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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Розвиток сучасної вітчизняної освітньої 

галузі спрямований, насамперед, на забезпечення якості вищої освіти України 

та її інтеграцію до європейського і світового освітнього співтовариства, а також 

позначений такими пріоритетними напрямами, як: постійне підвищення якості 

освіти; оновлення змісту і форм організації навчально-виховного процесу; 

упровадження інноваційних технологій, забезпечення доступності фахової 

інформації; міждисциплінарна інтеграція. 

Антропоцентричний принцип фахової підготовки майбутніх соціальних 

педагогів обумовлює відповідні вимоги до майбутніх представників 

соціонімічного фаху, які полягають в умінні розв’язувати питання 

соціального захисту, психолого-педагогічної підтримки, соціального 

виховання особистості, сім’ї, різноманітних груп населення, а також 

здійснювати соціально-педагогічний вплив. Викладене актуалізує питання 

психолого-педагогічної підготовки фахівців високого рівня кваліфікації для 

соціально-педагогічної сфери, задовольнити яку можна лише за умови 

оптимізації стратегії соціальної освіти, підготовки відповідних 

висококваліфікованих фахівців. Суттєвим, з огляду на професіоналізацію, є 

навчання психолого-педагогічних дисциплін студентів, зорієнтоване на 

формування необхідних фахових умінь і навичок, становлення стійкої 

мотивації активної соціально-педагогічної діяльності, а також вироблення 

особистісних якостей (рефлексійної й емпатійної позицій) задля здійснення 

ефективного спілкування. 

Нині у психолого-педагогічній науці частково розроблено базові 

положення інтегративного підходу до змісту психолого-педагогічної 

підготовки соціального педагога, обґрунтовано важливе значення психолого-

педагогічної підготовки для практичної діяльності, проведено дослідження 

історичних передумов виникнення і розвитку інституту соціальних педагогів, 

а також проаналізовано досвід підготовки соціальних педагогів за кордоном. 
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Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури вказує, що в науці 

накопичено значний досвід, який може стати основою підготовки студентів, 

зокрема, майбутніх соціальних педагогів (Вол. Бондар, В. Бочарова, 

Л. Гуслякова, І. Доброскок, В. Кремень, І. Звєрєва, І. Зимня, А. Капська, 

І. Козубовська, І. Малафіїк, О. Малихін, С. Мельничук, Є. Холостова, 

О. Яременко). Методологічні засади соціально-педагогічної діяльності 

знайшли: висвітлення у працях Р. Вайноли, Л. Димитрової, Л. Завадської, 

І. Звєрєвої, І. Миговича, А. Мудрика, О. Петровського; обґрунтування 

положення концепції соціально-педагогічної діяльності відповідно до функцій 

фахівця та груп соціально-педагогічного впливу (С. Архипова, О. Безпалько, 

Н. Гайдук, І. Козубовська, Ю. Поліщук, В. Синьов); розкриття змісту, розробки 

основних напрямів соціально-педагогічної діяльності в Україні (В. Бех, 

А. Капська, І. Лернер, М. Лукашевич, І. Мигович, О. Межирицький, 

С. Пащенко, О. Пєсоцька, Ю. Поліщук, Т. Семигіна). 

У межах дослідження висвітлено окремі аспекти методик ефективного 

навчання майбутніх соціальних педагогів (Г. Мєщанова, В. Семиченко, 

С. Харченко); закладено теоретико-методологічні засади формування готовності 

майбутніх фахівців до розв’язання соціальних завдань у процесі навчання 

(Н. Абашкіна, Г. Бурлака, І. Грига, Р. Гришкова, С. Косянчук, О. Москалюк, 

З. Фалинська). 

Аналіз наукової літератури та стану підготовки майбутніх фахівців для 

соціально-педагогічної галузі у вищих закладах освіти засвідчує, що в єдиній 

системі психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

залишається недостатньо дослідженим питання варіативного практичного 

компонента задля забезпечення гнучкості й динамічності, відкритості фахової 

підготовки, визначення типів курсів за вибором, принципи структурування 

навчального матеріалу, співвідношення інваріантного і варіативного 

тематичних блоків. 

Аналіз теорії та практики формування й вивчення курсів у вищих 

закладах освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації дав змогу виявити суперечності 
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між: швидким розвитком і поширенням інноваційних соціально-педагогічних 

технологій і відносною сталістю нормативних документів, що регламентують 

зміст, завдання освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-

професійних програм, типових навчальних програм; наявними потенційними 

можливостями психолого-педагогічної підготовки у вищих закладах освіти 

висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців соціально-

педагогічного спрямування з високим рівнем предметної грамотності і 

реальною педагогічною практикою; процесами інтеграції навчальних курсів 

у змісті психолого-педагогічної підготовки і недостатньою розробленістю 

в дидактичному плані теорії та практики формування таких навчальних 

курсів. 

Отже, соціальна важливість та актуальність окресленої проблеми, її 

недостатня розробленість і необхідність усунення суперечностей зумовили 

вибір теми дисертаційного дослідження: «Дидактичні умови формування 

змісту курсів за вибором у структурі психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів». 

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до наукової теми «Педагогічні 

засади загальнокультурного і професійного розвитку майбутнього фахівця в 

системі неперервної освіти» («Сучасна парадигма формування професіоналізму 

соціального педагога» (2009–2014 рр.)) ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (реєстраційний 

номер 0115 U000766) (2014–2017 рр.), є складовою комплексної наукової теми 

відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України (2015–2017 рр.) – 

«Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і 

варіативної складових» (0115 U003074).  

Тема дисертації затверджена вченою радою Інституту педагогіки НАПН 

України і узгоджена в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 9 від 23 

грудня 2014 р.) 
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Мета дослідження полягає у визначенні й обґрунтуванні дидактичних 

умов формування змісту курсів за вибором та експериментальній перевірці 

ефективності їх упровадження у структурі психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів у вищих педагогічних навчальних закладах ІІІ–

IV рівнів акредитації. 

Гіпотеза дослідження: формування курсів за вибором у структурі 

психолого-педагогічної підготовки у вищих закладах освіти ІІІ–IV рівнів 

акредитації буде ефективними за таких дидактичних умов: 

– інтеграції дисциплін тематичних блоків;   

– активізації фахового спрямування змісту навчальної діяльності 

майбутніх соціальних педагогів на основі технологізації;  

– індивідуалізації змісту навчальної діяльності майбутніх соціальних 

педагогів шляхом її рефлексування. 

Відповідно до мети і гіпотези визначені такі завдання дослідження: 

1. З’ясувати на основі aнaлізy нayкових психолого-пeдaгогічних джeрeл 

стaн розроблeння досліджyвaної проблеми та уточнити зміст ключових понять 

дослідження. 

2. Визначити й теоретично обґрунтувати дидактичні умови формування 

змісту курсів за вибором у структурі психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів.  

3. Спроектувати модель формування змісту курсів за вибором у структурі 

психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів та 

експериментально перевірити ефективність її упровадження. 

4. Розробити методичне забезпечення формування змісту курсів за 

вибором у структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів. 

Об’єкт дослідження: процес психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів у вищих педагогічних навчальних закладах. 
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Предмет дослідження: дидактичні умови формування змісту курсів за 

вибором у структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів у вищих педагогічних навчальних закладах. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: теорія 

наукового пізнання, людиноцентризму, глобалізації і постглобалізму; 

принципи історизму, системності, полікультурності, міжкультурності; 

положення про взаємозв’язок і взаємозалежність явищ і потребу їх вивчення 

в конкретних умовах, про моральні цінності і покликання людської 

особистості, про діалектичну єдність національного і загальнолюдського; 

концепція взаємозв’язку загальної і фахової освіти як вихідна у визначенні 

підґрунтя задля вдосконалення освітнього процесу у вищих педагогічних 

навчальних закладах (Р. Вайнола, О. Госсе, О. Гура, Р. Гуревич, 

І. Доброскок, І. Зязюн, О. Карпенко, О. Малихін, Н. Ничкало, Н. Кічук, 

С. Харченко, З. Фалинська); провідні ідеї, положення і розвідки вітчизняних 

фахівців В. Бочарової, І. Звєрєвої, І. Зимньої, М. Євтуха, А. Капської, 

Н. Карапузова,  Л. Коваль, Л. Міщик, присвячених дослідженням процесу 

формування фахових якостей соціального педагога, а також Н. Заверіко, 

В. Сагарди, Б. Шапіро, у яких здійснено системний аналіз соціально-

педагогічних явищ; закономірностей становлення особистості взагалі і 

професійного становлення спеціаліста соціальної сфери зокрема та його 

саморозвитку при взаємодії із соціальним середовищем (А. Асмолов, 

Г. Батищев, В. Бех, В. Бочарова, Н. Гузій, П. Гусак, Л. Гуслякова, І. Зимня, 

І. Зязюн, Н. Кузьміна, З. Курлянд, М. Лукашевич, А. Маркова, О. Молібог, 

Л. Нечепоренко, В. Радул, Т. Семигіна В. Сластьонін, О. Холостова, 

Н. Шмельова); психолого-педагогічних концепцій професійної соціальної 

освіти (Г. Легенький, І. Мигович, А. Мудрик, В. Сластьонін, З. Фалинська, 

С. Харченко); соціального середовища і його ролі у розвитку особистості 

(А. Анохін, З. Борисенко, І. Бех, П. Кліщ, В. Кремень, О. Кузьменко, 

В. Малахов, В. Сухомлинський, С. Шацький); теорія і практика навчання, 

дидактичні основи і принципи взаємозв’язку навчання з життям (Н. Бібік, 
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С. Бондар, Н. Буринська, Г. Васьківська, С. Гончаренко, І. Малафіїк, 

Ю. Мальований, О. Малихін, В. Онищук, В. Паламарчук, В. Помагайба, 

О. Савченко, О. Топузов),  а також дидактичні принципи та закономірності 

процесу навчання у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації; 

основні положення діяльнісного підходу до формування системи 

предметних компетентностей та їх застосування у практичній діяльності; 

принципи оптимізації функціонування комплексу варіативних ознак, які 

можуть негативно чи позитивно впливати на процес навчання, розвиток 

пізнавальних можливостей суб’єктів діяльності, становлення їх як 

висококваліфікованих спеціалістів; основні положення Закону України 

«Про вищу освіту» та Національної доктрини розвитку освіти України; 

державні замовлення освіти щодо формування системи знань, умінь і 

навичок випускників вищих закладів освіти ІІІ–IV рівнів акредитації для 

успішного виконання майбутніх виробничих функцій та типових задач 

соціально-педагогічної діяльності. 

Під час дослідження було враховано матеріали науково-практичних 

конференцій і семінарів із освітніх проблем, опрацьовано нормативні, 

навчальні і навчально-методичні документи вищих навчальних закладів. 

Вихідні концептуальні положення ґрунтуються на змісті державних 

нормативних документів України в галузі освіти, зокрема законів «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про соціальну роботу», «Про соціальні послуги», на 

положеннях, задекларованих Національною доктриною розвитку освіти в 

Україні, Державною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Державною 

програмою «Вчитель». 

Поставлені завдання зумовили вибір методів дослідження,  

серед яких: 

– теоретичні (історико-логічний, теоретичний і порівняльний аналіз 

філософської, соціологічної і психолого-педагогічної літератури, програмово-

методичної документації, проблемно-цільовий аналіз результатів наукових 

досліджень, а також класифікація, систематизація й узагальнення одержаної 
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інформації; контент-аналіз програм вищих шкіл), для вивчення змісту базових 

понять проблеми дослідження; метод моделювання, за допомогою якого 

визначено структуру психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів й дидактичні, організаційно-педагогічні і психолого-педагогічні  

умови її реалізації дидактичної моделі;  

– емпіричні (вивчення й узагальнення досвіду (спостереження, 

інтерв’ювання, тестування, анкетування), які використано для констатації стану 

розроблення предмета дослідження й діагностування формування спеціальних 

компетенцій у структурі фахової компетентності майбутніх соціальних 

педагогів у процесі засвоєння курсів за вибором у структурі психолого-

педагогічної підготовки;  

– педагогічний експеримент: констатувальний і формувальний – для 

апробації створеної моделі формування змісту курсів за вибором у структурі 

психолого-педагогічної підготовки соціальних педагогів і впровадження її у 

практику вищих педагогічних навчальних закладів і методи математичної 

статистики для оброблення експериментальних даних. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилась на базі вищих навчальних закладів України, зокрема ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального 

приватного університету».  

Відповідно до поставлених завдань дослідження проводилося в три етапи 

упродовж 2010–2016 років. 

Етапи дослідження: 

І етап, пошуковий (2010–2012 рр.) – здійснено аналіз нayкових 

психолого-пeдaгогічних джерел, окреслено стaн розроблeння досліджyвaної 

проблеми та уточнено зміст ключових понять дослідження, визначено об’єкт, 

предмет дослідження, мету і завдання експерименту, розроблено методику його 
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проведення. Основним було здійснення аналізу структури й організації 

психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищих 

педагогічних навчальних закладах. Узгоджено план дослідження, 

сформульовано й уточнено гіпотезу та основні положення дисертації, 

сформовано загальну концепцію дослідження. 

На другому, теоретико-моделювальному, етапі (2013–2014 рр.) – 

конкретизовано методику дослідження; спроектовано модель формування 

змісту курсів за вибором у структурі психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів та обґрунтовано дидактичні умови її 

упровадження; розроблено авторський курс за вибором. Проведено 

констатувальний зріз та узагальнено його результати, які було враховано в 

теоретичному і прикладному аспектах та апробовано розроблений курс за 

вибором у структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів у практику ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького, де здійснювалася перевірка робочої гіпотези. 

На третьому, пошуково-формувальному, етапі (2015–2016 рр.) 

проведено формувальний експеримент, за результатами якого внесено 

корективи у формулювання робочої гіпотези дослідження; здійснено 

експериментальну перевірку ефективності упровадження дидактичних умов 

формування змісту курсів за вибором у структурі психолого-педагогічної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів; завершено кількісно-якісний аналіз 

результатів дослідження та здійснено їх теоретичне обґрунтування; узагальнено 

зібраний матеріал і завершено роботу з оформлення дисертаційного 

дослідження. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів полягає 

в тому, що: 

– уперше на основі вивчення й аналізу філософської і психолого-

педагогічної літератури здійснено системний аналіз теорії та практики 
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формування змісту курсів за вибором у структурі психолого-педагогічної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів та визначено дидактичні умови, які 

сприяють ефективності цього процесу (інтеграція дисциплін тематичних блоків; 

активізація фахового спрямування змісту навчальної діяльності майбутніх 

соціальних педагогів на основі технологізації; індивідуалізація змісту 

навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів шляхом її 

рефлексування); 

– узагальнено сутність понять «психолого-педагогічна підготовка», «курс 

за вибором»; рефлексійний та емпатійний структурні компоненти (структурні 

теорії типів професійного життя; мотиваційні теорії; теорії індивідуальності і 

самопізнання); 

– спроектовано модель формування змісту курсів за вибором у структурі 

психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів;  

– визначено критерії (сформованість предметної вмотивованості; 

розвиток здатності до цілепокладання, розвиток виконавчої і проективної 

предметно-діяльнісних здатностей, якість результату соціально-педагогічної 

діяльності, функціонування рефлексійної здатності) та рівні сформованості 

предметних компетенцій майбутніх соціальних педагогів; 

– проструктуровано зміст психолого-педагогічного навчання та 

практичної підготовки соціального педагога з використанням навчальних 

програм професійно-орієнтованих, фахових дисциплін і практик та визначено 

типи курсів за вибором у структурі психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів, які співвідносяться зі змістом навчальних 

практик;  

– подальшого розвитку набули теорія і практика формування 

варіативного компонента змісту психолого-педагогічної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів. 

Практичне значення дослідження полягає у розробленні методичного 

забезпечення формування змісту курсів за вибором у структурі психолого-

педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів, а саме: 
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– авторського курсу за вибором «Соціально-педагогічна діяльність в 

умовах вітчизняної школи: проблемні питання» та авторський фрагмент 

навчального плану підготовки бакалавра за напрямом «Соціальна педагогіка». 

Здобуті результати можуть бути використані викладачами вищих 

педагогічних навчальних закладів у професійній підготовці майбутніх 

соціальних педагогів, на курсах підвищення кваліфікації вчителів, при 

укладанні підручників, посібників, методичних комплексів та відповідних 

дидактичних матеріалів для студентів, науковців, а також у системі 

післядипломної освіти педагогічних працівників.  

Обґрунтовані в дослідженні результати впроваджені в освітньому 

процесі:  

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» (довідка № 20 від 09.03.2016),  

ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального 

управління класичного приватного університету» (довідка № 337 від 

01.12.2015),  

Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького (довідка № 06/2616 від 24.11.2015),  

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (довідка 

№ 68/15/748 від 23.10.2015). 

Вірогідність одержаних результатів дослідження забезпечено 

теоретичною і методологічною обґрунтованістю вихідних положень, 

комплексним застосуванням методів науково-педагогічного дослідження і 

відповідністю об’єкта та предмета меті й завданням роботи; критичним 

аналізом досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці; 

варіативністю експериментальної роботи; апробацією результатів дослідження 

на різних рівнях; репрезентативністю вибірки; результатами навчання в 

експериментальних групах студентів; кількісним і якісним аналізом емпіричних 

даних. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки й 

результати дослідження обговорювалися на засіданнях відділу дидактики 

Інституту педагогіки НАПН України, кафедри професійної освіти ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди»; кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

Доповідалися на науково-практичних конференціях і семінарах різних 

рівнів:  

міжнародних «Business, studies and me» (Шяуляй, 2015), «Новые 

технологии и организация образовательного процесса: цели и вызовы» (Баку, 

2015), «Modern directions of theoretical and applied researhes’2015» (Одеса, 

2015), «Багатоманітність культур як педагогічна проблема» (Бердянськ, 2015), 

«Професійна освіта в Україні та світі в контексті імплементації закону 

України «Про вищу освіту» «Vocational education in Ukraine and the world in 

the context of implementing the Law of Ukraine «On higher education»» 

(Переяслав-Хмельницький, 2015);  

всеукраїнських: «Проблеми загальнокультурного і професійного 

розвитку особистості майбутнього фахівця в системі неперервної освіти» 

(Переяслав-Хмельницький, 2014), «Проблеми сучасного підручника» (Київ, 

2015),  «Фундаменталізація змісту та професійної підготовки : проблеми і 

перспективи» (Кривий Ріг, 2015);  

всеукраїнському науково-практичному семінарі «Зміст і технології 

навчання у професійній освіті» (Переяслав-Хмельницький, 2016);  

обласній науково-практичній конференції «Оновлення системи 

управління в умовах реформування вітчизняної освіти» (Дніпропетровськ, 

2015). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у 

9 наукових і 1 навчально-методичній працях. З них:  

5 статей – у фахових виданнях України,  



16 
 

1 – публікація у науковому періодичному виданні іншої держави,  

3 – в інших виданнях, 1 навчально-методичний посібник. 

Структура дисертації. Логіку викладу і структуру роботи визначили 

мета й завдання дослідження. Зміст дисертації структурно організовано у вступ, 

3 розділи, висновки до них і загальні висновки, 10 додатків на 83 сторінках, 

список використаних джерел із 276 позицій (з них 11 – іноземними мовами). 

Загальний обсяг дисертаційної праці становить 280 сторінок. Основний обсяг 

роботи викладено на 185 сторінках. Робота містить 10 таблиць на 9 сторінках і 

15 рисунків на 13 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Категорійно-поняттєвий аналіз психолого-педагогічної 

підготовки соціальних педагогів у науковій літературі 

 

В умовах реформування вітчизняної освітньої галузі актуальним стає 

соціальний супровід, оскільки в сучасному контексті розвитку соціально-

педагогічної науки інформаційної доби педагогізація населення передусім 

передбачає вияв і активізацію соціально-педагогічного потенціалу 

глобалізаційних процесів, які сприяють позитивному обміну культурними 

цінностями на рівні національних і світових здобутків соціокультурного 

досвіду. 

Зважаючи на те, що на сучасному етапі розвитку вітчизняної соціально-

педагогічної галузі започатковано цикл експериментальних досліджень, 

спрямованих на вироблення стратегії щодо вибору варіантів кваліфікації й 

етичних стандартів нових таксономічних фахів загалом, фаху соціального 

педагога зокрема (Г. Васянович [41],  І. Доброскок [64], І. Звєрєва [89], 

А. Капська [103; 104],  Л. Міщик [163], В. Оржеховська [177] С. Харченко [254], 

Л. Штефан [260]). 

В основу розроблення вітчизняних чинних правових актів, а також 

побудови навчально-методичних посібників покладено, насамперед, нагальні 

соціально-педагогічні проблеми сучасної соціокультурної дійсності. 

Відповідно, варіативна фахова підготовка майбутніх соціальних педагогів має 

вибудовуватися з урахуванням нагальних питань, що вимагають розв’язання в 

умовах українського суспільства і світової спільноти загалом [8; 14; 16; 24;45; 

46; 57; 61; 69; 73; 87; 88; 95; 96; 134; 136; 151; 160; 169; 241]: 

– динаміка розвитку освітніх і опікунсько-виховних закладів, теоретичні 

аспекти проблем виховання й соціальної опіки [18; 23; 25; 29; 66; 68; 135]; 
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– сутність процесу соціалізації особистості (Ж. Бабяк [12], Н. Лавріненко 

[210], М. Лукашевич [149], А. Маслоу[157], В. Москаленко [164], А. Мудрик 

[166], В. Сухомлинський [242] та ін.);  

– дослідження сім’ї як найважливішого середовища соціалізації 

особистості (І. Бех [25], О. Сухомлинська [241] та ін.); 

– дослідження вікових груп, які вимагають соціально-педагогічного 

впливу в сучасних соціокультурних умовах; вироблення системи соціально-

педагогічної роботи з ними (О. Балакірєва [15], О. Безпалько [17], Р. Вайнола 

[38] та ін.).  

Аналіз наведеного матеріалу дає змогу характеризувати професійний 

портрет бакалавра з соціальної педагогіки за такими показниками [61; 62; 88; 

180; 222; 23]: 

– сформованість прогресивних життєвих орієнтацій 

– сформованість прогресивних життєвих цінностей; 

– особистісний виховний ідеал; 

– пріоритетні демократичні форми життєвої підтримки; 

– високий рівень соціального задоволення; 

– високий рівень розвитку особистісних якостей; 

– високий рівень нормативно-правової компетенції; 

– прогресивні мотиви і чинники професійного вибору; 

– психологічна готовність до професійної діяльності; 

– мобільність сприйняття соціально-педагогічних впливів на особистість. 

Вважаємо за необхідне наголосити на тому, що особистісний виховний 

ідеал у контексті здобутків національної і світової культури характеризується 

такими якостями: 

– здатність адаптуватися в умовах соціального і природного середовища; 

– здатність перетворювати соціальне, природне середовище і себе 

відповідно до заданого трансформаційного вектору; 

– комунікативна компетенція (вияв відкритості, чуйності, тактовності, 

скромності, уважності, справедливості, об'єктивності, неупередженості; уміння 
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бути цікавим співрозмовником; готовності забезпечувати суб’єктну позицію 

учасника соціально-педагогічного процесу; уміння будувати взаємини на основі 

діалогу; володіння технікою мовленнєвої діяльності); 

– цілеспрямованість, оперативність, прагнення до пошуку нового і 

здатність знаходити оптимальне вирішення життєвих проблем у нестандартних 

ситуаціях; 

– прагнення до самоосвіти й самовдосконалення; 

– здатність самостійно приймати рішення; 

– соціальна зрілість (законослухняність; розвинене почуття соціальної 

відповідальності за вчинки, громадянського обов'язку; національно-патріотична 

самосвідомість; активна громадянська позиція; готовність відстоювати і 

зберігати благополуччя своєї держави); 

– вияв духовності, наявність внутрішньої культури, яка базується на 

визнанні цінності іншої людини і неповторності її внутрішнього світу. 

Готовність   майбутнього фахівця з соціальної педагогіки до професійної 

діяльності визначається відповідно до сформованості рівнів: 

– поінформованості про вимоги, що ставляться до майбутньої соціально-

педагогічної діяльності (усвідомлення самоцінності людської особистості, її 

неповторності й індивідуальності; визнання особистісного зростання об’єкта 

соціально-педагогічного впливу як мети і призначення соціального педагога); 

– поінформованості про приналежність до визначеної професійної 

спільноти (свідоме прийняття обраної професії; усвідомлення особистісної й 

соціальної значущості професії); 

– поінформованості про особливості соціальної роботи (розуміння 

творчої природи діяльності соціального педагога, що вимагає значних нервово-

психологічних витрат і самовдосконалення; емоційна сприйнятливість і 

чутливість; почуття емпатії і рефлексії; співпереживання; володіння методами 

саморегуляції й саморелаксації) [165; 167; 179; 192; 202; 216; 243; 249]. 

Мобільність сприйняття соціально-педагогічних впливів на особистість 

забезпечується високим рівнем загальної культури, яка має такі 
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характеристики: інтелектуальність, активність; володіння науково-

гуманістичним світоглядом; ерудиція; уміння аналізувати сучасну політичну, 

соціокультурну ситуацію; сформоване уявлення про роль і значення політичних 

і соціальних систем у житті суспільства; уміння аналізувати основні соціально-

економічні, політичні, соціокультурні події в межах регіону, держави, планети; 

володіння знаннями про інформаційні процеси в природі і суспільстві, 

історичну зумовленість культур і цивілізацій, їх різноманітність і неповторність 

[53; 126; 130; 131; 139;151; 162; 207]. 

Ефективність організації навчальної діяльності студентів – майбутніх 

соціальних педагогів – у вищому навчальному закладі в умовах бакалаврату 

визначаємо за показниками: загальний рівень навчально-методичної діяльності 

викладачів; ставлення до навчальної діяльності її організаторів; ефективність 

організації навчальної діяльності студентів у вищій школі; установка 

бакалаврів на соціально-педагогічну діяльність упродовж усього періоду 

професійної підготовки у вищому навчальному закладі [158; 176; 184; 186; 197; 

204; 246; 259]. 

Система соціально-педагогічних знань і процес пізнання соціально-

педагогічних явищ передбачають відповідні напрями роботи соціального 

педагога щодо створення відповідного середовища або управління виховним 

процесом у межах категорійно-поняттєвого апарату:  

Виховувальне середовище – педагогічно доцільно організоване 

середовище, в якому відбувається соціально-педагогічний вплив на окрему 

дитину або багатьох дітей [74; 213; 166; 196]. 

Соціальне середовище – сукупність соціальних і психологічних умов 

життя людей, що впливають на їхню свідомість і поведінку (макро- та 

мікросередовище), на формування та функціонування людини в суспільстві [63; 

103; 104; 229; 236]. 

Соціалізація – процес залучення індивіда до системи суспільних 

відносин, формування його соціального досвіду, становлення й розвитку як 

цілісної особистості [63; 77; 164; 229; 236]. 
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Зумовлений глобалізаційними процесами інформаційної культури 

перерозподіл функцій традиційних соціумів розширює можливості та 

поглиблює відповідальність усіх соціальних суб’єктів, що має знайти 

послідовне відтворення в теорії соціальної педагогіки як науки. Набуває 

актуальності процес соціалізації (соціального становлення, реалізації, 

вдосконалення) соціальних суб’єктів – творців глобальної культури, а 

соціально-педагогічний вплив визначається як процес цілеспрямованого 

створення оптимальних умов соціалізації людини, групи, суспільства, групи 

суспільств, людства. Відзначаємо важливість взаємозв’язку адаптаційних й 

індивідуалізаційних процесів соціалізації, що вимагає цілеспрямованої 

активізації ролі соціальних суб’єктів у свідомому та відповідальному 

культуротворенні себе і навколишньої дійсності. 

Соціальне виховання – система заходів, спрямована на засвоєння дітьми 

соціального досвіду з метою формування в них ціннісних орієнтацій та 

поведінки (І. Звєрєва [229], М. Приходько [196]). 

Соціально-педагогічна практика в умовах вітчизняної середньої школи 

передбачає такі види соціально-педагогічної допомоги за змістом її організації: 

соціальні послуги; соціальна профілактика; соціальна реабілітація; соціальний 

супровід (змістовий блок «Соціалізаційні механізми: проблемні питання»). 

Методами соціальної (соціально-педагогічної) роботи у школі є: 

1) групова робота з учнями у позаурочний час (виконання запланованих заходів 

та організація дозвілля); 2) організація занять (наприклад, ігрові уроки, 

проведення тренінгів у ході уроків тощо); 3) співучасть і організація заходів 

(поїздки, екскурсії, свята, відпочинок у таборах); 4) робота з батьками, 

представляє інтереси батьків; 5) професійна орієнтація і професійна підготовка 

на етапі профілізації школи, допомога у виборі професії; 6) консультування 

(особливо – інтегративні форми консультування для учнів, батьків і учителів; 

консультування навчальних груп (класів); робота з учителями); 7) робота з 

організаціями, планування роботи, співпраця в галузі шкільної політики; 
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8) супервізія – консультування, спрямоване на забезпеченні ефективності і 

якості професійної роботи; 9) наукове обґрунтування, супровід та оцінювання. 

Соціально-педагогічні проблеми знаходять своє розв’язання в 

розпорядженнях і правових актах, ухвалених урядом України протягом 

останніх років (збірниках нормативних документів з проблематики соціально-

педагогічної діяльності; наукових розвідках, навчальних посібниках і науково-

методичних збірниках). 

У вищих педагогічних навчальних закладах України здійснюється 

підготовка соціальних педагогів. Класифікаційним визначенням поняття 

«соціальний педагог» є фахівець, який має спеціальну соціально-педагогічну 

освіту і здійснює свою діяльність переважно в школах та інших освітніх 

закладах, тобто йдеться про спеціаліста, який працює з дітьми та молоддю. 

Визначення узгоджується із позицією, висвітленою розробниками урядової 

документації. 

У працях В. Беха [23], І Богданової [28], О. Безпалько [17], Р. Вайнола 

[39], А. Капської [104], Л. Міщик [163], В. Оржеховської [177] розглядаються 

суперечливі питання соціальної дійсності, які характеризують проблеми 

сучасного соціуму й окремі аспекти їх розв’язання соціальними педагогами і 

соціальними працівниками. У розвідках Л. Міщик [163], О. Карпенко [108], 

В. Кащенко [109], Е. Максимової [153], О. Пономаренко [194], Л. Пундик [204], 

Л. Савенкова [211], О. Сорочинської [227], С. Харченко [255] знаходять 

висвітлення окремі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів.  

Під «соціально-педагогічною (соціальною) роботою» слід розуміти 

професійну діяльність соціальних інституцій, державних і недержавних 

організацій, груп і окремих індивідів з надання допомоги у здійсненні успішної 

соціалізації особам чи групам людей у випадках, коли за відсутності належних 

умов у суспільстві або особистих вад їх соціалізація утруднюється, 

призупиняється або набуває зворотного напряму (десоціалізація).  

Організація соціальної роботи ґрунтується на понятті соціального – 

особливого аспекту суспільних відносин, що виникає в ході сумісної діяльності 
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індивідів і соціальних спільностей в конкретно-історичних умовах, 

проявляється у ставленні одне до одного, до свого становища в суспільстві, до 

явищ і процесів суспільного життя.  

Як соціолог і педагог, соціальний педагог глибоко розуміється у 

правових, моральних, психологічних регулятивах життєдіяльності людей, 

здатний і готовий прийти їм на допомогу, надавати її кваліфіковано і 

доброзичливо. Для цього випускник вищого навчального закладу з напряму 

підготовки «соціальна педагогіка» має:  

– знати теоретичні і методологічні основи соціальної роботи, її історичні 

корені, традиції, вітчизняний і зарубіжний досвід, сучасні завдання, шляхи 

організації соціального захисту населення;  

– мати навички соціально-психологічного і ситуаційного аналізу та 

діагностики умов і рівня життєдіяльності різних соціальних груп;  

– уміти проводити конкретно-соціологічні дослідження, прогнозувати 

розвиток соціальних процесів і враховувати їх результати у своїй роботі, 

управлінській діяльності, з урегулювання соціальних конфліктів;  

– мати організаторські здібності, високу загальну культуру, педагогічний 

хист, бути комунікабельним, товариським, чутливим до чужого горя і 

труднощів, готовим до самопожертви;  

– мати необхідну медико-психологічну підготовку, бути спостережливим, 

уважним, милосердним, виявляти любов до людини, душевну щедрість, 

витримку, особисту скромність та інші високі морально-вольові якості;  

– бути готовим надавати кваліфіковану юридичну допомогу людям у 

системі громадського правосуддя;  

– знати умови і порядок надання опікунства, здійснювати захист прав 

дитини;  

– уміти працювати з особами, які мають відхилення у фізичному 

розвитку, зловживають алкоголем, вживають наркотики, престарілими 

інвалідами, або які зазнали дискримінації (на національному, релігійному, 

політичному, статево-віковому, родинному і т.п. ґрунті), відбули покарання за 
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скоєні злочини, засуджені умовно чи схильні до правопорушень тощо [50; 54; 

61; 69; 90; 160; 200–202]. 

Одним із провідних напрямів соціальної роботи є забезпечення 

соціального захисту. Соціальний захист – це система державного гарантування 

прав громадян України на матеріальне забезпечення їх у разі повної, часткової 

або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з 

незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, 

передбачених законодавством України [82; 85]. 

