирибальною шкалою виставляє оцінки кожному учасникові.

Вправа „ПРОХАННЯ”

Студентам пропонується  звернутися  до колег  із  проханням,  яке  викликає

певні труднощі для того, хто просить (поділитися конспектом перед іспитом, дати

потрібну на завтра книгу).

Оцінюється  тактовність,  дипломатичність,  оригінальність,  винахідливість.

Після  цього  повідомляється,  що  за  дотримання  деяких  правил  ефективність

звертання можна підвищити завдяки таким прийомам:

 виразити свою вдячність;

 розпочати прохання з компліменту на адресу партнера;

 нагадування про його авторитет і значимість;

 віднайти  обхідний  маневр  так,  щоб  той  сам  запропонував  свою

допомогу. 

Пропонується  знову  звернутися  з  проханням,  супроводжуючи  звернення

відповідними прийомами.

221



Вправи на формування уміння активного слухання

Вправа 1. Кожен студент обирає співрозмовника для обговорення проблеми,

яка його цікавить.  Учасникам діалогу пропонують перефразувати повідомлення

співрозмовників.  Чіткість  передачі  змісту  повідомлення  оцінюється  партнером

у  спілкуванні.

Вправа  2.  Учасникам  пропонують  висловити  свої  думки  (судження)

стосовно  однієї  з  проблем,  що  цікавить  усіх.  Потім  кожному  присутньому

пропонують  відтворити ідеї  та ставлення до них співрозмовника,  який сидить

поруч. Аналізуються точність відтворення суті ідей, розуміння емоційного стану

співрозмовника до  викладеної  інформації.  Обговорюються причини допущених

помилок, виробляються рекомендації щодо їх усунення.

Вправи  для  налагодження  особистісного  контакту  з  суб’єктами

соціально-педагогічної взаємодії

Вправа 1. Ознайомтеся з описом різних моделей поведінки викладача під

час привітання з учнями на соціально-профілактичному заході. Як ви визначили

б  характер  поведінки  педагога?  Проаналізуйте  її  соціально-педагогічну

доцільність.  Які  психологічні  чинники зумовили вибір  педагогом тієї  чи  іншої

моделі  поведінки?  Ваші  пропозиції  щодо  здійснення  гідної  саморепрезентації

педагога. 

А. Педагог поспішно заходить до кабінету,  ідучи до свого столу, просить

учня прилаштувати біля дошки таблицю, а потім кидає швидкий погляд на учнів,

жестом  запрошує  їх  сідати.  Мовляв,  нічого  гаяти  час  на  дрібниці.  Без  пауз,

на  одній ноті промовляє: „Добрий день, сідайте, розпочинаймо заняття”.

Б. Учні заходять до аудиторії – кабінету – соціального педагога, який робить

останні приготування до соціально-виховного заняття. Гамірливо розташовуються

на своїх місцях. Дзвінок. Соціальний педагог, гортаючи книжку, кидає невиразний

погляд на групу, у якому не стільки емоційний відгук на прихід учнів,  скільки

данина виконуваній ролі педагога. Нечітке, не зафіксоване увагою учнів вітання

„Добрий  день!” ніби  розчиняється  в  наступних словах  педагога  про  відсутніх,

необхідність тиші й повідомлення завдань уроку.
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В. Соціальний педагог спокійно заходить до кабінету й уважно вдивляється

в  учнів,  його  ніби  вбирає  в  себе  все:  обличчя  учнів,  їхній  настрій,  готовність

до  роботи.  Зовнішнім  виглядом  педагог  налаштовує  на ділове  спілкування.

Лаконічна пауза – погляд стає більш виразним, перший – із близької відстані –

контакт  очей  викладача  і  учнів,  невербальний  обмін  інформацією  з  ними:

„Я  чекав на зустріч з вами, я прийшов до вас,  щоб разом учитися, думати… ”

А  потім  не  байдуже,  із  вивіреними  паузами:  „Добрий  день!  Радий  бачити

та  вітати вас. Сідайте – наша співпраця триватиме ”.

Вправа  2.  Розробіть  варіанти  початку  соціально-виховного  заходу

з орієнтацією  на  умови  кожної  ситуації  наведеної  нижче.  Визначте  психолого-

педагогічні  особливості  ситуацій,  якими  зумовлюється  характер  спілкування,

поведінки соціального педагога.  Обґрунтуйте обрані  вами шляхи налагодження

особистісного  контакту  з  учнями,  створення  ситуації  діалогу  й  переходу

до  подальшої пізнавальної діяльності.

А. У середині навчального року вас призначили викладати в класі замість

іншого  викладача.  Учні  любили  викладача.  Це  ваш  перший  урок  у новому

колективі і перше знайомство з учнями.

Б. Ваш черговий за розкладом урок у класі, у якому ви викладаєте. Перед

вашим заняттям в учнів була контрольна робота з іншого предмета.

В.  Вас  попросили  на  перерві  провести  урок  із  вашого  предмета  замість

уроку вчителя, який захворів. Учнів не встигли попередити про заміну.
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Додаток Л

ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ „ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

МАЙСТРА ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ” [124]

Мета заняття:

 показати, що людині властива певна інертність мислення й залучення

автоматизмів у поведінку;

 розглянути  позитивні  й  негативні  аспекти  автоматизації  поведінки,

зокрема, поведінки вчителів;

 ознайомити з прийомами ефективної комунікації.

Необхідно засвоїти:

 поведінковий  автоматизм  сприяє  алгоритмізації  шляхів  вирішення

схожих завдань;

 автоматична поведінка є антиподом свідомої;

 при вирішення нестандартних завдань, при виникненні нестандартних

ситуацій необхідно відмовлятися від автоматизмів реагування й поведінки;

 механізм  виникнення  поведінкових  автоматизмів  можна  обернути

„на  користь” (застосування  інструментарію  „майстри  ефективної  комунікації”

на  автоматичному  рівні  забезпечить  оптимізацію  простору  педагогічної

взаємодії).

Тривалість  заняття:  2  –  4  академічні  години  (відповідно  до  обсягу

запланованої для обговорення інформації).

Приміщення й матеріали. 

–  Заняття  можна  проводити  і  за  класичного  розміщення  столів  (парт)

в аудиторії.

–  Важливі  широкі  проходи  (0,7  –  1,0  м)  для  проведення  гри.  Вужчими

проходами посилюється ризик травмування гравців і психологічний ефект гри.

– Для проведення гри необхідно підготувати 4 пов’язки для очей (хустки,

шарфики)  і  4  мотузки  (мотузочки)  завдовжки  близько  1  м.  Кожну  мотузку

необхідно  „закільцювати”,  зв’язавши її  кінці  між собою. Крім цього,  тренерові
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знадобляться  3  невеликі  компактні  предмети  (ключі,  блокнот,  пенал,  гаманець,

мобільний телефон тощо).

Короткий план заняття

1. Презентаційна гра  „Лялька й ляльководи”, колективний аналіз підсумків

гри. Психологічна гра, групова дискусія.

2.  Автоматизми  поведінки,  причини  їхнього  виникнення  й застосування.

Позитивні  й негативні  аспекти автоматичної  поведінки.  Розвиток рефлексивних

умінь і навичок як умова свідомої поведінки. Обговорення результатів гри.

3. Інструментарій „майстра ефективної комунікації”. Демонстрація пояснень

до прийомів конструктивної взаємодії.

3.  Психологічний  практикум  –  відпрацьовування  прийомів  і  навичок

у режимі „Театр імпровізації”.

5. Час одкровень – обмін найбільш значимими персональними знахідками

й  відкриттями учасників у результаті проходження курсу.

Загальні рекомендації психологові, який веде заняття

1. Це заняття циклу краще побудувати на інтерактивній основі.

2.  Важливий  ефект  цього  заняття  досягається  методично  точним

проведенням  центральної  гри,  тому  ведучому  варто  спочатку  добре  продумати

алгоритм інструкції для учасників як перед першим, так і перед другим етапом

гри.

3. „Інструментарієм ефективної комунікації” можуть бути будь-які розробки

комунікативних тренінгів, тому бажано переглянути „валізку тренера”.

4. Оскільки заняття є заключним – можна підготувати невеликий екскурс-

резюме за темами попередніх занять.

Рекомендації щодо проведення окремих блоків заняття

І.  Презентаційна  гра  „Лялька  й  ляльководи”,  колективний  аналіз

підсумків гри. Психологічна гра, групова дискусія.

Короткий алгоритм дій ведучого

1.  Оголошення  аудиторії  назви  І  етапу  гри  „Лялька  й  ляльководи”

та призначення (вибір) п’яти гравців – учасників.
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2.  Розподіл  учасників  на  ляльок  і  ляльководів,  допомога  учасникам-

ляльководам у фіксації мотузкових петель на руках і ногах гравця – ляльки.

3. Інструкція для учасників про подальші ігрові завдання.

4. Виконання завдань II туру учасниками (за плеском у долоні ведучого).

5.  Плавний  перехід  ведучого  до  інструкція  перед  другим  туром  гри.

Інструктування  (необхідне  дуже  уважне  ставлення  тренера  до  тексту

інструкції).

Виконання завдань другого туру.

1. Емоційна підтримка учасників гри (оплески аудиторії).

2. Опитування учасників про пережиті почуття й емоційні стани.

3.  Повний  опис  гри  з  інструкціями  наведено  в  розділі  „Методичний

та  інформаційний  матеріал”.  При  цьому  важливо  враховувати  подані  далі

рекомендації.

4.  Назва  другого  етапу  наводиться  для  ведучого  (тренера),  але  не  треба

повідомляти її решті учасників.

5.  Ведучий  може  сприяти  розвитку  гри  в  заданому  напрямі  своєчасним

відвертанням  уваги  й  ігноруванням  розпитувань  про  застосування  мотузок

у другому турі гри.

6.  Якщо  в  другому  турі  центральний  гравець  залишив  своїх  товаришів

стояти розгублених з  зав’язаними очима й самостійно швидко зібрав предмети

(дуже  рідко,  але  таке  буває)  –  можна  буде  його  похвалити  за розвинені

рефлексивні вміння; далі обговорити з іншими стандартні варіанти розвитку гри.

Під час опитування доцільно запитати:

– Вам більш комфортно бути ведучим чи учасником? Чому?

– Що ви відчули, коли ваші очі були розплющеними? Коли зав’язані?

– Чи було в такі моменти страшно? Якщо так – що тривожило? Якщо ні –

то  що надавало впевненості?

– Чи мало значення, із ким саме ви перебували поруч у цій грі? Чому?

– Як ви почуваєтеся тепер?

– Чи задоволені ви виконанням поставлених перед вами завдань?
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– Чи задоволені ви всією грою?

Після цього гравці займають свої місця. Важливо, щоб під час обговорення

були актуалізовані поняття усвідомленості – неусвідомленості (зрячий – сліпий),

відповідальності-безвідповідальності  (ведучий – учасник),  погодженості  –

неузгодженості  (спільні  дії  гравців)  і  комфорту – дискомфорту в тій або іншій

позиції.

Важливо запитати в усіх учасників, які аналогії або порівняння із щоденною

взаємодією можна віднайти щодо кожного етапу гри.

Звичайно у  зв’язку  з  першим етапом виникають аналогії:  „сліпий” учень

і  „зрячі” учителі;  або  дитина  та  її  родина.  Іноді  виникають  асоціації

з керівництвом  (яке,  до  речі,  діє  не  зовсім  узгоджено)  і  підлеглим,  якого

не  вводять у курс справи. Можна обговорити, від чого залежить погодженість дій

команди  ляльководів-керівників  і  наскільки  заборона  перемовлятися

ускладнювала виконання завдання.

Важливе  запитання:  яка  роль  –  сліпого  веденого  або  зрячого

(і відповідального) ведучого  є більш комфортною і привабливою. Окремо можна

обговорити питання відповідальності за іншу людину.

Другий  етап  гри  найчастіше  асоціюється  з  керівником,  який  усвідомлює

мету й завдання діяльності несвідомих цього підлеглих. Можна акцентувати увагу,

наскільки комфортно або дискомфортно було гравцям у ролі сліпих підлеглих.

Висновки

1. Щоб бути „зрячим”, необхідно усвідомлювати мету діяльності.

2. Людина, яка приймає рішення, бере на себе певну відповідальність.

3. Простіше відповідати за себе, складніше – ще за когось.

4. У  випадку  командної  взаємодії  важливо,  щоб  дії  учасників  були

погодженими.

II.  Автоматизми  поведінки,  причини  їх  виникнення  й застосування.

Позитивні  й  негативні  аспекти  автоматичної  поведінки.  Удосконалення
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рефлексивних  умінь  і  навичок  як  умова  свідомої  поведінки.  Обговорення

результатів гри.

Для  розкриття  провокаційного  моменту,  закладеного  в  грі,  слово  бере

ведучий.

Ведучий. Окрім отриманих щойно висновків, у цій грі ще є важливий зміст.

Я  пропоную  вам  віднайти  його  самостійно.  Для  цього  я  попрошу  вас  бути

особливо уважними, а я ще раз повторю ту інструкцію, яку дав учасникам перед

другим етапом.

Коли  ведучий  повторює  інструкцію,  найчастіше  у  когось  трапляється

осяяння,  що  послуговуватися  мотузочками  не  було  жодної  потреби.  Варто

заспокоїти  учасників,  що в  подібний спосіб  ситуація  розвивається  в  більшості

випадків і що ведучий навмисно провокував саме такий розвиток подій, аби краще

продемонструвати дію автоматизмів.

Підказка. Якщо в другому турі учасник діяв самостійно, доцільно запитати,

чому він зробив саме так, а потім перейти до обговорення можливого (і звичного)

розгортання ситуації.

Запитання  ставляться  спочатку  гравцеві-„ляльці”,  потім  –  ляльководам.

Відтак нехай висловляться всі охочі.

– Що змусило в другому турі вести за собою всіх інших гравців?

– Це ускладнювало чи полегшувало виконання поставленого завдання?

– На які життєві ситуації схожий цей етап гри?

–  Чому виникають автоматизми поведінки?  Яка їх  позитивна й негативна

роль?

–  Що необхідно,  щоб людина замість автоматичної  поведінки виховувала

свідому?

–  Які  основні  висновки  з  гри  можна  перенести  в  реальний  простір

спілкування?

Під час обговорення гри важливо підвести учнів до таких висновків:

1. Усім людям властива певна інертність мислення. Саме тому за схожих

за якимись ознаками ситуацій ми схильні демонструвати неправильну поведінку.
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2. Автоматизмом  поведінки  полегшується  проходження  типових

ситуацій,  адже  заощаджується  час  і  енергія,  необхідні  для  первинного

орієнтування.

3. Автоматична  поведінка  робить  людину  вразливою,  оскільки  її  дії

стають передбачуваними.

4. Не  завжди  автоматичні  дії  є  оптимальними.  Альтернативою

автоматичній поведінці є свідома поведінка.

5. Для  посилення  усвідомленості  у  власній  поведінці  необхідно

вдосконалювати  рефлексивні  навички й уміння,  навчитися сприймати ситуацію

критично.

6. Механізм  виникнення  поведінкових  автоматизмів  можна  обернути

„на  користь”:  застосування  інструментарію  „майстра  ефективної  комунікації”

на  автоматичному рівні забезпечить оптимізацію простору педагогічної взаємодії.

ІІІ.  Інструментарій  „майстра  ефективної  комунікації”. Демонстрація

пояснень прийомів конструктивної взаємодії.

Для  цього  блоку  заняття  можна  вдаватися  до  будь-якого  матеріалу

комунікативних тренінгів. Приклади „інструментарію ефективного комунікатора”

наведені в розділі  „Роздатковий матеріал та інформаційне забезпечення заняття”.

Спосіб  подачі  –  демонстрація,  психологічна  гра,  рольове  обігравання  тощо  –

ведучий добирає самостійно.

ІV.  Психологічний  практикум –  відпрацьовування  прийомів  і  навичок

у  режимі „Театр імпровізації”.

Час  одкровень  –  обмін  учасників  найбільш  значимими  персональними

знахідками й відкриттями.

Оскільки цей блок є  підсумковим,  для  зручності  учасників  і  полегшення

рефлексії  вивченого  можна  підготувати  спеціальні  роздаткові  матеріали  з

коротким змістом попередніх занять.  З іншого боку, згадування без додаткових

підказок буде своєрідним інформаційним зрізом на значимість – незначимість тих

або інших розділів і  тем для цієї  аудиторії.  Головне – дотримуватись основних

принципів проведення рефлексії тренінгових занять:
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–  кожен учасник  спершу говорить  про  самого  себе:  про  свої  враженнях,

відкриття й осяяння;

– кожний має право висловити свою думку, так само, як і право промовчати;

–  під  час  обміну  думками  учасники  дотримуються  правила  безоцінного

підходу;

–  під  час  обміну  враженнями  бажано  не  влаштовувати  суперечок  або

дискусій; за потреби можна уточнювати правильність розуміння сказаного;

–  усі  можливі  в  тренінговому  просторі  тертя  й  непорозуміння  бажано  і

залишити в ньому, не переносячи у простір щоденних взаємин.

Висновки

1. Учитися ефективно спілкуватись і взаємодіяти – ніколи не пізно.

2. Учитися  ефективно  спілкуватися  можна  тільки  у  спілкуванні,

активній та осмисленій саморепрезентації.

3. Учасники занять виносять не стільки те, що їм дають, скільки те,

що вони самі хочуть знати.

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гра „Лялька й ляльководи”

Вихідна  інформація. Основний  ефект  цього  уроку  досягається  завдяки

методично точному проведенню центральної гри, тому ведучому варто спочатку

ретельно  продумати  алгоритм  інструктування  учасників  як  перед  першим,  так

і  перед другим етапами.

Ведучий викликає 5 добровольців для проведення гри. Можна повідомити,

що в ній буде 2 етапи, і назва етапу І – „Лялька й ляльководи”. Коли добровольці

вийдуть у центр (перед аудиторією) – важливо озвучити інструкцію якнайближче

до тексту.

І етап гри „Лялька й ляльководи”
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Інструкція. Ми сьогодні проведемо цікаву гру. Одразу попереджаю, що гра

триватиме  у  два  етапи,  тому велике  прохання  не  розходитися  після закінчення

першого, а дочекатися моєї інструкції щодо проведення другого етапу.

Ключове  правило  гри  –  якщо  я  почну  докладно  пояснювати  учасникам

умови гри, вам не можна перемовлятися між собою.

Перший етап називається  „Лялька й ляльководи”. Роль ляльки в нас буде

виконувати  ______________  (ім’я  учасника).  Відповідно,  решта  учасників  буде

ляльководами.  У  кожного  ляльковода  є  своя  мотузочка  (роздати  мотузочки),

за  допомогою яких вони будуть керувати лялькою (показати, як можна зробити

петельки й накинути ці петельки на кісточки і зап’ястки  „ляльки”,  відповідно

роздавши кожному „ляльководу” по одному кінцю закільцьованої мотузки).

Одним із цих шарфиків (показати пов’язки для очей) я зав’яжу нашій ляльці

очі. Який шарфик вам більше подобається, вибирайте  (звертання до учасника –

ляльки).

Потім  я  в  цій  кімнаті  розкладу  от  ці  3  предмети  (показати  всім  обрані

предмети  –  ключі,  пенали  тощо). Тільки  ляльководи  будуть  бачити,  де  вони.

У  нашої ляльки очі будуть зав’язані. І велике прохання до ляльки – не підглядати.

А  до  ляльководів  теж  дуже  велике  прохання  –  не перемовлятися.

Вам  (ляльководам)  необхідно  підвести  вашу  ляльку  до кожного  предмета,

послуговуючись  тільки  мотузочками.  Тими  ж мотузочками  допоможіть  ляльці

взяти ці предмети та принести їх до мене. Повторюю, перемовлятися ляльководам

не можна.

Іще раз нагадую – гра триватиме два етапи, тому, коли лялька віддасть мені

зібрані предмети, не розходьтесь. Усім усе зрозуміло? Тепер я зав’язую очі ляльці

– із цієї миті ляльководи не перемовляються. Готові?

Ведучий  перевіряє,  щоб  на  зап’ястках  і  кісточках  ляльки  були  накинуті

петельки  з  підготовлених  мотузочок,  і  в  кожного  ляльковода  було  по  одній

мотузці.  Потім  зав’язує  пов’язкою  ляльці  очі  й  розміщує  обрані  3  предмети

в  помітних, але важкодоступних місцях (на верхній полиці стелажа або шафки,

у  глибині парти, посередині між двома учнями за партою тощо). При цьому він
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іще раз нагадує,  що перемовлятися ляльководам не можна, і  вони мають діяти

тільки за допомогою своїх мотузочок.

Ведучий  плескає  в  долоні,  і  ляльководи  ведуть  свою  ляльку  збирати

предмети. Це, зазвичай, відбувається досить жваво й весело. Ведучому важливо

подбати  про  безпеку  учасників.  Наприкінці  першого  етапу  гри  ведучий

повертається на вихідну позицію й чекає, коли до нього підведуть ляльку, і цей

гравець передасть всі зібрані предмети.

Досить важливо емоційно підбадьорити учасників, подякувати за цікаву гру

й  попросити  не  розходитися.  Особливо  важливо  ігнорувати  будь-які  запитання

стосовно мотузочок.

ІІ етап гри „Мотузочки”

Інструкція. Гра  триває.  Ви,  напевно,  звернули  увагу,  що  в  мене

підготовлено 4 пов’язки для очей. Ви правильно здогадалися – у другому етапі гри

я зав’яжу очі Олександрові, Ірині... (називає учасників гри, які були в  першому

турі ляльководами, обов’язково на ім’я). Видющим у нас буде тільки (ім’я того

учасника, який був лялькою). Від моменту зав’язування очей перемовлятися буде

не можна.  N (ім’я  учасника,  який був у  ролі  ляльки)  бачитиме,  де  я  розкладу

предмети. Попереджаю, що я їх розкладу в інші, іще складніші для доступу місця.

Я прошу N зібрати ці предмети та принести їх мені.

Отже, я зав’язую очі шарфиками Олександрові, Ірині....

Із цієї миті ведучому треба повністю перемкнути увагу свою і глядачів на

зав’язування очей шарфиками, при цьому ігноруючи можливі запитання про те,

що  робити  з  мотузочками.  Можна  спокійним  голосом  нагадати  про  те,  що

не  можна  перемовлятися.  Коли  очі  4  учасникам  зав’язали,  можна  розкласти

предмети в нових місцях. Початок – за сплеском ведучого.

Зазвичай,  учасники  з  зав’язаними  очима  „прив’язуються” тими

ж мотузочками до центрального гравця, і ходять  „вервечкою” і  „наосліп” за ним

увесь той час,  поки він намагається зібрати необхідні предмети та принести їх

ведучому. Важливо подбати про безпеку учасників.
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Коли  всі  предмети  зібрано  та  вручено  ведучому,  попросіть  інших  учнів

поаплодувати гравцям. І перш ніж відпустити гравців на місця – розпитайте про

їхні відчуття в першому й другому турі гри. Коли всі учасники поділяться своїми

відчуттями, можна переходити до групового обговорення гри.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ „МАЙСТРА ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ”:

ТЕХНІКИ КОНСТРУКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Техніка „Я – повідомлення”

„Я  –  повідомлення” –  це  основа  спілкування  близьких  людей.  Діалог

відбуватиметься приблизно так:

– Я відчуваю, що...

– Я впевнена, що інколи...

– Я збентежений, бо...

– Я тривожуся, якщо...