Соціальний захист забезпечується на основі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, створення мережі державних, 

комунальних, приватних закладів охорони здоров’я, догляду за 

непрацездатними та соціального забезпечення, інших організаційних та 

фінансових заходів, що здійснюються безпосередньо державою, сприяння 

здійсненню таких заходів громадськими та іншими недержавними 

організаціями [63; 83, 84]. 

У структурі соціального захисту населення України можна виокремити 

такі рівні: державний, регіональний, трудовий колектив, недержавний. 

До державного рівня належать міністерства і державні комітети, які 

безпосередньо беруть участь у соціальному захисті населення, а саме: 

Міністерство праці  та соціальної політики України, Державний комітет 

України у справах сім’ї та молоді, Державний комітет фізкультури і спорту, 

Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство 

України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи, Державний комітет у справах релігій, 

Міністерство фінансів, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони 

та ін. [68; 247]. 

Соціальний захист населення України здійснюється за такими 

принципами: 1) визнання соціального захисту пріоритетним напрямом 

діяльності суспільства і держави; 2) законодавче визначення основних 

соціальних гарантій; 3) загальнодоступність і гарантований рівень соціального 
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забезпечення найнагальніших життєвих потреб для всіх громадян; 

4) законодавчо встановлений розподіл відповідальності між державою, 

роботодавцями та працівниками щодо забезпечення гарантій із соціального 

страхування; 5) визначення рівня наданих гарантій на підставі соціальних 

нормативів; 6) забезпечення непрацездатному населенню рівня життя, який 

відповідає встановленому законом прожитковому мінімуму; 7) відповідність 

основних засад соціального захисту рівню соціально-економічного розвитку 

держави. 

Завданнями кодифікованого акту є також забезпечення дотримання 

соціальних гарантій щодо: встановленого законом гарантованого рівня 

медичного, комунально-побутового та соціального обслуговування; державної 

допомоги непрацездатним та малозабезпеченим громадянам; солідарної (з 

участю держави) підтримки на випадок безробіття, втрати або обмеження 

працездатності; допомоги громадянам, які постраждали внаслідок техногенно-

екологічних та природних катастроф чи надзвичайних обставин [234; 247]. 

Забезпечення соціального захисту населення – пріоритетний напрям 

держави. Вона формує соціальну політику та забезпечує її реалізацію. 

Державну соціальну політику формує Верховна Рада України шляхом 

прийняття законодавчих актів, якими встановлюються соціальні гарантії, 

правові механізми їх забезпечення, затвердження загальнодержавних програм 

соціального розвитку, в тому числі спрямованих на підтримку окремих 

соціальних груп населення або розв’язання  інших комплексних чи локальних 

питань соціального захисту. 

Складовою частиною політики соціального захисту є комплексні та 

цільові програми, що формуються органами місцевої виконавчої влади та 

місцевого самоврядування і віддзеркалюють потреби соціального захисту 

населення, яке проживає на певних територіях. 

Реалізація державної політики соціального захисту покладається на 

органи державної виконавчої влади та у передбаченому законами України 

порядку на органи місцевого самоврядування. 
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Державна політика соціального захисту реалізується й забезпечується 

спрямуванням коштів державного бюджету на соціальний захист населення 

відповідно до обґрунтованих потреб, визначених у встановленому 

законодавством порядку або державними програмами, організацією систем 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та його додаткових 

систем, державними гарантіями платоспроможності страхових фондів або 

інших відповідних установ, здійсненням функцій нагляду за витрачанням 

коштів фондів та контролю за діяльністю організацій сфери соціального 

захисту населення. 

Держава через центральні та місцеві органи виконавчої влади забезпечує 

надання громадянам матеріального забезпечення та функціонування мережі 

органів охорони здоров’я та соціального обслуговування [107; 190]. 

Система конкретних форм соціального забезпечення населення, що 

охоплює: матеріальне забезпечення шляхом соціального страхування у разі 

безробіття, тимчасової або постійної непрацездатності; соціальну допомогу 

непрацездатним і малозабезпеченим громадянам; підтримання рівня життя в 

умовах зростання споживчих цін; компенсації і пільги громадянам, які 

потерпіли від техногенно-екологічних та природних катастроф. 

Соціальне страхування є джерелом матеріального забезпечення громадян 

у разі безробіття, захворювання, нещасного випадку, а також у старості. 

Відповідно до цього запроваджуються такі самостійні види соціального 

страхування: страхування на випадок безробіття; медичне страхування; 

страхування від нещасного випадку на виробництві; пенсійне страхування [222; 

223; 232]. 

Дидактичний супровід у процесі вивчення основних напрямів соціальної 

роботи соціальних педагогів розроблено в авторському варіативному 

навчальному курсі «Соціально-педагогічна діяльність в умовах вітчизняної 

школи: проблемні питання» (змістовий блок: «Правові аспекти роботи 

соціального педагога», супровід передбачає такі складники): 
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1. Основні напрями соціально-педагогічної роботи (теоретична 

частина): 1. Основні шляхи подолання бідності: створення економічно-

правових умов для збільшення доходів і зростання економічної активності 

працездатних громадян; підвищення ефективності соціальної підтримки 

найвразливіших груп населення шляхом реформування системи соціального 

захисту; політика подолання бідності має поєднуватися з політикою 

становлення середнього класу. 2. Збільшення доходів від трудової діяльності. 

3. Соціальне страхування як спосіб захисту особи від втрат доходу. 

4. Запровадження консолідованої системи адресної соціальної допомоги та 

соціальних послуг. 5. Соціальна підтримка осіб з обмеженими фізичними 

можливостями.  6. Соціальна підтримка сімей з дітьми та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 7. Покращення житлових умов соціально вразливих 

верств населення є необхідним компонентом роботи  джерелами [17; 28; 30; 39; 

76; 90; 104; 106; 108; 146; 150; 158; 163; 183; 230; 231].  

2. Практична частина: 1). Розкрити зміст Державної політики зайнятості 

населення, що здійснюється шляхом реалізації державної та регіональних 

програм зайнятості за такими основними напрямами: збереження наявних та 

створення нових високопродуктивних робочих місць; формування професійно-

кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб ринку праці; 

забезпечення активної участі у міжнародному розподілі праці. 

2). Конкретизувати напрям збільшення доходів від трудової діяльності 

шляхом забезпечення динамічного зростання рівня реальної заробітної плати та 

інших доходів від трудової діяльності, підвищення купівельної спроможності 

населення, закріплення середнього класу, що здійснюватиметься шляхом: 

– посилення мотивацій до продуктивної праці, запровадження погодинної 

системи оплати праці із застосуванням мінімального розміру погодинної 

заробітної плати; 

– встановлення економічно та соціально обґрунтованих рівнів 

мінімальної заробітної плати з поетапним наближенням її розміру до 

прожиткового мінімуму; 
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– забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення 

виникнення заборгованості з її виплати; 

– розвитку соціального партнерства і договірного регулювання трудових 

відносин у сфері оплати праці, вдосконалення процедури укладання 

колективних договорів і угод та контролю за їх виконанням; 

– приведення системи організації оплати праці в сільськогосподарському 

виробництві у відповідність із новими умовами господарювання; 

– поступової відмови від оплати праці натурою; 

– легалізації всіх трудових доходів громадян шляхом зменшення 

оподаткування фонду оплати праці та заміни системи оподаткування доходів 

громадян на таку, що стимулює їх зростання. 

3). Здійснити аналітичний прогноз розвитку соціального страхування як 

спосіб захисту особи від втрат доходу шляхом впровадження: 

– системи пенсійного страхування, що гарантуватиме значно більший 

рівень пенсійного забезпечення майбутнім пенсіонерам і даватиме змогу 

збільшувати надалі розмір пенсії; 

– системи медичного страхування, що сприятиме підвищенню якості 

медичного обслуговування населення та забезпеченню гарантованого рівня 

надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги у визначеному 

законодавством обсязі. 

4). Розкрити ефективні шляхи запровадження консолідованої системи  

адресної соціальної допомоги та соціальних послуг 

5). Розкрити сутність участі представників громадських організацій 

інвалідів у формуванні державної політики щодо запобігання інвалідності у 

змісті державної політики відповідно до програми «Соціальна підтримка осіб з 

обмеженими фізичними можливостями». 

6). Розкрити зміст соціальної підтримки сімей з дітьми та дітей, 

позбавлених батьківського піклування на прикладі регіону. 
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3. Самостійна робота: 

1. Шляхи вільного (безбар’єрного) доступу осіб з обмеженими 

фізичними можливостями до всіх державних установ, громадських місць у 

рамках державної політики. 2. Навчання дітей-інвалідів у вітчизняних 

загальноосвітніх навчальних закладах і створення умов для реалізації їх 

потенційних можливостей у всіх сферах суспільного життя. 3. Шляхи 

удосконалення організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати 

працездатності, надання реабілітаційної допомоги населенню. 

4. Запровадження порядку обов’язкової участі роботодавців у забезпеченні 

реабілітації працівників, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві і 

професійних захворювань. 5. Порядок надання державної підтримки 

громадським організаціям інвалідів і спеціалізованим підприємствам, які 

використовують працю осіб з обмеженими фізичними можливостями. 6. Шляхи 

розвитку нових соціальних технологій підтримки сім’ї та стимулювання 

добровільного страхування життя дітей і молоді. 7. Надання молодим 

громадянам пільгових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних 

закладах. 8. Запровадження довгострокового пільгового кредитування молодих 

сімей. 9. Забезпечення державних соціальних гарантій на медичну допомогу та 

освіту, харчування та забезпечення дітей раннього віку, оздоровлення, 

соціальну підтримку. 10. Напрями соціальної підтримки на безкоштовне 

медикаментозне оздоровлення та відпочинок. 

В умовах соціально-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів дидактичний супровід щодо основних напрямів соціальної роботи 

певною мірою нівелює перевагу теоретичного блоку дисциплін над 

практичним, пов’язаним із формуванням умінь і навичок, сприяючи 

виробленню проективних умінь і навичок майбутніх фахівців. 

Зважаючи на здобутки вітчизняної соціально-педагогічної школи, у змісті 

курсів за вибором запропоновано вивчення такого змістового блоку «Напрями 

діяльності соціального педагога у школі»: 
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Теоретична частина. Розкрити коротко сутнісні характеристики методів 

соціально-педагогічної роботи у школі, обґрунтувати доцільність їх 

використання відповідно до напряму діяльності соціального педагога: 

1) групова робота з школярами у позаурочний час (виконання запланованих 

заходів та організація дозвілля); 2) організація занять (наприклад, ігрові уроки, 

проведення тренінгів у ході уроків тощо); 3) співучасть і організація заходів 

(поїздки, екскурсії, свята, відпочинок у таборах); 4) робота з батьками; 

5) професійна орієнтація і професійна підготовка, допомога у зміні професії; 6)  

консультування (особливо – інтегративні форми консультування для школярів, 

батьків і учителів; консультування навчальних груп (класів); робота з 

вчителями); 7) робота з організаціями, планування роботи, співпраця в галузі 

шкільної політики; 8) супервізія – консультування, спрямоване на забезпеченні 

ефективності і якості професійної роботи; 9) наукове обґрунтування, супровід і 

оцінювання [200; 201; 214; 217; 234; 251]. 

Практична частина. Здійснити аналіз загальних методів соціальної 

роботи відповідно до впливу на клієнта. Визначити їх практичну значущість і 

перспективність у подальшій розбудові системи вітчизняної соціальної роботи: 

методи обслуговування – аналіз психологічних ситуацій, заохочення, традиції, 

доручення, ділові та рольові ігри, опитування, змагання, метод прикладу; 

методи супроводу – опитування, спостереження, перенавчання, переконання, 

заохочення, самоаналіз, сімейна терапія, побутове обслуговування, фасилітація, 

інгібіція, нормування, контроль, показ перспективи, регламентування; методи 

профілактики – аналіз соціуму, вивчення документації, аналіз статистичних 

даних, інформування, соціальна реклама, соціометрія, експертні оцінки, рольові 

та ділові ігри; методи реабілітації – переключення, опитування, експертні 

оцінки, навіювання, біографічний метод, моделювання, арт-терапія, 

психотерапія, реконструкція. 

Самостійна робота. 1. Розробити план роботи з батьками дитини, що 

перебуває у складі асоціальної групи (готи, хіпі тощо). 2. Розробити метод арт-

терапії в умовах ЗОШ. 
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Система соціально-педагогічних знань і процес пізнання соціально-

педагогічних явищ передбачають відповідні напрями роботи соціального 

педагога щодо створення відповідного середовища або управління виховним 

процесом у межах категорійно-поняттєвого апарату, а також з урахуванням 

низки функцій соціального педагога в соціокультурній дійсності. Провідні 

категорії, якими позначений навчальний процес, корелюють із розвитком 

наукових шкіл соціальної педагогіки, здобутків вітчизняної і зарубіжної 

психолого-педагогічної думки. 

 

1.2. Характеристика суб’єкта навчальної діяльності – майбутніх 

соціальних педагогів – у системі бакалаврату вищої педагогічної освіти 

 

Сучасні соціокультурні трансформації актуалізують завдання 

особистісної й соціальної ідентичності майбутніх працівників соціальної сфери, 

що передбачає насамперед усунення кризи ідентичності, збереження цілісного 

«Я» на етапі трансформації інформаційного світу в умовах реалізації 

глобалізаційно орієнтованих механізмів, спрямованих на віднайдення шляхів 

соціалізації на рівні регіон / країна / світова спільнота; інтерпретації 

глобалізованого світу, так само як і інтерпретації індивідом самого себе, є 

різнорівневими [97; 157; 161; 203; 238]. Глобалізація й інформатизація 

суспільства, усунення географічних і мовних перепон суттєво розмивають межі 

культурної й національної ідентичності, відповідно – особистісної 

самототожності, що проблематизує ефективне здійснення процесу набуття 

особистісної й соціальної ідентичності майбутніх працівників соціальної 

галузі, які здійснюють соціально-педагогічний вплив на представників різних 

категорій.  

Задля визначення суті і взаємозв’язку особистісної й соціальної 

ідентичності необхідним є системний аналіз структури ідентичності [40; 48; 

98; 152; 206]. Сучасні дослідження з проблеми ідентичності конституюються на 

таких визначальних положеннях: 
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– поняття соціальної ідентичності ширше відносно особистісної 

ідентичності (вважається, що особистісна ідентичність входить до структури 

соціальної поряд з іншими аспектами); 

– проблему самої структури ідентичності варто розв’язувати або на 

основі еріксонівського підходу, коли у структурі ідентичності виокремлюють 

три порядки – біологічний, особистісний та соціальний, або шляхом 

застосування соціалізованого підходу, коли у структурі ідентичності 

виокремлюють особистісну, рольову та групову ідентичність. 

У межах нашого дослідження ми розуміємо особистісну ідентичність з 

позиції провідного компонента – цілісності структури особистісної 

ідентичності як унікальної самості, відносячи її соціальну сутність, виражену 

мірою представленості в Я–концепції групового або категоріального членства, 

до другорядного компонента. 

Ідентичність охоплює актуальні й неактуальні, значущі і незначущі, 

стрижневі (базисні) і локальні (ситуативні) субідентичності. За своєю 

структурою ідентичність є багаторівневою, водночас цілісною структурою, яка 

зазнає трансформації у процесі життєдіяльності людини (детермінантами є 

навколишнє соціальне середовище і внутрішня структура особистості). 

Ідентичність є результатом напруженого процесу найдоцільнішого поєднання  

формами презентації змісту й сутності особистості. Компоненти системи 

ідентичності перебувають у тісному взаємозв’язку і здатні встановлювати нові 

кореляції в процесі трансформацій. 

Особистісний і соціальний компоненти ідентичності майбутнього 

соціального педагога у такий спосіб постають як підсистеми, які мають не 

менш складну структуру, ніж ідентичність у цілому, охоплюючи актуальні та 

неактуальні, базисні й ситуаційні субідентичності. Взаємодія особистісної та 

соціальної ідентичності майбутнього соціального педагога за такої позиції 

можна розглядати детальніше, зокрема як взаємодію їх складників, 

субідентичностей, не нівелюючи цілісності ідентичності. 
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Поняття «фахова ідентичність» у повному розумінні слова відноситься до 

категорії людей, для яких провідною основною ідентифікацією є фахова 

діяльність. У суспільствах і особистостях із визначальною орієнтацією на 

фахову діяльність професійна ідентичність слугує основою і критерієм 

особистісного вибору в умовах кризи. Статус професійної ідентичності у 

структурі ідентифікаційних основ особистості майбутнього соціального 

педагога як провідного чинника соціалізації й особистісного самовизначення 

корелює з рівнем реалізації об’єктивної ролі інституту фаху, яку він відіграє в 

цьому суспільстві і в якій цінність фаху має відповідний статус у суспільній 

свідомості.  

Безумовно, кожен із видів соціальної ідентичності є не тільки і не стільки 

«внутрішнім класифікатором», скільки регулятором діяльності майбутнього 

соціального педагога, його системоутворювальним елементом. Залежно від 

того, який вид ідентичності має вияв і на якому рівні сформовано ідентичність, 

можна з тією чи іншою мірою вірогідності прогнозувати поведінку 

майбутнього соціального педагога. Ситуації, у яких відбувається процес 

ідентифікації майбутнього соціального педагога, можна схарактеризувати як 

відносно контрольовані суб’єктом і такі, що не підлягають абсолютному 

контролю. 

Сформованість соціальної ідентичності соціального педагога сприяє 

реалізації базисних соціальних функцій:  

– залучення до системи соціальних взаємозв’язків; здійснення прагнення 

індивіда адаптуватися до соціальної моделі спільнот і груп, які забезпечать 

захист їх життєвих інтересів, основних потреб у самозбереженні;  

– розвиток і самовираження в умовах базисних потреб іншими групами, 

спільнотами й індивідами. 

Із позиції особистості ідеться про здійснення базисних потреб у 

належності до групи (груп), забезпечення захисту, можливостей 

самоздійснення, оцінки іншими і впливу на групу (співтовариство). 
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Із позиції суспільства мова про адаптацію індивідів в системі соціальних 

взаємозв’язків, соціальних відносин. В умовах соціальної кризи захисна 

функція домінує над функцією самовираження і самоздійснення особистості. 

Мірою подолання кризи посилюється функція самоздійснення та 

самовираження. Наступні функції соціальної ідентичності – оцінки та 

самооцінки – здатні змінювати свій статус відносно один одного залежно від 

того, як змінюються пріоритети соціальної групи за критерієм «універсалізм – 

партикуляризм». Іншими словами, їх визначальна роль залежить від того, як 

використовуються загальні критерії оцінки для різних груп або особливі 

критерії для особливих груп і спільнот. 

Здійснення механізму ідентичності соціального педагога уможливлене 

рефлексацією його дій і мисленнєвих операцій, що передбачає у змісті фахової 

підготовки майбутніх соціальних педагогів вироблення рефлексійної позиції, 

що виробляється у змісті як стандартизованої, так і варіативної частини 

стандарту підготовки. Вироблення рефлексійного складника особистісного 

утворення передбачено у змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів і частково об’єктивоване в навчальному курсі «Основи 

професійної творчості в соціальній сфері». У чинному навчальному плані з 

підготовки майбутніх соціальних педагогів  вироблення рефлексійної позиції 

передбачено насамперед проективно до об’єкта соціально-педагогічного впливу 

«Самовиховання і саморегулювання особистості», що, на наше переконання, 

унеможливлює забезпечення корелятивного взаємозв’язку між сформованістю 

рефлексійної позиції соціального педагога і вмінням виробити рефлексійну 

позицію в об’єкта соціально-педагогічного впливу. Пропозицією є введення до 

чинного навчального плану з підготовки майбутніх соціальних педагогів 

навчального курсу за вибором «Основи соціономічного фаху». 

Варіативність освіти становить один з основоположних принципів і 

напрям розвитку сучасної системи вітчизняної вищої освіти, що реалізуються 

державою, суспільством, освітніми органами задля реалізації диференціації й 

індивідуалізації вищої освіти; розвитку варіативності освіти – здатності 
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системи освіти надавати майбутнім фахівцям повноцінні, специфічні і 

відповідні варіанти освітніх траєкторій, спектр можливостей вибору, 

адекватного запитам студентів. Варіативність вищої освіти забезпечуватиме 

максимально можливий ступінь індивідуалізації вищої освіти у змісті 

психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

Важливою, в контексті особистісного та професійного зростання, є теза 

відомого британський дослідника М. Йорка, який звертає увагу на ту важливу 

обставину, що заради реалізації своїх прагнень реально бути зайнятим і знайти 

гідне місце на ринку праці кожен індивід має певним чином демонструвати та 

презентувати свої реальні досягнення у засвоєнні нових знань, набутих 

навичках та вміннях, а також у здатності ефективно взаємодіяти з іншими 

людьми у певному колі соціальних відносин, використовуючи наявні ресурси 

як капітал (Yorke M. Employability in higher education : what it is – what is not / 

Mantz Yorke. – Aberdine : The Higher Education Academy, 2006. – 18 p., С. 7) 

[276]. 

З позиції суб’єктно-діяльнісного виміру людини на рівні методології 

психологічної науки відкриває нові можливості й розгортає широкі 

перспективи задля інтеграції різних напрямів психологічних та інших наукових 

досліджень проблем пізнання сутності функціонування й розвитку суб’єкта. 

Розробленню змісту категорії суб’єкта слугували теоретичні і практичні 

здобутки вітчизняних і зарубіжних психологів  Д. Ельконіна [261], Г. Костюка 

[128], А. Леонтьєва [145], С. Максименка [152], С. Рубінштейна [210], 

Д. Узнадзе [278]. 

Розробляючи комплексну рефлексійну концепцію С. Рубінштейн [209; 

210] здійснив цілком успішну спробу розкрити суб’єктну сутність людини, 

створюють теоретичні моделі її розвитку і становлення.  

Висвітлення питань у ракурсі теоретико-методологічної концепції 

суб’єкта передбачає аналіз поняття «суб’єкт» і проблеми становлення 

суб’єктності, виникає необхідність у співвіднесенні категорій «особистість», 

«індивід», «індивідуальність» у межах фахової підготовки майбутніх 
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соціальних педагогів загалом, у структурі психолого-педагогічної підготовки – 

зокрема. Аналізовані категорії переважно розглядаються як різнорідні або які 

перебувають у родо-видових взаємозв’язках, деякі автори навіть ототожнюють 

вказані поняття. Такий різнобій у поглядах пояснюється мірою актуалізації 

значеннєвих компонентів розглядуваних понять.  

Поняття «особистість» у межах фахової підготовки потрактовується як 

особлива якість людини, що набувається нею в соціокультурному середовищі у 

процесі спільної діяльності і спілкування [68].  

Розуміння особистості майбутнього соціального педагога має 

конституюватися: 

– на багатоаспектності соціально-педагогічної діяльності, що відображає 

вияви людини, детерміновані в процесі еволюції природи, історії суспільства і 

власного життєвого шляху; 

– урахуванні міждисциплінарності в розв’язанні проблеми соціально-

педагогічного впливу на людину відповідно до культурної динаміки, 

соціокультурного розвитку; 

– урахуванні новітніх досягнень психолого-педагогічної думки щодо 

змісту, предмету і мети соціально-педагогічного впливу у тісному 

взаємозв’язку з практичною настановою, яка передбачає формування або 

корекцію особистісного утворення відповідно до цілей, заданих суспільством 

або поставлених перед фахівцем конкретною людиною (представником певної 

категорії). 

З позиції профорієнтації «суб’єкт» розуміється як індивід та група, що 

становлять джерело пізнання і перетворення; носій активності. 

Індивідуальність традиційно витлумачується як основна якість 

особистості; у межах концепції С. Рубінштейна «людина є індивідуальністю з 

огляду на наявність у неї особливих, одиничних, неповторних властивостей ..., 

індивідуальні властивості особистості – це не одне і те ж, що особистісні 

властивості індивіда, тобто властивості, що характеризують його як 

особистість» [203; 210].  
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Соціально-педагогічний вплив з огляду на його багатоаспектність дає 

змогу розглядати людину як інтегральну індивідуальність, яка становить 

особливу форму буття окремої людини, саморегульовану біосоціальну систему 

багаторівневих зв’язків, у межах якої людина розвивається, зберігає цілісність і 

самототожність в умовах безперервних зовнішніх і внутрішніх змін. 

Індивід (лат. іndividuum – неподільне) – окремо взята людина у 

сукупності усіх властивих їй якостей: біологічних, психологічних, соціальних 

[145; 187; 203]. 

Індивід із позиції фахової діяльності соціального педагога варто 

розглядати насамперед як: 

– представника виду Homo sapiens, продукт філогенетичного й 

онтогенетичного розвитку, єдності вродженого і набутого, носія індивідуально 

своєрідних рис;  

– окремого представника людської спільності, який виходить за рамки 

своєї природної (біологічної) обмеженості соціальна істота, що використовує 

знаряддя, знаки і через них опановує власну поведінку і в подальшому корегує 

її відповідно до усталених соціальних норм; психічні процеси, регулюючи їх 

відповідно до рівнів інтеріоризації ціннісних орієнтацій і рефлексійної позиції.  

Індивід, згідно з О. Леонтьєвим, варто розглядати з позиції розуміння 

людини як представника hominis sapientis. У понятті виражаються принаймні 

дві основні ознаки:  

1) неподільність, або цілісність суб’єкта;  

2) наявність у нього особливих – індивідуальних – властивостей, що 

відрізняють його від інших представників того ж виду [145]. 

Наведені значеннєві характеристики дають змогу зробити висновок про їх 

тісний взаємозв’язок, відповідно, як індивіди, люди різняться один від одного 

не тільки морфофізіологічними особливостями, але і психологічними 

властивостями – здібностями, темпераментом, емоційністю (рівнем вияву 

конструктивних / деструктивних емоцій) тощо.  
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Найзагальнішими характеристиками індивіда є: 1) цілісність 

психофізіологічної організації; ця ознака вказує на системність зв’язків між 

різноманітними функціями й механізмами, що реалізують взаємозв’язки 

індивіда на міжособистісному й соціальному рівнях; 2) стійкість у взаємодії із 

зовнішнім світом; визначає собою збереження основних ставлень індивіда до 

дійсності, не нівелюючи одночасної гнучкості і варіативності у змінюваних 

умовах соціокультурної дійсності; 3) активність – забезпечуючи здатність 

індивіда до самозміни, діалектично поєднує залежність від ситуації з 

подоланням її безпосередніх впливів.  

Особистість потрактовується як: 1) індивід як суб'єкт соціальних відносин 

і свідомої діяльності; 2) визначає включення в суспільні відносини системна 

якість індивіда, що формується в спільній діяльності і спілкуванні [174; 175]. 

Окреслимо в межах нашого дослідження зміст визначальних понять, що 

становлять поняттєвий апарат. Зокрема, психолог В. Петровський надає 

перевагу суб’єктному активному компоненту стосовно особистісного, 

наголошуючи на тому, що «особистість як ідеальний суб’єкт у русі людського 

життя не першопочатковий стосовно діяльності, спілкування, самосвідомості, 

не передує їх емпіричним суб’єктам, але детермінована ними» [187]. 

Заслуговує на окремий розгляд погляд психологів В. Слободчикова та 

Є. Ісаєва, які подають схему основних цілісних модусів людської реальності на 

рівні індивід / суб’єкт / особистість / індивідуальність, виходячи з того, що 

індивід характеризує тілесне буття людини, суб’єкт описує душевну або власне 

психічну реальність; особистісна, індивідуальна й універсальна характеристики 

людини розкривають її духовну суть. Поняття ж індивід, суб’єкт, особистість, 

індивідуальність розглядають як різні рівні організації, виміри реальності 

людини [22].  

Діаметрально протилежну думку обстоюють науковці В. Карпенко [та 

О. Киричук, які не розчленовували цілісність людини на індивід, особистість, 

суб’єкт, індивідуальність, а звернутись до категорії «дух» – якості, що 

констатує людину як особливу природну істоту, вкладаючи до змісту категорії 
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«дух» іманентну здатність людини до вільного діяння, вчинку. Визначаючи 

категорію духу як стрижень вертикалі розвитку і розуміючи суб’єктність 

природженою характеристикою індивіда, доходять до висновку про те, що 

мірою суб’єктності є духовність. Відповідно, розвиток суб’єктності полягає і в 

так званій менталізації, або поступові одухотворення індивіда. Показниками 

духовності є емпірично виявлені на різних рівнях життєдіяльності суб’єктні 

властивості, що інтеріоризуються. Виокремлені рівні позицій суб’єкта мають 

свій послідовний вияв у внутрішній структурі індивіда залежно від рівня його 

активності [107].  

Сучасна психолого-педагогічна й соціально-Пед. думка доволі ґрунтовно 

презентують параметри оцінки суб’єктності, які становлять: 1) об’єкти 

духовності; 2) базові життєві цінності; 3) тип самовизначення особистості; 

4) спосіб виявлення творчих тенденцій у діяльності та поведінці індивіда; 

5) характер смислоутворювальних мотивів особистості; 6) духовні інтенції 

людини.  

Оскільки розвиток суб’єктності залежить від активності індивіда й 

розвитку свідомості, виокремлюються відповідні рівні розвитку суб’єктності: 

рівні розвитку суб’єкта: операційний; рольовий; особистісний; діяльнісний; 

рефлексійний; діалогічний. 

Визначення суб’єкта як основи свідомої активності людини, яка проектує 

і трансформує, удосконалює внутрішній і зовнішній світ, з’ясування ролі 

рефлексії у становленні суб’єктності, дає змогу здійснити аналіз сутності 

рефлексії. 

Рефлексія (reflection) – розумова активність, що концентрується на 

певному змісті свідомості; інстинкт або потяг, що ґрунтуються на релігійних 

уявленнях про світобудову і пошуках сенсу життя в соціокультурній дійсності 

[224]. 

Рефлексія (у процесі спілкування з людьми) розуміється як усвідомлення 

людиною своїх дій, думок і почуттів, а також того, як він сприймається й 

оцінюється з боку інших людей, які з нею спілкуються [224]. 
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Рефлексія, як процес, потрактовується переважно з позиції «оберненості 

свідомості назад або до внутрішнього світу», за якої замість безпосередньої, 

негайної і ненавмисної реакції на об’єктивні стимули, активізується 

психологічний роздум. Результат подібного роздуму непередбачуваний, і як 

наслідок довільної думки можливі індивідуалізовані і відносні відповіді [224]. 

У межах соціально-педагогічного впливу виокремлюють соціально-

психологічну рефлексію – розуміння іншого шляхом роздумів замість нього 

[157]. 

Розглядаючи поняття  «рефлексія», розмежовуємо на родо-видовому 

співвідношенні рефлексії та когнітивної емпатії поняття «позиція іншого / моя 

позиція».  

Зокрема, прийняття позиції іншого / партнера у випадку рефлексії означає 

оволодіти стилем розуміння іншого і включити його до своєї рефлексійної 

свідомості; когнітивна емпатія передбачає переживання конструктивного / 

деструктивного внутрішніх станів такою мірою, достатньою задля розуміння 

ходу його думок, його позиції. 

Викладене розуміння рефлексії співвідноситься із визначенням 

Є. Смирнової та А. Сопікова, які розглядають рефлексію як відображення 

одного міркування в іншому, роздуми за іншого, здатність розуміти думки 

інших. Відповідно до даного змісту рефлексії, науковці розробили 

характеристики, у певному розумінні, параметри рефлексії: 1) глибина 

рефлексії як кількісна характеристика рівнів внутрішнього світу, що містяться у 

відображуваному внутрішньому світі; 2) просторість рефлексії як кількість 

людей, внутрішні світи яких розглядаються одночасно; 3) складність 

рефлексійного судження – враховує тривалість, наявність альтернатив при 

розв’язуванні; кількість предметів, про які йдеться в міркуванні; 4) істинність 

рефлексійного судження; 5) потужність рефлексії як інтегруюча всі інші 

параметри характеристика [224, с.140–149]. 
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Узагальненням може бути те, що рефлексія обернена на себе, водночас 

опосередкована аналізом сприйняття себе іншими людьми, відображенням себе 

в інших і своїй життєдіяльності. 

Поняття рефлексії стало об’єктом різних напрямів психологічної галузі: 

1) з позиції мислення – задля усвідомлення підстав для власних дій; рефлексія 

розуміється як мислення про мислення; 2) з позиції змісту процесів 

спілкування – задля усвідомлення суб’єктом того, як він сприймається й 

оцінюється іншими; з позиції змісту свідомості, самосвідомості розуміється як 

звернення пізнання людини на свій внутрішній світ. 

Рефлексія з позиції рефлексійної психології розглядається як один із 

основних механізмів творчої активності, як необхідний компонент мислення, 

спрямований на розв’язання проблемно-конфліктних ситуацій при розв’язанні 

творчих задач [86, с. 112–117]. 

Якщо суб’єкт рефлексує знання про об’єкт і способи дії з ним – 

інтелектуальний досвід, – то це відповідає інтелектуальному типу рефлексії. 

Якщо змістом рефлексії є особистісні переживання – особистісний тип. У 

випадку, коли змістом є способи взаєморозуміння, які розкриваються у 

спілкуванні чи у груповій взаємодії при розв’язанні проблемно-конфліктної 

ситуації, – комунікативний і кооперативний типи відповідно. Відомо, що 

інтелектуально-рефлексійний процес є неефективним, виникає потреба в інших 

типах рефлексії, які розгортаються відповідно до міри необхідності. 