Говорячи  так,  легше  отримати  доступ  до  своїх  відчуттів.  Коли  людина

говорить  „Я  злюся”,  а  не  „Ти  мене  розсердив”,  то  це  може  означати:  „Так,

я  злюся.  І  можу  самостійно  щось  зробити  з  власною  злістю,  узяти  на  себе

відповідальність  за  виникнення  цього  відчуття,  бо  я  не  вважаю,  що  в  тебе

є кнопка, на яку ти натискаєш, щоб я розсердилась”.

Мені  можуть  заперечити,  що  діти  тільки  те  й  роблять,  що  натискають

на  кнопки  вчительського  роздратування,  злості,  емоційної  неврівноваженості

тощо. Тоді виникає запитання: то хто ж ким керує? І хто реально відповідає за ті

чи інші ваші відчуття?

Найкращий спосіб  вгамувати  свої  емоції  –  розповісти  про  них  у  формі  

„Я – повідомлення”. Крім того,  „Я – повідомлення” не загрожує психологічній

території іншої людини. І тому не виникає потреби захищатися.

Порівняйте дві фрази.

Ти знову призвів мене до головного болю своїми витівками!

Або:  „Коли  ти  так  поводишся  (пояснити,  як),  я  починаю дратуватися.

Як наслідок – ц мене починає боліти голова”.
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Перша  фраза  –  „Ти  –  повідомлення”.  Воно  викликає  почуття  провини,

і виникає  потреба  захищатися...  Але  при  „Я  –  повідомленні” є  ризик  почути  

„Та це ж твоя проблема” або „А я тут при чому? ”. Якщо не гратись у „вчителя –

супермена” –  це може бути початком діалогу.

Техніка „Активне слухання”

На  жаль,  дуже  часто  люди  впевнені,  що  їм  все  зрозуміло  в  ситуації

спілкування з  партнером,  навіть якщо вони не цікавились у нього,  про що він

думає  чи   що відчуває.  Спрацьовує  так  званий механізм  перенесення  на  іншу

людину  власних  думок  і  почуттів,  власного  бачення  й  розуміння.  У  взаємодії

з дітьми це трапляється ще частіше, ніж у взаємодії з дорослими. І єдиний спосіб

все  ж  таки  зрозуміти  співрозмовника  –  запитати  його  про  думки,  почуття.

Запитати уважно, демонструючи готовність слухати й розуміти. У нагоді стане так

зване  активне  слухання.  Уважний  погляд,  кивання  головою,  емоційна  реакція

(„Що ти кажеш! ”, „Як цікаво! ”) на деякі фрази, повторення кінцівок речень або

уточнення розуміння сказаного – цими прийомами володіє кожен із нас. Ми так

поводимось, коли нам справді цікаво.

Спробуйте навпаки – навіть якщо те, про що оповідає дитина, не дуже вас

захоплює,  почніть  з  активного  слухання.  Можливо,  ваше ставлення  до дитячої

історії дещо зміниться. А в тому, що ваші стосунки з дитиною зміняться на краще,

я впевнена.

Застосування  техніки  активного  слухання  допоможе  вам  оволодіти

ще  одним важливим прийомом.

Техніка вирішення конфліктних ситуацій

Її краще пояснити на прикладі конкретної життєвої ситуації.

Головним героєм цього разу нехай буде батько. Мама десь пішла у справах, а

він  залишився  „на  господарстві” й  мусить  доглянути  двох  дітей:  сина  –

першокласника та трирічну доньку. Син начебто уроками займається,  донька –

ляльку колихає, а татко вирішив щось полагодити. Тільки інструменти розклав –

крики, зойки. Виявляється, діти апельсина поділити не можуть. На жаль, останній

у  холодильнику  лишився.  Хіба  ж  це  проблема  для  татка:  узяв  ножа,  поділив
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навпіл, віддав кожному по половинці, пішов робити свою справу... Знову крики,

знову б’ються. І знову за апельсин. У чому річ?

Вилучив  „предмет суперечки”, посадив дітей на канапу, став розпитувати.

Дівчинка,  окрім  „Хочу!  ” та  „Дай!”, нічого не  говорить.  Довелось  розпитувати

сина:

– Розкажи, що відбулося.

– Чому ти забираєш у сестрички апельсин?

– Хіба тобі замало половинки?

– Що ти збираєшся з ним робити?

З’ясувалося,  хлопчику  для  виконання  домашнього  завдання

з природознавства  потрібні були зернятка всього апельсина. Дівчинка ж просто

хотіла поласувати смачненьким, зернятка її мало цікавили. Ситуація вирішилася

дуже швидко, бо батько застосував техніку вирішення конфліктних ситуацій.

Головні кроки, які необхідно зробити:

1. Створити спокійну обстановку, щоб  „супротивники” могли почути один

одного.

2. Іноді заспокоїтися допомагає розпитування про почуття.

3.  Найважливіше  –  з’ясувати  справжні  інтереси  кожного  учасника

суперечки. Це можна зробити за допомогою таких запитань:

– Чого ти домагаєшся? Чого ти хочеш досягти?

– Навіщо це тобі?

– Чому ти наполягаєш?

– Яку проблему ми розв’язуємо?

– У якому випадку ти будеш задоволеним?

– Що можна зробити, щоб усі були задоволені?

Якщо буде з’ясовано реальні мотиви та інтереси  „супротивників”,  знайти

рішення, що вдовольнить усіх, то вже справа техніки.

Прийом  з’ясовування  інтересів  доцільно  запроваджувати  не  тільки

у стосунках  із  дітьми.  Він  допоможе  скоріше  порозумітися  і  в  ситуаціях

„дорослого” спілкування.
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Додаток М

Приклади сценаріїв форум-театру

Наводимо приклади розроблених і вже програних і випробуваних варіантів

сценаріїв.  Вони  є  колективною  творчістю  учасників  й  учасниць  проблемно-

тематичних семінарів, проведених на кафедрі соціальної педагогіки Комунального

закладу  „Харківська  гуманітарно-педагогічна  академія” Харківської  обласної

ради, а також тренінгів, проведених Харківською Школою Рівних Можливостей.

Наведені  нижче  сценарії  апробовані  під  час  наукового  дослідження

впродовж 2010-2015 р.р.

Сценарій № 1

Квартира  студентки  Ольга. Ольга: „Мамо,  Сашо  запросив  мене

перед весіллям поїхати на тиждень в Анталію відпочити. Там у його однокласника

Миколи свій готель, і є можливість майже безкоштовно тиждень відпочити”.

Мама: „Може, краще після весілля? У мене щось тривожно на душі.”

Ольга: „Не  хвилюйся.  Ми  з  Сашком  зустрічаємось  уже  півроку,  усе

вирішено. До весілля майже все готово, а потім у мене будуть іспити в академії...

Квитки на літак – його дарунок до весілля.”

Дзвінок  у  двері. Заходить  Сашко  з  квітами: „Це  вам,  Світлано  Іванівно.

А  для тебе, Олю, у мене два квитки на літак в Анталію на післязавтра. Оленько,

ти вже зібрала валізу?”

Аеропорт „Анталія”. Сашко і Ольга виходять із валізами, до них підходить

Микола:  „Дуже  радий  тебе  бачити,  Сашку.  А  це  твоя  наречена  Ольга?  Дуже

приємно познайомитися.  Тепер ми поїдемо в готель,  ви влаштуєтесь,  – і  море,

гори, уся Анталія – до ваших послуг”.

Хол  готелю. Ольга,  Сашко  й  Микола  підходять  до  адміністратора,  який

пропонує: „Ваша кімната готова. Ви зареєстрували паспорти у відділенні місцевої

поліції?”
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Микола: „Сашку,  Ольго,  нам  потрібно  поставити  штампи  у  ваших

паспортах. Сашку, бери паспорти, ми з тобою з’їздимо в поліцію, це тут недалеко,

а ти, Олю, поки розташовуйся, відпочивай. Ми будемо через 15хвилин”. Микола

й  Сашко виходять, а адміністратор веде Ольгу в кімнату.

На вулиці. Микола забирає паспорт Олі, передає Сашкові гроші та квиток на

літак:  „Твій  літак  до Києва через  годину Чекаю тебе  за  два  тижні  з  черговою

дурепою”.

Кімната  в  готелі. До  Ольги  заходять  адміністратор  і  Микола:

„Влаштувалася?  Добре! Напевно, Сашко не попередив тебе,  що він отримав за

тебе багато грошей, і тепер ти повинна їх відпрацювати. Завтра до тебе прийдуть

перші клієнти, будь із ними ласкавішою.”

Ольга приголомшена: „Як?!! Де Сашко?!! Які гроші?!! Я не хочу!!!”

Микола: „А тебе ніхто й не запитує. Чинитимеш опір – продам в портовий

бордель, там тебе швидко обламають, якщо не зроблять калікою. Вибирай!”

Ользі  вдалося вирватись  із  кімнати,  вибігти на вулицю. Вона підбігла до

поліцейського  й  благає  його  англійською  мовою  допомогти  їй:  „Будь  ласка,

допоможіть! Ми з женихом приїхали відпочити, а мені говорять, що він виїхав,

отримавши за мене гроші, і я повинна працювати повією в цьому готелі!”

Поліцейський  оглядівся  по  сторонах: „Ви  з  цього  готелю?  Заспокойтеся,

будь ласка, я допоможу вам. Зараз я подзвоню по телефону й усе з’ясую”. Набирає

номер  телефону  і  звертається  до  когось  по-турецьки:  „Знову  від  вас  втекла

дівчина? За ті гроші, що я отримую від тебе, чи не дуже багато клопоту й  ризику?

Я знову повинен розв’язувати ваші проблеми!”

Звертається до Ольги по-англійськи: „Я відведу вас у нашу службу, ви все їм

розповісте, і вони допоможуть”. Іншим шляхом веде її кудись і заштовхує через

інші двері в той же самий хол готелю, де її вже очікують Микола й  адміністратор.

Звучить „Стоп!”.

Пауза. Спектакль починається спочатку. Глядачі прагнуть змінити ситуацію.

Нова  дія  може  тривати  близько  двох  годин,  і  глядачі  десятки  разів  можуть

виходити на сцену та змінювати актрису, пропонуючи інше, своє бачення ролі.
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Сценарій № 2

Ранок. Знервована  мама,  яка  й  сама  спізнюється  на  роботу,  виряджає

донечку Катрусю до школи.  „А поснідати?”  „Який сніданок? Я і так спізнююся,

давай швидше!”.

Школа. Катруся приходить, коли урок уже розпочався. Знервована, байдужа

вчителька  бубонить:  „Вічно  ти  спізнюєшся”  –  і  як  покарання  викликає

її  до  дошки. Сусід по парті прикріплює до спини дівчинки папірець з образливим

словом  „ЧМО”.  Дівчинка  отримує  двійку  за  те,  що  не  виконала  домашнього

завдання, а ще й репліку вчительки:  „А не чи замислювалася ти, чому саме тобі

однокласники вішають на спину такі написи?”

Будинок. У кімнаті гримить музика в стилі  „техно”. Стомлена, знервована

мама  повертається  після  роботи,  вимагає  вимкнути  магнітофон.  Дочка  ігнорує

її  слова, виникає перепалка. Сварка. Дівчинка йде з будинку.

Вулиця. Група  підлітків  палить  „травичку”,  один  із  них  звертається

до сумної дівчинки й запитує, що з нею сталося? Усі співчувають і пропонують

покурити,  щоб трішки  „відійти” й забути про свої  проблеми:  „Від одного разу

нічого не буде!” Катруся протягає руку.

Звучить „Стоп!”. Пауза.

Сценарій № 3

Ранок. Голос за  сценою:  „Супермаркет  „Велика кишеня”,  8  година ранку.

У працівників  розпочинається  робочий  день.  На  стільці  сидить  охоронець.

У магазин  входять  два  підлітка-наркомани  –  хлопчик  і  дівчинка,  яких  трясе

лихоманка, і починають повільно просуватися до аптечного кіоску. Дві продавчині

з  сусіднього  відділу  зневажливо  дивляться  на  них.  Підлітки  проходять  повз

охоронця й непомітно кладуть йому в кишеню гроші. Охоронець відвертається й

сідає на стілець. Продавчині, побачивши цю сцену, усміхаються, усе зрозумівши.

Аптекарки  на  робочому  місці  немає,  кудись  вийшла.  Одна  з  продавчинь

звертається до аптекарки, яка повертається до свого кіоску: „Наталіє, до тебе тут

уже клієнти! Хвилюються! ” У відповідь звучить: „Ці? Зачекають!!! ”
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Магазин заповнюється покупцями. Мама з дитиною прямують до аптечного

кіоску.  Реакція  дитини  на  наркоманку,  яку  трясе:  „Мамо,  що  це  з  нею?  Вона

хвора?” Мати забирає дитину і говорить з презирством:  „Ідемо звідси. Розвелося

цих наркоманів!”.

Старенька голосить: „Ой! Донечко, як тебе трясе! Що ж це робиться! Раніше

принаймні лише хлопці цим займалися, а тепер і дівчатка! Біда!” Жінка проходить

повз підлітків, зупиняється біля парубка, пізнавши в ньому свого сусіда: „А ти що

тут робиш? Батьки знають про це?” Звертається до зали, пояснюючи: „Це Олексій

–  мій  сусід”.  Але,  не  діждавшись  реакції,  зітхає  і,  махнувши  рукою,  іде  до

кондитерського відділу.

 Лікар  „Швидкої  допомоги ” звертається  до  продавчині:  „Мені  –  пачку

цигарок.  На мене хворі  чекають!” Отримавши цигарки,  він швидко переступає

через наркоманку, яка впала на підлогу, і виходить із супермаркету.

У магазин входить наркодилер, пронизливим поглядом оглядає всіх довкола,

підходить до охоронця, плескає його по плечу, а потім передає йому гроші.

У  магазині  з’являється  хлопчик-підліток,  він  помітно,  що  нікуди  не

квапиться.  Дилер  наближається  до  нього,  відводить  убік  і  запитує:  „Заробити

хочеш? На ігрові  автомати?” Підліток:  „Хочу!  А що треба робити?” Дилер дає

пакетик і, указуючи в бік підлітків-наркоманів, говорить: „Тихо та швидко передай

цим”. Підліток повільно простягає руку, звучить музика. Всі учасники й  учасниці

дії завмирають в позах, що відображають їхнє ставлення до того, що відбувається.

Звучить „Стоп!”. Пауза.

Сценарій № 4

Ранок. Сім’я. Батьки вітають один одного й дочку. Накривають на стіл, біля

якого стоїть чотири стільці. Мати, батько й дочка Надійка снідають. Заходить брат

– підліток Сашко, але за стіл він не сідає, на запитання, чому не поїв, відповідає,

що не хоче. Батьки не заперечують, їм байдуже. Дочка прощається з  батьками й

іде до школи. Батьки йдуть на роботу.
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Школа. Учні  спілкуються в класі.  Заходить психолог,  байдужим поглядом

обводить дітей у класі й запитує, чи є в них проблеми. Діти мляво відповідають,

що проблем немає, психолог виходить із класу.

День.  Уроки закінчилися.  Діти повертаються додому.  Сашко щось шукає,

Надійка дивиться телевізор і розмовляє по телефону. Сашко просить у Надійки

„чогось солоденького”. Вона бурчить, що він усе одно їсти нічого не буде. Але все

– таки дає йому печиво. Сашко виходить з будинку.

Вулиця. Саша  зустрічається  з  підлітками-наркоманами.  Дізнавшись,

що грошей  у  нього  немає,  будуть  лише  ввечері,  підлітки  відмовляють  йому

в „дозі”.

Вечір. Будинок. Батьки повернулися після роботи. Батько читає газету, мати

метушиться  на  кухні,  Надійка  дивиться  телевізор.  Приходить  Сашко,  просить

у  батька  грошей.  Не  запитуючи,  навіщо  йому  гроші,  батько  дістає  гаманець  

і  з  байдужим  виглядом  віддає  їх  Сашкові.  Підліток  квапиться  на  зустріч

із друзями-наркоманами.

Вулиця. Наркомани радісно зустрічають його, він купує „дозу”.

Звучить „Стоп!”. Пауза.

Додаток Н

Програма самовдосконалення професійної комунікації студентів [90]

Цільова настанова:  виконання цього завдання спрямоване на формування

вміння визначати рівень сформованості готовності до професійної комунікації, що
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має  значення  для  спілкування,  власних  особливостей  професійної  комунікації;

формування  вміння  визначати  шляхи  та  способів  самовдосконалення

комунікативних  якостей,  подолання  труднощів,  що  виникають  в  ситуаціях

професійної комунікації.

Теоретична база.  Для  педагога  робота  над  собою є  необхідною умовою

вдосконалення  професіоналізму.  Умовою  здійснення  самовиховання

є  усвідомлення різниці між реальним рівнем сформованості власної професійної

комунікації,  комунікативних  умінь,  якостей  особистості  та  вимогами,  що

висуваються  до  майбутнього  соціального  педагога.  Отже,  мотивом  роботи  над

собою є усвідомлення невідповідності між „Я-реальним” та „Я-ідеальним”.

Робота  здійснюється  відповідно  до  етапів  самовиховання

(самовдосконалення) тими методами, що запроваджуються на кожному з етапів.

Самовиховання – це формування людиною своєї особистості відповідно до

усвідомлено поставленої мети.

СИСТЕМА САМОВИХОВАННЯ

№ етапу
самови-
ховання

Найменування етапу
самовиховання

Способи здійснення етапу
самовиховання

1 Самопізнання Самоспостереження,  самоаналіз,  самооцінка,
самопрогнозування. 

2 Планування  роботи
над собою

Самозобов’язання,  складання  плану  роботи  над
собою,  формулювання  девізу  життя,  укладення
програми самовиховання. 

3 Реалізація  програми
самовиховання

Самопереконання,  самонавіювання,  самонаказ,
самопохвала, самозаохочення, самоосуд. 

4 Контроль Самоконтроль, самозвіт, самооцінка. 

Самопізнання  –  процес  цілеспрямованого  отримання  інформації

про вдосконалення  певних  якостей  своєї  особистості.  Мета  самопізнання  –

пізнати й поціновувати певні якості своєї особистості.

Самоспостереження  –  зосередження  уваги,  спостереження  за  собою.

Самоаналіз  –  аналіз  свого внутрішнього світу,  своєї  діяльності,  вивчення своїх

учинків, думок, відчуттів, переживань; здійснюється під час внутрішнього діалогу
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з  самим  собою;  людина  шукає  аргументи,  якими  доводить  свою  правоту  або

неправоту.

Самооцінка  –  формується  в  результаті  самоспостереження  й самоаналізу;

залежить  від  досягнутих  результатів,  взаємостосунків  із іншими,  від  рівня

критичності, вимогливості до себе.

Самопрогнозування – уявлення себе в різних ситуаціях, розробка можливих

варіантів поведінки в цих ситуаціях; часто запроваджується при тестуванні.

Метою  другого  етапу  самовиховання  –  планування  роботи  над  собою

є  визначення того, що необхідно змінити в собі: які подолати вади, які чесноти

закріпити, якими якостями оволодіти, які вміння сформувати.

На третьому етапі самовиховання здійснюється виконання плану, програми

самовдосконалення, укладених на попередньому етапі.

Самопереконання  –  уявне  промовляння  того,  що  потрібно  зробити,

промовляння вголос, переконання.

Самонавіювання  –  вплив  на  свою  психіку  й  відчуття,  закріплення

у свідомості.

Самонаказ – запроваджується,  якщо правила поведінки визначено,  але не

дістає вольових зусиль для їх виконання, тобто слабка сила волі.

Реалізація четвертого етапу самовиховання полягає у здійсненні контролю

за виконанням програми, розробленого плану, у співвіднесенні мети й отриманих

результатів.

Практичне завдання

1. Тестовими методиками, на підставі самоаналізу й самооцінки здійсніть

самопізнання, визначивши рівень сформованості й удосконалення  комунікативних

якостей, що важливі для спілкування та власних особливостей спілкування.

ТЕСТ „Кмітливість у спілкуванні”

Методикою визначається спроможність до орієнтування за складних умов

комунікації,  творчий,  нестандартний  підхід  до  їх  вирішення  складних завдань.

Варіанти відповідей „так” або „ні”.

242



1. Коли вам наполегливо пропонують обмінятися книгами, а ви не бажаєте

образити  людину  відмовою,  чи  вдасться  вам  віднайти  привід,  щоб  не  робити

цього?

2. Чи соромитесь ви виступати перед людьми на сцені?

3. Чи втрачаєте ви голову, коли вас сварять?

4. Коли ви дивитесь по телевізору вікторину, чи правильно відповідаєте ви

на більшість запитань?

5. Чи пояснюєте ви, як діє той чи інший механізм, навіть якщо самі цього не

знаєте?

6.  Чи  сердитесь  ви,  коли  вас  хтось  ображає,  тому  що  ви  не  можете

відповісти?

7. Чи потрібна вам енциклопедія, щоб відповісти на складне питання?

8. Чи вважаєте ви, що краще відповісти що завгодно, ніж промовчати?

9. Чи помічаєте ви, коли вам недостатньо дали решту, чи піднімаєте ви шум,

навіть якщо знаєте, що вас обрахували випадково?

10. Під час екзамену ви відповідали зазвичай усно, без читання відповіді

з  паперу?

11. Чи добре ви граєте в шахи?

12. Останнє слово завжди лишається за вами?

Нарахуйте  по  1  балу  за  кожне  „так” на  запитання  1,  4,  5,  8,  9,  10,  12

та за кожне „ні” на запитання 2, 3, 6, 7, 11.

Більше  8  балів. Ви  володієте  тим,  що  називають  „комунікативною

активністю”. За будь-якої ситуації  ви швидко орієнтуєтесь,  не любите мовчати,

а  оперативно  відповідаєте,  навіть  якщо  не  дуже  добре  обізнані  за  суттю

проблеми. Часто це пов’язано з надмірною самовпевненістю.

4 – 8 балів. Ви обережні у спілкуванні, не бажаєте говорити дурниць, тому

завжди  зважуєте  свої  слова  й  говорите  лише,  якщо  впевнені  в  собі  й  у  тому,

що  говорите. Тож кожне ваше слово вагоме. Однак ви іноді губитесь у складних

ситуаціях спілкування, уважаєте кращим промовчати, аніж „викручуватись”.
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Менше 4 балів. Ви, скоріше за все, сором’язливі й невпевнені в собі. Навіть

якщо ви сформулювали дотепну відповідь,  у вас не завжди вистачає  рішучості

висловити її вголос.

ТЕСТ „Чи вмієте ви впливати на людей”

Для соціального працівника важливим є уміння впливати на оточення.

Щоб  дізнатися,  якою  мірою  ви  володієте  цим  умінням,  дайте  відповіді

на  запропоновані запитання „так” або „ні”.

1. Чи можете ви уявити себе в ролі актора або політичного діяча?

2. Чи дратують вас люди, які одягаються й поводять себе екстравагантно?

3. Чи спроможні ви звіряти іншій людині свої інтимні переживання?

4.  Чи  негайно  ви  реагуєте,  коли  помічаєте  найменші  ознаки  зверхнього

ставлення до своєї особи?

5. Чи псується у вас настрій, коли хтось досягає успіху в тій галузі, яку ви

вважаєте для себе найважливішою?

6.  Чи  любите  ви  робити  щось  дуже  складне,  щоб  продемонструвати

оточенню свої неабиякі здібності?