Варто зауважити, що задля реалізації рефлексійних механізмів організації 

творчого мислення і саморозвитку особистості застосовують переважно групові 

методики із використанням діалогічного спілкування. 

Акцентуючи концепцію рефлексії як механізму подолання / розв’язання  

проблемно-конфліктних ситуацій при розв’язанні творчих задач, М. Найдьонов 

та Л. Найдьонова [167; 168] поглиблюють дослідження процесу спільної 

творчості, констатуючи появу у процесі спільного розв’язання творчих задач 

такого аспекту проблемності й конфліктності, який відображає необхідність 

працювати разом. Викладена позиція дає змогу психологам не обмежувати 
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творчість сферою мислення, розглядаючи спілкування як творчість. Науковці 

ввели до обігу концептуальні поняття «групова рефлексія», «рефлексійний 

потенціал групи». Під «груповою рефлексією» розуміють комплексне поняття, 

яке відображає систему рефлексії, що виникає за колективного подолання 

проблемно-конфліктної ситуації. Систему рефлексії досліджують у її 

структурно-динамічних характеристиках і взаємозв’язках типів рефлексії, які 

до неї входять. Виокремлюють і досліджують рефлексію, яка складається із 

компонентів взаєморозуміння, взаємоузгодження і взаємодії. Варто зауважити, 

що групова рефлексія, яка поза активністю індивідів неможлива, становить не 

сукупність індивідуальних позицій кожного із партнерів, вона є новою якістю, 

яка виникає в результаті їх перетину, взаємопроникнень, співвіднесень, 

взаємодій. Розглядати групову рефлексію можна лише стосовно процесу 

спільної творчості, тоді як за переходу до індивідуальної творчості правомірно 

використовувати термін «рефлексійний потенціал групи», який стає по 

завершенні спільної творчості здобутком кожного та виявляється в 

індивідуальній творчості. Групова рефлексія, у такий спосіб, як співвідношення 

з окремим індивідом є рефлексійним потенціалом групи. Обґрунтування змісту 

терміна «групова рефлексія» уможливлює встановлення суб’єкта групової 

рефлексії.  

Викладене дає змогу говорити про групову свідомість у кореляційному 

взаємозв’язку із груповим суб’єктом. Оскільки будь-яка індивідуальна 

діяльність є складником спільної / сумісної діяльності, задля визначення 

функції певного індивіда у групі пропонує аналізувати місце його 

індивідуальної діяльності у спільній діяльності. 

Отже, розвиток групового суб’єкта без індивідуальних неможливе. 

Груповий суб’єкт може створюватись у процесі діалогічної взаємодії її 

учасниками завдяки здатності  кожного з них зберігати у своїй свідомості 

процесуальні результати обговорення. Групова свідомість і груповий суб’єкт 

представлені у свідомості кожного учасника діалогу, зберігаються при виході з 

діалогу і використовуються в подальшому дискурсі. Незбігання власного 
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погляду на проблему та позиції щодо групового суб’єкта є однією з причин 

виникнення рефлексії. 

Ретроспективний (осмислення власного образу та причин 

міжособистісних конфліктів, що виникали у минулому), ситуативний 

(забезпечує включення «Я» в реальну ситуацію для осмислення значущості для 

себе певних сторін своєї особистості) і перспективний (створення майбутнього 

життєвого шляху і власного образу в ньому з метою подолання можливих 

особистісних конфліктів) рівні становлення рефлексії можна класифікувати як 

елементи механізму рефлексії.  

Викладені положення дають змогу розкрити зміст психологічного 

механізму рефлексії, який передбачає такі етапи:  

1. Рефлексійний вихід, детермінований перериванням комунікації через 

недосягнення акту взаєморозуміння. Активність при цьому спрямована на 

власну діяльність в цілому як на зміст, який необхідно зрозуміти.  

2. Інтенціональність як суб’єктивна спрямованість на цілісний смисл 

рефлексованої діяльності.  

3. Первинна категоризація, що покликана для конструктивної реалізації 

спрямованості свідомості визначити категоріальні рамки, які задають для цього 

певний набір засобів.  

4. Для співвіднесення засобів необхідно пов’язати їх у певну 

конструкцію – конструювання рефлексійних засобів.  

5. Схематизація змісту, який підлягає рефлексії.  

6. Об’єктивація рефлексійного опису полягає в тому, що схематизований 

зміст рефлексії екстеріоризується й інтерпретується як модель рефлексованої 

діяльності. 

У традиційній системі навчання майбутніх соціальних педагогів у 

вітчизняних вищих навчальних закладах провідна роль у розробленні і 

проведенні практичних занять належить викладачеві, студенти є більш чи менш 

активними його учасниками. Креативно-інноваційна стратегія організації 

навчального процесу передбачає здійснення механізму його діалогізації.  
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Розглянемо детальніше зміст механізму діалогізації навчального з позиції 

психології. 

За нашим спостереженням, у найбільш відомих концепціях структури 

спілкування подано три визначальних компоненти (функції, сторони, 

складники) [123; 124; 128; 129]. Так, В. М’ясищев виокремлює три 

фундаментальні виміри (характеристики, параметри) спілкування: 

комунікативне відображення, комунікативне звертання й комунікативне 

ставлення; Г. Андреєва розглядає у складі спілкування комунікативну, 

інтерактивну й перцептивну сторони. Я. Коломінський характеризує 

когнітивну, регулятивну й афективну функції; науковець Б. Ломов виокремлює 

й описує інформаційну, регулятивну й афективну функції спілкування. Подані 

групи функцій спілкування наближаються за структурою до структури 

«мовного поєднання» К. Бюллера [36], яка охоплює пізнавальну, експресивну й 

імпресивну функції.  

Здійснений психологічний аналіз наведених груп компонентів 

спілкування засвідчує, що за своєю психологічною сутністю і смислом вони 

максимально наближаються. Тому їх можна вважати різновидами окресленої 

парадигми структури і функцій спілкування, що виражає зміст інформаційно-

пізнавального, регулятивно-поведінкового й емоційно-афективного 

компонентів структури спілкування [170].  

Уявлення про поведінково-регулятивну й інтерактивно-дієву функції 

спілкування пов’язане з виявами суб’єктної активності учасників спілкування і 

з особливостями їх взаємодії. Водночас аналізуються особливості техніки 

комунікації і форми соціальної організації взаємодії, а ефекти власне 

взаєморозуміння і взаємодії переважно не позначені посиленою увагою, тому 

особистісно-діалогічний зміст спілкування залишається редукованим. 

Можливими є різноманітні поєднання інформаційно-пізнавальних, 

поведінково-регулятивних та емоційно-афективних виявів спілкування, 

водночас визначальним чинником можливої інтерсуб’єктності-діалогічності 

різноманітних констеляцій цих функцій наявність екзистенційно-онтологічних, 
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особистісно-смислових компонентів і роль, яку вони відіграють у кожній 

конкретній композиції різноманітних функцій спілкування. Детермінація 

діалогізації різноманітних констеляцій функцій спілкування інтерсуб’єктними 

(екзистенційно-онтологічними) активаторами майже ніколи не подана 

іманентно, більш традиційно є лише заданою, можливою або варіативною. 

Реалізація цієї потенціальності визначається виявами інтерсуб’єктно-

діалогічної релятивності – процесуальності, контекстуальності і 

співвідношенням суб’єктності учасників спілкування. 

Узагальнюючи викладене, поділяємо думку Г. Дьяконова стосовно змісту 

і механізмів реалізації функцій спілкування [67, с. 227–242]. Зокрема, 

діалогічне спілкування можна розглядати як чотирикомпонентну структуру, у 

якій до традиційної тріади компонентів (інформаційно-пізнавального, 

поведінково-регулятивного й емоційно-афективного) додається функція 

спілкування – особистісно-смислова, інтерсуб’єктно-діалогічна. Окреслена 

функція відіграє роль системоутворювального чинника стосовно інших виявів 

процесу спілкування, оскільки визначає і структурує особливості цього 

спілкування як особливості діалогічного спілкування.  

Викладене дає змогу розробити рівень активності майбутніх соціальних 

педагогів у діалогічному навчанні, що визначається дотриманням таких вимог: 

1) відтворення фахово орієнтованого середовища, у якому учасники діалогу 

виконують ролі носіїв конкретних соціальних і професійних ролей; 

2) урахування психолого-вікових особливостей, рівня підготовленості 

студентів, розвитку їхнього творчого потенціалу. 

Схарактеризовані кореляти сприяють формуванню в майбутніх фахівців 

комунікативних навичок, умінь висловлювати власні погляди на розв’язання 

навчальної соціально-педагогічної проблеми, розкривати, аргументувати і 

відстоювати свою позицію. У діалогічній взаємодії активізуються когнітивні 

процеси (сприйняття, увага, уява, інтуїція, антиципація, пам’ять), розвивається 

творче мислення, накопичується досвід нестандартного розв’язання навчальних 

завдань професійно-методичного спрямування, знижується почуття напруги у 



46 
 
спілкуванні з однокурсниками та викладачами. Відбуваються динамічні зміни в 

емпатійній сфері особистості: посилюється позитивна установка на розуміння 

інших людей, співчуття, співпереживання й співдію; зростає толерантність й 

увага до думки опонента, гнучкість у спілкуванні. Розвиваються креативні 

якості екзистенціальної сфери: зростає упевненість молоді у власних 

інтелектуальних і творчих силах, самоповага, відбувається утвердження «Я-

концепції» учасників діалогу.    

Практичне заняття діалогічного типу, передбачаючи взаємодію й 

спілкування його учасників як рівноправних індивідуальностей – носіїв 

унікального особистісного досвіду, також зорієнтоване на їхній особистісний і 

професійний розвиток [58; 166]. Заснований на взаємній повазі, довірі, 

відкритості і взаєморозумінні комунікантів, діалог є засобом їхнього 

взаєморозкриття і взаємоутвердження. Діалогізація навчання розкриває широкі 

можливості щодо всебічного розвитку студентів, зокрема творчого мислення й 

готовності до майбутньої професійної діяльності. Усе це надає змогу визначити 

навчальний діалог як доцільну форму побудови практичних занять у процесі 

психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів.  

Нами з’ясовано, що найбільший вплив на формування фахово-креативних 

здібностей майбутніх соціальних педагогів мають: а) інтелектуально креативні 

якості – евристична бесіда, сократівський діалог, мозковий штурм тощо; 

б) критичне мислення – проблемно-аналітична і проблемна бесіда, практичні 

заняття діалогічного типу; в) комунікативно-креативні здатності – практичне 

заняття за моделлю діалогу, дискусія та її різновиди; г) екзистенційно-

креативні якості – індивідуальна мозкова атака, автентична бесіда, «Монолог 

відкривача», самоспостереження, «Діалог із самим собою», «Діалог культур» 

[130]. 

Фахово орієнтований дидактичний дискурс забезпечує  ефективність 

процесу навчання і взаємодії викладач/студент – функцію фасилітації 

(англ. facilitate – полегшувати). Основними вимогами до науково-педагогічних 

працівників є наявність власного досвіду і прийняття особистісно спрямованого 
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способу життя як у внутрішньому плані, так і в міжособистісних стосунках, 

зокрема фахових, що сприяє розвитку основних якостей адресанта (викладача): 

а) конгруентності (умінь поєднувати в собі образ викладача-професіонала і 

власне особистість, яка забезпечує динаміку іншої особистості); б) емпатії 

(здатності відчувати почуття іншої людини, співпереживати) [131; 184].  

Викладач, виконуючи роль фасиліфікатора у межах дидактичного 

спілкування, має допомогти оволодіти навчальним матеріалом, допомогти 

вчитися самостійно, увиразнити себе як особистість, зацікавити, підтримати, 

самоактуалізуватися на сприйняття навчальної соціально-педагогічної 

інформації. 

Особливість дидактичного дискурсу виявляється насамперед у його 

фаховому спрямуванні. Узагальнюючи, зауважимо, що дидактичне спілкування 

в умовах вищого навчального закладу характеризується потрійною 

спрямованістю на навчальну взаємодію, майбутніх фахівців (актуальний стан, 

перспективні лінії розвитку) і предмет засвоєння. Водночас діалогізація 

навчання у процесі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів 

визначається особистісною, соціокультурною, предметною орієнтацією її 

суб’єктів.  

Отже, елементами механізмів розвитку рефлексії у процесі діалогічного 

навчання взагалі, і під час підготовки майбутніх соціальних педагогів засобом 

діалогічного навчання зокрема є:  

– порушення структури діяльності, в результаті чого виникає 

переривчастість у перебігу навчання з виходом за межі попередньої форми 

роботи;  

– оцінка суб’єктивної значущості здійснюваної діяльності для 

усвідомлення підстави власних дій;  

– оцінка дій партнерів по комунікації;  

– відображення позицій партнерів по діалогу й навчального дискурсу 

через призму загальнозначущого для них об’єкта;  

– вибір власного погляду на проблему;  
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– визначення категоріальних меж рефлексії: мети, засобів, знань та 

їхнього взаємозв’язку;  

– схематизація дій;  

– об’єктивація рефлексії з метою вироблення нових схем, методів 

діяльності;  

– філософське осмислення проблеми; використання нових схем як засобу 

управління, механізму діяльності й мислення. 

Виокремлені елементи механізму рефлексії можна цілком слушно 

розглядати як умови її здійснення. 

Під час діалогічного навчання рефлексія становить своєрідний важіль, 

який уможливлює трансформацію зовнішнього діалогу на внутрішній, а по 

завершенні рефлексійного процесу виводить внутрішній на зовнішній. Виникає 

питання, що ж забезпечує людині здатність відображати інших як себе та себе 

як іншого у своїй свідомості, надає можливості містити у свідомості різні типи 

розуміння, а відповідно і різні образи «Я», здатність до діалогу і взаємодії між 

ними у процесі рефлексії.  

Механізмом розвитку суб’єктності індивіда є поетапне оволодіння 

рівнями рефлексії. Розвиток рефлексійного рівня сформованості предметної 

компетентності майбутніх соціальних педагогів сприяє, завдяки становленню 

рефлексійних механізмів, розвиткові суб’єктності у процесі діалогічного 

пізнання студентами темпоральних етапів формування суб’єкта. Методика 

ґрунтується на низці умов та принципів: 1) тривалий період дослідження; 

2) діагностування й розвиток суб’єктності соціального педагога в діяльності із 

урахуванням умов її здійснення; 3) системність і цілісність дослідження 

розвитку суб’єкта; 4) діалогічність пізнання; включення дослідження у 

педагогічний процес; 5) створення культурологічного середовища; 6) розвиток 

рефлексійної позиції соціального педагога. 

Об’єктивація діалогічної позиції і рефлексійного мислення майбутніх 

соціальних педагогів, на наше переконання, може бути здійсненою в таких 

навчальних курсах за вибором: «Культура фахового мовлення соціального 
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педагога», «Міжкультурні комунікації», «Основи соціолінгвістики», «Теорія 

комунікацій», «Основи психоаналізу». 

 

1.3. Інноваційні аспекти у фаховій підготовці майбутніх соціальних 

педагогів  

 

По-перше, визначальною особливістю сучасного суспільства стає зміна 

статусу інформації, перетворення її на основну цінність у професійній та інших 

сферах діяльності людей. Шлях інформації до споживача (збір даних, 

перероблення та збереження, трансляція актуальної інформації) перебувають у 

тісному взаємозв’язку з управлінням фаховою підготовкою майбутніх 

спеціалістів. Інформаційні технології є засобами обміну навчальною 

інформацією та її смисловими значеннями між суб’єктами, дають змогу 

оптимізувати інформаційні процеси, починаючи від підготовки інформаційної 

продукції і завершуючи моделюванням і прогнозуванням соціально-

педагогічних процесів шляхом застосування інформаційних технологій.  

По-друге, зважаючи на динамічні соціокультурні процеси, пов’язані з 

міжкультурацією, а також зміною суб’єктів, які підлягають соціально-

педагогічного впливу; інноваційними технологіями, застосовуваними в 

соціально-педагогічній галузі, фахова діяльність насамперед має 

конституюватися на комплексному підході до аналізу соціокультурних явищ і 

соціально-педагогічних механізмів. 

По-третє, інтеграція міжгалузевих знань вимагає оновлення дидактичного 

супроводу у змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів, насамперед ідеться про розроблення підручників нового покоління 

для вищої школи, зміст яких орієнтує студентів не лише на теоретичне 

навчання, але і на практичну діяльність, а також передбачає суттєве збільшення 

самостійної роботи.  

Специфікою фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів є не 

лише об’єктивна вимога навчання засобами інформаційних технологій, але 
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також уміння застосовувати відповідні програми задля здійснення 

соціологічних розрахунків. 

Для визначення дидактичного потенціалу інформаційних технологій у 

змісті фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів усталеним є 

розуміння «інформаційної технології» як процесу, який передбачає сукупність 

засобів і методів збору, оброблення та передавання даних (первинної 

інформації) для отримання інформації нової якості про стан об’єкта, процесу чи 

явища (інформаційного продукту) [262; 263].  

У межах фахової підготовки соціальних педагогів оброблення зібраних 

даних є важливим етапом емпіричного дослідження. Від того, як спроектовано 

процедуру оброблення інформації, значною мірою залежать строки, вартість і 

результативність соціометричного дослідження. Така процедура має бути 

розробленою, наприклад, до тиражування анкети (опитувальника), оскільки від 

програмного забезпечення, що використовуватиметься для оброблення 

матеріалу, залежить її кодування. 

До початку збирання інформації слід визначити, які методи аналізу даних 

застосовуватимуться (побудова таблиць певного виду, факторний аналіз тощо), 

а також які, конкретно, ознаки аналізуватимуться за допомогою того чи іншого 

методу. Зрозуміло, що такий план може бути лише приблизним, оскільки аналіз 

даних – інтеграційний процес, розвиток якого відбувається в діалозі 

(безпосередньому або заочному) з комп’ютером. План потрібний для того, щоб 

дібрати необхідне програмне забезпечення, а також як початковий етап аналізу. 

Для оброблення великих масивів, що містять дані стосовно тисяч 

об’єктів, які описуються кількома сотнями ознак, слід застосовувати 

обчислювальну техніку, що має достатній обсяг пам’яті та високу швидкість 

обчислень. 

У процесі оброблення даних соціометричних досліджень можна 

виокремити такі змістовні етапи: 1) кодування інформації; 2) введення 

інформації до бази комп’ютера; 3) перевірка введених даних та коригування 

помилок; 4) проведення обчислень та аналіз результатів [181; 235]. 
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Якщо передбачається оброблення даних на комп’ютері, слід разом з 

фахівцем з інформатики вибрати метод кодування зібраної інформації 

(нумерація запитань та варіантів відповідей в анкеті для опитування, нумерація 

пунктів і варіантів значень у кодувальному листку), узгодити з можливостями 

відповідного програмного забезпечення. Після завершення контролю 

розпочинається аналіз даних – побудова таблиць, обчислення статистичних 

показників, перевірка статистичних гіпотез, побудова нових (додаткових) 

ознак. 

Результати обчислень на комп’ютері подаються, у більшості випадків, у 

вигляді надрукованих на папері таблиць. Для змістовного аналізу даних 

доцільним є подання результатів у вигляді різного типу графіків (гістограм, 

діаграм, полігонів тощо). Графіки надають змогу наочно представити зв’язки та 

залежності між ознаками, роблять аналіз ефективнішим. 

Пакети оброблення соціометричних даних передбачають такі 

функціональні блоки програм, використовувані в соціально-педагогічній галузі: 

1. Програми настроювання на конкретне дослідження та введення 

інформації в комп’ютер. Ці програми надають змогу описати структуру даних, 

що оброблятимуться (наприклад, вказати кількість ознак, допустимі значення), 

та ввести дані до бази комп’ютера відповідно до цієї структури. Програми 

контролю й коригування даних, завдяки яким соціолог може знайти та 

виправити у введених даних помилки, відкинути недостовірні дані. 

2. Програми перетворення введених даних. Такий блок охоплює 

програми перекодування даних (зміна кодів значень ознак, об’єднання кількох 

значень певної ознаки в одне), побудови додаткових ознак (значення яких 

обчислюються на основі значень існуючих ознак), побудови підвибірок, що 

задовольняють певні умови, експорту даних у формати інших пакетів та 

імпорту їх. 

3. Програми математико-статистичного аналізу.  Ідеться насамперед про 

програми побудови різних таблиць, розрахунку статистичних показників, 
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перевірки статистичних гіпотез, кореляційного, регресійного, дисперсійного, 

кластерного та факторного методів аналізу. 

4. Програми наочного представлення та виведення результатів 

обчислень. Цей блок включає програми виведення на екран дисплея, 

друкуючий пристрій або на спеціальне обладнання різних таблиць, графіків, 

діаграм, гістограм, малюнків та інших форм представлений результатів роботи 

пакета. Існує досить велика кількість пакетів програм для аналізу соціологічних 

даних, розроблених у багатьох країнах і розрахованих для використання на 

різних типах комп’ютерів. Серед них є пакети (наприклад, SPSS), що 

розвиваються не один десяток років і мають версії роботи для будь-яких типів 

комп’ютерів. Пакети різняться зручністю та легкістю експлуатації, швидкістю 

та точністю обчислень, набором математичних методів аналізу, наявністю 

документації, ціною та іншими показниками. 

Отже, визначальними показниками ефективності впровадження 

механізму інформатизації у змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів є показники оцінки, обсяг тематичної інформації; пошуки 

інформації (конкретність, точність, правильність); локалізація, 

запам’ятовування, оцінювання, упорядкування, порівнювання інформації, що 

дає змогу реалізувати  в рамках вищої освіти дві основні мети – підготовка 

учасників навчального процесу до: 1) відбору і користування всіма видами 

носіїв інформації; 2) користування інформаційними носіями як знаряддям 

інтелектуальної праці. 

Комп’ютерно-орієнтоване  навчальне середовище сучасного 

педагогічного ВНЗ має охоплювати такі програмні елементи: 1) технології та 

програмне забезпечення, що застосовуються для формування професійної 

компетентності в галузі базових знань і навичок щодо застосування 

комп’ютерних програм і телекомунікацій; 2) системи та методи ефективного 

пошуку інформації у локальних і глобальних базах знань;  3) використання 

Internet-пошукових систем для ефективного пошуку інформації різних типів та 

форматів; 4) інформаційні технології для різних спеціальностей (професійні 
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програми);  5) прикладне програмне забезпечення (спеціалізовані програмні 

комплекси для наочності лекційного та практичного курсів, програми для 

моделювання процесів та явищ, спеціалізовані вузькопрофільні навчальні 

пакети); 6) системи тестування студентів, що дають змогу визначити якість їх 

знань, ступінь формування особистих якостей як майбутніх спеціалістів, 

психологічний стан сприйняття інформації, недоліки за опрацювання 

навчального матеріалу. 

З огляду на викладене, вважаємо за необхідне пропонувати  змістовий 

блок, що стосується інформатизації соціальної сфери, де конкретно визначені 

сучасні інформаційні технології, необхідні для використання соціального 

педагога чи соціального працівника. 

Соціально-педагогічне моделювання у змісті фахової підготовки 

майбутніх соціальних педагогів є одним з інноваційних аспектів. На сучасному 

етапі розвитку соціально-педагогічної думки усталеною є інтерпретація понять 

«об’єкт соціально-педагогічного впливу» і «суб’єкт соціально-педагогічного 

впливу» з позицій субстанціального підходу як самодостатніх утворень, що 

можуть існувати й осмислюватися як безвідносні, незалежно один від одного, 

виявляється непродуктивною, оскільки у реальному соціально-управлінському 

процесі об’єкт і суб’єкт перебувають у діалектичному взаємозв’язку. Об’єктом 

соціально-педагогічного впливу, так само, як і його суб’єктом, постають окремі 

особистості, соціальні групи, спільноти тощо. Саме в аспекті соціально-

філософського осягнення діалектична взаємодія суб’єкта й об’єкта соціального 

управління може бути відображена (і відображається) з належною повнотою й 

автентичністю. Водночас інформаційна соціокультурна дійсність репрезентує 

функціональну різновекторність суб’єкта й об’єкта управлінської діяльності, 

що зумовлює їхню типологічну своєрідність. 

Теоретичні моделі утворюють суперечливий і різноманітний 

(стохастичний) контекст соціального знання, віддзеркалюють ступінь 

усвідомленості суспільством (суб’єктами соціально-педагогічного впливу) 

проблем власного буття і перспектив розвитку [20, 27]. 
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Основи соціально-педагогічної роботи представлено в розвідках 

представників етапів розвитку наукової школи соціальної педагогіки, у межах 

яких було визначено науковий апарат соціальної педагогіки як вітчизняними так  

і й зарубіжними науковцями. В умовах динамічних процесів трансформації 

соціального, економічного й геополітичного простору визначальною 

особливістю соціально-педагогічної діяльності є її комплексний характер, 

оскільки її змістовий та інструментальний аспекти передбачають урахування 

досягнень суміжних галузей наук.  

У зв’язку з окресленим актуалізується питання впровадження соціального 

моделювання у змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів, що уможливить не лише екстраполяцію теоретичних моделей у 

практичній діяльності, але і надає змогу соціального діагностування і 

прогнозування виникнення, розвитку і трансформації досліджуваних 

соціальних механізмів [140]. 

Соціальне пізнання перебуває в тісному взаємозв’язку з соціальним 

управлінням, уможливлюючи розширення напрямів діяльності соціального 

педагога в умовах модернізації сучасної вітчизняної освіти, а також на рівні 

соціального управління. Динамічний розвиток інформаційного суспільства 

зумовлює зростання обсягів і зміни якостей соціальної інформації, 

різноманітність інформаційних потоків. Безумовно, соціальне управління на 

рівні соціально-педагогічної діяльності майбутніх фахівців є формою 

соціальної інформації, її подальшої реалізації в соціальній практиці. Викладене 

актуалізує проблему переосмислення традиційних уявлень про цілі і сутність 

соціально-педагогічного управління, які склалися за умов інформаційної 

цивілізації.  

Розвиток соціально-педагогічної думки залежно від поступу соціального 

середовища визначає провідним методом соціального пізнання теоретичні 

моделі, в яких соціальні знання структуруються, уможливлюючи визначення 

шляхів і способів практичної реалізації цих знань. Соціальні феномени, маючи 

складну архітектоніку, передбачають низку різних форм осмислення й 
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інтерпретацій, які служать комплементарним середовищем соціальної думки, 

соціальних настроїв, установок, уподобань тощо [198; 257]. Зокрема, концепція 

виховного ідеалу на рівні країна – світова цивілізація активізує потенціал 

особистості, спонукає до саморегуляції за осмислення свого життєвого шляху, 

здатність віднаходити взаємозв’язок між подіями свого життя, узагальнювати 

свій життєвий досвід і планувати майбутнє, оптимізує умови соціальної 

адаптації особистості, її інтеграції до соціокультурної дійсності. Іншими 

словами, процеси соціальної регуляції і відповідно вироблення управлінських 

стратегій є безперервним продукуванням соціокультурної дійсності, у яких 

відображається ідеальний контекст соціального буття. Соціальні знання 

орієнтують суспільну думку на пошук найзагальніших інтерпретацій соціуму й 

історичного процесу, єдиної логіки соціальної еволюції спільних 

закономірностей, які діють за будь-яких умов і у соціумах різної цивілізаційної 

належності. Прикладом реалізації такої методологічної позиції є створення 

глобальних концепцій соціального розвитку, в яких акцент робиться на 

принциповій однорідності й інваріантності основних вимірів і способів 

існування усіх можливих соціальних форм [102]. 

Сучасна соціально-педагогічна освіта стає знаряддям практичного 

впровадження інтелектуальності в культуру, що передбачає можливість 

перспективного моделювання майбутнього її стану, яке пов’язане з 

формуванням ідеалу бажаної культури як культури освітньої. Філософський 

аналіз освіти в сучасній культурі України віддзеркалює, на наш погляд, стан 

соціальної педагогіки в системі освіти, що вимагає якісного переосмислення й 

подальшої трансформації, оскільки історико-культурний контекст освіти 

визначає цілі соціально-педагогічного впливу у тісному взаємозв’язку з 

культурними потребами, визначаючи зміст і методи навчальної діяльності май-

бутніх соціальних педагогів. 

Окреслені напрями подальшого розвитку соціальної педагогіки в умовах 

глобалізації культури суспільства інформаційної доби дають змогу 

спрогнозувати тенденції розвитку вищої освіти майбутніх соціальних педагогів 
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у контексті культури. Звернення до культури як основи освіти відкриває 

перспективу дослідження допредметного рівня змісту освіти, можливість 

принципово нового філософського, культурно-історичного, науково-

педагогічного обґрунтування навчальної діяльності суспільства. У сучасній 

соціально-педагогічній ситуації використання традиційного терміну «культура» 

надасть оригінальності в підходах до змісту освіти та її гуманізації, і на цій 

підставі відбудеться розроблення способів структурування нової педагогічної 

технології на рівні моделювання соціального управління. 

Культурологічні засади соціальної педагогіки інформаційного 

суспільства витлумачуються як наповнення змісту соціально-педагогічної 

науки в освіті надбаннями національної та світової культур, основу для 

трансформації системи соціально-педагогічного впливу, що ґрунтується на 

потребах культурної динаміки суб’єктів, спільнот, суспільства [63]. 

Моделювання, будучи іманентним складником системного підходу, надає 

змогу розв’язати проблему побудови складної системи з урахуванням усіх 

чинників і можливостей на кожному етапі її дослідження. У свою чергу 

системний підхід передбачає, що кожна система є інтегрованим цілим навіть 

тоді, коли вона складається з окремих, не поєднаних між собою засобом 

міжрівневих взаємозв’язків підсистем. Теоретичне моделювання і його 

послідовне використання в соціально-педагогічній практиці, зокрема у процесі 

формулювання і реалізації відповідних технологій, та вироблені моделі стають 

органічною частиною змодельованої системи, а тому, відповідно, постає 

актуальне завдання подальшого пізнання вже цієї системи, тобто завдання 

творення нових моделей, адекватних її уже трансформованому стану. 

Об’єктивна оцінка значення, визначення ролі теоретичних моделей у 

соціальному пізнанні взагалі і в соціально-педагогічній практиці зокрема, 

важливим є виокремлення спільних складників, іманентних для різних типів і 

форм моделей, з одного боку, виокремлення спільної основи моделей, з іншого. 

Мова, по-перше, про ізоморфність фундаментальної структури як 

досліджуваних об’єктів, так і відповідних їм моделей; по-друге, полімофність 
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складників соціальних моделей. Відповідно, сама процедура моделювання 

витлумачується як досягнення подібності елементів об’єкта й моделі, 

узгодження їхніх статичних і динамічних властивостей. Особливість 

екстраполяції  моделювання в соціальній дійсності полягає у тому, що будучи 

засобом соціального пізнання, моделювання подає розуміння сутності 

досліджуваних об’єктів на рівні вірогідності, оскільки будь-яка модель 

передбачає поточну обмеженість і частковість. Відповідно, цільовим 

призначенням моделювання на стадії впровадження і подальшого 

функціонування систем управління є складний аналіз можливих ситуацій як 

необхідної умови для вибору й обґрунтування правильності розроблюваних 

соціально-педагогічних технологій [6].  

Прикладом моделювання є змістовий блок авторського курсу за вибором 

«Соціально-педагогічна діяльність в умовах вітчизняної школи: проблемні 

питання» у змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів» є метод вибору рішення: а) у фаховій ситуації; б) у процесі 

розв’язання й оцінювання задач; в) під час вироблення стратегій за умови 

обмеженої інформації щодо умов подальшого розвитку: 1. Сутність методів 

управління у змісті соціальної роботи: організаційні (інструктаж, нормування, 

розпорядчий акт, звільнення). 2. Сутність методів управління у змісті 

соціальної роботи: спеціальні (наради, конференції, з’їзди, семінари, круглі 

столи). 3. Сутність методів управління у змісті соціальної роботи: соціально-

психологічні (формування суспільної свідомості, моральне заохочення, вплив 

на основі традицій (дати), створення відповідного мікроклімату, методи 

соціологічних досліджень тощо). 4. Сутність методів управління у змісті 

соціальної роботи: методи матеріального стимулювання (премії, підвищення 

заробітної плати), економічне планування, бюджетне управління. 5. Метод 

інтерперсональної допомоги при роботі в малих групах. 6. Основа 

психосоціального методу у концепції Ф. Холліса. 7. Характеристика методів 

соціального діагнозу (соціального діагностування) за І. Зайнишевим та їх 

практична доцільність. 8. Зміст і напрями впровадження методу дискусійної 
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терапії. 9. Метод втручання у критичних випадках у вітчизняній соціальній 

роботі. 10. Метод роботи на вулицях як відкритий метод соціальної роботи, 

зорієнтований на проблеми вулиці і який вирішує їх превентивними заходами. 

Моделювання (імітацію) досить широко використовують також для 

навчання і тренування соціальних педагогів у різних напрямах соціально-

педагогічної діяльності: у цьому випадку воно набуває форм ділових ігор, для 

проведення яких використовується метод сценаріотехніки: 1. Розробити метод 

арт-терапії в умовах ЗОШ, навести приклади 5 технік. 2. Розробити план роботи 

з батьками дитини, що перебуває у складі асоціальної групи (готи, хіпі тощо). 