7. Чи могли б ви пожертвувати всім, щоб досягти у своїй справі вагомого

результату?

8. Чи прагнете ви того, щоб коло ваших друзів було незмінним?

9.  Чи  любите  ви  сповідувати  розмірений  спосіб  життя  з  суворим

розпорядком дня і навіть розваг?

10. Чи любите ви змінювати обстановку або переставляти меблі?

11. Чи любите ви нові способи розв’язання старих проблем?

12. Чи любите ви дражнити надмірно самовпевнених і зарозумілих людей?

13. Чи любите ви доводити, що ваш керівник у чомусь не правий?

За  кожне  співпадіння  ваших  відповідей  із  ключем  запишіть  собі  

по 5 балів. Відповідь  „так” – запитання 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13; відповідь

„ні” – запитання 2, 8, 9.
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Від 35 до 65 балів:  ви людина,  яка володіє  прекрасними задатками,  щоб

ефективно  впливати  на  інших,  змінювати  моделі  їхньої  поведінки,  навчати,

управляти.  Ви  переконані,  що  людина  не  повинна  замикатись  у  собі,  уникати

людей, триматися осторонь, думати тільки про себе; вона повинна щось робити,

щоб люди краще почували себе в навколишньому світі. У вас є хист переконувати

оточення  у  своїй  правоті.  Однак  вам  необхідно  бути  обережним,  щоб  ваша

впевненість у собі не стала агресивною.

30 і менше балів: хоча ви часто буваєте праві, вам не вдається переконати

в  цьому оточення. Ви вважаєте, що життя має бути підкорене суровій дисципліні,

здоровому  глузду,  плин життя  має  бути передбачуваним.  Ви не  любите  нічого

робити через силу. Ви часто буваєте надмірно стриманими, не досягаючи через це

бажаної мети.

ТЕСТ „Який ви психолог?”

Відповіді  на  запропонований  тест  сприятимуть  визначенню  ступеня

психологічної  спроможності  реально  поціновувати  конкретну  людину.  Оберіть

один із варіантів відповіді.

1. Яким є, із  вашого погляду, ті,  хто завжди дотримується правил гарних

манер поведінки:

a) увічливі, приємні у спілкуванні;

б) статечні;

в) приховують свій справжній характер?

2. Ви знаєте подружню пару, яка ніколи не свариться. Із вашого погляду:

a) вони щасливі;

б) байдужі один до одного;

в) вони не довіряють один одному?

3.  Ви  вперше  бачите  людину,  і  вона  одразу  починає  розповідати  вам

анекдоти. Ви вирішите, що вона:

a) дотепна;

б)  почуває  себе  невпевнено  й  у  такий  спосіб  намагається  вийти

з неприємного становища;
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в) бажає справити на вас приємне враження?

4.  Ви  обговорюєте  з  кимось  на  цікаву  тему,  і  ваш  співрозмовник

супроводжує розмову жестикуляцією. Ви вважаєте, що він:

a) хвилюється;

б) нещирий?

5.  Ви  вирішили  краще  пізнати  когось  зі  своїх  клієнтів.  Уважаєте,

що  необхідно:

a) запросити його у будь-яку компанію;

б) поспостерігати за ним у справі?

6. Хтось у ресторані дає великі чайові. Ви впевнені, що:

a) він бажає справити враження;

б) йому потрібна прихильність офіціанта;

в) це від широти душі?

7.  Якщо  людина  ніколи  не  починає  розмови  першою,  то  ви  вважаєте,

що  вона:

a) скритна або не хоче спілкуватись;

б) занадто не смілива;

в) остерігається бути незрозумілою?

8. Ви вважаєте, що низьке чоло людини означає:

a) дурнуватість;

б) упертість;

в) не можете сказати про неї чогось конкретного?

9. Про людину, яка не дивиться вам у вічі, ви думаєте, що:

a) у неї комплекс неповноцінності;

б) вона нещира;

в) вона занадто не уважна?

10. Людина з високим достатком завжди купує дешеві речі.  Ви вважаєте,

що  вона:

a) бережлива;

б) скромна;
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в) жадібна?

Варіанти

відповіді

Кількість балів за відповідь на питання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а 2 2 1 4 1 4 2 1 1 4
б 4     1 2 1 2 2 4 2 4 2
в 1 4 4 – – 1 1 4 2 1

35  і  більше  балів:  вам  легко  скласти  власний  погляд  на  людину.

Окрім цього, ви одразу ж можете висловити йому свою думку, тому що впевнені:

ви не помилилися. Але чи розумно говорити кожному, що ви про нього думаєте?

Цим ви можете викликати чиєсь роздратування. Або ви хочете показати, що

вас ніхто не зможе „водити за ніс”? Однак це не найрозумніша тактика.

26  –  34  балів: ви  вмієте  об’єктивно  поціновувати  оточення.  У  вас

є справжній  „нюх” на  людей,  і  ви  можете  визначити  характер  людини.  Ви  не

будете приймати на віру чужу думку про будь-яку людину. І якщо зрозумієте, що

помилилися, то не злякаєтесь визнати це.

16  –  25  балів:  ви,  зазичай,  не  буваєте  впевнені  в  правильності  свого

судження,  легко  збиваєтесь  на  чужу  точку  зору.  Ваша  спостережливість  буде

„притуплятися”,  і це  врешті-решт  може  призвести  до  того,  що  ви  розучитеся

складати власну думку про будь-кого.

15  і  менше  балів: ви  надзвичайно  довірливі  й  міркуєте  про  людей

за зовнішністю. Коли ж з’ясовується, що ваше міркування було помилковим, ви

дивуєтесь і засмучуєтесь.

ТЕСТ „Чи вмієте ви проводити бесіду?”

Якщо  ви  володієте  секретами  майстерного  ведення  бесід,  це  значно

полегшує стосунки з оточенням і сприяє досягненню своєї мети навіть за умов

конкуренції. Чи є у вас такий хист, чи вам необхідно терміново докласти зусиль,

щоб оволодіти мінімумом дипломатичних навичок – вам допоможе розібратися

запропонований тест. Відповідайте „так” або „ні”.
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1. Чи буває, що вас дивує реакція людей, із якими ви зустрічаєтесь уперше?

2. Чи є у вас звичка закінчувати фрази,  які  розпочав ваш співрозмовник,

бо  вам здається,  що ви вгадали його думки, а говорить він,  із  вашого погляду,

дуже повільно?

3. Чи часто ви скаржитеся, що вам не дають усього необхідного для того,

щоб успішно завершити доручену вам справу?

4. Коли критикують точку зору, яку ви поділяєте, чи заперечуєте ви або чи

виникає у вас таке бажання?

5. Чи здатні  ви передбачати,  чим ви будете займатися в найближчі  шість

місяців?

6. Якщо ви потрапляєте на нараду, де є незнайомі вам люди, чи намагаєтеся

ви приховати вашу власну думку стосовно питань, що обговорюються?

7.  Чи  вважаєте  ви,  що  під  час  будь-яких  перемовин  завжди  хтось

є  переможцем, а хтось обов’язково програє?

8. Чи говорять про вас, що ви наполегливі або «твердолобі»?

9. Чи вважаєте ви, що під час перемовин завжди необхідно запитувати вдвічі

більше за те, що ви бажаєте отримати в кінцевому результаті?

10. Чи складно вам приховати, що ви не в гуморі, наприклад, коли ви граєте

з приятелями в азартні ігри та програєте?

11.  Чи вважаєте  ви необхідним відкидати  всі  пункти тому,  хто на нараді

висловлює думку, протилежну вашій?

12. Чи приємна вам часта зміна видів діяльності?

13. Чи посіли ви ту посаду і чи отримали ту заробітну платню, по яку мріяли

кілька років тому?

14.  Чи  вважаєте  ви  прийнятним використовувати  слабкості  інших заради

досягнення власної мети?

15.  Чи  впевнені  ви,  що  можете  легко  віднайти  аргументи,  якими  легко

переконаєте інших у своїй правоті?

16.  Чи старанно ви готуєтеся  до зустрічей і  нарад,  у  яких вам належить

узяти участь?
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Запишіть  собі  по  одному  балу  за  кожну  відповідь,  якщо  вона  співпала

з наведеними нижче відповідями: „ні” – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 16; „так” – 5, 8, 10,

11, 12, 13. Підрахуйте бали.

Якщо ви набрали  від 0 до 5 балів  то ви не народжені для перемовин.

Вам варто віднайти собі роботу, де від вас цього не вимагатимуть.

Якщо ви набрали від 6 до 11 балів  то ви добре умієте вести перемовини,

але є небезпека, що ви продемонструєте свою владність у найбільш неслушний

момент. Тож вам необхідно зайнятися підвищенням своєї кваліфікації в цій сфері,

а головне – учитися триматися толерантно.

Якщо ви набрали від 12 до 16 балів  то вам необхідно визнати, що ви

завжди дуже вправно ведете перемовини. Однак будьте обережні: оточення може

подумати,  що  за  цією  вправністю  приховується  непорядність  і  що  краще

триматися вас якнайдалі.

2.  Здійсніть  самооцінку  рівня  сформованості  комунікативних  умінь,

наведених у табл. 1.1 підрозділу 1.2.

3.  Здійсніть  другий  етап  самовиховання  шляхом  розробки  карти-схеми

програми  самовдосконалення  якостей,  важливіших  для  спілкування,

і  комунікативних  умінь,  опираючись  на  дані  про  себе,  отримані  в  пунктах

1 та 2  цього завдання. 
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Додаток  П 

Наскрізна програма практичної підготовки для студентів напряму

підготовки

Пояснювальна записка

Педагогічна  практика  –  форма  професійної  підготовки  студентів

зі спеціальності  Соціальна  педагогіка  –  є  частиною  державного  освітнього

стандарту та невід’ємна складова професійної підготовки у вищій школі. 

Основне  завдання  професійно-практичної  підготовки  фахівців  соціальної

сфери є закріплення здобутих у процесі навчання теоретичних знань, формування

у студентів професійних умінь, опанування ними сучасних методів і форм роботи. 

Під  час  практики  закладаються  основи  досвіду  професійної  діяльності,

формуються передумови особистісного вдосконалення майбутнього фахівця, тому

професійною  підготовкою  висококваліфікованих  спеціалістів  передбачається

неперервна єдність теоретичної та практичної підготовки протягом усього терміну

навчання у вищому навчальному закладі.

Специфікою підготовки фахівців із соціальної педагогіки вимагає особливо

ґрунтовна  практична  підготовка,  якою  відповідно  до  навчального  плану

підготовки фахівців певних освітньо-кваліфікаційних рівнів передбачається низка

різних форм практичної складової підготовки фахівця у ВНЗ.

1. Мета й завдання практики

Метою й завданнями практики визначають спрямованість і докладний зміст

діяльності студентів і викладачів упродовж усього терміну практики.

Основна мета практики – формування в майбутніх спеціалістів практичних

професійних  умінь  і  навичок,  необхідних  для  успішної  діяльності  у  сфері

соціального виховання, соціальної роботи.

Кожним  видом  практики  передбачається  досягнення  конкретної  мети,

виконання  завдань  практики,  формування  на  базі  певних  професійних  знань,

комплексу конкретних умінь і навичок.
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У  процесі  практики  студенти  глибше  засвоюють  основні  цінності

соціального педагога, що властиві для його практичної діяльності.

 Повага до конфіденційності у взаєминах із соціальними суб’єктами.

 Готовність  відокремити  власні  почуття  й  потреби  від  професійних

відносин.

 Прагнення до соціальних змін відповідно до соціальних потреб.

 Готовність до передачі соціально-педагогічних знань, умінь і навичок

іншим.

 Повага  до  індивідуальних  і  групових  відмінностей,  їх  об’єктивне

поціновування.

 Готовність діяти від імені соціального суб’єкта.

 Прагнення  соціальної  справедливості,  економічного,  фізичного,

психологічного благополуччя всіх членів соціуму.