3. Технології розв’язання проблеми насильства над дітьми у країнах Західної 

Європи й Україні: порівняльний аспект.  

У соціально-педагогічній освіті набуває поширення метод навчання через 

розбір ситуацій (так званий метод case-study) і використання відповідного 

досвіду. Цей метод ґрунтується на відтворенні типової поведінки керованого 

об’єкта, його зовнішнього середовища, а майбутні фахівці стають учасниками 

навчальної гри і приймають рішення щодо управління змодельованим 

об’єктом: 1. Технології соціально-трудової адаптації молоді в зарубіжних 

країнах та можливості їх запровадження в Україні. 2. Роль Інтернет-ресурсів у 

соціальній роботі. Скласти банк даних веб-сайтів, у яких подається інформація, 

яка може бути використана молодою людиною, що має проблеми з 

працевлаштуванням. 3. Здійсніть аналіз соціальних проектів (Інтернет). 

Підготуйте повідомлення про 2 з них, які спрямовані на вирішення проблеми 

зайнятості молоді. 4. Проблеми соціальної адаптації вихованців інтернатних 

закладів. 5. Нормативно-правова база соціального захисту випускників 

інтернатних закладів. 6. Способи розв’язання проблем адаптації випускників 

дитячих будинків. 7. Соціальна адаптація ВІЛ-інфікованих молодих людей. 

8. За наведеним прикладом розробити профілактичну програму: формування 

здорового способу життя у вищому навчальному закладі; правової освіти і 

правового виховання для професійно-технічного училища; забезпечення 



59 
 
трудової зайнятості молоді; запобігання небажаній вагітності; запобігання 

експлуатації дитячої праці. 

Як бачимо, моделювання, з одного боку, відкриває шлях до вивчення 

механізмів соціального управління, а з іншого – шлях до їхнього 

конструювання. Об’єднуючи певною мірою об’єктивну і суб’єктивну сторони 

дійсності, воно виражає водночас і їхню діалектичну єдність і є реальним 

втіленням важливого принципу випереджального відображення суспільних 

процесів і механізмів управління ними. 

Моделювання як метод наукового пізнання базується на здатності 

абстрагувати подібні ознаки або властивості у різних предметів і явищ, 

встановлювати певні співвідношення між ними, що надає можливість 

досліджувати їхні властивості не безпосередньо, а опосередковано через 

вивчення інших, доступніших для дослідження, об’єктів, які у певному 

відношенні співвідносні з досліджуваними або/чи наближені до них [2; 1; 13; 

22; 49] 

Моделювання соціально-педагогічних процесів уможливлює 

удосконалення соціального управління, використання в ньому системних 

методів. У змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців 

моделювання має спиратися на передбачення появи нових комбінаторних 

станів і тенденцій у різних сферах суспільного життя, сприяючи досягненню 

високого рівня здійснюваної практичної діяльності спеціалістів соціально-

педагогічної сфери [24; 37; 68; 72]. 

 

1.4. Методичні основи розроблення підручника нового покоління для 

курсів за вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів 

 

Фах соціального педагога на сучасному етапі уможливлює усунути 

суперечність між об’єктивними потребами суспільства у професійно 

компетентних соціальних педагогах, необхідністю підвищення якості 
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підготовки студентів і недостатньою реалізацією інтегративних зв’язків 

психолого-педагогічних дисциплін та фахових методик. З огляду на окреслену 

суперечність проблема підготовки соціальних педагогів висвітлена на сьогодні 

недостатньо ґрунтовно в науковій літературі [100; 155].  

Дослідження, присвячені структуруванню змісту навчальної дисципліни, 

визначення етапності фахової діяльності розкрито у психологічних і 

педагогічних науках з теоретико-методологічних аспектів соціально-

педагогічної діяльності такими науковцями, як: С. Архипова [9], О. Безпалько 

[17] окремі наукові засади соціально-педагогічної діяльності послідовно 

висвітлено у працях Р. Вайноли [38], І. Звєрєвої [89]; аспекти фахового 

становлення соціального педагога розкрито в наукових дослідженнях 

Н. Богданової [28], В. Поліщука [198] та ін.; визначено зміст, розроблено 

основні напрями соціально-педагогічної діяльності в Україні (В. Бех [23], 

І. Доброскок [64], А. Капська [104], М. Лукашевич [149], Д. Пенішкевич [183], 

І. Звєрєва [89]). 

Уявлення майбутніх фахівців про напрями діяльності соціального 

педагога достатньо обмежене, усталене. Виникає суперечність між усталеною 

підготовкою соціальних педагогів, з одного боку, і потребами суспільства у 

спеціалістах і відсутністю досвіду й необхідних дидактичних умов для 

підготовки спеціалістів, з іншого. Зокрема, на рівні дидактичного супроводу 

актуальним є питання розроблення навчальної літератури нового покоління у 

процесі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів [75]. 

Дидактичні чинники формування навчальних курсів у змісті фахової 

підготовки майбутніх фахівців впливають на перебіг і результат навчально-

виховного процесу. За природою і генезисом виокремлено чотири генеральні 

чинники: навчальний матеріал, організаційно-педагогічний вплив; здатність 

тих, хто навчається до навчання; час. Чинники, що впливають на цей процес 

формування змісту курсів для вищої школи, узагальнено в табл. 1.1. 

Генеральний чинник «навчальний матеріал» містить у собі загальні 

причини інформаційного походження, тобто всі характеристики навчального 
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матеріалу: кількість, його якість, форма викладу тощо. Обсяг навчального 

матеріалу зумовлюється такими конкретними показниками, як: кількість нових 

для студентів понять, кількість усіх понять, кількість інформаційно-смислових 

елементів знань, а якість – складністю матеріалу, яку можна оцінити шляхом 

аналізу нових зв’язків або кількістю нових операцій, формою викладу – 

предметною, образною, символічною, логічною тощо. 

Таблиця 1.1 

Чинники формування змісту курсів  

Генеральний чинник Комплексні чинники Загальні чинники 

Когнітивна інформація 
Кількість навчального 
матеріалу, його якість, 
форма викладу Навчальний матеріал 

Дидактичне оброблення Спосіб викладу, структура і 
доступність викладу 

Організаційно-
педагогічний вплив 

Навчальна діяльність на 
аудиторних заняттях 

Форми навчання, тип і 
структура навчального 
заняття, практичне 
застосування знань, умінь, 
контроль і перевірка 
результатів роботи 

 

Практична реалізація перерахованих чинників формування навчальних 

курсів у вищому закладі освіти дає змогу: здійснити оптимальний вибір 

способу наповнення й упорядкування (структуризації) змістового блоку 

навчального курсу базової фахової підготовки й курсу за вибором; визначення 

видів навчальних занять і їх послідовностей, які за мінімально можливий 

сумарний навчальний час уможливлюють навчальний ефект; розроблення 

системи контрольних завдань навчального курсу, задовольняє принципи 

контролю і чітко встановлює, на якому рівні засвоєні студентами навчальні 

елементи курсів. Вивчення курсу за вибором передбачає розроблення 

навчальної літератури нового покоління, яка б ураховувала динамічні зміни, 

які відбуваються у змісті вітчизняної та зарубіжної соціально-педагогічної 

думки. 

Традиційна книга є лінійною, вербальною, статичною, тоді як електронна 

має складнішу структуру, оскільки є структурованою, віртуальною, 
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динамічною тощо, тобто гіпертекстною. Водночас зауважимо, що традиційна 

книга також є деякою мірою гіпертекстною: використовується не тільки 

вербальна (словесна), але і таблична, зображальна, формульна й інші знакові 

системи. Складна архітектоніка досягається спіралеподібним викладом, 

детальною рубрикацією, оригінальністю верстки. 

Головною вимогою узагальнення навчального матеріалу є основні 

висновки, рекомендації та прогнозування/перспективи подальшого 

розвитку/розроблення змісту навчального курсу за вибором, що має 

враховувати такі аспекти: узагальнення інформації, викладеної в основній 

частині навчального видання, основні висновки й тенденції розвитку основної 

навчальної дисципліни / курсу; коротку характеристику основних 

нерозв’язаних або важко розв’язуваних проблем; рекомендації щодо 

подальшого вивчення певної навчальної дисципліни, дискурс самостійного 

читання спеціальної літератури; прогноз розвитку навчального курсу за 

вибором; завершення навчального видання. 

Важливим вважається структурне членування предмета викладу; його 

основи можуть складати такі принципи:  

– методичний (за основними методами і відповідними процесами 

дослідження, розробками предмета);  

– класифікаційний; функціонально-цільовий принцип (за тими 

завданнями, які реалізують досягнення накресленої мети, здійснення 

конкретних функцій, властивостей, характеристик);  

– структурно-технологічний (за основними етапами, процесами, 

напрямами розвитку будь-якої галузі наукового дослідження, проектування, 

застосування). 

Нині актуальним є питання розроблення підручника/посібника нового 

покоління для соціального педагога курсу за вибором у змісті психолого-

педагогічних дисциплін. Теорія підручника розвивається на межі педагогіки, 

психології, базових наук, книгознавства і покликана встановити закономірності 

і правила створення оптимальної форми допомоги задля зафіксованого 
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соціальним замовленням обсягу змісту освіти, що підлягає структуруванню 

відповідно до програми. 

Два основні компоненти підручника – текстового та позатекстового / 

гіперетекстового – мають становити функціональну єдність, уможливлюючи 

реалізацію завдань, що розв’язуються підручником в організації й 

систематизації процесу здобуття знань, формування навичок і вмінь у галузі 

психології, педагогіки / соціальної педагогіки.  

Текстовий компонент підручника/посібника для соціального педагога 

становить триєдність текстів – основного, додаткового, пояснювального. При 

цьому основні тексти можуть поділятися на теоретико-пізнавальні (основні 

терміни; наскрізні (ключові) поняття та їх визначення; характери основних 

теорій, провідних ідей; висновки) та інструментально-практичні, що 

передбачають: характеристики методів пізнання, правил застосування знань, 

способи засвоєння й самостійного пошуку знань; опис завдань, вправ, 

експериментів; складання самостійних робіт; систематизувальний та 

інтегрувальний навчальний матеріал. 

Навчальний пакет становить комплект дидактичних матеріалів, 

розрахованих на самостійну, як правило, індивідуальну роботу студентів з 

окремих розділів навчального курсу. До навчального пакету входять; навчальні 

посібники, керівництво (або набір вказівок) з організації самостійної навчальної 

діяльності; засоби стандартизованого контролю, додаткового і допоміжного 

навчання, що передбачають досягнення запланованих навчальних результатів. 

Діяльність викладача має організаційно-консультативний характер. Навчальний 

пакет послідовно орієнтує студентів на заздалегідь поставлені і чітко виражені 

навчальні цілі. Створення і використання навчального пакету пов’язані з 

розвитком програмового навчання й педагогічної технології на сучасному етапі 

інформатизації вищої школи. У процесі застосування навчального пакету 

передбачається планування роботи студентів, у тому числі типові елементи 

дидактичного програмування: постановка мети, подання інформації, 

тестування, корекція навчання відповідно до досягнутих проміжних 
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результатів. Навчальний пакет відтворює навчальний цикл і розрахований на 

програмування навчальної діяльності студентів. 

У низці випадків навчальні пакети містять модулі, у змісті яких 

виокремлено матеріал різного рівня складності і передбачено можливість 

диференційованого навчання або альтернативні способи досягнення 

дидактичних цілей, опрацювання матеріалу відповідно до індивідуальних 

переваг, стилів навчальної роботи. 

Сучасні студенти-майбутні соціальні педагоги є активними 

респондентами стосовно розроблення структури і змісту матеріалів із 

навчальних курсів психолого-педагогічного циклу; на їхню думку, крім 

«лінійного», тобто традиційного викладу матеріалу, що вимагає читання 

поспіль, необхідно розробляти нові форми подання навчальної інформації, 

розширювати систему жанрів навчально-педагогічної літератури. 

За результатами проведеного нами анкетування серед випускників 

бакалаврату факультету педагогіки і психології  ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  

та Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького подано рекомендації щодо розроблення змісту навчально-

методичних комплексів. Робоче визначення підручника для вищої школи є 

таким: змістовний, широкодоступний вид навчальної літератури, що відтворює 

як традиційні, так і останні досягнення в конкретній галузі знання (психолого-

педагогічній) і діяльності. 

Анкетування майбутніх соціальних педагогів засвідчило, що абсолютна 

перевага надається збірникам вправ, задач, завдань, ситуацій; друге місце за 

ранжуванням було відведено підручнику/навчальному посібнику, що відтворює 

матеріал навчальної програми; на третьому місці – відеоматеріали; на четвертому 

– словник термінів і понять конкретної галузі знання, що сприяє формуванню 

спеціальних компетенцій у структурі дидактичної компетентності майбутнього 

фахівця; на останніх місцях ранжування перебувають хрестоматія, методичні 

рекомендації та розробки з порушуваної теми, статистичні таблиці.  
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Коментарі студентів щодо збірника із психолого-педагогічних і питань і 

завдань (проблемних ситуацій): має високу оцінку соціальних педагогів за 

практичну спрямованість; відеоматеріали – за наочність, суміщення швидкості 

отримання інформації з міцністю засвоєння; словник – за стислість, 

інформативність і систематичність подання навчального матеріалу. 

Майбутні соціальні педагоги запропонували аналітичні жанри навчальної 

літератури. Наприклад, підручник-хрестоматія має практичне значення у 

зв’язку з тим, що в навчальній книзі, крім викладення теми, можуть міститися 

окремі анотовані конспекти або статті з аналогічною, альтернативною точкою 

зору, базові статті основоположників певної концепції. Підручник-хрестоматія 

може бути забезпеченим іменним словником-довідником, що містить 

бібліографію і професійно-наукову характеристику провідних представників 

вітчизняної і зарубіжної психолого-педагогічної думки. 

Підручник-словник-довідник може становити книгу, що містить, окрім 

викладу теми, словник із дефініціями і, можливо, з перекладом термінів іншими 

мовами задля здійснення компаративного аналізу. Таке навчальне видання 

допоможе студентам психолого-педагогічних спеціальностей зорієнтуватися в 

потоці навчальної інформації. 

Робочий зошит-довідник може містити, окрім завдань і проблемних 

ситуацій, короткі хронологічні, фактологічні, статистичні й інші довідкові 

матеріали. 

За конкретної галузі педагогіки і психології може бути створений 

психолого-педагогічний практикум із внесенням до нього навчально-

методичних матеріалів задля семінарських і практичних занять, зі структурно-

логічними схемами і таблицями, навчальними (дидактичними) іграми, 

питаннями для контролю і самоконтролю, тематикою доповідей, рефератів і 

повідомлень, методичними рекомендаціями щодо організації самостійної 

роботи студентів, контрольними тестами, словником-довідником із базовими 

поняттями навчального курсу. 
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Найпродуктивнішим способом засвоєння інформації студенти вважають 

співвіднесення матеріалу лінійного (звичайного) навчального тексту з 

текстовою таблицею, у клітинах якої відображаються тільки фрагменти тексту, 

і студенту необхідно зрозуміти матеріал, проаналізувати його й доповнити 

таблицю. 

З урахуванням викладених чинників, принципів і результатів анкетування 

було розроблено курс за вибором «Соціально-педагогічна діяльність в умовах 

вітчизняної школи: проблемні питання» у змісті психолого-педагогічної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів. Наводимо фрагмент курсу за 

вибором, зокрема, модуль «Соціалізація»: 

Тема: Поняття соціалізації й адаптації в соціальній роботі як 

взаємопов’язаних механізмів 1. Розкрити взаємозв’язок понять: адаптована / 

соціалізована особистість. 2. Розкрити сутність поняття «соціальна адаптація». 

3. Розкрити спільні й відмінні риси адаптації й соціалізацію. 4. Розкрити 

діалектичну взаємодію процесів соціалізації і адаптації 5. Розкрити сутність і 

зміст соціальної адаптації. 6. Проблема адаптації – це першочергово біологічна, 

психологічна чи соціальна проблема? 7. Чому адаптацію вважають 

біопсихосоціальним феноменом? 8. Дайте визначення соціальної адаптації та 

розкрийте її основні ознаки. 9. Перерахуйте й охарактеризуйте механізми 

адаптації. 10. Які стратегії адаптації виділяються на соціологічному рівні? 

11. Розкрийте сутність нормальної, девіантної та патологічної адаптації. 

12. Розкрийте зміст моделі незахисних адаптивних процесів 13. Назвіть та 

проаналізуйте методи соціальної адаптації, що застосовуються у соціальній 

роботі. 14. Охарактеризуйте зміст та основні етапи технології соціальної 

адаптації. 

Самостійна робота: 1. Трудова адаптація молоді й механізми її 

регулювання: досвід діяльності молодіжного центру праці регіону. 

2. Проблема зайнятості молоді та шляхи її розв’язання в Україні. 3. Роль 

соціальних служб у розв’язанні проблеми зайнятості молоді. 4. Форми і 

методи сприяння працевлаштуванню та вторинній зайнятості молоді. 
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5. Технології соціально-трудової адаптації молоді в зарубіжних країнах та 

можливості їх запровадження в Україні. 6. Роль Інтернет-ресурсів у 

соціальній роботі. Скласти банк даних веб-сайтів, у яких подається 

інформація, яка може бути використана молодою людиною, що має 

проблеми з працевлаштуванням 7. Здійсніть аналіз соціальних проектів 

(Інтернет). Підготуйте повідомлення про 2 з них, які спрямовані на 

вирішення проблеми зайнятості молоді. 8. Чинники, що визначають 

успішність шлюбно-сімейної адаптації (мотивація укладання шлюбу, 

дошлюбна поведінка та установки тих, хто укладає шлюб, підготовленість до 

шлюбу, вплив батьківської сім’ї, характерологічні особливості подружжя, 

загальні адаптаційні здібності до міжособистісної взаємодії). 9. Проблеми 

соціальної адаптації вихованців інтернатних закладів 10. Нормативно-

правова база соціального захисту випускників інтернатних закладів. 

11. Способи розв’язання проблем адаптації випускників дитячих будинків. 

12. Соціальна адаптація ВІЛ-інфікованих молодих людей. 

Тема: Соціальна профілактика: 1. Створіть банк методів, які можуть 

бути використані у процесі соціальної профілактики. Там мають бути 

представлено не менше 5 педагогічних, 5 психологічних, 5 соціально-

економічних методів. Для кожного методу визначте результат, який може бути 

досягнутий. 2. Сформулюйте перелік основних причин досліджуваного явища 

(за варіантами). 3. Визначте 7-8 основних методів, які можна використати з 

метою профілактики досліджуваного явища: 4. Проаналізуйте відповідну 

державну програму профілактичного характеру. Визначте, на які методи вона 

спирається. 5. Проаналізуйте, чи передбачено у відповідній програми вплив на 

всі його причини. Зробіть висновок. 6. Соціальна робота у притулках для 

неповнолітніх: зміст та методи діяльності соціального працівника.  

7. Розробити профілактичну програму: 1) формування здорового способу життя  

у вищому навчальному закладі; 2) правової освіти і правового виховання для 

професійно-технічного училища; 3) забезпечення трудової зайнятості молоді; 

4) запобігання небажаній вагітності; 5) запобігання експлуатації дитячої праці. 
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Самостійна робота: 1. Профілактика негативних явищ у молодіжному 

середовищі. 2. Формування здорового способу життя у ВНЗ. 3. Сучасний стан 

народження дітей неповнолітніми матерями. 4. Сучасний стан експлуатації 

дитячої праці.5. Сучасний стан молодіжного безробіття. 6. Профілактика 

молодіжного алкоголізму, наркоманії, токсикоманії в Україні. 7. Профілактика 

насильства у родині. 8. Профілактика поширення ВІЛ-СНІД. 9. Профілактика 

соціального сирітства.10. Профілактика дитячої безпритульності. 

11. Запропонувати тематику і зміст інтерактивних дискусій з різними 

категоріями молоді. 12. Вітчизняний та закордонний досвід соціальної роботи з 

безпритульними дітьми. 

Тема : Соціальна реабілітація: 1. Мета та завдання, зміст та види 

реабілітації інвалідів. 2. Порівняльний аналіз понять: соціальна реабілітація 

інвалідів, соціальне обслуговування інвалідів, соціальне забезпечення інвалідів 

3. Професійна реабілітація інвалідів та механізми її забезпечення 4. Специфіка 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Сутність ранньої соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів. 4. Роль державних і громадських організацій у соціальній 

реабілітації інвалідів. 5. Ознаки бездомності й маргінальності. 6. Порівняльний 

аналіз: соціальне обслуговування і підтримка бездомних. 7. Процес надання 

соціальної допомоги бездомним. 8. Розробити програму ресоціалізації 

бездомних громадян у центрі соціальної реінтеграції й адаптації для певної 

категорії клієнтів: особи з числа дітей-сиріт. 

Самостійна робота: 1. Нормативно-правові механізми соціальної 

реабілітації інвалідів. 2. Зміст процесу соціальної реабілітації інвалідів. 

3. Вітчизняний досвід надання соціальної допомоги бездомним: діяльність 

благодійного фонду. 4. Вітчизняний досвід надання соціальної допомоги 

бездомним: діяльність громадських організацій. 5. Вітчизняний досвід надання 

соціальної допомоги бездомним: досвід соціальної підтримки бездомних у 

регіоні. 6. Моделі надання соціальних послуг бездомним у регіоні. 7. Моделі 

надання соціальних послуг бездомним у країнах Західної Європи. 

8. Підготуватися до дискусії «Інвалід у сучасній соціокультурній дійсності: 
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зміна пріоритетів». 9. Соціальна реабілітація молодих людей, які повернулися з 

місць позбавлення волі. 

Отже, сучасний підручник/навчальний посібник для майбутніх 

соціальних педагогів у змісті курсів за вибором має передбачати розроблення 

не тільки інформаційного забезпечення навчального процесу, а й системи 

організації й управління навчальною інформацією, її опрацюванням.  

Структурування навчального матеріалу в підручниках/посібниках для 

студентів психолого-педагогічних спеціальностей визначає зміст спеціальних 

компетенцій, сприяючи формуванню фахової (предметної) компетентності 

майбутніх соціальних педагогів. 

Основні теоретичні результати дисертації, що стосуються психолого-

педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів, викладено у таких 

працях: [116, 117, 121]. 

 

Висновки до першого розділу  

 

Історико-педагогічний аналіз наукової літератури дав змогу визначити 

основні категорії в межах компетентнісно орієнтованої фахової підготовки 

майбутніх соціальних педагогів у вітчизняній вищій школі. Категорійно-

поняттєвий апарат було сформовано в результаті розвитку вітчизняної наукової 

соціально-педагогічної школи: виховувальне середовище, соціальне середовище, 

соціалізація, соціальне виховання, соціальні послуги; соціальна профілактика; 

соціальна реабілітація; соціальний супровід, методи соціально-педагогічної 

роботи в загальноосвітньому навчальному закладі, соціальний педагог, 

соціальна (соціально-педагогічна) робота, соціальний захист, соціальна 

політика, соціальне страхування. Система соціально-педагогічних знань і 

процес пізнання соціально-педагогічних явищ передбачають відповідні 

напрями роботи соціального педагога щодо створення відповідного середовища 

або управління виховним процесом у межах окресленого категорійно-

поняттєвого апарату. 
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Ефективність організації навчальної діяльності студентів – майбутніх 

соціальних педагогів – у вищому навчальному закладі в умовах бакалаврату 

визначається за показниками: загальний рівень навчально-методичної 

діяльності викладачів; ставлення до навчальної діяльності її організаторів; 

ефективність організації навчальної діяльності студентів у вищій школі; 

установка бакалаврів на соціально-педагогічну діяльність упродовж усього 

періоду професійної підготовки у вищому навчальному закладі. 

Специфікою фахової діяльності соціального педагога є міжособистісне 

спілкування, де об’єктом соціально-педагогічного впливу є людина, 

індивідуальність, тому соціально-педагогічна діяльність вимагає від 

соціального педагога здійснення функцій, пов’язаних із дотриманням етики 

міжособистісних стосунків у роботі. Діяльність фахівця визначається його 

соціальним статусом, тому має гармоніювати з діяльністю, яка визначається 

глибоким внутрішнім переконанням, що характеризується гуманним 

ставленням до особистості. Така інтегральна характеристика діяльності 

соціального педагога орієнтує на інтерпретацію його особистісного утворення 

на рівні соціальної ідентичності, соціалізації, рефлексії. Зважаючи на 

специфіку фахової діяльності представника соціонімічного фаху ми 

співвідносимо сформованість рефлексійної позиції соціального педагога із 

наявністю емпатії, яка є необхідною умовою спілкування фахівця як суб’єкта 

взаємодії і міжособистісних стосунків. 

З’ясовано, що психолого-педагогічна підготовка майбутніх соціальних 

педагогів позначена такими інноваційними аспектами: інформатизація 

навчального процесу й соціально-педагогічної галузі; комплексний характер 

соціально-педагогічного моделювання у змісті фахової підготовки майбутніх 

соціальних педагогів; оновлення дидактичного супроводу. Відповідно до 

трансформаційних змін запропоновано змістові блоки в авторському 

навчальному курсі за вибором. 
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РОЗДІЛ 2. 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ У СТРУКТУРІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВИЩИХ 

ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

2.1. Концептуальні засади формування навчальних курсів за вибором 

у структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів 
 

Соціальні, освітні й соціокультурні зміни, які відбуваються нині в межах 

вітчизни і світової цивілізації загалом, визначають напрями соціально-

педагогічної діяльності; функції соціального педагога, суспільне замовлення 

щодо змісту соціально-педагогічної вищої освіти; вимоги підготовки 

випускників вищої освіти, що безпосередньо пов’язано з необхідністю внесення 

змін до змісту інваріантної (базової і фахової) і варіативної підготовки 

майбутніх фахівців у змісті психолого-педагогічної підготовки.  

Окреслимо провідні чинники, що сприятимуть виробленню стратегії 

формування змісту курсів за вибором у структурі психолого-педагогічної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів [2; 4; 15; 17; 31; 57; 6; 78; 105;11; 

178; 258; 260]  

1. Інтеграційні процеси, що знайшли послідовне розгортання в системах 

освіти країн Європи в межах Болонського процесу, визначили пріоритетною 

самостійну діяльність у навчально-виховному процесі вищих навчальних 

закладів освіти. Зростання обсягу годин на самостійну роботу студентів, з 

одного боку, визначає інформаційну насиченість і посилення фахової 

орієнтованості аудиторних занять – лекцій, семінарів, практичних і 

лабораторних робіт як з позиції визначення їх кількісного співвідношення, так і 

міри забезпечення міждисциплінарних взаємозв’язків у системі навчального 

навантаження у змісті вивчення інваріантних і варіативних навчальних курсів; з 
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іншого, – уможливлює розроблення курсів за вибором у структурі фахової 

підготовки, орієнтованих на поглиблення набутих фахових компетенцій [127].  

Метою Болонського процесу було акцентування уваги на порівненості 

освітніх ступенів, введення двохступеневої системи, створення кредитної 

системи і розширення тенденцій академічної мобільність, співпраця щодо 

забезпечення якості та просування європейських стандартів. В якості однієї з 

головних причин цієї ініціативи варто виділити розвиток здатності 

європейських громадяни влаштуватися на роботу, хоча в документі немає 

прямого посилання на європейські економічні проблеми порядку денного [275].  

Підвищення ефективності підготовки майбутніх соціальних педагогів у 

вітчизняній вищій школі може бути досягненим за умови впровадження нових 

підходів до організацій процесу навчання, його змісту, системи контролю й 

оцінки одержуваних результатів, формування варіативних навчальних курсів як 

інтегративних дисциплін.  

Самостійна робота студентів має спрямовуватися на реалізацію таких 

взаємопов’язаних завдань, як: розвиток у студентів самостійності, вміння 

здобувати знання і здатність студентів самостійно використовувати ці знання у 

практичній діяльності. Студенти, у яких сформовано навички самостійної 

роботи, активніше й ефективніше засвоюють необхідний навчальний матеріал, 

на більш високому рівні підготовлені до майбутньої праці, самоосвіти, 

кваліфіковано розв’язують проблеми, що стоять перед суспільством [185; 208]. 

Самостійна робота розуміється як навчання, яке визначає здатність 

студентів усвідомлено для себе ставити задачі, цілі, планувати власну 

діяльність, здійснювати її. Формування і розвиток кожного елемента цієї 

діяльності здійснюється у процесі навчання, тому самостійна робота має 

розглядатись як репродуктивна, продуктивна і творча. У визначенні сутності 

самостійної роботи ми виходили з положення, що якості особистості – 

інтелектуальні, емоційні і вольові – є соціально зумовленими й індивідуально 

виявленими. Це означає, що властивість особистості, як творча самостійність, 

формується у процесі навчання і виховання [3; 185; 226]. До найсуттєвіших 
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компонентів творчої самостійності відносять мотиваційний (якісне засвоєння 

матеріалу стає неможливим, якщо у студентів відсутні потреби в знаннях, у 

пізнанні довкілля, які слугують важливим стимулювальним чинником 

навчання; від рівня сформованої мотивації залежить результативність 

навчального процесу, оскільки мотивування забезпечує його системну якість), 

змістово-операційний (сформоване прагнення до поповнення знань і володіння 

новими способами діяльності можлива за умови наявності вмінь самостійного 

здобуття знань) і вольовий (формування навичок навчальної праці, до 

компонентів якої належать вміння планувати самостійну роботу, раціонально її 

організовувати, здійснювати самоконтроль і вміння працювати у певному 

темпі) компоненти.  

2. Інформатизація вітчизняної вищої освіти. Вітчизняна вища освіта на 

сучасному етапі модернізації орієнтує на забезпечення варіативності освітніх 

систем і навчальних закладів, гнучкості й динамічності освітнього процесу, 

його адаптації до соціальних умов, широке впровадження в навчальний процес 

ВНЗ сучасних освітніх технологій, що буде й надалі змінювати характер 

розвитку, накопичення навчальної інформації й оволодіння нею. Провідними 

засадами ефективного впровадження новітніх інформаційних технологій є 

розроблення змісту проектування інформаційно-освітнього середовища ВНЗ, 

що актуалізує багатофакторне завдання: сформувати інформаційно-освітнє 

середовище підготовки спеціалістів із соціальної педагогіки з урахуванням 

поширення нових освітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій, 

забезпечивши умови подальшого гнучкого розвитку. 

В умовах вітчизняної вищої педагогічної освіти набувають актуальності 

такі педагогічні інструменти: мультимедійні й інтерактивні технології задля 

моделювання і прогнозування виучуваних процесів і явищ, проведення 

експериментів в умовах імітації на комп’ютері реального досліду або 

експерименту (тренажери, телеприсутність, віртуальні лабораторії, 

віртуальна реальність, доповнена реальність тощо); можливості соціальних 

медіа задля сумісного формування і використання колективного знання (блоги; 
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соціальні мережі; вікіпроекти; соціальні мультимедіа; соціальні пошукові 

системи й сервіси закладок; соціальні геоінформаційні системи). 

Отже, інформаційна площина у змісті фахової підготовки майбутніх 

соціальних педагогів трансформує навчальну функцію вищої освіти.  

З урахуванням інформатизації можна виокремити два аспекти: 

1) підготовка фахівців соціонімічних професій; 2) формування інформаційної 

культури студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка». 

Специфіка фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів 

передбачає ознайомлення студентів з комп’ютерною технікою та її базовим 

програмним забезпеченням, основами алгоритмізації та програмування.  

З іншого боку, інформатизація вищої школи закцентовує увагу на 

універсальному програмному забезпеченні, що дає змогу організувати 

безпосередньо роботу фахівців з інформацією в межах спеціалізації навчання 

на основі введення в навчальні курси професійно-орієнтованих комп’ютерних 

програм, які мають чітку спрямованість на їх використання в певних видах 

соціально-педагогічної діяльності. Інформатизація вищої освіти сприяє 

підготовці фахівців, здатних використовувати сучасну комп’ютерну техніку. 

Програмне забезпечення нового покоління включає низку програм оброблення 

експериментальної інформації, водночас варто зауважити, що у межах кожної 

нової версії ставляться складніші завдання перед фахівцем, оскільки вимагають 

застосування принципово нових і більш складних алгоритмів.  

Сучасні тенденції розвитку науки інформатики, комп’ютерної техніки, 

глобалізація інформаційно-комп’ютерних процесів відкривають 

широкоформатні можливості, що відкриваються перед фахівцем-користувачем, 

пов’язані з виходом до світової інформаційної мережі. Окреслене висуває певні 

вимоги до забезпечення взаємодії інформатики з іншими навчальними курсами 

за вибором шляхом: 1) вивчення інформатики в обов’язковому (інваріантному) 

курсі, внесення до його змісту загальнозначущих базових складників, що 

уможливить за допомогою підтримки цього курсу викладання інших 

інваріантних навчальних курсів у змісті психолого-педагогічної підготовки; 
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2) інформаційної підтримки процесу інтеграції інваріантних навчальних курсів 

і курсів за вибором; розроблення модульних курсів з інформаційними 

складниками; 3) стимулювання колективної педагогічної дії, спрямованої на 

вироблення гнучкої стратегії розроблення і коригування змісту навчальних 

планів (прикладом використання інформаційного складника може слугувати 

інтеграція сучасних інформаційних і комунікаційних технологій у змісті 

психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів). 