 Прагнення високих стандартів особистої т професійної етики.

Надзвичайно  важливим  етапом  у  підготовці  майбутніх  спеціалістів

є переддипломна практика студентів старших курсів. Під час цього виду практики

в  різних  соціальних  установах  студенти  закріплюють  і поглиблюють  знання,

здобуті при вивченні дисциплін із циклів гуманітарних і соціально-економічних,

фундаментальних,  професійно  орієнтованих  дисциплін  та  спецкурсів

спеціалізацій.  Саме в процесі переддипломної практики здійснюється інтенсивне

формування професійних умінь і навичок, відбувається становлення спеціаліста

з  соціально-педагогічної роботи, спроможного самостійно вирішувати ті чи інші

завдання на конкретних ділянках роботи.

Формування  вмінь  і  навичок  соціально-виховної  роботи  являє  собою

цілісний процес, яким охоплюються такі компоненти: 

 усвідомлення студентом-практикантом значущості професійних умінь

і навичок у діяльності соціального педагога;

 обізнаність  із  системою  й  обсягом  професійних  умінь  і  навичок,

необхідних соціальному педагогові за сучасних умов; знання способів оволодіння
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професійними  вміннями  й  навичками;  виконання  конкретних  завдань  для

оволодіння вміннями й навичками; контроль й аналіз рівня сформованості вмінь

та їх корекція в разі необхідності.

Соціально-педагогічна  робота  –  різнопланова  діяльність,  тож  соціальному

педагогові необхідне оволодіння найрізноманітнішими вміннями й навичками.

Комплекс  необхідних  навичок  може  відрізнятися  відповідно  до  того,

де  працює  соціальний  педагог.  Наприклад,  для  виховної  роботи  в  дитячому

будинку  або  інтернаті  необхідні  знання  основ  загальної,  вікової,  педагогічної

психології,  загальної,  порівняльної  та  соціальної  педагогіки,  етнопедагогіки,

а  також  сформовані  навички  догляду  за  дітьми,  їх  правильного  виховання

й  розвитку,  а  соціальний  педагог  у  соціальних  і  консультативних  центрах

повинен  вироблені  навички  педагогічної  профілактики  та  психолого-

педагогічного консультування соціальних суб’єктів-клієнтів.

Більшість зарубіжних і вітчизняних учених уважає, що незалежно від того,

де буде проводитися соціально-педагогічна робота,  соціальний педагог повинен

оволодіти вміннями:

- чітко визначати сутність проблеми;

- укладати відповідний план дій;

- запроваджувати  найоптимальнішу  методику  або  соціально-педагогічну

технологію для розв’язання порушеної проблеми;

- забезпечувати  практичну  реалізацію  плану  соціально-педагогічної

діяльності;

- об’єктивно оцінювати результати виконаної роботи.

У цьому полягає у суті всієї практичної соціально-педагогічної роботи як з

окремими індивідами, так і з групами. Первинні вміння й навички, необхідні для

здійснення  цієї  діяльності  на  достатньому  професійному  рівні,  формуються

в  майбутніх  спеціалістів  під  час  практики  в  різних  закладах  соціального

виховання й соціальних центрах.

Усі  вищезазначені  складові  конкретної  соціально-педагогічної  роботи

можуть бути ефективними тільки в процесі  чіткої взаємодії,  активної співпраці
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соціального  педагога  й  соціального  суб’єкта,  який  усвідомлює  свої  проблеми

в  цілому,  але  самостійно  не  спроможний  її  розв’язати.  У  багатьох  випадках

соціальний педагог повинен допомогти вихованцеві-клієнту зануритись у сутність

проблеми чи проблем, зрозуміти їх природу.

Після чіткого формулювання проблеми розпочинається робота над планом

її  розв’язання,  для  цього  необхідно  правильно  визначати  пріоритети,  оскільки

проблеми здебільшого багатогранні, і часто слід діяти в кількох напрямах.

На  цьому  етапі  також важливе  вміння  соціального  педагога  організувати

взаємодію  з  об’єктом  соціального  виховання  у  виборі  варіантів  найбільш

оптимального реалістичного підходу до розв’язання його проблем.

Після  того  як  проблему  сформульовано,  обрано  оптимальну  соціально-

педагогічну методику або технологію і план дій затверджено, можна визначити,

які зобов’язання соціального педагога, а які завдання може самостійно вирішити

його клієнт. Без повного залучення клієнта до вирішення власних проблем успіху

досягти неможливо навіть до найбільшого бажання соціального педагога.

У випадку надання соціально-педагогічної допомоги дітям, людям похилого

віку, розумово обмеженим, психічно хворим соціальний педагог бере на себе всю

відповідальність, діє від їхнього імені.

Кінцевим етапом роботи з клієнтом має бути об’єктивне оцінювання всієї

виконаної роботи, визначення рівня розв’язання проблем й успішності втручання

соціального педагога для розв’язання проблеми соціального суб’єкта.

Для участі в усіх цих етапах роботи з клієнтом майбутні соціальні педагоги

повинні  оволодіти  відповідними  знаннями,  уміннями  й  навичками,  серед  яких

найбільш важливими є:

 знання специфіки роботи в будь-якому соціальному середовищі;

 знання  й  уміння  творчо  запроваджувати  передовий  вітчизняний

і  зарубіжний досвід;

 знання  типології,  основних  джерел  виникнення  й  розвитку,  типів

і  структур соціально-педагогічних і соціальних організацій;

 знання  національних  особливостей  побуту,  народних  виховних
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традицій регіону й уміння посилатись на це у своїй роботі;

 знання порядку й організації  різних напрямів діяльності  соціального

педагога, його функцій та правових засад діяльності;

 знання  й  уміння  запроваджувати  форми,  засоби,  методи і  технології

соціально-педагогічного впливу;

 знання  методики  і  технології  соціального  прогнозування

і  проектування,  уміння  запроваджувати  їх  у  реальних  соціально-педагогічних

проектах;

 знання й уміння розв’язувати актуальні проблеми геронтології, уміння

організовувати  соціально-педагогічне  консультування,  медико-соціальне

обслуговування людей похилого віку та організовувати їхнє дозвілля;

 знання й уміння запроваджувати методи соціальної діагностики, 

статистики;

 знання  методики  дослідної  роботи  для  аналізу  конкретних  явищ

і  процесів у галузі соціального виховання, уміння послуговуватись отриманими

результатами й соціальними фактами;

 знання шляхів і методів попередження й корекції соціальних девіацій,

уміння працювати з девіантами, представниками групи ризику;

 уміння  на  науковій  основі  організувати  свою  працю,  володіння

методами  збору  інформації,  її  збереження  та  обробки  (в  тому  числі

й  комп’ютерної);

 уміння  знаходити  нестандартні  рішення  типових  соціально-

педагогічних задач;

 уміння забезпечувати зв’язки між особистістю і середовищем;

 уміння впливати на взаємовідносини між людьми в малій групі;

 уміння працювати в ситуаціях неформального спілкування;

 уміння  давати  психологічну  характеристику  особистості,

інтерпретацію  психологічного  стану;  володіти  прийомами  психодіагностики,

соціально-педагогічної  діагностики,  психологічного  консультування,  соціально-

254



психологічної корекції;

 уміння  налагоджувати  й  підтримувати  професійні  відносини,

спрямовані на надання соціально-педагогічної допомоги;

 уміння  спрямовувати  зусилля  клієнта  на  розв’язання  його  власних

проблем;

 уміння викликати довіру клієнта;

 уміння  бути  посередником  між  соціальним  суб’єктом  і  виховним

середовищем;

 уміння  уважно,  цілеспрямовано,  із  розумінням  слухати

співрозмовників;

 уміння  спостерігати  та  інтерпретувати  вербальну  й  невербальну

поведінку;

 уміння уважно і доброзичливо реагувати на кризові явища;

 уміння  забезпечувати  зв’язок  між  різними  організаціями  в  наданні

соціально-педагогічної допомоги клієнту;

 уміння  вести  організаційно-управлінську,  дослідно-аналітичну,  науково-

педагогічну та практичну діяльність на різних об’єктах професійної діяльності.

2. Зміст практики

Зміст практики визначається метою й завданнями кожного конкретного виду

практики.

Студенти  дотримуються  режиму  роботи  того  закладу,  де  вони  проходять

практику.  Вони  можуть  залучатися  адміністрацією  до  надання  тієї  чи  іншої

допомоги закладу, відповідно до профілю навчання й не перешкоджати виконанню

основних навчальних завдань.

Під час практики в закладах соціального виховання та соціальних установах

різного  типу  студенти-практиканти  спільно  з  соціальними  педагогами

й  соціальними  працівниками  бази  практики  забезпечують  роботу

в  найрізноманітніших напрямах. 

Вони  сприяють  інтеграції  діяльності  різних  державних,  громадських

організацій  та  установ  у  наданні  необхідної  соціально-педагогічної  допомоги
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населенню.  Проводять  серед  населення  пропаганду  здорового  способу  життя,

гуманістичного  антропоцентричного  стилю  спілкування,  сприяють

вдосконаленню  педагогічної  культури,  насамперед  серед  молодих  батьків,

залучаються  до  організації  їхньої  культуротвірної  діяльності.  Виявляють  на

підприємствах,  а  також  за  місцем  проживання  осіб,  сімей,  які  потребують

соціально-медичної,  психолого-педагогічної,  матеріальної  та  іншої  допомоги,

охорони  морального,  фізичного  та  психічного  здоров’я,  і  здійснюють

їх  соціально-педагогічний патронаж. З’ясовують причини труднощів, що виникли

в них,  конфліктних ситуацій,  у  тому числі  в  сім’ї,  за  місцем роботи,  навчання

тощо, надають допомогу в усуненні конфліктів. Надають допомогу в сімейному

вихованні  особам,  які  відчувають  негативний  вплив  соціального  оточення

за  місцем  проживання,  у  працевлаштуванні  громадян,  особливо  неповнолітніх,

із  певними відхиленнями у фізичному здоров’ї.

Співпрацюючи  з  практичним  психологом  і  соціальним  працівником,

майбутні  соціальні  педагоги  допомагають  укласти  трудові  угоди  про  надомну

діяльність жінкам, які мають малолітніх дітей, інвалідам, пенсіонерам. Проводять

психолого-педагогічні та юридичні консультації з питань сім’ї та шлюбу, виховну

роботу  з  неповнолітніми  з  асоціальною  поведінкою,  схильними

до  правопорушень.  Виявляють  і  надають  допомогу  дітям  і  дорослим,  які

потребують опіки, влаштування в медичні, навчально-виховні заклади, інтернатні

установи. Надають у відповідні органи матеріали й документи для позбавлення

батьківських  прав,  оформлення  опіки,  усиновлення.  Організують  громадський

захист неповнолітніх правопорушників, у разі необхідності виступають у суді як

громадські захисники. Беруть участь у роботі центрів допомоги сім’ї, соціальної

реабілітації,  дитячих,  молодіжних  центрів,  асоціацій,  об’єднань  за  інтересами

тощо. Організують і координують роботу з соціальної адаптації і реабілітації осіб,

які повернулися зі спеціальних навчально-виховних закладів і місць позбавлення

волі тощо.

Під час практики студенти старших курсів виконують також індивідуальні

завдання з метою закріплення знань, здобутих під час при вивченні теоретичних
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курсів  і  спецкурсів,  удосконалення  умінь  і  навичок  самостійного  вирішення

виробничих,  наукових,  організаційних  завдань.  Насамперед  це  стосується

закріплення знань і вироблення вмінь і навичок зі спеціалізації.

Таблиця 1.