Впровадження інтегративної стратегії дає змогу зміст навчальної 

діяльності майбутніх соціальних педагогів, обраної з психолого-педагогічних 

галузей, поєднувати із засобами роботи з інформацією, які опановують на 

заняттях з інформатики. Надпредметний характер інформаційно спрямованих 

курсів у змісті фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів сприятиме 

розв’язанню дидактичних проблем, пов’язаних із пошуком оптимальних умов 

для якісного засвоєння інтегративних навчальних курсів за вибором, що 

поєднують в собі знання, уміння та навички з інформатики з іншими різними за 

змістом, призначенням, інформаційними функціями, методами, предметами, 

об’єктами вивчення навчальними курсами за вибором. 

У змісті курсів за вибором ефективним буде використання електронних 

дидактичних засобів (електронних посібників, словників, електронних 

презентацій (індивідуальних проектів), які уможливлять: а) здійснення аналізу 

відеофільмів (сюжетів із реальними соціальними ситуаціями); б) моделювання 

кожним студентом особистісно-професійного портрета на основі аналізу 

запропонованих навчальних ситуацій; в) виявлення ролі соціального педагога у 

розв’язанні життєвої ситуації об’єкта соціально-педагогічного впливу; 

г) розроблення шляхів поетапного професійного зростання з огляду на виявлені 

труднощі у розв’язанні навчальної соціокультурної задачі. 

Механізм інформатизації у змісті психолого-педагогічної освіти 

соціального педагога дасть змогу: а) розвивати та впроваджувати сучасні 

комп’ютерні технології у системі психолого-педагогічної підготовки 

соціальних педагогів; б) розвивати освітні і навчальні програми на базі 



76 
 
комп’ютерних інформаційних технологій; в) регулювати оптимальну кількість 

навчальних напрямів і спеціальностей; г) забезпечити кореляційні зв’язки між 

соціальними педагогами та роботодавцями, між освітньою сферою і ринком 

праці; г) налагодити систему підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів 

відповідно до потреб освітньої галузі; д) забезпечити рівень автономії ВНЗ як 

методичних центрів, інноваційних лабораторій, ініціаторів суспільних 

перетворень. 

Розроблення курсів за вибором, розроблених з урахуванням 

інформаційного супроводу, дадуть змогу аспектуалізувати питання у змісті 

фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів на рівні: а) підготовки 

студентів до використання комп’ютерної техніки й інформаційних технологій у 

майбутній соціально-педагогічній діяльності в процесі вивчення навчальних 

курсів за вибором комп’ютерного циклу; б) вироблення інтелектуальних, 

інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь майбутніх фахівців 

соціально-педагогічної галузі; в) реалізації міжпредметних зв’язків соціальної 

педагогіки й інформатики; застосування методів і засобів контролю знань, 

умінь і навичок майбутніх соціальних педагогів з інформатики під час 

опрацювання соціальної інформації, роботи з інформаційними ресурсами; 

г) організації самостійної роботи з набуття умінь і навичок практичного 

застосування комп’ютерної техніки під час виконання фахово орієнтованих 

завдань; г) підвищення рівня теоретичної підготовки з інформатики у змісті 

фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів.  

3. Зміна суб’єктів соціально-педагогічного впливу. Особистість 

майбутнього соціального педагога і її фаховий (людинотворчий) потенціал 

розуміється на рівні співвідношення з поняттям людини; полірівневої цілісності 

і відкритої динаміки особистісного утворення; соціалізації й реалізації в 

культурі взаємозв’язків з освітніми процесами; суб’єкта освіти. 

Сучасні глобалізаційні процеси дають змогу інтерпретувати думку про 

визначальний вплив гуманітарної освіти в теоретичному і практичному 

аспектах реалізації потенціалу соціально-педагогічної діяльності майбутніх 
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спеціалістів, оскільки фахова підготовка створює сприятливі умови для 

самоідентифікації особистості соціального педагога. Специфіка фахової 

діяльності соціального педагога полягає не лише у трансляції суспільних 

цінностей, збереженні культурних констант, але і подальшого їх інноваційного 

розвитку на національному і світовому рівнях. 

Розвиток соціальності майбутніх соціальних педагогів розкриває широкі 

можливості задля вагомого внеску в подальшу розбудову соціокультурного 

надбання шляхом реалізації гуманістичних ідеалів у соціально-педагогічній 

діяльності. Реалізація гуманістичних ідеалів є можливою за умови досягнення 

стратегічної культурологічної мети психолого-педагогічних дисциплін: 

вироблення парадигми педагогічного впливу на особистість. 

Теоретичні і практичні напрями розроблення проблеми спілкування в 

межах роботи соціальних педагогів із суб’єктами соціально-педагогічного 

впливу, так і проблеми креативності майбутніх соціальних педагогів, 

здійснювані за різними напрямами, поступово екстраполюють їх на 

міждисциплінарний рівень. Дослідження, присвячені проблемі спілкування й 

поведінки особистості в соціумі, дають змогу розкрити в інтегральному 

дослідженні сутність комунікативної креативності як феномену, коли 

креативність є його складником, розглянутої як творчі можливості людини, 

комунікативності. Окреслена проблема вивчається в різних аспектах, проте 

сучасна психолого-педагогічна наука не має ґрунтовних робіт узагальненого 

характеру, у яких комунікативність і креативність розглядались би не як окремі, 

певною мірою взаємопов’язані психічні явища, а як цілісна, інтегральна 

властивість особистості, яка не зводиться до сукупності її складників. 

Особливої значимості набуває дослідження особливостей комунікативної 

креативності у представників соціономічних професій, зокрема – майбутніх 

соціальних педагогів [2; 4; 102; 107; 126]. 

Ідеться про соціальний інтелект, який виявляється в увазі, сприйнятті, 

пам’яті, уяві, мисленні, що функціонують як єдина, цілісна система й актуалізує 

в діалогічно спрямованих умовах. Соціальний інтелект інтерпретується також 
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як специфічне когнітивне утворення, що забезпечує ефективність соціальної 

активності особистості; особлива форма організації його ментального 

(розумового) досвіду у межах соціальної взаємодії. Соціальний інтелект 

виявляється у спілкуванні, у спільній діяльності, у груповій і міжгруповій 

взаємодії, управлінні й керівництві. В основі його формування лежить процес 

інтеріоризації соціокультурного досвіду. Основними предметними галузями 

його функціонування є соціально-перцептивні процеси, групова поведінка і 

взаємодія у групі, що організує дії спільної діяльності й управляє ними, 

інтерпретація міжособистісного досвіду, ставлення до людей і їх оцінка. Зміни 

у формах організації навчально-виховного процесу передбачають органічне 

перетворення виховного складника навчального процесу, оскільки традиційним 

було ототожнення виховання з функціональним імперативом освіти й 

освітнього закладу, гуманістично спрямована трансформація освіти змінює 

навчально-виховний процес у напрямі його наближення до розвитку 

особистісних якостей майбутніх фахівців [45; 56; 66; 153; 256].  

Загальний напрям управлінських новацій в окресленій галузі – 

розширення можливостей вибору суб’єктів освітньої діяльності, що є 

необхідною умовою наближення навчально-виховного процесу в освітніх 

закладах до потреб майбутніх соціальних педагогів. Розширюються можливості 

альтернативного вибору навчальних курсів педагогічних систем, організації 

навчально-виховного процесу, що створює педагогічне середовище, яке за 

своїми характеристиками є сприятливим для фахового зростання майбутніх 

фахівців, формування активної і творчої особистості. 

Слід наголосити на необхідності суттєвого розвантаження навчальних 

програм і навчального часу для вільного вибору майбутніми фахівцями, 

формування комплексу курсів за вибором. Світова і вітчизняна практика 

свідчать, що збільшення простору для вільного вибору на рівні освітніх 

закладів є безпосередньою передумовою їх переорієнтації на цінності 

особистісного фахового зростання, сприяє суттєвому підвищенню рівня 

зацікавленості та внутрішньої мотивації до навчання. Зокрема, варіативну 
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частину циклу професійної науково-предметної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів, представлено в рубриках – дисципліни, які встановлює 

університет; дисципліни вільного вибору студента, дає змогу суттєво 

розширити обсяг освітніх послуг фахового спрямування. Пропозицією є 

додаткове введення фахово спрямованих дисциплін вільного вибору студента, 

які б корелювали зі змістом навчальних практик соціально-педагогічного 

профілю: професійно-орієнтованої, соціально-виховної й корекційно-

реабілітаційної.  

В окресленому контексті розроблення змісту навчальних дисциплін має 

корелювати з динамікою наукових шкіл, що зумовлює дискусійний характер 

питань щодо змісту навчальних дисциплін у межах професійної науково-

предметної підготовки: змістове навантаження категорій і понять, теоретичні 

основи дидактичної системи підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

Оскільки на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної думки 

інновації й новітні технології значною мірою впливають на освітню траєкторію, 

а також державну соціальну політику. Викладені чинники вимагають 

здійснення детальнішого розгляду питання сутності наукової школи 

співвідносно з проектуванням психолого-педагогічної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів. 

Визначальною характеристикою «наукової школи» є її інноваційний 

аспект, що характеризує її як структурний осередок сучасної науки, який надає 

змогу концентрувати зусилля науковців / послідовників під безпосереднім 

керівництвом засновника наукового напряму на розв’язання визначеної, досить 

обмеженої ділянки актуальних проблем у тій чи іншій галузі науки; 

аспектуалізації порушених питань, віднайдення новітніх шляхів технологізації 

навчального процесу [253]. 

Відповідно, наукові школи окреслюють напрями становлення й розвитку 

вітчизняної соціально-педагогічної підготовки, безпосередньо впливають на 

розвиток системи фахової підготовки, організацію навчальної діяльності 

майбутніх соціальних педагогів. Місце й роль наукових шкіл визначається 
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значною мірою етапами їх розвитку; інноваціями на етапах трансформації / 

модернізації або удосконалення систем фахової підготовки майбутніх 

соціальних педагогів; виокремлення нового оригінального напряму у 

психолого-педагогічній науці ( у сучасній соціально-педагогічній науці 

окремого розгляду набули технології, які сприяють ефективному здійсненню й 

досягненню соціально-педагогічного впливу; основні напрями соціально-

педагогічної роботи у глобалізованій соціокультурній дійсності; у межах 

категорійно-поняттєвого апарату соціально-педагогічної науки розуміння 

соціалізації й адаптації в соціально-педагогічній роботі як взаємопов’язаних 

механізмів; правовий аспект системи соціально-педагогічної роботи в Україні; 

сучасні інформаційні технології, використовувані в діяльності соціального 

працівника; у межах інтеграції наук визначення ролі практичної психології в 

подальшому розвиткові системи сучасної вітчизняної соціально-педагогічної 

роботи); спільність принципів і методичних прийомів розв’язання поставлених 

завдань. 

Узагальнення науково-методичної літератури дають змогу узагальнити 

характерологічні ознаки наукової школи в рамках соціально-педагогічної 

науки: 1) виникнення характерних для психолого-педагогічної науки 

концептуальних засад і підходів до розуміння соціальних механізмів, а також 

професійно-орієнтованої діяльності навчальних інституцій; 2) поява школи як 

інноваційного напряму у психолого-педагогічній науці; 3) визначення головних 

завдань наукового пошуку, напрямів, проблем і формулювання спільних 

принципів й методичних прийомів. 

Укладання навчальних програм і розроблення курсів у межах інваріантної 

і варіативної фахової підготовки здійснюється з урахуванням провідних завдань 

наукового пошуку, напрямів, проблем і формулювання спільних принципів і 

методичних прийомів, застосовуваних у психолого-педагогічній галузі; 

галузевих напрямів навчання майбутніх фахівців (створення систем 

професійної підготовки фахівців різного рівня відповідної галузі), тобто 

організація навчальної діяльності здійснюється як процес вивчення теорії 
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навчання, психології, теорії соціальних систем, соціокультурного розвитку й 

культурології. 

Відповідно, система організації навчальної діяльності майбутніх 

соціальних педагогів має враховувати досягнення психолого-педагогічної 

наукової галузі: виникнення характерних для психолого-педагогічної науки 

концептуальних засад і підходів до соціально-педагогічних механізмів, а також 

соціально-педагогічної діяльності навчальних інституцій; появу її як 

інноваційного напряму в науковій галузі, що уможливлює розгляд фахової 

підготовки майбутніх соціальних педагогів як процес вивчення здобутків 

наукової школи у межах психолого-педагогічної галузі. Слушність висунутої 

пропозиції ґрунтується на перевазі дослідницького пошуку й управління ним 

майбутніми соціальними педагогами, а також впровадження в процес 

соціально-педагогічної діяльності новітніх технологій, які сприяють поєднанню 

традиційних методик й інноваційних здобутків щодо здійснення соціально-

педагогічного впливу на представників різних соціальних категорій.  

Процес вивчення наукової школи психолого-педагогічних і соціальних 

наук із її суб’єктами діяльності в системі організації навчальної діяльності 

майбутніх соціальних педагогів подаємо шляхом дослідження змісту 

інноваційних досягнень школи на рівні емпірійного етапу (накопичення фактів); 

контекстуального етапу (розроблення методик впровадження здобутків 

сучасної психолого-педагогічної науки у зміст підготовки майбутніх 

працівників соціальної галузі); концептуального етапу (створення чітких 

систем і концепцій); наукового етапу (обґрунтування подальших напрямів 

удосконалення психолого-педагогічної науки). 

Фахова підготовка соціального педагога в межах системної методології 

розуміється як цілісне соціальне явище, яке забезпечує дотримання системності 

міжгалузевих кореляцій відповідно до суспільних вимог і стереотипів. У такий 

спосіб фахова підготовка соціального педагога має здійснюватися відповідно 

до загальних завдань психолого-педагогічної підготовки майбутніх спеціалістів 

й враховувати суспільне замовлення: система фахової підготовки майбутніх 
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соціальних педагогів має перебувати в тісному взаємозв’язку із 

соціокультурною реальністю; виконувати функцію складника системи вищого 

рівня; психолого-педагогічна підготовка майбутніх соціальних педагогів 

становить підсистему, своєрідний проміжний етап у змісті діяльності 

спеціалістів; педагогічна система фахової підготовки майбутніх соціальних 

педагогів становить цілісну, динамічну, єдність інваріантної й варіативної 

частин.  

На сучасному етапі розвитку наукової школи вітчизняної соціальної 

педагогіки [104; 163; 177] сутність соціальної педагогіки як науки визначається 

як галузь загальної педагогіки, що вивчає теорію соціального виховання, 

закономірності соціалізації особистості і зміст соціально-педагогічної роботи. 

Об’єктом соціальної педагогіки є процес розвитку людини в соціумі; 

предметом – закономірності і зміст процесу виховання (соціально-

педагогічного впливу) особистості в соціумі. 

Наукова школа на описуваному етапі розвитку соціально-педагогічної 

науки досить чітко охарактеризувала зміст соціально-педагогічної діяльності. 

Зміст соціально-педагогічної діяльності охоплює: діяльність у сім’ї, 

мікрорайоні, освітніх закладах, дитячих суспільних об’єднаннях та 

організаціях, у закладах творчості й дозвілля дітей, в місцях літнього 

відпочинку; роботу з дітьми, які мають відхилення в розвитку, педагогічні 

відхилення; роботу з дітьми, що залишились без батьківської опіки й дітьми 

девіантної поведінки. 

Метою соціально-педагогічної науки визначено координацію та 

розроблення методологічних підходів і соціально-педагогічних технологій. 

Завданнями соціальної педагогіки на сучасному етапі розвитку визначено: 

удосконалення виховувального середовища; педагогізацію середовища; 

створення цілісної системи виховання (соціально-педагогічного впливу) 

суспільства; визначення місця й функцій державних і суспільних інститутів у 

соціально-педагогічній діяльності; дослідження взаємодії школи, сім’ї і 

громадськості; організацію соціально-педагогічної роботи з учнями у 
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мікрорайоні; організацію суспільного виховання (соціально-педагогічного 

впливу); здійснення виховних функцій соціально-педагогічною системою; 

аналіз й осмислення рівнів соціалізації особистості; забезпечення 

міждисциплінарних зв’язків соціальної педагогіки та міждіяльнісних зв’язків 

соціально-педагогічних технологій; вивчення й аналіз соціально-педагогічної 

теорії і практики зарубіжних країн. 

З огляду на те, що в дослідженні педагогічна система фахової підготовки 

майбутніх соціальних педагогів потрактовується як іманентна підсистема 

суспільства, тобто її цілісність співвідноситься із загальною виробленою 

вітчизняною системою вітчизняної освіти, автономність – із варіативною 

фаховою підготовкою, спрямована на вивчення сутності складної 

біосоціокультурної системи (людини), подальше її формування як цілісного 

утворення у сукупності фізичного, духовного й соціального складників, 

розвиток особистісного утворення в умовах сучасної соціокультурної дійсності 

шляхом інтеріоризації ціннісних асоціацій.  

Людиноцентристський чинник визначає пріоритетність особистісно 

зорієнтованого підходу до фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

Варто підкреслити, що система фахової підготовки майбутніх спеціалістів має 

конституюватися на концепції здатності людини до саморозвитку.  

З урахуванням викладеного до змісту курсів за вибором за спеціальністю 

«соціальна педагогіка», за нашою пропозицією, варто ввести змістовні блоки, 

які передбачають розгляд проблемних питань, що дають змогу розв’язати 

суперечності і з’ясувати сутність взаємозв’язку на рівні: зумовленості 

соціальних явищ економічними й політичними чинниками; цілеспрямованого 

цілісного характеру педагогічного процесу; взаємозв’язку змісту соціальної 

педагогіки й соціальної роботи із поступом соціальної політики держави з 

врахуванням передового зарубіжного досвіду з організації соціально-

педагогічної роботи; формування особистості під впливом навколишнього 

середовища; єдності мети, змісту і форм соціально-педагогічної діяльності; 

відповідності повноважень і відповідальності соціального педагога. 
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Вплив наукової школи соціальної педагогіки України на розвиток і 

структурування системи професійної підготовки, що координує організацію і 

здійснення навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів, відбувався на 

тлі впливу середовищних систем, соціокультурних феноменів, національних 

традицій, зумовлювався змінами в соціальній політиці держави та соціально 

орієнтованою діяльністю різноманітних інституцій, що уможливлює розкриття: 

– змісту принципів організації соціальної роботи (відомств Міністерства 

праці та соціальної політики (державна служба зайнятості (мережа центрів 

зайнятості); мережа обласних та міських управлінь і районних відділів 

соціального захисту; територіальні центри обслуговування пенсіонерів та 

одиноких непрацездатних громадян; відділення соціальної допомоги; 

– особливостей діяльності Дитячих будинків-інтернатів у системі 

соціальної роботи України; 

– особливостей діяльності вітчизняних закладів охорони здоров’я 

(лікарняні та амбулаторно-поліклінічні заклади, станції швидкої допомоги, 

санаторно-курортні, аптечні, санітарно-профілактичні заклади);  

– розв’язання індивідуальних сімейних проблем у змісті соціальної 

роботи, пов’язані зі слабким фізичним здоров’ям людини, її пригніченістю 

(одинокість, соціальна ізоляція), жорстокістю, невлаштованістю (бездомність, 

еміграція тощо); 

– розв’язання соціально-екологічних проблем – охорона навколишнього 

середовища, забруднення великих промислових центрів, екологічні катастрофи 

у змісті соціальної роботи; 

– розв’язання проблем соціальної стратифікації у змісті соціальної 

роботи;  

– розв’язання проблеми поведінкового функціонування індивідів, груп, 

спільностей (девіація, наркоманія, алкоголізм, інші соціальні відхилення) у 

змісті соціальної роботи.  

Вивчення педагогічно цінної спадщини уможливлює об’єктивне наукове 

обґрунтування подальшого розвитку соціальної педагогіки як науки, тобто 
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здійснення педагогічних прогнозів, головне завдання яких полягає в отриманні 

випереджувальної інформації з метою обґрунтування змісту, методів, засобів 

та організаційних форм соціально-педагогічної діяльності, і, відповідно, 

розроблення механізмів ефективного оволодіння ними майбутніми соціальними 

педагогами в процесі навчальної діяльності. 

Одним із методологічно пріоритетних аспектів педагогічного 

прогнозування взагалі і соціально-педагогічного зокрема належить визначення 

тенденцій і перспектив розвитку соціально-педагогічної науки. Вважаємо за 

необхідне визначити перспективи розвитку соціальної педагогіки у зв’язку з 

трансформацією науки в умовах глобалізації культури суспільства 

інформаційної доби з метою оптимальної організації і здійснення навчальної 

діяльності майбутніх соціальних педагогів з врахуванням подальших векторів 

розвитку соціально-педагогічної науки, що надає системі фахової підготовки 

фахівців випереджувального й адаптаційного (гнучкого) характеру в системі 

вищої школи. 

Враховуючи стратегічну спрямованість сучасної психолого-педагогічної 

теорії і практики, до прогностичних тенденцій подальшого розвитку і 

вдосконалення психолого-педагогічної науки можна віднести: 

1. Інтеграційні, які полягають у збагаченні взаємозв’язків психологічної й 

педагогічної, соціологічних наук з іншими науками, особливо з філософією, 

соціологією, кібернетикою, культурологією подальшому вдосконаленні й 

обґрунтуванні методологічних засад психолого-педагогічної та соціологічної 

наук, зокрема, подальшому розробленні провідних методологічних підходів.  

Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками визначається в такому 

полі: загальна філософія, соціальна психологія, анатомія, загальна й вікова 

фізіологія, філософія виховання, соціологія виховання, культурологія, 

медицина, етика, соціальна статистика, демографія, етнографія, етнопсихологія, 

соціальна філософія, соціологія освіти, інформаціоніка, кібернетика. 

2. Гуманістичні, які вимагають реалізації людиноцентристської позиції в 

розвитку сучасного світу, розуміння людини як найвищої цінності, що 
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актуалізує культурологічний складник у змісті фахової підготовки майбутніх 

соціальних педагогів. Культурологічні засади соціальної педагогіки 

інформаційного суспільства ми витлумачуємо як наповнення змісту соціально-

педагогічної науки в освіті надбаннями національної і світової культур, основу 

для трансформації системи соціально-педагогічного впливу, що ґрунтується на 

потребах культурної динаміки суб’єктів, спільнот, суспільства. 

Сучасні концепції соціальної педагогіки мають виходити із її сутності як 

соціокультурного явища, а, отже, як галузі науково-практичної діяльності, що 

покликана вивчати та регулювати процес соціального становлення суб’єктів 

певного соціуму. Особливості культури інформаційного суспільства висувають 

у свою чергу вимоги до соціальної педагогіки, яка б відповідала інформаційній 

добі задля адекватного наукового обґрунтування й теоретичного розроблення 

технологій трансформації соціального-педагогічного впливу. 

3. Теоретико-методологічні, що передбачають удосконалення наукового 

апарату соціально-педагогічної науки. Розвиток соціальної педагогіки як 

самостійної галузі педагогічних знань пов’язаний з розробленням її провідних 

категорій, концепцій, правил, гіпотез, ідей, наукових фактів, вивченням і 

осмисленням соціально-педагогічних моделей і технологій діяльності 

соціального педагога; визначенням законів досліджуваної науки; розширенням 

її предмета.  

Розроблення соціально-педагогічної теорії, відповідних інноваційних 

технології має інституційним: 

– уточнення, переосмислення, удосконалення і формулювання нових 

соціально-педагогічних принципів (соціокультурної спрямованості соціально-

педагогічної діяльності з різними віковими групами; виокремлення вікових 

груп і визначення специфіки роботи з ними; пріоритету сім’ї в соціально-

педагогічній діяльності; єдності практичного й теоретичного змісту соціальної 

педагогіки та інші);  

– виявлення чинників впливу на особистість, що полягають у всебічному 

вивченні впливу чинників на розвиток людини; розширення об’єктів соціально-
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педагогічного впливу (соціальна робота в сільській місцевості та в умовах 

міста; соціальна робота в системі освіти; соціальна робота в системі охорони 

здоров’я; соціальна робота з дітьми групи «ризику»; соціальна робота з дітьми з 

обмеженими фізіологічними можливостями; соціальна робота з інвалідами; 

соціальна робота з молоддю; соціальна робота з родиною);  

– удосконалення методів вивчення особистості різних вікових груп і 

методів виховного впливу на неї. 

4. Сучасний розвиток вітчизняної соціально-педагогічної галузі має за 

основу поетапний розвиток наукових шкіл соціальної педагогіки, які (школи) 

відтворюють інноваційні дослідження соціально-педагогічних явищ, 

характерних для соціальної педагогіки як науки концептуальних засад і 

підходів: 

– перший етап (інноваційний) – вихідний у розвитку соціальної 

педагогіки України (поч. ХХ ст. – 1920 року) позначений виникненням у 

контексті педагогіки і психології інноваційного напряму;  

– другий етап (1920-1939 рр.) у розвитку школи соціальної педагогіки 

України становить період теоретичного осмислення загальних проблем 

соціального виховання, вивчення досвіду діяльності різноманітних 

позашкільних соціокультурних інституцій; аналізу впливу на зміст соціально-

педагогічної діяльності різних соціальних середовищ і структур; 

– третій етап (1945-1980-ті рр.) позначений розвитком теорії соціальної 

педагогіки (нагромаджується її емпірійна база, яку формує соціально-

педагогічна діяльність; характерне дослідження процесів адаптації особистості 

до різних видів соціальних середовищ, розгляд діяльності соціально-

педагогічного характеру як підпорядкованої єдиній соціальній політиці, 

сукупності вироблених загальнолюдських цінностей, а також контролю і права 

на корекцію групою особистості);  

– на четвертому етапі (поч. у 90-х роках ХХ ст.) виокремлено тенденції, 

які його формують, розвиваються на сучасному етапі розвитку психолого-

педагогічної думки: характерний цілісний розвиток наукової школи соціальної 
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педагогіки, яка забезпечує функціонування систем фахової підготовки, 

узгодження мети і завдань на різних рівнях фахової освіти із 

загальнодержавними стратегіями розгляду соціально-педагогічної діяльності як 

особистісно зорієнтованої і спрямованої на формування культурно сформованої 

спільноти; здійснено ґрунтовний аналіз соціально-педагогічних явищ, які 

відбувалися на тлі нових процесів у соціальних системах і характеризувалися 

суттєвими змінами в розвитку суб’єктів соціально-педагогічної діяльності й 

соціальної політики [260].  

Педагогічні здобутки протягом виявлених етапів можуть бути введеними 

як освітні елементи до змісту курсів за вибором. З урахуванням розвитку 

соціально-педагогічної галузі тенденцією є удосконалення структури 

соціально-педагогічного знання, яке становить базис теоретичної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів і має враховувати процес переосмислення й 

поглиблення предмета соціально-педагогічної науки. Пропозицією є введення 

освітніх елементів до змісту курсів за вибором у змісті психолого-педагогічної 

підготовки з таких наук: історія соціальної педагогіки; зарубіжна соціально-

педагогічна наука; вікова соціальна педагогіка; соціальна інформатика; 

соціальна психологія; соціальна культурологія; вікова психологія; соціальна 

географія; основи медицини.  

Викладене дає змогу зробити такі узагальнення: 

1. Міжгалузевість сучасної психолого-педагогічної й соціальної 

педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів детермінує інтеграцію 

дисциплін у межах тематичних блоків.   

2. Розроблення інноваційних технологій, спрямованих на ефективне 

здійснення соціально-педагогічного впливу, а також інформатизація вищої 

освіти сприяє активізації фахового спрямування змісту навчальної діяльності 

майбутніх соціальних педагогів на основі реалізації технологічного підходу. 

3. Зміна функцій соціального педагога в умовах міжкультурації висуває 

вимоги до забезпечення індивідуалізації змісту навчальної діяльності майбутніх 

соціальних педагогів шляхом її рефлексування. 
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2.2. Сутність і зміст поняття «навчальний курс за вибором»  

 

Проблеми змісту освіти досить широко висвітлено в сучасній 

педагогічній науці. Зокрема, розроблено питання змісту освіти як системи, її 

структури (В. Краєвський [133],  І. Лернер [146] та ін.), схарактеризовано рівні 

змісту освіти (І. Лернер [146], В. Краєвський [133]), сформульовано принципи 

добору змісту освіти, обґрунтовано принципи, виокремлено критерії та способи 

оптимізації змісту освіти на різних рівнях (Ю. Бабанський [13], В. Беспалько 

[21; 22], С. Гончаренко [51]  та ін.). 

Актуальність проблеми щодо розроблення теорії та практики вивчення 

навчальних курсів за вибором галузі знань «Соціальна педагогіка» засвідчує 

низка наукових розвідок. Особливості цих навчальних курсів, а також 

психолого-педагогічні аспекти їх використання в навчальному процесі 

досліджували В. Бочарова, М. Гур’янова, Н. Шмельова, Є. Холостова та ін.  

Оскільки розроблення змісту курсів за вибором передбачає насамперед 

визначення сутності співвідношення між поняттями «навчальний предмет» і 

«навчальний курс» на рівні родо-видових категорій. 

Усталеною позицією є розуміння навчального предмета як педагогічно 

обробленої і структурованої відповідно до категорійно-поняттєвого апарату і 

здобутків наукової думки галузі відповідної науки [49; 55; 92; 93; 94; 208]; 

дидактично оброблена галузь, яка забезпечує досягнення цілей освіти, 

відтворює систему знань, відібрану з відповідної наукової галузі; сукупність 

фахових умінь і навичок, послідовно реалізовуваних у подальшій діяльності 

[13].  

З позиції фундаменталізації «навчальний предмет» потрактовується з 

теорії змісту освіти як складник змісту освіти, яка є екстраполяцією 

соціального замовлення.  

Дидактична модель навчального предмета становить єдність предметного 

змісту і засобів пізнання, розвитку і виховання суб’єктів навчання, що дає 

змогу виокремити складники: 
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– основний (змістовий) (наукові знання, способи діяльності); 

– процесуальний (предметні знання, міжпредметні, історично-наукові); 

наукові і практичні способи діяльності, форми організації процесу навчання 

(блоки) [93].  

Чинна документація щодо розроблення змісту інваріантної й варіативної 

частин фахової підготовки майбутніх спеціалістів в умовах вищих педагогічних 

закладів дає змогу витлумачувати «навчальний курс» як педагогічно 

адаптовану систему понять про явища, закономірності, закони, теорію, методи 

тощо (система змістових модулів, об’єднаних за змістом освіти) будь-якої 

галузі діяльності (або сукупності галузей діяльності) із визначенням 

необхідного рівня сформованості у майбутніх фахівців відповідних умінь і 

навичок [31].  

У змісті вітчизняної вищої освіти у навчальному процесі дістали 

послідовне забезпечення інтеграції знань з різних наукових галузей. 

Інтеграційні процеси, що мають місце в межах психолого-педагогічних і 

соціальних наук, перебувають у тісному взаємозв’язку з диференційними 

процесами, оскільки проникнення методів дослідження одних наук в інші 

сприяють формуванню так званих міждисциплінарних наук (психологія 

соціуму, соціолінгвістика, лінгвокультурологія тощо).  

Інтеграція  наук значною мірою нівелює усталений у вітчизняній фаховій 

підготовці майбутніх соціальних педагогів предметного принципу, 

передбачаючи побудову змісту освіти з врахуванням міждисциплінарних знань, 

що групуються відповідно до актуальних соціальних проблем суспільства, а 

також практичних задач і пов’язаних з ними наукових проблем, що посилює 

роль і вагомість міждисциплінарного синтезу окремих навчальних предметів.  

У науково-педагогічній літературі такий спосіб структурування 

навчального матеріалу становить теоретичний і практичний блоки так званих 

інтегрованих, або комплексних навчальних предметів [93; 208].  

Аналіз спеціальної літератури дав змогу зробити узагальнення про те, що 

навчальний курс розуміється як завершений у певних межах викладу будь-якої 
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наукової дисципліни, галузі знання; точно окресленого кола знань, умінь і 

навичок з певного навчального предмета чи наукової дисципліни [50; 51; 257]. 

Навчальний курс за вибором у змісті психолого-педагогічної фахової 

підготовки майбутніх соціальних педагогів відтворює наявні і сучасні здобутки 

соціально-педагогічної галузі, спирається на постулати психолого-педагогічної 

науки, підпорядковується усталеним законам, правилам, принципам. Зміст 

навчального курсу за вибором містить такі елементи змісту понять:  

– дидактично оброблена галузь психолого-педагогічних наук; соціально-

педагогічної науки; 

– система фахових знань, умінь і навичок, необхідних задля ефективного 

застосування в типових видах соціально-педагогічної діяльності; 

– система понять про явища, закони, теорію, методи; 

– об’єкт, зумовлений цілями навчання, а також соціальним замовленням; 

нагальними соціокультурними проблемами й соціальними ситуаціями, що 

вимагають зміни соціальної політики держави. 

Структурування навчальних курсів за вибором передбачає внесення до їх 

змісту системи понять про явища, закони, теорію, методи, спрямованої на 

вироблення фахових умінь і навичок, необхідних задля застосування в типових 

різновидах діяльності.  

Традиційно знання, уміння і навички майбутніх спеціалістів у межах 

вищої школи розглядаються як: 

– результат процесу пізнавальної діяльності майбутніх спеціалістів її 

перевірене суспільною практикою і логічно упорядковане відображення в 

свідомості людини (Знання – категорія, яка відбиває зв’язок між пізнавальною 

і практичною діяльністю людини; виявляються в системі понять, суджень, 

уявлень та образів, орієнтирних основ діяльності тощо, яка має певний обсяг і 

зміст; ідентифікуються за умови їх вияву й послідовної реалізації у вигляді 

умінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії» [51; 182]; 

– характеристика, що належить суб’єкту навчання (Знання – сукупність 

відомостей із певної галузі, набутих у процесі навчання, дослідження і т. ін.» 
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[42, с. 376]; «Уміння – здатність людини виконувати певні дії при здійсненні 

тієї чи тієї діяльності на основі відповідних знань» [169, c. 119].  

Аналіз дефініцій дає змогу зробити висновок про те, що змістова частина 

навчального курсу за вибором формується з відповідної галузі знань, сприяючи 

поглибленню фахово орієнтованих знань (систему навчальних елементів – 

понять, явищ, відношень, алгоритмів), а також умінь і навичок, специфічних 

для здійснення соціальної-педагогічної діяльності (властивості суб’єкта 

навчання).  

З урахуванням опису цілей навчання, видів змісту освіти й рівнів 

засвоєння стає можливим поєднання цілей і видів змісту освіти. Відповідно до 

концепції М. Кларіна [111, с. 22–24] в межах нашого дослідження поєднання у 

вигляді переліку конкретизованих таксономічних категорій у змісті психолого-

педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів наступні:  

1.0 Знання. 1.1 Володіння поняттями і термінами. 1.2 Знання фактів 

дійсності і науки. 1.3 Знання законів науки і дійсності. 1.4 Знання теорії. 

1.5 Знання про способи діяльності. 1.6 Знання про методи пізнання. 1.7 Знання 

про критерії оцінки. 

2.0 Розуміння. 2.1 Розуміння фактів, правил і принципів. 

2.2 Інтерпретація словесного матеріалу. 2.3 Інтерпретація схем, графіків, 

діаграм. 2.4 Перетворення словесного матеріалу в математичний вираз 

(переклад з однієї «мови» на іншу). 2.5 Передбачення наслідків, результатів. 

2.6. Рефлексія наслідків і результатів. 

3.0 Застосування. 3.1 Демонстрація правильного застосування методу, 

правила, закону, принципу, поняття, теорії, процедури. 3.2 Застосування 

правил, методів, понять у фахових ситуаціях. 3.3 Використання видів знань у 

нових ситуаціях. 

4.0 Аналіз. 4.1 Аналіз елементів. 4.2 Аналіз відносин між елементами. 

4.3 Аналіз принципів організації цілого. 4.4. Аналіз підходів до організації 

цілого. 
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5.0 Синтез. 5.1 Створення власного твору. 5.2 Розроблення плану дій. 

5.3 Створення образу цілого на основі часткових даних. 5.4 Створення наукової 

картини на основі досягнень у певній галузі знань. 

6.0 Оцінка. 6.1 Оцінка матеріалу і методів на основі внутрішніх критеріїв. 

6.2 Оцінка матеріалу і методів на основі зовнішніх критеріїв.  

Таксономічні (категоріальні) цілі навчання пов’язані з тією чи іншою 

таксономією цілей; змістовні – зі структуруванням навчального матеріалу, що 

передбачає вивчення понять, явищ, відношень та алгоритмів. У контексті 

нашого дослідження ідеться насамперед про знання, розуміння, застосування, 

аналіз, синтез і оцінку. Змістовні цілі пов’язані з вивченням конкретного 

навчального курсу за вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів на рівні таких змістових елементів, як:  

– інваріант (поняття, що позначає незмінний складник у різних явищах; у 

віднайденні інваріантів полягає одна із цілей наукового пошуку, що 

вивчає/визначає взаємозв’язок характеристик і явищ; наприклад, аналітичний 

або графічний опис процесу соціалізації, ресоціалізації тощо; поняття 

соціалізації й адаптації в соціальній роботі як взаємопов’язаних механізмів); 

– суперпозиція (застосування прийому суперпозиції є доречним у процесі 

розв’язання задач, що передбачають з’ясування характеру впливу різнорідних 

характеристик/властивостей на об’єкт як предмет спеціального вивчення; 

наприклад, моделі соціальної роботи на етапах соціокультурного розвитку 

суспільства); 

– відносність (передбачає можливість виявлення/відкриття якісно іншої 

картини ситуації, що сприймається в іншій системі відліку параметричних 

характеристик, наприклад:  

1) класифікація адаптації: нормальна, девіантна та патологічна 

адаптація; стратегії адаптації: конформізм, акомодація, асиміляція; критерії й 

показники адаптованості (засвоєння та виконання соціальних ролей, 

продуктивність праці, задоволеність життям); поняття про соціальну 

дезадаптацію й соціально-психологічну дезадаптацію, їх вияви та причини;  
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2) поняття про «дітей вулиці» в умовах сучасної соціокультурної 

дійсності; причини виходу дітей на вулицю; механізм входження дитини у 

кризову ситуацію; основні проблеми безпритульних дітей; традиції виховної 

роботи з безпритульними дітьми; правові основи соціальної реабілітації 

безпритульних та бездоглядних дітей; вулична соціальна робота: організація і 

методика проведення); 

– взаємодія (умова задає узагальнене орієнтування в різних сферах 

соціально-педагогічного знання, розкриваючи механізми каузально-

наслідкових відношень досліджуваних явищ; зіставлення явищ на основі 

відомих їх властивостей; наприклад, соціально-педагогічна робота з дітьми 

групи «ризику» (нормативно-правові акти, які регламентують здійснення 

соціального супроводу ВІЛ-позитивних; перелік обов’язків соціального 

працівника під час здійснення соціального супроводу і ВІЛ-позитивної вагітної 

жінки, матері з дитиною) має каузально-наслідковий взаємозв’язок із 

соціально-педагогічною роботою з молоддю (поняття про молодь; вікові межі 

молоді; місце молоді у соціальній структурі суспільства; проблеми молоді: 

соціально-економічні, психолого-педагогічні, особистісного плану; державна 

молодіжна політика як механізм впливу на процес соціального становлення 

молоді);  

– теорія (сукупність поглядів, уявлень, ідей, спрямованих на тлумачення 

й пояснення певного явища; важлива, найрозвиненіша форма організації 

наукового знання, що надає цілісне уявлення про закономірності і сутнісні 

взаємозв’язки певної сфери дійсності – об’єкта певної теорії; методологічно 

визначальну роль у формуванні теорії відіграє покладений в її основу 

ідеалізований об’єкт – теоретична модель сутнісних взаємозв’язків реальності, 

поданих із допомогою гіпотетичних припущень та ідеалізацій; наприклад: 

а) психологічні моделі соціальної роботи: психодинамічна модель соціальної 

роботи; біхевіористські і когнітивні моделі соціальної роботи; гуманістична й 

екзистенційна моделі соціальної роботи; б) соціологічні моделі соціальної 

роботи: системна модель соціальної роботи; екологічна модель соціальної 



95 
 
роботи; теорія ролей; соціально-радикальна модель соціальної роботи; 

в) соціально-педагогічна модель соціальної роботи як комплексна модель). 

Змістовна мета формулюється так, щоб становила установку на 

досягнення певного заданого результату. Ця установка водночас відповідає 

певним ознакам, за якими можна зробити висновки про досягнення тієї чи 

іншої категоріальної мети. Наприклад, змістовна мета «Розкрити сутність 

соціальної роботи. Проаналізувати динаміку розвитку понять соціальної 

роботи: виховувальне середовище, соціальне середовище, соціалізація, соціальне 

виховання у вітчизняній соціально-педагогічній думці» передбачає 

пригадування і відтворення відповідних відомостей, що, у свою чергу, 

характеризує категоріальну мету «знання». Отже, категоріальні цілі є 

взаємопов’язаними; їх співвідношення можна спостерігати у процесі побудови 

цільової моделі будь-якої теми з конкретного навчального курсу за вибором у 

змісті психолого-педагогічної підготовки. 

Кожна змістовна мета сформульована на основі добору дієслів 

неозначеної форми, що характеризує деяку зовні виражену спостережувану 

дію, що зумовлює певний, упізнаваний результат. До таких дієслів, зокрема, 

можна віднести: «записати», «назвати», «розрахувати» та інші. 

Пропонований технологічний підхід до навчання майбутніх соціальних 

педагогів передбачає ґрунтовний розгляд змісту навчальних завдань (складних і 

багатопланових дидактичних категорій, що формально становлять єдність 

певних приписів (настанов) і вказівок на об’єкт, щодо якого має місце певний 

припис, і їх характеристику. У такий спосіб навчальне завдання становить 

максимально конкретизовану, сукупність цілей навчання. Вказівка на об’єкт, 

щодо якого має місце припис (настанова), відображає фрагмент змісту освіти, 

що підлягає засвоєнню.  

Слід розрізнювати завдання в навчальному матеріалі (відображає 

специфіку змісту психолого-педагогічної підготовки) і навчальному процесі 

вишу. Під час викладу навчального матеріалу передбачено вирішення різних 

видів навчальних завдань – завдань і вправ, які становлять частину навчального 
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матеріалу. Окрім завдань, у навчальному матеріалі використовуваними також є 

приклади соціально-педагогічних ситуацій, що містять інформацію про 

досліджувані явища, дають змогу виробити техніку роботи з клієнтами певної 

групи. У такий спосіб у співвідношенні зі змістом освіти у процесі навчання 

навчальне завдання є формою втілення. Виконуючи навчальне завдання, 

майбутні соціальні педагоги розпредмечують зміст, закладений у завданні, і 

своєю діяльністю переводять цей зміст у нову форму – свідомість, тобто 

засвоюють навчальний матеріал. У змістово-логічних зв’язках між приписом 

(настановою) і вказівкою на об’єкт закладено спосіб виконання навчального 

завдання (спосіб розв’язання задачі). У процесі добору видів навчальних 

завдань «під реалізацію» певної мети вони наповнюються конкретним 

предметним змістом і вносяться потім до лінійної структури навчального 

матеріалу. 

Нами розглянуто основні дидактичні категорії в технолого-

конструювальному аспекті. Водночас виокремлено їх практично 

використовувані характеристики – види, ознаки, акти, ланки; вихідні елементи, 

які необхідно засвоїти майбутніми соціальними педагогами з метою оволодіння 

процесом конструювання навчання, що інтенсифікує фахову підготовку 

майбутніх працівників соціально-педагогічної галузі. Конструювання процесу 

навчання майбутнім педагогом становить вихідний етап кваліфікованого 

здійснення навчання.  

Структура поняття навчального курсу як деякого цілісного завершеного 

етапу навчання, на наш погляд, має відбивати всі елементи структури 

навчальної діяльності з вивчення даного курсу. Навчальна діяльність 

передбачає орієнтирні дії, виконавчі дії, контрольні дії й коригувальні дії [22; 

50].  

Процес формування курсів за вибором у змісті психолого-педагогічної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів передбачає визначення не лише 

змістових ознак про явища і процеси, що вивчаються, але і встановлення 

інтегрованих взаємозв’язків між змістовими й операційно-діяльнісними 
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ознаками окремих предметних дисциплін. Водночас важливого значення 

надається встановленню форм, способів, методів, прийомів подання і 

пояснення навчального матеріалу, способів виконання практичних завдань 

тощо. Дидактичним завданням, що потребує розв’язання, є визначення 

кількості лекційних, семінарських і лабораторно-практичних занять, 

необхідних задля ефективного засвоєння майбутніми соціальними 

педагогами курсів за вибором відповідно до кореляції інваріантної й 

варіативної частин; встановлення послідовного співвідношення, наприклад, 

між кількістю лекційних і семінарських та лабораторних занять, які потрібно 

провести задля засвоєння студентами логічно завершених блоків навчальних 

курсів за вибором. Зауважимо, що обсяг навчального матеріалу не становить 

постійної величини, відповідно може регулюватися змінами залежно від 

пізнавальних здібностей студентів, змістових та операційно-діяльнісних 

ознак навчального курсу за вибором, спеціалізації навчання та цілей, завдань, 

мети.  

Формування навчального курсу за вибором має здійснюватися з 

урахуванням таких закономірностей: 

– Формування навчального курсу передбачає насамперед процес 

наукового опису тих чи тих об’єктів і внесення їх як елементів до структури 

навчального курсу. З огляду на те, що зміст соціально-педагогічної науки 

становить опис різних видів об’єктів (предметів, явищ і процесів, 

взаємозв’язків між ними, способів діяльності в соціально-педагогічній галузі 

знань), зміст навчального курсу за вибором має містити як навчальні елементи 

вивчення різновиди об’єктів [22]. 

– Основні елементи моделі змісту навчальних курсів, предметів мають 

відтворювати інформацію про систему фахових знань, умінь і навичок, досвід 

творчої діяльності й моральні якості особистості – йдеться про вміння 

інтеріоризувати ціннісні орієнтації, а також трансформувати алгоритмізовані дії 

під час розв’язання типової соціально-педагогічної ситуації відповідно до 

особливостей її виявів і контекстних реалізацій [133]. 
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– Навчальний курс за вибором слід формувати навколо системи понять, 

яка обирається з множини базових понять відповідної галузі соціально-

педагогічних знань; при цьому добирається мінімальна кількість таких понять, 

яка достатня для чіткого викладення змісту проектованого курсу за вибором. 

– Зміст навчального курсу за вибором містить дидактично перероблену, 

обґрунтовану і призначену для цілей освіти систему знань, дібраних із 

соціально-педагогічної галузі, а також передбачає вироблення системи умінь і 

навичок, необхідних задля застосування в типових різновидах соціально-

педагогічної діяльності. 

– До складу теоретичного блоку навчального курсу за вибором віднесено 

відібрану систему умінь і навичок використання наукових знань, а також 

виховний аспект з огляду на специфіку соціально-педагогічної діяльності 

соціальних педагогів. Процесуальний блок передбачає визначення потрібного 

рівня сформованості у майбутніх соціальних педагогів певної сукупності умінь 

і навичок ефективно реалізується на основі аналізу змісту типових задач 

соціально-педагогічної діяльності. 

– Структурування навчальних курсів за вибором визначається змістом 

програм, підручників, довідкової науково-методичної літератури, 

послідовністю й логічністю подачі і пояснення навчального матеріалу, 

виконанням завдань формування необхідних фахових дій. Забезпечення 

найкращих умов для підготовки спеціалістів досягається шляхом планування 

формування навчального курсу за вибором відповідно до структурно-логічної 

схеми засвоєння категорійно-поняттєвого апарату соціально-педагогічної 

науки.  

– Навчальний курс має будуватися з урахуванням можливостей студентів 

розглядуваного профілю, рівня їх знань, розвитку пізнавальних можливостей 

тощо. Водночас задля ефективної навчальної діяльності необхідно ураховувати 

дидактичні особливості різних видів навчальної діяльності майбутніх 

соціальних педагогів й обирати доцільні методи викладання навчального 

матеріалу. Розподіл навчального часу, обсяг навчальних дисциплін і форм 
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державної атестації має співвідноситися з процесом вироблення умінь на основі 

фахово спрямованих знань із використанням засобів, які б надавали змогу 

вироблення відповідних фахово спрямованих дій. 

Ефективна організація психолого-педагогічної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів співвідноситься з принципами управління вітчизняною 

освітньою системою: управління педагогічним процесом – це впорядковані 

системи, спрямовані на керування освітнім процесом у групі або колективі; 

складний, багатофакторний, цілеспрямований процес дії методів управління на 

керований об’єкт, варіативність і добір методичних прийомів, технічних засобів 

навчання, відповідні технології, координація та взаємодія. 

Особливості управління освітянською галуззю розкриваються в таких 

характеристиках, як цілеспрямований вплив суб’єкта на об’єкт управління; 

вплив керуючої підсистеми на керовану з метою переведення останньої у 

якісно новий стан; упровадження елементів наукової організації педагогічної 

праці тощо. Теорія систем й управління складними процесами знайшли 

послідовне відображення в наукових розвідках видатних психологів і педагогів  

(Ю. Бабанський [13], В. Беспалько [30], О. Леонтьєв [145], С. Рубінштейн [209; 

210], Н. Тализіна [244; 245]). 

Окремого розгляду в умовах сучасної освітньої реформи заслуговує 

питання формування навчальних курсів за вибором, у рамках нашого 

дослідження – у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

Формування навчальних курсів за вибором обумовлено на основі тісного 

взаємозв’язку закономірностей і принципів.  

Поняття «принцип» і «закономірність» традиційно витлумачуються як 

провідна ідея, основне правило або вимога до діяльності: посильний рівень 

труднощів; провідна роль теоретичних знань; зв’язок теорії з практикою, що 

передбачає вироблення уміння застосування здобутих знань на практиці; 

оптимальний темп вивчення навчального матеріалу; виховний характер 

навчання, що оптимізує вироблення культури творчої (соціально-педагогічної) 

діяльності, систематичність і послідовність, що відтворює міжпредметний 
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зв’язок з урахуванням закономірностей у кожній частині курсу або предметі 

тощо. Дидактичні принципи визначають зміст, організаційні форми й методи 

навчальної діяльності відповідно до цілей, законів і закономірностей навчання 

[68; 188; 191]. 

Узагальнення матеріалу з предмета дослідження дає змогу довести 

слушність позиції про те, що закономірність констатує, відтворюючи 

взаємозв’язки між предметами, об’єктами, явищами, оскільки становить 

послідовний вияв педагогічного закону (відповідність меті освіти, 

характеру, рівню й тенденціям суспільного розвитку; відповідність змісту 

навчання його меті; цілісність і єдність педагогічного процесу; виховний і 

розвивальний характер навчання; пропорційну залежність продуктивності 

засвоєння заданого обсягу знань, умінь від складності навчального 

матеріалу тощо), а принцип – відтворює, як закономірність може бути 

реалізованою на практиці. 

 Отже, аналіз закономірностей, що реалізуються в навчальному процесі, 

уможливлює вияв принципів формування змісту курсів за вибором певної 

галузі знань (у межах дослідження – соціально-педагогічної). 

У результаті здійснення аналізу змісту навчання в розвідках науковців 

(В. Краєвського [133], І. Лернера [146]), а також інноваційних здобутків у 

психолого-педагогічній галузі щодо особливостей побудови навчальних курсів 

у вищій школі можемо виокремити традиційно усталені етапи формування 

курсів за вибором:  

1. Рівень загальнотеоретичного уявлення, коли у змісті фіксується 

узагальнена інформація про склад (елементи), структуру і функції 

інтерпретованої навчальної інформації (співвідношення з інваріантною 

частиною).  

2. Рівень опанування курсу за вибором, коли у змісті фіксується 

інформація для загального уявлення про призначення, специфічні функції 

вишівської освіти й роль матеріалу курсу за вибором у подальшому формуванні 

фахових умінь і навичок. 
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3. Рівень навчального матеріалу, коли у змісті фіксується інформація 

про знання, вміння, навички, які потрібно засвоїти; інформація становить 

факультативний блок стосовно основного блоку; уміння і навички у процесі 

навчання курсу за вибором спрямовані на їх поглиблення, а також вироблення 

специфічних задля ефективного здійснення соціально-педагогічних 

технологій. 

Закономірності, що визначають логіку розвитку навчального процесу, в 

сучасній педагогічній теорії поділено на загальні і часткові. До загальних 

віднесено закономірності, що охоплюють своєю дією всю дидактичну систему, 

а до конкретних (часткових) – ті, дії яких поширюються на окремий компонент 

(аспект) системи. 

Принципи формування змісту навчання на рівні дидактичного матеріалу 

конкретизують принципи формування змісту на вищих рівнях і показують, як 

можуть бути реалізованими на практиці загальні й конкретні закономірності 

навчання. 

З огляду на специфіку дослідження, актуальним видається виокремлення 

закономірностей, які можна врахувати до початку процесу навчання: 

психолого-педагогічна характеристика суб’єктів навчання, їхня професійна 

спрямованість; кваліфікація (рівень професіоналізму) соціально-педагогічного 

працівника тощо. 

Узагальнення розвідок науковців про принципи змісту освіти дають 

змогу виокремити такі принципи:  

1. Принцип відповідності змісту освіти у всіх його елементах і на всіх 

рівнях його конструювання рівневі сучасної науки (сучасний етап розвитку 

наукової школи соціально-педагогічної галузі).  

2. Принцип урахування змістової і процесуальної сторін навчання за 

формування й конструювання змісту навчального матеріалу (відтворення 

навчальної діяльності на основі взаємозв’язку в усіх психолого-педагогічних 

дисциплінах навчального плану).  
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3. Принцип структурної єдності змісту освіти на різних рівнях його 

формування з урахуванням особистісного розвитку і становлення особистості, 

що передбачає взаємозв’язок і пропорційність компонентів змісту освіти. 

Перераховані принципи є головними орієнтирами щодо розроблення 

складових навчальних елементів змісту освіти, співвідносяться із 

закономірностями формування навчального процесу. 

1. Принцип формування змісту навчального курсу за вибором детермінує 

реалізацію часткових принципів фахового спрямування, системності, 

фундаменталізації, міжпредметних зв’язків, варіативності. 

Принцип фахового спрямування співвідноситься із загальною 

закономірністю навчання – зміст навчання залежить від суспільних потреб і 

цілей навчання. Відповідно до переліку цих умінь змістовне навантаження 

передбачає наявність знань (навчальних елементів), відібраних із відповідної 

галузі (або їх сукупності), необхідних для їх формування [2]. Навчальні 

елементи відтворюють категорійно-поняттєвий апарат соціально-педагогічної 

галузі (соціальне виховання, виховувальне середовище, соціально-педагогічний 

вплив, соціально-педагогічні технології, соціологічні, педагогічні і психологічні 

методи у соціальній роботі, поняття соціалізації й адаптації в соціальній 

роботі як взаємопов’язаних механізмів, сфери діяльності соціального 

працівника, вітчизняна система соціальних послуг). 

Принцип системності. Для засвоєння майбутніми фахівцями змісту 

навчального курсу в системі, адекватній системі наукової теорії, необхідно до 

змістового блоку включати спеціальні методологічні знання. Система 

методологічних знань складається з трьох груп: загальнонаукові терміни, 

знання про структуру знань, що складають систему; методологічні знання [2; 

13]. 

Принцип фундаменталізації, який визначає внесення до змістового блоку 

навчального курсу «наскрізних» умінь, або «базисних кваліфікацій». Окрім 

того, принцип фундаменталізації потребує входження до змістового блоку 
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загальнонаукових методологічних принципів і методів наукового пізнання, 

загальнонавчальних прийомів мислення [7; 78; 92]. 

Принцип фундаменталізації відповідає закономірностям: зміст навчання 

залежить від суспільних потреб і цілей навчання; зміст навчання залежить від 

темпів соціокультурного й науково-технічного прогресу. 

Принцип урахування міжпредметних зв’язків передбачає, що у 

змістовому блоці курсу мають знайти відображення ті діалектичні 

взаємозв’язки, які діють у природі і вивчаються сучасними науками. 

Міжпредметні зв’язки є еквівалентом міжнаукових, методологічною основою 

яких є процеси інтеграції й диференціації наук. Реалізація принципу передбачає 

узгоджене вивчення теорій, законів, понять, спільних для споріднених 

навчальних курсів [188]. 

Принцип врахування міжпредметних зв’язків співвідноситься із 

закономірністю навчання – ефективність навчання залежить від характеру й 

обсягу емпіричного й теоретичного виучуваного навчального матеріалу. 

Закономірність визначає також принцип варіативності у процесі формування 

змісту навчання на рівні навчального курсу галузі знань.  

Зразками таких завдань можуть слугувати такі: 

– Використання понять, сформованих під час вивчення іншого 

навчального курсу для формування нових понять. Сформовані поняття: Поняття 

«педагогічна профілактика» (курс за вибором «Основи вітчизняної соціально-

педагогічної роботи»).  

Виучувані поняття: Поняття «профілактика негативних явищ у 

молодіжному середовищі»; «профілактика бездоглядності і безпритульності»; 

«соціальна робота з дітьми вулиці»; «профілактика насильства над дітьми»; 

«профілактика соціального сирітства»; «соціальна підтримка сімей із дітьми». 

Можуть бути запропоновані такі завдання, спрямовані на вироблення 

фахових умінь і навичок соціальних педагогів:  

1. Створіть банк методів, які можуть бути використані у процесі 

соціальної профілактики (не менше 5 педагогічних, 5 психологічних, 5 
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соціально-економічних методів). Для кожного методу спрогнозувати результат, 

який може бути досягнутий. 

2. Сформулюйте перелік основних причин досліджуваного явища (за 

варіантами). 

3. Визначте 7-8 основних методів, які можна використати з метою 

профілактики досліджуваного явища: 

Проаналізуйте відповідну державну програму профілактичного 

характеру. Визначте, на які методи вона спирається. 

Проаналізуйте, чи передбачено у відповідній програми вплив на всі його 

причини. Зробіть висновок. 

Соціально-педагогічної робота з дітьми у спеціалізованих закладах 

(притулках) для неповнолітніх: зміст та методи діяльності соціального 

працівника.  

Розробити профілактичну програму: 1) формування здорового способу 

життя  у вищому навчальному закладі; 2) правової освіти і правового виховання 

для професійно-технічного училища; 3) забезпечення трудової зайнятості 

молоді; 4) запобігання небажаній вагітності; 5) запобігання експлуатації 

дитячої праці. 

– Використання понять, сформованих раніше на заняттях з інших курсів, 

під час вивчення даного курсу. Сформовані поняття: «соціальна послуга», 

«соціально-педагогічна діяльність», «соціально-педагогічний вплив», «метод 

соціальної роботи», «моделювання соціальної роботи» («Основи соціальної 

роботи», «Соціальна психологія», «Соціальна педагогіка», «Спеціальна 

педагогіка», «Вікова психологія», «Педагогіка»). 

Пропонований для опанування курс за вибором: «Соціально-педагогічна 

діяльність в умовах вітчизняної школи: проблемні питання». 

Прикладом моделювання у змісті авторського курсу за вибором 

«Соціально-педагогічна діяльність в умовах вітчизняної школи: проблемні 

питання» у змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів» є метод вибору рішення а) у фаховій ситуації; б) у процесі 
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розв’язання й оцінювання задач; в) під час вироблення стратегій за умови 

обмеженої інформації щодо умов подальшого розвитку: 1. Сутність методів 

управління у змісті соціальної роботи: організаційні (інструктаж, нормування, 

розпорядчий акт, звільнення). 2. Сутність методів управління у змісті 

соціальної роботи: спеціальні (наради, конференції, з’їзди, семінари, круглі 

столи). 3. Сутність методів управління у змісті соціальної роботи: соціально-

психологічні (формування суспільної свідомості, моральне заохочення, вплив 

на основі традицій (дати), створення відповідного мікроклімату, методи 

соціологічних досліджень тощо). 4. Сутність методів управління у змісті 

соціальної роботи: методи матеріального стимулювання (премії, підвищення 

заробітної плати), економічне планування, бюджетне управління. 5. Метод 

інтерперсональної допомоги при роботі в малих групах. 6. Основа 

психосоціального методу у концепції Ф. Холліса. 7. Характеристика методів 

соціального діагнозу (соціального діагностування) за І. Зайнишевим та їх 

практична доцільність. 8. Зміст і напрями впровадження методу дискусійної 

терапії. 9. Метод втручання у критичних випадках у вітчизняній соціальній 

роботі. 10. Метод роботи на вулицях як відкритий метод соціальної роботи, 

зорієнтований на проблеми вулиці і який вирішує їх превентивними заходами. 

У соціально-педагогічній освіті набуває поширення метод навчання через 

розбір ситуацій (так званий метод case-study) і використання відповідного 

досвіду. Цей метод ґрунтується на відтворенні типової поведінки керованого 

об’єкта, його зовнішнього середовища, а майбутні фахівці стають учасниками 

навчальної гри і приймають рішення щодо управління змодельованим 

об’єктом: 

– Подальший розвиток на заняттях із даного курсу поняття, 

формування якого було розпочато у процесі іншого курсу. 

Сформовані поняття: «інформаційна технологія», «інформатизація 

соціальної сфери», «інформаційна компетентність соціального педагога» 

(«Соціальна інформатика», «Педагогіка», «Соціально-педагогічна робота») 

можуть бути закріплені у ході вивчення курсу «Соціальна інформатика». 
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1. Зростання соціальної потреби  вивчення проблем інформатики в 

системі освіти, зумовлене глобальною інформатизацією освіти. 

Розповсюдження курсу інформатики на сферу гуманітарної освіти. 

2. Ресурсна і соціокультурна концепції інформаційного середовища як 

простору для соціальних комунікацій. 

3. Поняття інформаційної свободи особистості. 

4. Розкрити сутність права на інформацію як необхідної умови 

інформаційної свободи особистості. 

5. Інформаційна свобода особистості і засоби масової інформації. 

Інформаційна свобода в інформаційному суспільстві. 

6. SPSS – статистичний пакет соціологічних досліджень. Методи 

статистичного оброблення інформації. 

7. Використання різних статистичних характеристик в практичній 

діяльності соціального працівника. 

Робота з інформаційними ресурсами,  передбачена на практичних 

заняттях: 1. Використання табличних процесорів для обробки даних (EXCEL): 

Використання формул та функцій в обчисленнях.  Робота з діапазонами даних. 

Графічний аналіз даних. Автоматизація обчислювальних процесів. Робота з 

макросами. Робота з базами даних (ACCESS): Проектування  та створення бази 

даних. Робота з таблицями. Типи даних. Встановлення в базі даних зв’язків між 

таблицями. Вибірка даних за допомогою запитів. Створення звітів. 2. Програма 

створення презентацій POWERPOINT: Вибір автомакету слайду. Введення, 

редагування та форматування текстової інформації. Вставлення таблиць, 

діаграм та рисунків, фільмів, використання гіперпосилань, анімаційних ефектів. 

Показ презентацій. Глобальні комп’ютерні мережі. Пошук інформації в 

INTERNET. Електронна пошта. Види і методи пошуку інформації в 

INTERNET. Вітчизняні і зарубіжні пошукові системи і каталоги ресурсів. 

Створення пошукових запитів. Ефективні стратегії пошуку інформації. Бази 

даних. Електронні бібліотеки. Ресурси INTERNET для науки і освіти. 

INTERNET для соціальних працівників і соціологів – найважливіші 
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інформаційні сайти. Списки розсилання, дискусійні групи, телеконференції, 

чати. 

Індивідуальний проект: 1. Підготовка, відправка і отримання 

електронних листів. Адресна книга та інші поштові функції. Пошук 

електронних адрес. Програмне забезпечення електронної пошти. 

2. Розроблення презентації соціальної реклами (тема за вибором). 

3. Проведення інтерв’ювання й анкетування (група опитуваних за вибором). 

– Систематизація й узагальнення понять, з якими студенти 

ознайомилися на заняттях з різних навчальних курсів. 

Сформовані поняття: «соціальна робота», «соціально-педагогічна 

робота», «соціальна послуга», «медична послуга» («Основи психології», «Вступ 

до мовознавства», «Вікова психологія», «Основи психогігієни»). 

Проблемні питання із теми: «Соціальна робота в системі охорони 

здоров’я»: 1. Соціальні механізми надання медичних послуг представникам 

групи «ризику». 2. Соціальні механізми надання медичних послуг інвалідам, 

ВІЛ-інфікованим. 3. Соціальні механізми надання медичних послуг людям 

похилого віку. 4. Соціальні механізми надання медичних послуг дітям із 

неблагополучних сімей; дітям, які зазнали насильства у сім’ї, дітям-інвалідам, 

дітям-сиротам. 5. Система освітніх програм із профілактики асоціальних явищ. 

Індивідуальні проекти: 1. Медичний та соціально-педагогічний супровід 

ВІЛ-інфікованої дитини. 2. Медичний та соціально-педагогічний супровід ВІЛ-

позитивної вагітної жінки у країнах Західної Європи та Україні. 3. Медичний та 

соціально-педагогічний супровід осіб із наркозалежністю у країнах західної 

Європи та Україні. 4. Медичний супровід дітей позбавлених батьківських прав. 

5. Психолого-медичний та соціально-педагогічний супровід дітей-інвалідів. 

6. Психолого-медичний та соціально-педагогічний супровід бездомних дітей. 

7. Психолого-медичний та соціально-педагогічний супровід з дітьми вулиці. 

8. Психолого-медичний та соціально-педагогічний супровід неповнолітніх 

матерів в Україні. 9. Медичний супровід людей похилого віку. 10. Психолого-

медичний та соціально-педагогічний супровід дітей – жертв насильства. 
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Принцип варіативності регламентує внесення до змістового блоку 

навчального курсу навчальних елементів, які визначають особливості обраного 

фаху. 

2. Принципи формування операційно-процесуального блоку навчального 

курсу за вибором – дозованої послідовності й доступності. 

Принцип дозованої послідовності визначає розподіл навчальних 

елементів змістового блоку навчального курсу за вибором на окремі дози для 

побудови змістовно-логічних зв’язків між ними і врахування пізнавальних 

можливостей і визначеного результативного рівня попередньої підготовки 

студентів. Окреслений принцип визначається закономірностями навчання – 

ефективність навчання залежить від досягнутих на попередньому етапі 

результатів; продуктивність засвоєння заданого обсягу знань, умінь 

пропорційна кількості навчального матеріалу або обсягу необхідних дій [38; 

100]. 