Структура практичної підготовки студентів 

напряму підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка

№
п/п

Вид практики Се-
местр

Тривалість
(тижні) /кіл-ть

кредитів

Місце проведення Примітки 

1 Навчальна
ознайомлювальна

практика

2 18/2 Система центрів,
соціальних служб,

загальноосвітні навчальні
заклади, позашкільні

соціально-виховні
установи

Безвідривна
 (виїзні практичні

заняття, навчальні
екскурсії, ознайомлення

з роботою)

2 Навчальна соціально-
педагогічна практика

3,4,5
,6,7

- - -

–  соціально-виховна
практика в ДНЗ

3 16/3 Дошкільні навчальні
заклади

Безвідривна (соціально-
виховні заняття)

–  соціально-виховна
практика в школі

4 18/4,5 Загальноосвітні навчальні
заклади

Безвідривна (соціально-
виховні заняття)

- соціально-
педагогічна
практика
в осередках
соціальної допомоги

5 16/3 Інтернатні  навчальні
заклади для дітей

із особливими потребами

Безвідривна (соціально-
виховні заняття)

- психолого-
педагогічна
практика

6 17/4,5 Загальноосвітні навчальні
заклади

Безвідривна (соціально-
педагогічна та

психолого-педагогічна
діагностика)

- спеціалізована
(правозахисна)

7 16/3 Система центрів,
соціальних служб,

громадських організацій,
притулки

Безвідривна
(особливості

організації соціальної
допомоги та робота з

захисту та охорони прав
дитини)

3 Соціально-
педагогічна

практика в дитячих
оздоровчих таборах

6 6/6 Позаміські заклади
оздоровлення і відпочинку
дітей, пришкільні табори

Із відривом
(організація роботи з

дитячими колективами
в літній період)

4 Переддипломна
практика

8 5/5 Система центрів,
соціальних служб,

загальноосвітні, інтернатні
навчальні заклади,

позашкільні соціально-
виховні установи,

громадські організації

Із відривом
(практика на робочому

місці соціального
педагога, соціального

працівника)
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1  курс  -  Навчальна  ознайомлювальна  практика,  що  організовується

 у 2 семестрі без відриву від навчального процесу. 

Передбачається  загальне  ознайомлення  студентів  із системою  соціальних

служб та  соціально-виховних інститутів,  громадських  та  приватно-комерційних

організацій, соціально-виховних в цілому закладів різних типів м. Харкова.

Навчальна ознайомлювальна практика є одним із перших видів практичних

занять із блоку професійно орієнтованих дисциплін. Опираючись на попередній

курс „Вступ до спеціальності”, на ознайомлювальній практиці необхідно створити

емпіричний  фон  для  наступного  вивчення  циклу  психолого-педагогічних

та  спеціальних дисциплін, а також започаткувати наскрізну систему  практики. 

Основною  формою  організації  практики  є  екскурсія-відвідування  баз

практики,  бесіди  з  керівниками  та  провідними  спеціалістами,  спостереження

їх  роботи,  відвідування  заходів,  специфічних  для  конкретних  баз  практики,

ознайомлення  з  правовою,  економічною,  фінансовою  та  документологічною

базами їхньої діяльності. 

Рубіжним контролем практики є недиференційований залік. 

2,3,4  курси –  Навчальна  соціально-педагогічна  практика,  що

проводиться в кілька етапів:

1 етап – Соціально-виховна практика в ДНЗ, проводиться на 2 курсі у 3-му

семестрі без відриву від навчального процесу. 

Метою  соціально-виховної  практики  в  ДНЗ є:  знайомство  студентів

з різними категоріями дітей та їхніми проблемами;  вивчення особливостей роботи

вихователя ДНЗ і соціального педагога; оволодіння студентами сучасними методами,

формами організації роботи в ДНЗ; формування у студентів професійних умінь і

навичок для прийняття самостійних рішень за конкретної роботи в дошкільному

навчальному  закладі;  формування  творчого,  дослідницького  підходу

до  педагогічної діяльності.

2  етап –   Соціально-виховна практика в  школі,  проводиться на  2 курсі

 в 4-му семестрі без відриву від навчального процесу. 
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Соціально-виховна проводиться з орієнтацією на виховний процес у межах

індивідуальної  роботи  з  дитиною.  Основною теоретичною  дисципліною в  цей

період  є  курс  „Загальна  педагогіка”,  тому  що  саме  він  стає  підґрунтям  для

подальшого ознайомлення студентів із теорією та історією соціальної педагогіки. 

Студент у складі  робочої  підгрупи проходить практику в загальноосвітній

школі  на  постійному  робочому  місці,  де  проводить  соціально-виховні  заходи

відповідно  до  перспективного  плану  та  практично  виявляє  особисті  проблеми

розвитку дітей,  складає психолого-педагогічну характеристику класу,  проводить

бесіди  з  дітьми  та  їхніми  батьками,  завдяки   чому  виявляє  сімейні  труднощі

й  водночас  інтереси  дітей,  складає  індивідуальний  графік  роботи  як  класного

керівника,  так  і  вихователя  ГПД.  За  кожною  підгрупою  закріплюються  два

керівники  практики:  викладач-методист  і  спеціаліст  установи.  Рубіжним

контролем практики є диференційований залік.

3 етап – Соціально-педагогічна практика в осередках соціальної допомоги

проводиться на 3 курсі в 5 семестрі без відриву від навчального процесу. 

Практика  проводиться  з  орієнтацією  на  виховний  процес  у  межах

індивідуальної роботи з дитиною. Студент у складі робочої підгрупи проходить

практику в осередках соціальної допомоги (інтернатних закладах), де проводить

соціально-виховні  заходи  для  дітей  із  обмеженими  можливостями,  дітей-сиріт

і  дітей, позбавлених батьківського піклування, на підставі документів і практично

виявляє особисті проблеми розвитку таких дітей, складає психолого-педагогічну

характеристику, проводить бесіди, анкетування, тестування з дітьми, завдяки чому

виявляє труднощі й визначає інтереси дітей, складає індивідуальний план роботи. 

За  кожною  підгрупою  закріплюються  два  керівники  практики:  викладач-

методист  та  спеціаліст  установи.  Рубіжним  контролем  практики  є

диференційований залік.

4  етап –  Психолого-педагогічна  практика  проводиться  на  3  курсі  

у 6-му семестрі  без відриву від навчального процесу. 

Практика психологічного спрямування на індивідуальну роботу з дитиною.

Основною  теоретичною  дисципліною  в  цей  період  є  навчальні  дисципліни:
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„Загальна,  вікова  та  педагогічна  психологія”,  „Основи  соціально-педагогічної

діагностики”. 

Студент у складі робочої підгрупи проходить практику в загальноосвітньому

навчальному закладі  на постійному робочому місці,  де на підставі  документів і

практично  виявляє  соціально-психологічні   проблеми розвитку  дітей,  здійснює

соціально-педагогічну та психолого-педагогічну діагностику (разом зі шкільним

психологом),  складає  психолого-педагогічну  характеристику  класу  та

індивідуальну характеристику дитини. 

За  кожною  підгрупою  закріплюються  два  керівники  практики:  викладач-

методист  та  спеціаліст  установи.  Рубіжним  контролем  практики  є

диференційований залік.

5 етап – Спеціалізована (правозахисна)практика проводиться на 4-у курсі

в  7  семестрі   без  відриву  від  навчального  процесу.  Студент  у  складі  робочої

підгрупи проходить практику в соціальних і територіальних центрах, соціальних

службах, громадських організаціях, де на підставі документів і практично виявляє

особисті проблеми клієнтів, проводить бесіди, анкетування, тестування, завдяки

чому виявляє труднощі й вивчає інтереси клієнтів, складає індивідуальний план

роботи. Практика юридичного спрямування на індивідуальну роботу з клієнтами,

проводиться  в  соціальних  та  територіальних  центрах,  соціальних  службах,

громадських організаціях.

За  кожною  підгрупою  закріплюються:  викладач-методист  та  спеціаліст

установи. Рубіжним контролем практики є диференційований залік.

3 курс – Соціально-педагогічна практика в дитячих оздоровчих таборах

є самостійною педагогічною практикою. 

Практика  організовується  на  базі  позаміських  закладів  оздоровлення

та  відпочинку дітей, пришкільних таборах м. Харкова та області.

Цей вид практики проводиться в термін відповідно до навчального плану.

Студенти-практиканти  отримують  направлення  на  посади  вихователів,

організаторів виховної роботи в дитячих колективах. Студенти, яким на початок

практики не виповнилося 18 років, направляються в пришкільні табори.
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4  курс –  Переддипломна  практика.  Заключною  ланкою  практичної

підготовки  студентів  напряму  підготовки  6.010106  Соціальна  педагогіка

є  переддипломна  практика,  що  проводиться  відповідно  до  навчального  плану

на  останньому  етапі  навчання:  після  оволодіння  знаннями  з  циклу  дисциплін

спеціальності  та  спеціалізації,  під  час  виконання  кваліфікаційної  роботи

(дипломної) , перед складанням державних іспитів. 

Переддипломною  практикою  передбачає  самостійна  робота  студентів-

практикантів  у  центрах,  соціальних  службах,  загальноосвітніх,  інтернатних

навчальних закладах, позашкільних соціально-виховних установах, громадських

організаціях, закладах соціального виховання відповідно до спеціалізації, на базі

яких  студенти  збирають  емпіричний  матеріал  (або  проводять  соціально-

педагогічний експеримент)  та здійснюють  підготовку до написання дипломної

роботи. 

Особливість практики полягає в її спрямованості на самостійне практичне

оволодіння студентом-випускником методик узагальнення досвіду діяльності бази

за спеціалізацією, емпіричним дослідженням проблем її діяльності. Це зумовлює

певну  гнучкість  програми  практики,  можливість  максимальної  індивідуалізації

її  окремих завдань і вимог.

Обов’язком  керівника  практики  є  вибір  бази  практики,  ознайомлення

керівників від бази з програмою практики, обговорення мети та змісту, укладення

попередньої домовленості про її організацію і проведення.

Завершується  практика  підсумковою  нарадою  за  результатами  практики

та  диференційованим заліком.

Індивідуальні завдання

Програмою  практики  передбачено  виконання  студентами  індивідуальних

завдань, що активізує їхню діяльність, розширює світогляд, активізує ініціативу,

практика стає більш конкретною й цілеспрямованою.

Індивідуальні  завдання  передбачені  програмою  практики  з  метою  більш

ефективного  оволодіння  професійними  вміннями  й  навичками  самостійного

вирішення  наукових,  виробничих,  організаційних  завдань.  Матеріали,  отримані
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студентами під час виконання індивідуальних завдань, можуть стати в нагоді при

написанні курсових робіт.

3. Організація педагогічної практики

У період  практики особливо  інтенсивно відбувається  процес  формування

професійних  умінь  і  навичок,  оскільки  практика  організовується  в  умовах,

максимально  наближених  до  майбутньої  професійної  діяльності  та,  фактично,

являє  собою  організацію  самостійної  практичної  діяльності,  спрямованої

на  вирішення конкретних професійно  орієнтованих завдань.

Основними  принципами  організації  практики  є  її  систематичність,

безперервність  і  зв’язок  із  вивченням  гуманітарно-теоретичних  курсів,

фундаментальних  спеціальних  та  професійно  орієнтованих  дисциплін,  а  також

спецкурсів спеціалізацій.

Практика організовується та проводиться цілеспрямовано, із  доповненням

та  ускладненням  її  змісту  й  завдань  від  курсу  до  курсу,  послідовним

забезпеченням  наступності  методів  і  засобів  її  організації,  керівництва

практичною роботою студентів.

Інші  важливі  принципи  організації  практики:  зв’язок  з  життям;

відповідність  змісту  й  організації  вимогам,  що  висуваються  до  професії

соціального педагога; комплексний характер, який передбачається реалізація під

час практики різноманітних функцій соціального педагога тощо.

Під  час  практики  студенти  краще  розуміють  можливості  соціально-

педагогічної роботи, виробляється реалістичний підхід до майбутньої професійної

діяльності.