Принцип доступності вимагає формування обсягу змістового блоку 

навчального курсу, способу викладу наукової інформації, порядку внесення й 

оптимальної кількості нових елементів навчального курсу за вибором 

відповідно до реальних можливостей студентів, рівня сформованості їхніх 

предметних компетенцій [68]. 

Принцип ізоморфності дає змогу орієнтуватися на певні обмеження, що 

враховують доцільні співвідношення наукового й навчального складників у 

змісті навчального матеріалу; також на низку педагогічних вимог, що 

висуваються до специфіки змісту навчального матеріалу. Доцільні 

співвідношення наукового й навчального складників у змісті навчального 

матеріалу коригує принцип ізоморфності змісту навчального матеріалу змісту 

відповідної галузі наук і принцип мінімізації внесення наукової інформації до 

змісту навчального матеріалу. Принцип ізоморфності передбачає необхідність 

переведення змісту навчального предмета, структурних елементів і смислових 

одиниць науки.  
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Принцип мінімізації висуває тезис про те, що лише такий зміст 

навчального курсу можна вважати засвоюваним, у якому не можна нівелювати 

жодного навчального елемента. На наше переконання, окреслені два принципи 

дають змогу накреслити шлях відбору змісту навчального матеріалу, що 

забезпечує реалізацію вимог необхідності й достатності його обсягу. 

Педагогічними вимогами до специфіки змісту навчальних матеріалів у 

процесі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів визначаємо такі: 

– зміст навчального матеріалу має надати змогу викладачу висвітлити в 

навчальному процесі студентам методологію як основу побудови наукових 

знань і практики (окреслена вимога передбачає необхідність реалізації в 

навчальному процесі принципу світоглядного спрямування навчання за 

соціально-педагогічним фахом);  

– зміст навчального матеріалу має давати змогу викладачеві 

висвітлювати під час навчального процесу майбутнім фахівцям логіку тієї 

науки, відображенням якої є навчальний предмет (вимога передбачає 

необхідність реалізації в навчальному процесі принципу науковості навчання);  

– зміст навчального матеріалу має уможливлювати розв’язання 

викладачем в навчальному процесі частково-дидактичних цілей на основі 

викладу матеріалу студентам відповідно до їхніх вікових і психологічних 

можливостей сприйняття (вимога передбачає реалізацію в навчальному процесі 

принципу доступності навчання); зміст навчального матеріалу має містити таку 

інформацію, засвоєння якої уможливлює застосування предметних знань у 

практичній діяльності (вимога передбачає реалізацію в навчальному процесі 

принципу фахового спрямування навчання майбутніх соціальних педагогів). 

Врахування під час відбору наукової інформації окреслених вимог можна 

забезпечити на основі моделювання.  

Правомірність моделювання за такого аналізу зумовлюється тим, що, з 

одного боку, підготовка майбутніх фахівців передбачає використання 

сукупності форм і способів подання наукової інформації у змісті навчального 

матеріалу, різних за змістовим навантаженням і складністю; з іншого, – 
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інваріантність елементів наукової інформації відносно форм і способів їх 

подання. 

З огляду на складність дидактичного об’єкта – наукової й навчальної 

інформації – доцільним є подання його у формі конструктивної моделі. 

Прикладом може слугувати модель наукової і навчальної інформації у змісті 

навчального курсу циклу професійної науково-предметної підготовки 

нормативної частини циклу психолого-педагогічної професійної і практичної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів (табл. 2.1.). Орієнтовні типи 

навчальних елементів становлять елементний склад семантико-процедурної 

моделі змістового блоку курсу за вибором (на прикладі курсу «Соціально-

педагогічна діяльність в умовах вітчизняної школи: проблемні питання»): 

 
Таблиця 2.1 

Групи навчальних елементів та їх зміст 

Зміст групи 
Приклад навчального елемента з курсу 

«Соціально-педагогічна діяльність в умовах 
вітчизняної школи: проблемні питання» 

Поняття (категорії; терміни; поняття; 
позначення) 

Соціально-педагогічна технологія 

Явища (властивості; явища; факти; 
спостереження; твердження; опис об’єктів; 
механізмів тощо) 

Соціально-педагогічний вплив засобом використання 
технологій 

Відношення (співвідношення; теореми; закони; 
концепції; правила; гіпотези; теорії; моделі 
фізичні і математичні; залежності, у тому разі 
аналітичні, графічні та логічні; структури тощо) 

Класифікація соціально-педагогічних технологій 

Алгоритми (алгоритми діяльності, у тому числі 
алгоритми розв’язування задач, доведення 
теорем, рівнянь тощо; послідовності дій; 
процедури; правила прийняття рішень; 
поведінки і таке інше) 

Проектування життєвого шляху особистості й 
історичного шляху спільноти за допомогою методики 
«Каузометрія» Є.І. Головахи та О.О. Кроніка. 

 
Індивідуальні проекти, спрямовані на апробацію 

соціально-педагогічних технологій: 
– Соціальна реклама в системі середньої школи. 
– Соціальна реклама в системі вищої школи. 
– Тренінгові вправи «Шахи», «Шприц», мозковий штурм 

«Навіщо люди вживають наркотики та алкоголь?» 
– Освітня методика соціальної роботи: криза як потенціал 

зростання.  
– Освітня методика соціальної роботи: кризова глибинна 

символіка.  
– Конструювання психотерапевтичної казки як 

актуалізація ресурсів самодопомоги. 
 

Класифікація соціально-педагогічних технологій:  за обсягом (цілісні – 

орієнтовані на загальний цикл роботи від виявлення проблеми до її вирішення,  
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часткові – спрямовані на розв’язання окремого завдання); за призначенням 

(цільове призначення; комплексне); за структурою (загальні (функціональні), 

конкретні); за суб’єктом (лише починає працювати у соціальній сфері, має 

певний досвід роботи; висококваліфікований спеціаліст); за суб’єктом (за 

соціальною ознакою – учень, студент, військовослужбовець, сім’я тощо; за 

віковою ознакою – дитина, підліток, юнак, людина похилого віку; за кількісною 

ознакою – окрема особистість, група, колектив). Питання винесені для 

проблемного обговорення (табл. 2.2.). 

Таблиця 2.2 

Питання для проблемного обговорення 
Написати додаткові характеристики кваліфікаційних ознак у таблицю: 
 

 Загальна технологія 
Міждисциплін

арна 
технологія 

Характе-
ристика 

Особливості 
застосування 
в соціально-
педагогічній 

роботі 
 Соціальна діагностика    
 Соціальна профілактика    
 Соціальна адаптація    
 Соціальна реабілітація    
 Соціальна корекція і терапія    
 Соціальне проектування    
 Соціальне прогнозування    
 Соціальна експертиза та оцінка 

ефективності 
   

 Соціальне посередництво    
 Соціальне консультування    
 Соціальне забезпечення    
 Соціальне страхування    
 Соціальна опіка та піклування    

 

3. Принципи формування діагностувального блоку навчального курсу за 

вибором – операціоналізації цілей і діагностування. 

Принцип операціоналізації цілей (діяльнісний) навчального курсу 

ґрунтується на ієрархії цілей, схарактеризованої в ряді робіт Н. Тализіної [244], 

яка обґрунтувала ідею наступністю цілей різних рівнів, що забезпечує їх 

сприймання як певної системи; здійснила опис цілей мовою задач, що їх мають 
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уміти розв’язувати студенти, що завершили вивчення того чи іншого курсу 

навчання. Згідно з принципом операціоналізації цілей до навчального курсу 

мають бути внесеними у формі завдань цілі всіх рівнів, яких можна повністю 

або частково досягти у процесі вивчення цього курсу. Визначений принцип 

детермінований закономірністю навчання – результати навчання перебувають у 

пропорційному взаємозв’язку із значущістю засвоєння навчального змісту 

студентів, виробленням стійкої мотивації до навчання. 

Принцип діагностування передбачає внесення до навчального курсу 

системи контрольних завдань (засобів оцінювання), за допомогою яких буде 

прийматися рішення щодо засвоєння на певному рівні того чи іншого елемента 

навчального курсу, рівня освоєння курсу в цілому або його окремих частин 

(теми, змістового модуля, навчальної дисципліни) [244; 245]. 

Стосовно системи контрольних завдань навчального курсу за вибором 

слід зазначити, що вона має задовольняти всі принципи контролю. Крім того, 

для обґрунтованості коригувальних дій має виконуватися валідність методу 

(ідеться про відповідність того, що вимірюється певним методом, оскільки 

метод має вимірювати). Якщо йдеться про тестування діяльності певного рівня, 

то кваліфікаційні завдання, що пропонуються в тесті, мають відповідати саме 

цьому рівню складності, тобто їх не можна виконати засобами діяльності більш 

низького рівня. 

Критерієм, який дає змогу структурувати навчальний матеріал у змісті 

варіативної частини фахової підготовки працівників соціальної галузі в 

контексті теорії фахового навчання, є профіль навчання (фахове спрямування), 

визначаючи й забезпечуючи спрямованість навчання на врахування і 

задоволення конкретних індивідуальних і професійно орієнтованих освітніх 

потреб майбутніх фахівців, що реалізується в організації дидактичного процесу, 

у процесі здійснення якого досягаються цілі фахово орієнтованого навчання 

студентів. 

Ідеальний і бажаний результат фахової освіти фіксується в освітніх 

структурно-змістовних моделях професії та професійної діяльності у формі 
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сукупності кваліфікацій; основною нормативно-регулювальною моделлю 

одночасно, що є рівномірно еталоном і приписом, тобто нормою, є 

кваліфікаційна характеристика [61; 62]. 

До того ж, відповідно до сучасних євроінтеграційних тенденцій, 

значимим є сприйняття міжнародної системи професійних компетентностей 

(здатностей) особистості. У праці «Таксономії освітніх завдань. Довідник 1: 

Когнітивна сфера» відомого науковця Бенджаміна Блума, зазначено, що 

навчання – це процес і що викладачі мають розробляти такі уроки і завдання, 

які сприяли б досягненню учнями поставлених цілей. Важливим внеском 

Б. Блума в освіту стали запропоновані ним рівні розумового поведінки – від 

простого відтворення фактів ні нижчому рівні до процесу аналізу і оцінки на 

вищому. Його публікація «Таксономії освітніх завдань. Довідник 1: 

Когнітивна сфера» широко використовується у всьому світі при підготовці 

навчальних програм і оцінювальних матеріалів [268]. Доцільність 

розроблення в рамках нашого дослідження загальної еталонної моделі 

навчального курсу за вибором пояснюється необхідністю цілісного 

сприйняття соціально-педагогічної фахової діяльності (роботи) соціального 

педагога, системоутворювальним компонентом якої є фахова компетентність. 

У дослідженні враховано, що еталонна модель навчального курсу за вибором 

майбутнього соціального педагога не може бути нами використана 

достеменно через специфіку об’єкта дослідження, водночас модель 

максимально уможливлює розуміння багатоаспектності соціально-

педагогічного фаху, взаємозв’язку різних критеріїв її оцінки й місця 

показників дидактичної компетентності в цілісній критеріальній 

структурі [7].  

Оскільки визначальним компонентом структури навчального профілю у 

змісті фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів є зміст навчання, у 

формуванні курсів за вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки 

необхідно виходити насамперед із принципу поглиблення фахової підготовки 

студентів. З огляду на викладене, висновуємо, що навчальний процес 
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відповідно до розроблених курсів за вибором має забезпечувати вивчення 

специфічних фахових відомостей і формування відповідних умінь та 

компетентностей. Досягнення співвідношення між базовою і фахово 

орієнтованою спрямованістю навчання майбутніх соціальних педагогів у змісті 

психолого-педагогічної підготовки уможливлене за умови впровадження 

раціональної системи навчальних курсів за вибором, у яких реалізується зміст 

фахової підготовки: 

1) базові навчальні курси у змісті інваріантної підготовки, які 

вивчаються в обсязі й на рівні, що задає Державний стандарт вищої 

педагогічної освіти;  

2) фахово орієнтовані (спеціальні) навчальні курси, безпосередньо 

пов’язані із відповідним профілем.  

Зміст і рівень вивчення навчальних курсів інваріантної фахової 

підготовки безумовно ширший і глибший від передбаченого Державним 

стандартом стосовно кваліфікації фахівців.  

Навчальні курси першої групи є базовими, другої – фахово 

орієнтованими, рівні їх вивчення є відповідними рівневі стандарту. Предмет 

презентованих груп у своїй сукупності дискурсує сукупність навчальних 

курсів, визначених державним стандартом для реалізації інваріантного 

складника змісту навчання відповідно до фахової підготовки за напрямом 

«соціальна педагогіка».  

Навчальні курси за вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів посідають особливе місце у структурі змісту 

фахового профілю відображають і визначають специфіку фаху (соціальна 

педагогіка), з одного боку, з іншого, – становлять дієвий засіб забезпечення 

індивідуальних освітніх потреб майбутніх фахівців соціонімічного профілю, які 

водночас охоплюють доволі широке поле інтересів поза межами обраного 

профілю.  

Отже, курси за вибором є тим основним педагогічним засобом, який 

забезпечує ефективну варіативну фахову підготовку майбутніх соціальних 
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педагогів у вищих педагогічних навчальних закладах; уможливлює 

особистісне проектування і надає змогу певною мірою нівелювати 

суперечність між чинними державними вимогами до фахової підготовки 

майбутніх соціальних педагогів і їх індивідуальними інтересами, нахилами і 

потребами, що стосуються подальшої фахової діяльності.  Викладене дає 

змогу зробити такі узагальнення щодо функцій навчальних курсів за вибором 

у змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів: 

фахово формувальна (цикл професійної і практичної підготовки) й 

індивідуально-розвивальна. Зазначені функції зумовлюють доцільність 

виокремлення двох основних типів навчальних курсів за вибором, кожен із 

яких реалізує переважно одну із цих функцій (спеціальні навчальні курси 

(спецкурси): навчальні курси за вибором (варіативна фахова підготовка у 

змісті професійної науково-предметної підготовки соціальних педагогів). 

Отже, навчальний курс за вибором у системі фахово орієнтованого 

навчання майбутніх соціальних педагогів у змісті психолого-педагогічної 

підготовки становить навчальний курс, який поряд із фаховими навчальними 

курсами (психолого-педагогічна і методична підготовка) визначає специфіку 

кожного конкретного навчального профілю, те сутнісне, що відрізняє певний 

профіль від іншого. Зміст, закладений у групі спеціальних навчальних курсів 

певного навчального профілю (в межах відведених на їх вивчення годин 

варіативного освітнього компонента) є органічним складником змісту профілю 

«Соціальна педагогіка», відповідно є обов’язковим для опанування майбутніми 

фахівцями соціально-педагогічної галузі, які обрали визначений профіль 

навчання.  

Залежно від пріоритетного дидактичного завдання, яке реалізують 

навчальні курси за вибором, можна виокремити такі їх основні різновиди: 

1. Курси за вибором, спрямовані на поглиблене вивчення окремих 

розділів фахових дисциплін, передбачені навчальною програмою з навчального 

курсу у змісті професійної науково-предметної підготовки. 
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2. Курси за вибором, які розкривають фахово-практичний аспект 

знань, набутих у процесі вивчення базових дисциплін у змісті професійної 

науково-предметної підготовки. 

3. Курси за вибором, які містять дидактично оброблену галузь нових 

знань, дотичних або співвідносних із психолого-педагогічною галуззю, які 

представлені недостатньою мірою у змісті професійної науково-предметної 

підготовки задля вироблення фахових умінь і навичок. 

4. Курси за вибором з наукових основ, сучасних технологій. 

Розроблення у змісті оволодіння змістом курсів за вибором у формуванні 

наукового світогляду майбутніх соціальних педагогів буде ефективним за 

умови забезпечення інтеграції здобутих фахово орієнтованих знань. 

5. Курси за вибором міжпредметного узагальнювального характеру, 

які на основі інтеграції здобутих у процесі фахової підготовки, завершують 

формування цілісних психолого-педагогічної й соціально-гуманітарної картин 

світу.  

Забезпечення інтеграції знань у змісті інтегративного навчального курсу 

за вибором як ефективного засобу формування фахової компетентності 

майбутніх соціальних педагогів уможливлює:  

1) повернення до того, що вивчалося; коли вивчення однієї й тієї ж 

частини навчального курсу повторюється кілька разів, причому його зміст 

поступово розширюється, збагачується новими відомостями, зв’язками, 

залежностями; на початковому етапі навчання студентам надаються 

елементарні уявлення, які мірою накопичення предметних знань та умінь, 

розширенням пізнавальних можливостей поступово поглиблюються;  

2) аналіз проблеми, аналізованої на початковому етапі навчального курсу, 

здійснюється глибоше й концептуальніше, з урахуванням стратегій побудови її 

розв’язання у динамічному соціальному простору, водночас розширюючи й 

поглиблюючи сукупність знань, умінь та навичок. 

Результати навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів на 

інтегративних заняттях визначаються за критеріями:  
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– створення єдиного уявлення про проблему у змісті психолого-

педагогічної підготовки;  

– розширення світогляду в межах розвитку соціально-педагогічної науки; 

– формування культури суджень, поглиблення аргументації, ступінь 

переконаності в підсумках обговорення соціально-педагогічної проблеми, 

соціокультурної ситуації; 

– вияв елементів творчого мислення;  

– емоційне залучення до поставленої  проблеми в межах соціально-

педагогічної галузі. 

З врахуванням міжпредметного характеру навчального матеріалу 

визначаємо принципи відбору навчального матеріалу для соціокультурного 

мінімуму під час структурування навчального матеріалу навчальних курсів за 

вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів необхідно керуватись такими принципами, як:  

– комунікативність (діалогічність) – відбір мовних одиниць і 

відповідних усталених словосполучень; реалізація моделі діалогу, полілогу, які 

організують і забезпечують спілкування відповідно до категорії населення;  

– функціональність – використання мовних одиниць для досягнення 

повноцінного міжособистісного спілкування;  

– соціокультурно-семантична цінність – відбір структурних навчальних 

фрагментів із соціокультурним змістом; 

– стійкість і стандартність – відібрані навчальні фрагменти із 

соціокультурним змістом і соціально-педагогічною проблематикою мають бути 

стандартними, готовими для використання в певній ситуації за певних умов; 

вони не конструюються, а відтворюються у процесі навчального обговорення 

навчальної ситуації; 

– повторюваність і частотність – мається на увазі кількісний показник 

вивчення й аналізу, спостереження над навчальними елементами / фрагментами 

соціально-педагогічного змісту. 
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Інтегровані зв’язки навчальних курсів у процесі фахової підготовки 

майбутніх соціальних педагогів сприяють формуванню активної особистості, 

об’єктивній і всебічно інформаційній соціально-педагогічній картині світу; 

активному застосуванню знань студентами під час проходження навчальних 

практик (соціально-виховній; корекційно-реабілітаційній), де набуті знання 

виявляють свій прикладний характер (табл. 2.3): 

Таблиця 2.3  

Блок дисциплін системи психолого-педагогічної підготовки бакалавра 
напряму підготовки «Соціальна педагогіка» * 

 

Курс Назва дисципліни К-сть 
кредитів Семестр

1 Вступ до спеціальності 
Загальна психологія 
Педагогіка 
Навчальний курс за вибором 
Основи соціономічного фаху 
Культура фахового мовлення соціального педагога 

4,0 
9,0 
8,0 

 
1,5 
1,5 

1 
1,2 
1,2 

 
2 
2 

2 Вікова психологія 
Педагогічна психологія 
Соціальна психологія 
Соціальна педагогіка 
Навчальний курс за вибором 
Основи соціолінгвістики 
Міжкультурна комунікація 
Практична психологія в системі сучасної вітчизняної 
соціальної роботи 

5,0 
3,5 
6,5 
9,0 

 
1,5 
1,5 
1,5 

3 
4 
4 

3,4 
 
3 
4 
4 
 

3 Соціальна психологія 
Спеціальна педагогіка 
Методика соціально-виховної роботи 
Соціально-психологічне консультування 
Навчальний курс за вибором 
Соціальна політика:  вітчизняний і зарубіжний досвід  
Психологія соціально-педагогічної діяльності 
Теорія комунікацій 
Дидактичні засади вищої педагогічної освіти майбутніх 
соціальних педагогів 
Основи соціально-педагогічної творчості 
Соціально-педагогічна діяльність в умовах вітчизняної школи: 
проблемні питання 
Правові аспекти роботи соціального педагога 

6,5 
3,0 
3,0 
3,0 

 
1,5 
2,0 
2,0 

 
2,0 
2,0 

 
5,0 
1,5 

4,5 
5 
6 
6 
 
6 
5 
6 
 
6 
5 
 
6 
5 

 
                                                 
* Авторський фрагмент навчального плану підготовки бакалавра напряму підготовки «Соціальна педагогіка» 



119 
 

Продовження таблиці 2.3 
 

Курс Назва дисципліни К-сть 
кредитів

Семестр

4 Технології соціально-педагогічної діяльності 
Соціально-педагогічна профілактика деліквентної поведінки 
Соціально-педагогічна робота 
Соціалізаційні механізми: проблемні питання 
Навчальні курси за вибором 
Інноваційні аспекти вітчизняної соціально-педагогічної 
роботи 
Інноваційні технології соціально-педагогічної роботи 
Комунікативні процеси у соціально-педагогічній діяльності 
Методи наукових досліджень  
Соціальна інформатика 
Інформаційні технології у змісті соціально-педагогічної 
діяльності 

9,5 
2,5 
5,0 
6,0 

 
2,0 

 
3,0 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

7,8 
7 
8 
7 
 
7 
 
7 
8 
8 
7 
8 

 

2.3. Дидактична модель формування навчального курсу за вибором 

у структурі психолого-педагогічної підготовки соціальних педагогів 
 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти здійснення практичної 

підготовки соціальних педагогів має свою фахову специфіку, зумовлену 

соціокультурним процесом становлення і розвитку фаху соціального педагога. 

Підготовка фахівців для соціально-педагогічної галузі у вищих навчальних 

закладах України має достатньо молодий вік, тому однією з актуальних 

науково-практичних проблем, яка потребує розроблення теоретичних і 

технологічних засад, є процес підвищення фахового рівня соціальних педагогів 

[80; 81]. Суттєвим, з огляду на професіоналізацію, є практичне навчання 

студентів, зорієнтоване на формування необхідних фахових умінь і навичок, 

становлення стійкої мотивації активної фахової діяльності взагалі, і 

розроблення варіативної частини у структурі змісту навчання майбутніх 

фахівців – зокрема [127; 179]. 

Значним недоліком навчальних планів і програм підготовки соціальних 

педагогів у вищих навчальних закладах є перевага теоретичного блоку 

дисциплін над практичним, пов’язаним із формуванням умінь і навичок. Також 



120 
 
слід відзначити, що на сьогодні не вироблено загальної концепції щодо 

практичної підготовки соціальних педагогів. 

Зміст характеристик, яким має відповідати випускник вищого закладу 

освіти, зосереджено в освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра, 

спеціаліста, магістра за певним напрямом підготовки. На першому етапі у 

структуруванні змістового блоку навчального курсу здійснюється у процесі 

формування галузевих стандартів вищої освіти у вигляді освітньо-кваліфікаційних 

характеристик та освітньо-професійних програм. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика містить спеціальний розділ, у якому надається перелік 

виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь щодо розв’язання типових 

задач діяльності. Визначено продукт праці (кінцевий результат, ціль праці); 

предмет, на який спрямована праця фахівця (матеріал, механізм, природний 

об’єкт, людина тощо); засоби праці (машини, механізми, інші знаряддя праці); 

процедури (способи) праці (технологія, процес діяльності, організація і таке інше); 

умови, в яких відбувається праця фахівця. На основі аналізу змісту типових задач 

діяльності формується система умінь, яка містить інформацію про зміст кожної 

виробничої функції, назви типових задач, характерних для неї, шифри та зміст 

умінь, які необхідні фахівцю для рішення типових задач, з визначенням 

необхідного рівня сформованості кожного з них [50; 169].  

Вимоги до соціально значущих властивостей і якостей випускника 

вищого навчального закладу наводяться у вигляді переліку здатностей 

розв’язувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи умінь, що 

є відображенням наявності цих здатностей. В освітньо-професійній програмі 

визначається нормативний зміст навчання, встановлюються вимоги до змісту, 

обсягу й рівня освітньої та професійної підготовки навчання фахівця 

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня певної спеціальності [82;83; 84; 

85; 107].  

Отже, освітньо-професійна програма має передбачати змістові модулі, що 

встановлює відповідність між змістом конкретних умінь (з встановленим 

необхідним рівнем його засвоєння), назвою змістовних модулів, що 



121 
 
забезпечують їх формування, та мінімальною кількістю годин (кредитів) для 

вивчення кожного модуля. Змістовні модулі об’єднуються у змістові блоки, для 

яких регламентується мінімальна кількість навчальних годин їх вивчення. 

Освітньо-професійна програма містить перелік навчальних дисциплін із 

зазначенням змістових блоків, що внесені до їх змісту, а також мінімальну 

кількість годин для вивчення кожної навчальної дисципліни.  

Процес окреслення міжпредметної (соціально-педагогічної) галузі для 

формування змістового блоку навчальних курсів за вибором передбачає 

розв’язання таких задач: 1) розробляти та коригувати навчальні плани та 

програми навчальних курсів (дисциплін) інваріантної і варіативної частин; 

2) розробляти засоби діагностування рівня освітньо-професійної підготовки 

фахівця; 3) визначати зміст навчання як базу для опановування новими 

спеціальностями, кваліфікаціями; 4) визначати зміст навчання в системі 

перепідготовки та підвищення кваліфікації; 5) визначати нормативний термін 

навчання; 6) аналізувати наявні міжпредметні зв’язки і прогнозувати їх. 

Тематична модель формування змісту курсів за вибором, 

використовувана у практиці вищої школи як перелік розділів і тем, що 

підлягають вивченню (типові та робочі програми навчальних курсів), у процесі 

підготовки майбутніх соціальних педагогів має відображати загальну структуру 

навчального курсу, яка потребує подальшої конкретизації (рис. 2.1). 

При проектуванні моделі ми виходили з визнання потреб сучасного 

суспільства в активно діючих фахівцях соціально-педагогічної галузі із широким 

діапазоном можливостей, готових до ефективної командної діяльності, здатних до 

постійної самоосвіти та самовдосконалення, спрямованих на творчу 

самореалізацію у змісті соціально-педагогічної діяльності.  

Стратегічною метою викладача стає не формування знань, умінь і 

навичок, а створення відповідних умов для стимулювання безперервного 

саморозвитку студента як цілісної особистості та його розвитку в рамках 

безперервної  фахової освіти й самоосвіти, активізації здатності до рефлексії 

і   самокерування,   необхідних   як   для   майбутньої   соціально-педагогічної 
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Рис. 2.1. Модель формування змісту курсів за вибором у структурі 
психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

 

Рівні функціонування: особистісний, 
комунікативний, когнітивний, технологічний 

Форми 
організації: 
переважання 
форм спільної 
навчальної 
діяльності 
(процеси 
проектування, 
діалогізації); 
педагогічна 
практика; 
самостійна 
робота; 
проектування. 

Критерії: потребово-мотиваційний (пізнавальна умотивованість);  
цілепокладальний, виконавчий (готовність навчання у спільній 
навчальній і тренінговій роботі); результативний (проективна і 
виконавча здатність; якість засвоєння навчального курсу); 
рефлексивний (рефлексивний і емпатійний складники)

Результат: усвідомлена, раціональна і продуктивна 
навчально-пізнавальна діяльність, безперервний  

освітній розвиток й особистісний саморозвиток 
майбутніх соціальних педагогів 

Соціальне замовлення: підготовка висококваліфікованого фахівця 
соціально-педагогічної галузі – особистості, яка саморозвивається й 
самоактуалізується (рефлексія, емпатія, соціальний інтелект) 

Мета: підвищення якості фахового навчання, спрямування студентів до 
постійної самоосвіти й саморозвитку шляхом формування навчальних 
курсів за вибором у структурі психолого-педагогічної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів 

Підходи: особистісно орієнтований; компетентнісний; 
діяльнісний 
Принципи: фахового спрямування; системності; 
фундаментальності; урахування міжпредметних 

Завдання: побудова навчального процесу на основі 
системи взаємодій, яка виробляє певні якості – 
здатності соціального педагога, сприяючи її 
самопізнанню, самовизначенню, самореалізації 

Зміст навчального курсу за вибором: структурування, 
систематизація й інтеграція навчального матеріалу 

Засоби:1) забезпечення 
загальної процедури 
саморозвитку через активну 
навчально-пізнавальну 
діяльність; застосування 
інформаційно-комунікативних 
технологій навчання як  
засобу активізації  
навчально-пізнавальної  
діяльності; 
інтенсифікація й активізація 
форм і методів навчання; 
2) підручники нового 
покоління; модель; довідкова 
література. 

Методи: 
відповідність 
методів  
засобам  
засвоєння 
студентами 
змісту  
навчального 
курсу 
за вибором 
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: 1) спрямовані на поглиблене вивчення окремих розділів фахових дисциплін, передбачені навчальною
 

програмою
 з навчального курсу; 2) які розкриваю

ть фахово-практичний аспект знань, набутих у процесі вивчення базових дисциплін;  
3 ) які містять дидактично оброблену галузь нових знань, дотичних або співвідносних із психолого-педагогічною

 галуззю
; 
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діяльності, так і у сфері власної життєтворчої діяльності взагалі. Організація 

саморозвитку і професійного становлення студентів забезпечується стійкими 

ціннісними орієнтаціями й системою предметно-діяльнісних здатностей, які 

розвиваються шляхом діяльнісної організації навчання і становлять основу 

грамотного, технологічно організованого педагогічного процесу у вищому 

навчальному закладі. Організація освітнього простору для здійснення 

ефективної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх спеціалістів 

забезпечується необхідними дидактичними умовами [64]: організація навчання 

відповідно до ієрархічної закономірності процесу засвоєння знань (від нижчого 

рівня до вищого); цілеспрямована педагогічна діяльність щодо активізації у 

студентів операційних структур мислення; формування у студентів навичок 

самоорганізації; зміщення акцентів у навчанні з передачі знань на опанування 

способами дії з ними; адекватне застосування методик констатувального та 

коригувального контролю. 

Результативність й ефективність курсів за вибором у змісті фахової 

підготовки майбутніх соціальних педагогів забезпечується такими 

дидактичними умовами:  

1) інтеграцією дисциплін у межах тематичних блоків;   

2) активізацією професійної спрямованості змісту навчальної діяльності 

майбутніх соціальних педагогів на основі реалізації технологічного підходу; 

3) індивідуалізації змісту навчальної діяльності майбутніх соціальних 

педагогів шляхом її рефлексування [120]. 

Серед організаційно-педагогічних умов, необхідних для ефективної 

організації навчання курсів за вибором у змісті психолого-педагогічної 

підготовки визначаємо насамперед створення позитивного психологічного 

клімату під час навчання, що стимулює студентів до самореалізації й 

конструктивної співпраці.  

Оскільки навчання психолого-педагогічних дисциплін передбачає 

активне застосування інтерактивних технологій, організаційно-педагогічною 

умовою є відповідне матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного 
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процесу, а також дотримання правил спільної діяльності під час групового 

обговорення навчальних проблем. 

Якщо дидактичні умови потрактовуються як змістовна характеристика 

компонентів, що констатують систему навчання, то психолого-педагогічні 

умови визначаються як характеристика чинників, що створюють необхідне 

психологічне підґрунтя для адекватного перебігу навчально-виховного 

процесу: відсутність будь-якого тиску викладача на студентів задля вироблення 

рефлексійної позиції під час обговорення фахово орієнтованих питань; 

стимулювання розвитку всіх сфер навчально-пізнавальної діяльності 

(потребово-мотиваційної, цілепокладальної, виконавчої, рефлексійної) з метою 

її активізації; формування й дотримання позитивного психологічного клімату в 

навчальному колективі, спрямованому на успішне функціонування навчальної 

взаємодії; дотримання суб’єктами навчально-виховного процесу норм та 

правил співдіяльності; урахування особливостей групової динаміки при 

організації групових форм навчально-пізнавальної діяльності; урахування 

особливостей людського сприйняття, насамперед, чергування фаз підйому та 

спаду розумової активності, а також фаз вироблення рефлексійної й емпатійної 

позицій майбутніх соціальних педагогів. 

Варто підкреслити, що в основу функціонування експериментальної 

моделі було покладено дотримання визначених дидактичних умов, проте 

ефективна реалізація навчання курсів за вибором у структурі психолого-

педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів забезпечується за 

комплексного підходу щодо визначення та виконання організаційних, 

дидактичних та психолого-педагогічних умов навчання.  