На практиці налагоджуються зв’язки між закладами соціального виховання

або соціальними закладами, на які покладаються функції соціально-педагогічного

патронажу  і  ВНЗ,  що,  із  одного  боку,  сприяє  впровадженню  нових  елементів

у  діяльність  соціально-виховних  закладів,  а,  із  іншого,  –  удосконаленню

навчальних планів і програм практики в підготовці фахівців соціальної педагогіки.

Офіційною  підставою  для  практики  студентів  є  угода  про  організацію

практики, що укладається між ВНЗ і (відповідної до завдань і змісту практики)
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базою практики.

Бази практики мають відповідати певним вимогам:

 мати  високий  рівень  розвитку  соціальних  і  соціально-педагогічних

технологій, організації й культури праці;

 відповідати  профілю  підготовки  фахівців  спеціальності  та

спеціалізацій;

 забезпечувати  можливість  послідовного  проведення  більшості  видів

практики за дотримання вимог наступності;

 забезпечувати можливість проходження практики групою студентів;

 мати  висококваліфікованих  спеціалістів,  спроможних  успішно

виконувати  обов’язки  керівника  практики,  забезпечувати  практичну  підготовку

майбутніх спеціалістів на належному рівні;

 підтримувати постійні контакти з ВНЗ.

Студенти  отримують  направлення  на  практику  у  вищезазначений  термін

на  відповідні  бази  практики,  попередньо  погодженими  з  керівниками  базових

закладів. 

Викладач-методист  практики  від  навчального  закладу  призначається

з найбільш досвідчених і компетентних працівників, які в штаті кафедри академії.

Він  допомагає  студентам-практикантам  протягом  відносно  короткого

періоду  не  тільки  ґрунтовно  ознайомитися  з  роботою  закладу,  а  й  довести,

що  студенти  спроможні  самостійно  працювати  в  цьому  закладі  на  належному

рівні.  Викладач-методист  практики  працює  зі  студентами,  керуючись  робочою

програмою,  підготовленою  кафедрою,  працює  з  групою  в  цілому,  а  також

за  необхідності проводить індивідуальну роботу зі студентами.

Співпрацюючи  з  керівником  практики  від  бази  практики,  він  забезпечує

професійне  консультування  студентів  у  процесі  практики,  систематично

спостерігає  й  контролює  роботу  студентів,  регулярно  об’єктивно  оцінює  рівні

практичної  компетентності  кожного  студента,  аналізує  його  практичну  роботу,

визначає  позитивне,  разом  із  керівником  від  бази  практики  корегує  практичні

завдання, допомагає студентам-практикантам усунути помилки, позбутися вад.

263



Керівник  практики  від  бази  практики  здійснює  повсякденну  організацію

практики  відповідно  до  програми  практики,  надає  консультативно-практичну

допомогу  студентам  в  процесі  виконання  практичних  завдань,  спрямовує

на  правильне  формування  навичок,  умінь,  практичного  досвіду  майбутнього

фахівця.

Керівник практики від ВНЗ проводить настановчі  наради студентів перед

початком практики, виробляє рекомендації стосовно виконання завдань практики

й  дотримання  вимог  щодо  оформлення  звітної  документації,  здійснює

систематичний контроль за роботою практикантів, відвідуючи студентів на базах

практики, безпосередньо спостерігає їхню роботу, перевіряє документацію. У разі

необхідності він надає студентам організаційну, консультативну та іншу допомогу,

організує підведення підсумків практики.

4. Форми й методи контролю

Контроль практики здійснюється академією, а саме:

• керівником практики; 

• викладачем-методистом практики.

Контролем  практики  передбачається  перевірка  стану  відвідування

студентами бази практики, дотримання ними режиму роботи установи, де вони

проходять практику, ведення документації (плану та щоденника практики). Може

перевірятися конкретно виконана або здійснювана на момент перевірки практична

робота, її відповідність індивідуальному плану роботи студента під час практики,

що  складається  на  початку  практики  й  затверджується  керівниками  практики

вищого навчального закладу й бази практики.

Керівник  практики  обов’язково  відвідує  студентів  на  базі  практики

на початку й наприкінці терміну практики. 

Викладач-методист присутній на практиці щотижня, згідно з розкладом.

При  виявленні  хиб  щодо  організації  практики,  виконання  завдань

студентами, негайно повідомляє керівникові практики.

Окрім  представників  академії  право  контролю  практики  мають  також

керівники бази практики (директор установи, керівники відділів тощо).
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5. Підведення підсумків практики

Критерієм  оцінювання  педагогічної  практики  є  системність  загально-

професійних знань, умінь, навичок, якою: 

 по-перше,  відображається  єдність  оволодіння  змістовно-

процесуальною  й  мотиваційно-ціннісною  сторонами  професійної  діяльності

в  галузі соціального виховання; 

 по-друге, відбивається взаємозв’язок знань, умінь, навичок (знання –

теоретична  основа  вмінь;  уміння  –  форма  функціонування  знань;  навички  –

високорозвинені вміння);

 по-третє,  об’єднуються  різні  характеристики  якості  знань  і  вмінь

(повнота, усвідомленість, дієвість); 

 по-четверте, відображається динамічність знань і вмінь (їх реалізація

за найрізноманітних умов); 

 по-п’яте,  визначається  єдність  і  взаємозв’язок  пізнавальної

та  практичної  діяльності  студентів  (формуються  загально-професійні  знання,

уміння, навички).

Рушійною силою процесу формування системи загальнопрофесійних знань,

умінь,  навичок  є  потреба  студентів  в  історії,  теорії  та  практиці  соціально-

педагогічної роботи, в інтересі до оволодіння фаховими знаннями й уміннями, що

стимулює  активність  майбутніх  соціальних  педагогів  на заняттях  і  в  період

практики.  Інтерес  до  теорії  й  методики  соціально-педагогічної  роботи

та  практичної діяльності є необхідною умовою, важливим компонентом процесу

формування  системи  загальнопрофесійних  знань,  умінь,  навичок  майбутніх

соціальних педагогів, вираженням інтелектуально-емоційного і дієвого ставлення

до професійної діяльності.

Отже, показниками системи знань студентів можуть бути: 

 рівень  засвоєння  основних  ідей,  положень,  понять,  фактів  у  сфері

соціально-педагогічної роботи;

 рівень  теоретичного  осмислення  способів  організації  практичної

професійної діяльності; рівень оперування теоретичними знаннями, їх реалізація
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в  практичній  діяльності;  рівень  посилання  інтересу  до  актуальних  проблем

соціальної педагогіки.

Показниками системності загальнопрофесійних умінь можуть бути: 

 якість  окремих  професійних  умінь  та  їх  сукупність,  рівень

їх  взаємозв’язку й переносу; 

 рівень кореляції з теоретичними знаннями; 

 рівень самостійності у творчій практичній діяльності; 

 рівень  інтересу  до  практичної  професійної  діяльності  у  сфері

соціального виховання.

Формування  знань,  умінь  і  навичок  здійснюється  в  основному  в  процесі

діяльності  (пізнавальної  та  практичної),  їх  якість  зумовлена  характером

діяльності.

Можна  виокремити  4  рівні  загальнопрофесійних  знань,  умінь  і  навичок

студентів:  репродуктивний, репродуктивно-творчий, творчо-репродуктивний,

творчий.

Репродуктивний  рівень характеризується  діяльністю  (пізнавальною

та  практичною)  відтворювального  характеру;  відтворенням  основних

теоретичних  положень,  описом  фактів  на  основі  емоційного  сприймання  без

глибокого  розуміння  зв’язків,  виникненням  інтересу  до  нових  фактів

та  їх  пояснення,  виконанням  окремих  дій  відповідно  до  зразка,  слабою

кореляцією практичних дій із теоретичними знаннями, наслідуванням наставника

(викладача-методиста  практики,  керівника  практики  від  бази  практики,

практичного психолога та соціального працівника).

Репродуктивно-творчий  рівень характеризується  засвоєнням,

усвідомленням  основних  ідей  і  понять,  теоретичним  осмисленням  й  аналізом

окремих  фактів  і  явищ,  окремих  способів  діяльності  соціального  педагога

на основі  теорії  й  методики  соціально-педагогічної  роботи,  умінням

підтверджувати  теоретичні  положення  фактами  практичної  діяльності,

виконанням частково-пошукових практичних дій у типових ситуаціях.

Творчо-репродуктивний рівень характеризується осмисленням основних
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ідей,  системи  предметних  понять  у  галузі  соціального  виховання,  умінням

з’ясовувати  внутрішньо-дисциплінарні  зв’язки,  систематизувати  факти,

теоретично  осмислювати  й  аналізувати  систему  методів  і  прийомів  роботи

соціального педагога й окремих дій власної професійної діяльності,  реалізувати

теоретичні  знання  при  вирішенні  типових  завдань  у  практиці  соціального

виховання,  розвитком  інтересу  до  самостійного  пошуку  ефективних  шляхів

вирішення  професійних  завдань,  свідомим  оволодінням  системою

взаємопов’язаних дій, самостійним визначенням та осмисленням способів власної

діяльності  з  урахуванням  конкретних  умов,  виконанням  практичних  дій

у  нестандартних ситуаціях.

Творчий рівень характеризується глибоким осмисленням закономірностей

соціально-педагогічної  роботи,  засвоєнням  системи  міжпредметних  понять,

умінням теоретично аналізувати факти та явища в галузі соціального виховання,

аналізувати  та  проектувати  способи  своєї  професійної  діяльності,  реалізувати

теоретичні  знання  в  нових  ситуаціях,  усвідомленням  професійної  значущості

теоретичних  знань,  свідомим  і  варіативним  вирішенням  практичних  завдань

соціально-педагогічної  діяльності,  коригуванням  власного  досвіду  роботи  на

основі теорії соціально-педагогічної роботи, пошуком нових методик, технологій

або творчих способів роботи.

Захист результатів практичної діяльності  може відбуватися в навчальному

закладі або на базі практики.

Результати  складання  заліків  із  практики  ретельно  аналізуються

й  записуються  в  екзаменаційну  відомість,  оцінки  виставляються  в  залікових

книжках викладачем-керівником.

Оцінка за практику виставляється відповідно до рейтингової оцінки якості

практичних умінь і навичок із практики.

Студент,  який  не  виконав  програми  практики  або  отримав  менше  50-ти

балів,  направляється  на  практику  вдруге  під  час  канікул  або  відраховується  з

навчального  закладу  відповідно  до  “Положення  про  організацію  навчального

процесу у вищих навчальних закладах”. 
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Рекомендується до  послуговування  розширена  шкала  підсумкового

контролю: позитивні  оцінки –  „відмінно”,  „дуже добре”,  „добре”,  „задовільно”,

„достатньо”, негативні оцінки – „незадовільно”, „неприйнятно”.

Накопичувальна бальна шкала регулюється нормативним документом вищого

навчального закладу, який повинен містити:

- межу та крок накопичувальної шкали;

- мінімальний бал для отримання позитивної оцінки;

- максимальний  бал  за  виконання  необов’язкових  завдань  (максимальний  бал

накопичувальної  шкали  може  бути  досягнутий  при  виконанні  обов’язкових

завдань);

- правила  визначення  відповідності  між  накопичувальною  бальною

шкалою й розширеною шкалою оцінювання знань студентів.

Шкала оцінювання практики за семестр (ECTS та національна)

Оцінки за накопичувальною бальною шкалою Еквівалент оцінки за 

бальною шкалою

Оцінка за ЄКТС

90 та вище відмінно 5 А
80-89 дуже добре 4 В
70-79 добре 4 С
60-69 задовільно 3 D
50-59 достатньо 3 E
35–49

(незадовільно - із
можливістю
повторного
складання)

незадовільно
(незадовільно - із

можливістю
повторного
складання)

2 FX

1–34 (неприйнятно -
із обов’язковим
повторним рсом)

неприйнятно
(неприйнятно - із

обов’язковим
повторним курсом)

1 F
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