Структура педагогічної діяльності, що здійснюється відповідно до 

технологічної моделі, та функціональні зв’язки між компонентами цієї 

структури: 1) відповідають концепції безперервної фахової освіти протягом 

усього життя, оскільки спрямованість на стимулювання студентів до саморо-

звитку засобами пізнавальної діяльності формує психологічну готовність до 

постійної самоосвіти та фахового вдосконалення; 2) створюють умови для 
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творчої самореалізації, ґрунтуючись на концепції саморозвитку особистості, 

виходячи з принципу гуманізації, людиноцентричності і природовідповідності 

навчально-виховного процесу; 3) сприяють формуванню суспільно значущих 

особистісних якостей (толерантність, демократичність, адекватність 

самооцінки, відповідальність, готовність до спільної діяльності, емпатія) 

шляхом організацій колективної та індивідуальної миследіяльності; 

4) формують активну життєву позицію, спрямовують майбутніх соціальних 

педагогів до життєтворчості та розроблення стратегії власного життя на основі 

діяльнісної основи фахового навчання й самонавчання. 

Авторська модель формування змісту навчальних курсів за вибором у 

структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів є 

достатньою основою для отримання прогнозовано-позитивних наслідків 

навчання. Модель може бути використаною при створенні навчальних планів 

підготовки фахівців відповідного напряму, а також із додатковою 

спеціалізацією «соціальна робота» і відповідної кваліфікації, типових і робочих 

навчальних програм із визначенням оптимальних навчальних навантажень на 

кожний вид навчальних занять, створенні підручників нового покоління, 

навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок, іншої 

навчально-методичної літератури, при діагностуванні рівнів засвоєння 

навчальних елементів курсу після проведення одного конкретного заняття 

(лекції, семінарсько-практичного, лабораторно-практичного), після вивчення 

певної теми, тематично співвідносних тем, змістовного блоку, навчальної 

дисципліни, навчального курсу в цілому, при проведенні державної підсумкової 

атестації. 

Основні результати дисертації, що стосуються характеристики сучасного 

стану теорії і практики формування навчальних курсів за вибором у вищих 

закладах освіти ІІІ–IV рівнів акредитації, викладено у таких працях автора: 

[114; 120]. 
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Висновки до другого розділу  

 

Провідними чинниками, що сприятимуть виробленню стратегії 

формування змісту курсів за вибором у структурі психолого-педагогічної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів, є:  

1) інтеграційні процеси, що знайшли послідовне розгортання в системах 

освіти країн Європи в межах Болонського процесу, визначили пріоритетною 

самостійну діяльність у навчально-виховному процесі вищих навчальних 

закладів освіти;  

2) механізми інформатизації вітчизняної вищої освіти, здійснення яких 

орієнтує на забезпечення варіативності освітніх систем і навчальних закладів, 

гнучкості й динамічності освітнього процесу, його адаптації до соціальних 

умов, широке впровадження в навчальний процес ВНЗ сучасних освітніх 

технологій, що буде й надалі змінювати характер розвитку, накопичення 

навчальної інформації й оволодіння нею, а також трансформацію навчальної 

функції вищої соціально-педагогічної освіти;  

3) зміна суб’єктів соціально-педагогічного впливу, який передбачає 

розуміння особистості  майбутнього соціального педагога і її фаховий 

(людинотворчий) потенціал на рівні співвідношення з поняттям людини; 

полірівневої цілісності і відкритої динаміки особистісного утворення; 

соціалізації й реалізації в культурі взаємозв’язків з освітніми процесами; 

суб’єкта освіти. 

З огляду на викладене, психолого-педагогічна підготовка має створювати 

сприятливі умови для самоідентифікації особистості соціального педагога, 

оскільки специфіка фахової діяльності соціального педагога полягає не лише у 

трансляції суспільних цінностей, збереженні культурних констант, але і 

подальшого їх інноваційного розвитку на національному і світовому рівнях, а 

також формування соціального інтелекту майбутнього фахівця, який 

інтерпретується також як специфічне когнітивне утворення, що забезпечує 

ефективність соціальної активності особистості. 
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Пропозицією є додаткове введення фахово спрямованих дисциплін 

вільного вибору (навчальних курсів за вибором) студента, які б корелювали зі 

змістом навчальних практик соціально-педагогічного профілю: професійно-

орієнтованої, соціально-виховної й корекційно-реабілітаційної.  

Організація навчальної діяльності здійснюється як процес вивчення 

теорії навчання, психології, теорії соціальних систем, соціокультурного 

розвитку й культурології, відповідно, система організації навчальної діяльності 

майбутніх соціальних педагогів має враховувати досягнення психолого-

педагогічної наукової галузі: виникнення характерних для психолого-

педагогічної науки концептуальних засад і підходів до соціально-педагогічних 

механізмів, а також соціально-педагогічної діяльності навчальних інституцій; 

появу її як інноваційного напряму в науковій галузі, що уможливлює розгляд 

фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів як процес вивчення 

здобутків наукової школи у межах психолого-педагогічної галузі. Слушність 

висунутої пропозиції ґрунтується на перевазі дослідницького пошуку й 

управління ним майбутніми соціальними педагогами, а також впровадження в 

процес соціально-педагогічної діяльності новітніх технологій, які сприяють 

поєднанню традиційних методик й інноваційних здобутків щодо здійснення 

соціально-педагогічного впливу на представників різних соціальних категорій.  

Специфічні для психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів принципи навчання (фахового спрямування, науковості, 

фундаментальності, систематичності й системності, міжпредметних зв’язків, 

зв’язку теорії і практики, навчання з життям, доступності, стабільності і 

динамічності, єдності наукового і навчального процесу) надають змогу 

розроблення теоретичних основ моделі формування навчальних курсів за 

вибором за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка». 

Залежно від пріоритетного дидактичного завдання, яке реалізують 

навчальні курси за вибором, можна виокремити такі їх основні різновиди: 
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1. Навчальні курси за вибором, спрямовані на поглиблене вивчення 

окремих розділів фахових дисциплін, передбачені навчальною програмою з 

навчального курсу у змісті професійної науково-предметної підготовки.  

2. Навчальні курси за вибором, які розкривають фахово-практичний 

аспект знань, набутих у процесі вивчення базових дисциплін у змісті 

професійної науково-предметної підготовки.  

3. Навчальні курси за вибором, які містять дидактично оброблену галузь 

нових знань, дотичних або співвідносних із психолого-педагогічною галуззю, 

які представлені недостатньою мірою у змісті професійної науково-предметної 

підготовки задля вироблення фахових умінь і навичок.  

4. Навчальні курси за вибором з наукових основ, сучасних технологій. 

Результативність й ефективність курсів за вибором у змісті фахової 

підготовки майбутніх соціальних педагогів забезпечується такими 

дидактичними умовами:  

– інтеграцією дисциплін тематичних блоків; 

– активізацією фахового спрямування змісту навчальної діяльності 

майбутніх соціальних педагогів на основі технологізації; 

– індивідуалізації змісту навчальної діяльності майбутніх соціальних 

педагогів шляхом її рефлексування. 
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РОЗДІЛ 3. 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДИДАКТИЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ 

ЗМІСТУ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ У СТРУКТУРІ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

 

3.1. Організація й методи дослідно-експериментальної роботи 

 

Експериментальне дослідження ефективності розробленої моделі 

формування змісту курсів за вибором майбутніх соціальних педагогів у 

структурі психолого-педагогічної підготовки було здійснено на базі ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний  педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди». Педагогічним експериментом було охоплено 286 студентів 

бакалаврату, серед них 147 студентів експериментальних та 139 студентів 

контрольних груп. Студенти як експериментальних, так і контрольних груп 

навчалися за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка».  

Апробація результатів експерименту була здійснена у ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ), Мелітопольському 

державному педагогічному університет імені Богдана Хмельницького, ПВНЗ 

«Кіровоградський інститут державного та муніципального управління 

класичного приватного університету». У дослідженні різними видами роботи 

було охоплено 568 студентів та 21 викладач. 

На цьому етапі визначались методологічні, науково-педагогічні й ме-

тодико-технологічні позиції відповідно до предмета, об’єкта, мети та гіпотези 

дослідження, розроблено програму проведення науково-педагогічного 

експерименту.  

Освітній процес для студентів ВПНЗ, які отримують кваліфікацію 

«бакалавр з соціальної педагогіки» з узагальненим об’єктом діяльності 

«соціально-педагогічна діяльність в різних функціональних соціальних 
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організаціях усіх форм власності, а також в освітніх, культурних, наукових, 

консультаційних організаціях та установах» організовується відповідно до 

навчальних планів, складених на основі Державного стандарту вищої освіти. 

Згідно з Базовим навчальним планом та відповідною Освітньо-професійною 

програмою підготовки бакалавра з соціальної педагогіки зміст психолого-

педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів об’єктивовано такими 

навчальними дисциплінами:  

I курс (Вступ до спеціальності, Загальна психологія, Педагогіка). 

II курс (Вікова психологія, Педагогічна психологія, Соціальна психологія, 

Соціальна педагогіка). 

III курс (Соціальна психологія, Методика соціально-виховної роботи). 

IV курс (професійна науково-предметна підготовка: Технології соціально-

педагогічної діяльності; Соціально-педагогічна профілактика деліквентної 

поведінки) [Додаток А]. 

Експериментальне дослідження, що проводилось на ІІІ курсі, охоплювало 

навчання курсу за вибором «Соціально-педагогічна діяльність в умовах 

вітчизняної школи: проблемні питання», що формується на основі галузі знань 

«Соціальна педагогіка» [Додатки Б, В]. Це пояснюємо, як уже зазначалося 

інтеграційними процесами, якими позначені навчальні курси психолого-

соціально-педагогічного спрямування; а також тим, що змістовне 

структурування обраного навчального курсу за вибором суттєво поглиблює 

фахові знання майбутніх спеціалістів, сприяє удосконаленню набутих умінь і 

навичок у процесі проходження професійної науково-предметної підготовки 

(«Технології соціально-педагогічної діяльності»). Ураховуючи сучасну 

тенденцію, яка визначає пріоритетним напрямом модернізації вітчизняної 

вищої освіти інформатизацію, а також активне використання сучасних 

інформаційних технологій задля оброблення статистичних даних у змісті 

соціально-педагогічних досліджень, до навчального курсу було внесено модуль 

«Соціальна інформатика», який відображає реальні процеси інформатизації 

суспільства та всіх галузей його діяльності, ознайомлює студентів із сучасними 
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інформаційними засобами діагностування, застосовуваними в соціально-

педагогічній діяльності. Варто зазначити, що у змісті фундаментальної і 

природничо-наукової підготовки (інваріантній частині циклу) – передбачено 

навчальний курс «Основи соціально-педагогічних досліджень», III курс, 

«Соціально-педагогічне проектування», IV курс; (варіативній частині циклу) 

«Рекламно-інформаційні технології», III курс, опосередковано дотичні до 

розкриття інформаційної грамотності майбутніх соціальних педагогів. 

Водночас з огляду на те, що перераховані навчальні курси розраховані на один 

семестр в обсязі, який охоплює від 3 кредитів ECTS, вироблення відповідних 

умінь і навичок з інформацією потребує додаткового етапу.  

Програма педагогічного аудиторного експерименту передбачала такі 

етапи його проведення: 1) визначення психологічної готовності студентів до 

навчання курсу за вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки; 

2) виявлення за допомогою комплексу психологічних тестів психоемоційних 

характеристик студентів, необхідних для спільної навчальної діяльності під час 

розв’язання соціально-педагогічних завдань і задач; 3) визначення 

експериментальних і контрольних груп; 4) забезпечення студентів 

експериментальних груп необхідною навчальною, методичною літературою, 

методико-технологічними пакетами до кожного модулю розробленого 

навчального курсу за вибором; 5) поточний моніторинг рівнів теоретичної 

(когнітивної) та практичної (діяльнісної) навченості; 6) експериментальне 

дослідження впливу навчання курсу за вибором у змісті психолого-педагогічної 

підготовки на зміну рівнів навченості (засвоєння обсягу навчального матеріалу) 

студентів за визначеними критеріями (потребово-мотиваційним, 

цілепокладальним, орієнтовно-виконавчим, рефлексійно-оцінювальним, 

результативним); 7) визначення підсумкового рівня навченості шляхом 

порівняльного аналізу показників динаміки сформованості фахової 

компетентності за визначеними критеріями у студентів експериментальних та 

контрольних груп після завершення формувального експерименту; 8) на основі 

аналізу результатів педагогічного експерименту підтвердження або 
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спростування гіпотези нашого дослідження: організація навчального процесу з 

впровадженням навчальних курсів за вибором суттєво підвищує рівень 

сформованості фахової компетентності студентів, сприяючи удосконаленню 

фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

На першому етапі використовувались такі методи дослідження: 

1) теоретичні методи (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, систематизація, 

педагогічне моделювання, теоретичне прогнозування) застосовувались для 

вивчення психолого-педагогічної літератури та інноваційного досвіду за 

проблемою дослідження; визначення поняттєво-категоріального апарату, 

уточнення сутності й особливостей використання інтерактивних технологій; 

розроблення моделі навчання суспільних дисциплін з використанням 

інтерактивних технологій; 2) емпіричні методи (тестування, анкетування, 

бесіди, пряме та опосередковане спостереження, вивчення та статистичне 

оброблення результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів, рефлексія 

власної фахової діяльності, аналіз педагогічної діяльності викладачів) 

використовувались для визначення якісних та кількісних змін у навчально-

пізнавальній діяльності студентів, рівнів сформованості фахової 

компетентності. 

Експериментальне навчання студентів з навчального курсу за вибором 

«Соціально-педагогічна діяльність в умовах вітчизняної школи: проблемні 

питання» за дослідною моделлю відповідно до програми впровадження 

досліджуваної моделі здійснювалась на другому етапі нашого дослідження. 

Здійснюючи формувальний експеримент, метою було: підтвердити або 

спростувати гіпотезу дослідження; у перебігу впровадження експериментальної 

моделі вдосконалити її, зробити придатною для широкого застосування у 

навчальному процесі у вищих педагогічних навчальних закладах у змісті 

психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів (освітньо-

кваліфікаційна характеристика «бакалавр з соціальної педагогіки»). 

Діагностування придатності моделі навчання курсів за вибором у змісті 
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психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

конституювалося на основі критеріїв технологічності навчальної моделі:  

– концептуальності (відповідність навчальної моделі певній науковій, 

методологічній концепції, що зумовлює її теоретичну цілісність, тісний 

взаємозв’язок між технологічними компонентами);  

– системність (доцільність технологічних компонентів (засобів, методів, 

організаційних форм, режимів навчання та ін.), їх гармонійне поєднання у 

перебігу освітнього процесу); 

– алгоритмічність (певна послідовність основних навчальних блоків дає 

змогу викладачеві і студентам раціонально розподіляти свій час для роботи на 

кожному етапі); 

– результативність (застосування як за традиційними формами організації 

навчання (лекційно-семінарська), так і за інноваційними (навчальна ситуація: 

розв’язання соціально-педагогічних завдань) має сприяти саморозвитку 

кожного суб’єкта навчального процесу); 

– природовідповідність (зміщення акцентів з розвитку інтелектуальної 

сфери на гармонійний, багатогранний розвиток особистості, її прагнення до 

саморозвитку та самовдосконалення – особистісно зорієнтований підхід). 

Експериментальне дослідження проводилось у формі паралельного 

експерименту, де робота була організована в експериментальних та 

контрольних групах. В експериментальних групах навчання курсів за вибором 

супроводжувалося дидактичним супроводом із використанням інтерактивних 

технологій під час розгляду соціально-педагогічних ситуацій, діалогізація 

навчального процесу сприяла виробленню рефлексійної позиції; було 

застосовано інформаційні навчальні технології задля моделювання соціально-

педагогічних ситуацій. У контрольних групах навчальний процес 

організовувався без застосування інноваційних технологій навчання 

навчальних курсів у змісті психолого-педагогічної підготовки.  

Шляхом порівняння й аналізу даних експериментальних і контрольних 

груп було зроблено узагальнення щодо ефективності навчальних курсів за 
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вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки на організацію, перебіг, та 

зміст навчально-пізнавальної діяльності майбутніх соціальних педагогів, 

вироблення предметної компетентності. 

Під час формувального експерименту використовувались теоретичні 

методи (аналіз даних, рефлексія власної педагогічної діяльності) задля вчасного 

коригування дослідної моделі; емпіричні методи (пряме спостереження, 

тестування, різні форми опитування, вивчення результатів навчально-

пізнавальної діяльності студентів, вивчення рівнів сформованості предметної 

компетентності студентів) задля збору даних. 

Фахове навчання майбутніх соціальних педагогів через безпосереднє 

набуття досвіду уможливлює не лише інтерпретувати зміст процесу 

спілкування, але й брати на себе відповідальність за взаємодію в конкретних 

ситуаціях і створення позитивного для спілкування (ефективній взаємодії) 

середовища. 

Зміст фахової діяльності соціального педагога передбачає пов’язані між 

собою й детерміновані соціально-педагогічною ситуацією прийняте рішення 

або вчинок і зумовлену ними післядію, з якими соціальному педагогу й 

індивіду доводиться узгоджувати ціннісні позиції, погляди на ситуації тощо. 

Водночас імітація поведінки дає змогу такі післядії змінювати залежно від 

запланованих результатів / орієнтирів під час розв’язання соціально-

педагогічної ситуації. Усе це визначає позицію відкритості, тобто відсутність 

рефлексії щодо неправильності рішення, спонукаючи позицію учасників 

навчального діалогу більш відкритою. Ґрунтовний аналіз соціально-

педагогічної ситуації у змісті навчального діалогу допомагає викладачеві 

прогнозувати фахову поведінку студента в майбутній діяльності, окреслювати 

напрями їхнього самовдосконалення. З огляду на те, що ефективність фахової 

підготовки майбутнього спеціаліста до майбутньої діяльності забезпечується 

моделюванням діяльності в навчальному процесі із застосуванням елементів 

драматизації під час аналізу соціально-педагогічної ситуації. Ефективність 

підготовки студента до соціально-педагогічної діяльності залежить від 
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об’єктивності й системності моделювання цієї діяльності у відповідних 

соціально-педагогічних ситуаціях, цілісності оволодіння нею студентом у 

процесі організації навчальної діяльності  

По завершенню формувального експерименту було проведено повторні 

тестування й опитування студентів контрольних та експериментальних груп. На 

основі статистичного оброблення й аналізу їх результатів і даних поточних 

моніторингів, які здійснювались протягом формувального експерименту, було 

зроблено узагальнення щодо ефективності моделі навчання навчальних курсів 

за вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів. Необхідним компонентом у досягненні цілей педагогічного експери-

менту є розроблення й впровадження системи моніторингу поточних та підсум-

кових результатів навчання. Під моніторингом в сучасній педагогічній науці 

розуміється цілеспрямоване спостереження над результатами освітнього 

процесу, професійно-особового розвитку студентів на основі використання 

діагностувально-прогностичних методик.  

Моніторинг ефективності впровадження в навчальний процес передбачав 

компоненти, що виявляють рівні сформованості предметної компетентності 

соціальних педагогів, орієнтацію на власний саморозвиток студентів через 

усвідомлену, раціональну і продуктивну навчально-пізнавальну діяльність. Для 

оцінювання ефективності експериментальної моделі було розроблено систему 

відповідних критеріїв (сформованість предметної вмотивованості; розвиток 

здатності до цілепокладання; розвиток виконавчої і проективної предметно-

діяльнісних здатностей; якість результату соціально-педагогічної діяльності, 

функціонування рефлексійної здатності) та їх рівнів (високий, середній, 

низький) за кожним критерієм. Критерії сформованості предметних 

компетенцій майбутніх соціальних педагогів у змісті психолого-педагогічної 

підготовки описуємо й обґрунтовуємо у такий спосіб:   

За критерієм «пізнавальна умотивованість» для високого рівня 

характерним є то, що  майбутній соціальний педагог усвідомлює вагоме місце 

соціально-педагогічної науки у світовій культурі й історії, вважає за необхідне 
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вивчення історії розвитку соціально-педагогічної думки задля безперервного 

удосконалення фахових умінь і навичок майбутньої спеціальності; розуміє 

важливість соціокультурного знання у формуванні власної світоглядної позиції; 

активно цікавиться актуальними питаннями соціально-педагогічної науки, 

новітніми здобутками наукових шкіл соціально-педагогічної галузі; висуває 

високі вимоги щодо рівня викладання навчальних курсів у змісті психолого-

педагогічної підготовки й намагається об’єктивно його оцінювати; виявляє 

інтерес до літератури соціально-педагогічного і психологічного змісту; якісно 

опановує навчальний матеріал соціально-педагогічного спрямування; уміє 

раціонально організовувати свою навчально-пізнавальну діяльність, має 

схильність до самостійної роботи, виконує додаткові завдання, а також 

критично оцінює сучасні здобутки соціально-педагогічної думки, відтворені у 

фахових наукових вітчизняних і зарубіжних виданнях;  

для середнього рівень:  студент визнає вагоме місце соціально-

педагогічної науки у світовій культурі й історії, водночас має сумніви щодо 

доцільності її вивчення в системі фахової освіти, корелює свій інтерес до змісту 

соціально-педагогічної науки з цікавістю соціокультурних фактів та до новітніх 

соціально-педагогічних технологій; із цих позицій оцінює викладання 

навчальних курсів у змісті психолого-педагогічної підготовки; при виборі 

фахової літератури для читання не надає переваги літературі соціально-

педагогічного змісту; заявляє про достатню складність соціально-педагогічного 

фактичного матеріалу для якісного опанування, що зумовлює досить вагомі 

часові затрати та вольові зусилля для його вивчення; констатує необхідність 

додаткових стимулів щодо успішного вивчення соціально-педагогічної науки; 

спрямований на виконання виключно обов’язкових завдань із фахових 

навчальних курсів у змісті психолого-педагогічної підготовки; 

для низького рівень:  студент вважає соціальну педагогіку наукою, 

другорядну порівняно із психологічною і педагогічною; має переконання про 

відсутність гострої необхідності вивчення навчальних курсів за вибором 

студентами напряму підготовки «Соціальна педагогіка», індиферентно 
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ставиться до рівня викладання соціальної педагогіки у змісті психолого-

педагогічної підготовки; виявляє незацікавленість щодо читання фахової 

літератури соціально-педагогічного змісту й аналізу актуальних 

соціокультурних ситуацій і соціально-педагогічних проблем; під час організації 

самостійної навчально-пізнавальної діяльності вивченню навчального 

матеріалу з психолого-педагогічних дисциплін приділяє час за залишковим 

принципом, вивчає соціальну педагогіку лише за наявності вагомих зовнішніх 

стимулів. 

За критерієм «здатність до цілепокладання» для високого рівня 

характерним є то, що студент формулює конкретні цілі навчання, усвідомлює 

важливість цілепокладання для загального успіху навчальної й майбутньої 

соціально-педагогічної діяльності, визначає окремі цілі для кожного 

навчального періоду (заняття, модуль, семестр, рік). 

для середнього рівень:  студент має сформульовані загальні цілі навчання, 

усвідомлює важливість цілепокладання для загального успіху навчальної й 

майбутньої соціально-педагогічної діяльності, водночас не вважає за необхідне 

визначати окремі цілі для кожного навчального періоду. 

для низького рівень:  студент не має усвідомлених та сформульованих 

цілей навчання, вважає за непотрібне визначати цілі навчальної й майбутньої 

соціально-педагогічної діяльності на окремий навчальний період. 

За критерієм «готовність у спільній навчальній і тренінговій роботі» для 

високого рівня характерним є то, що студент сприймає групу як самостійну 

цінність, має чітко визначені пріоритети поведінки у групі, яка 

характеризується домінуванням тенденцій незалежності, товариськості, 

діалогізації, дискурсивного розгортання аналізу соціально-педагогічної 

ситуації; надає перевагу груповим формам навчання курсів за вибором у змісті 

психолого-педагогічної підготовки; прагне до формування та підтримки 

комфортного соціально-психологічного клімату; 

для середнього рівень:  студент оцінює групу з точки зору її корисності; 

надає перевагу співпраці з компетентнішими фахівцями, не має чітко 
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визначених пріоритетів поведінки, схильний до нейтрального ставлення до 

групових форм роботи у процесі аналізу соціально-педагогічних ситуацій; 

для низького рівень:  студент виявляє схильність до ухиляння від спільної 

навчальної або тренінгової діяльності, має домінуючу тенденцію поведінки –

нетовариськість й ухиляння від дискурсивного розгортання соціально-

педагогічної реальності; надає перевагу індивідуальним формам навчання, не 

розглядає комфортний соціально-психологічний клімат як необхідний чинник 

успішної навчально-пізнавальної й самостійної діяльності. 

За критерієм «розвиток проективної здатності» для високого рівня 

характерним є то, що студент вміє модулювати навчальну соціально-

педагогічну ситуацію на рівні конкретних етапів і компонентів, прораховувати 

варіанти її розвитку, визначати ефективні засоби для досягнення цілей, 

коректує свою навчальну та поведінкову тактику відповідно до поточної 

навчальної соціально-педагогічної ситуації; студент володіє системою знань 

про навчання і виховання в системі соціально-педагогічної педагогічної освіти, 

постановкою цілей і завдань навчання, використовує у своїй роботі спеціальні 

методи, прийоми у площині педагогіки і психології; методики (соціальної 

педагогіки); уміє передати певну сукупність знань відповідно до форм 

організації й засобів навчання, забезпечує їх надійне розуміння і засвоєння; 

ґрунтовно й системно володіє фаховою термінологією; успішно і грамотно 

виконує соціально-педагогічні проекти, що характеризуються новизною, 

позначені творчими елементами, містять оригінальні авторські рішення 

стосовно розглядуваної проблеми; 

для середнього рівень:  студент вміє модулювати навчальну ситуацію в 

загальних рисах, але не проектує варіантів її розвитку й розв’язання; 

недостатньо ефективно визначає засоби для досягнення цілей, має нестійку 

тенденцію до коректування своєї навчальної та поведінкової тактики відповідно 

до поточної навчальної ситуації; студент володіє системою знань про навчання 

і виховання в системі соціально-педагогічної освіти, постановкою цілей і 

завдань навчання, використовує у своїй роботі традиційні методи, прийоми у 
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площині педагогіки і психології; методики (соціальної педагогіки); уміє 

передати певну сукупність предметних знань шляхом використання форм 

організації й засобів навчання, забезпечує їх достатнє розуміння і засвоєння; 

володіє фаховою термінологією; грамотно виконує соціально-педагогічні 

проекти, що містять окремі елементи новизни, є частково-пошуковими. 

для низького рівень:  студент не вміє модулювати навчальну соціально-

педагогічну ситуацію, не визначає ефективні засоби для досягнення цілей, не 

коректує свою навчальну й поведінкову тактику відповідно до розглядуваної 

навчальної соціально-педагогічної ситуації; студент володіє окремими 

знаннями про навчання і виховання в системі соціально-педагогічної освіти, 

допускає неточності у постановці цілей і завдань навчання, використовує 

обмежену кількість спеціальних методів, прийомів у площині педагогіки і 

психології; методики (соціальної педагогіки); недостатньо успішно передає 

знання за формами організації та засобам навчання, недостатньо ефективно 

забезпечує їх ґрунтовне, адекватне розуміння і засвоєння; допускає неточності 

у використанні фахової термінології; виконані соціально-педагогічні проекти 

мають зауваження. 

За критерієм «Розвиток виконавчої здатності» для високого рівня 

характерним є то, що студент сумлінно підходить до виконання навчальних 

завдань, раціонально організовує свою навчально-пізнавальну діяльність і 

прагне досягти її якісного результату у процесі вивчення дисциплін у змісті 

психолого-педагогічної підготовки; 

для середнього рівень:  студент, як правило, цілеспрямовано організовує 

свою навчально-пізнавальну діяльність, проте не завжди раціонально обирає 

методи та засоби досягнення результату під час аналізу навчальної соціально-

педагогічної ситуації, у процесі вивчення дисциплін у змісті психолого-

педагогічної підготовки; 

для низького рівень:  студент у більшості випадків байдуже ставиться до 

продуктивної організації навчально-пізнавальної діяльності, виявляє пасивну 
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позицію у процесі навчального дискурсу, у процесі вивчення дисциплін, у 

змісті психолого-педагогічної підготовки. 

За критерієм «Розвиток рефлексійної позиції» (здатність безперервно 

вдосконалювати свій професіоналізм, розвиватися в особистому й суспільному 

житті, володіння сукупністю умінь аналізу і способами саморозвитку; знання 

про способи особистісного розвитку) для високого рівня характерним є то, що  

студент відмічає наявність стійкого психологічного комфорту під час 

самоаналізу, при самооцінюванні бере до уваги дію зовнішніх і внутрішніх 

чинників, спрямований пояснювати причини невдачі впливами негативних 

внутрішніх чинників і прагне їх подолати; рефлексійна позиція під час 

діалогічного і проблемного навчання реалізується через:  

 а) аналіз матеріалу та виявлення його закономірностей;  

 б) класифікацію об’єктів; укрупнення смислів; формування культури 

навчання; розуміння і формування аналогій;  

 в) власне рефлексію, змістове узагальнення; системність предметних 

знань;  

 г) цілісну інтерпретацію; метафоричність; моделювання; формування 

культури самонавчання;  ґ) вияв творчості і внутрішнього діалогу 

(евристичність; проективність і конструктивність; оригінальну інтерпретацію; 

методологічне мислення); 

для середнього рівень:  студент відмічає наявність нестійкого 

психологічного комфорту під час самоаналізу, переважно аналізує впливи 

зовнішніх чинників та пояснює свої невдачі за їх рахунок; рефлексійна позиція 

під час діалогічного і проблемного навчання реалізується через аналіз 

матеріалу та виявлення його закономірностей; меншою мірою здійснюється 

класифікація об’єктів; розуміння і формування аналогій подається на рівні 

соціально-педагогічного дискурсу; 

для низького рівень:  студент не прагне здійснювати самоаналіз і 

самооцінку; здійснення аналізу соціально-педагогічної ситуації здійснюється на 

рівні алгоритмічного кодування, декодування, відтворення простих розумових 
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дій; репродуктивне мислення й навчання (запам’ятовування розумових дій, 

виявлення структурної логіки в навчальному матеріалі, виявлення аналогій, 

укрупнення мислення). 

Важливим є комплексний критерій «якість засвоєння студентами 

навчального курсу за вибором (вироблення предметної (фахової) 

компетентності; спеціальних компетенцій)»,  який включає: – володіння 

знаннями та вміннями в галузі педагогіки, соціології та психології, володіння 

методами педагогічного діагностування, здатність розуміти індивідуальні 

особливості суб’єктів соціально-педагогічного впливу; – уміння будувати 

взаємини з суб’єктами соціально-педагогічного впливу, колегами, 

міжособистісні стосунки в навчальній групі і розуміння індивідуальних 

психологічних особливостей та емоційних станів; – володіння методами, 

прийомами управління власною діяльністю й суб’єктів соціально-педагогічного 

впливу, вибір оптимальних засобів соціально-педагогічної взаємодії. 

За даним критерієм для високого рівня характерним є то, що студент 

свідомо прагне до якісного виконання навчальних завдань, має сформовані 

предметні компетенції, що корелюють із структурою соціально-психолого-

педагогічної свідомості, вільно володіє навчальним матеріалом і використовує 

його задля аргументації власної думки й життєвої позиції, використовує 

соціокультурну і психолого-педагогічну інформацію під час вивчення 

навчальних курсів за вибором; самостійно ставить і віднаходить шляхи в 

аспекті розв’язання проблемних питань; 

для середнього рівень:  студент не завжди якісно виконує навчальні 

завдання з історії, має недостатньо сформовані компетенції, що випливають із 

структури історичної свідомості, в цілому володіє навчальним матеріалом, але 

обмежено знаходить зв’язки з власним особистим досвідом, життєвої позиції, з 

навчальним матеріалом інших дисциплін, не спрямований до самостійної 

роботи щодо підвищення якості результатів навчання. 

для низького рівень:  студент виявляє достатньо пасивну позицію у 

ставленні до проблеми якісного виконання завдань із соціальної педагогіки та 
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психолого-педагогічних наук; не має сформованих спеціальних (предметних) 

компетенцій, що випливають із структури соціально-психолого-педагогічної 

свідомості; володіє навчальним матеріалом частково, уникає самостійної 

роботи щодо підвищення якості результатів навчання. 

 

3.2. Діагностування вихідного рівня засвоєння студентами курсу за 

вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки  

 

Діагностувальні матеріали, що були одержані у ході експерименту, 

слугували основою глибокого якісного і кількісного аналізу результатів 

навчання. Методом математичного оброблення було виявлено різницю між 

підсумковими даними, що були здобуті до початку експериментальної роботи і 

після її завершення. Показник достовірності відмінностей між результатами 

дослідження визначався за формулою: 

 
де: 

       n1 – величина першої вибірки; 

       n2 –  величина другої вибірки; 

       x1 – кількість виявів ознаки в першій вибірці; 

      x2 – кількість виявів ознаки в другій вибірці; 

      y1 = (n1 – x1) – кількість випадків відсутності ознаки у першій вибірці; 

      y2 = (n2 – x2) – кількість випадків відсутності ознаки у другій вибірці. 

Як статистичний критерій для визначення достовірності різниць 

характеристик експериментальних і контрольних груп було обрано критерій 

Фішера, зважаючи на такі чинники:  

− це один із потужних критеріїв; 

− значний діапазон вибірки – від n= 5 до безкінечності; 

− при n1, n2 ≥ 5 обсяги вибірок можуть бути будь-які; 

− простота обчислення [148; 218; 264]. 
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Відповідно до правил статистичних досліджень, нами було 

сформульовано статистичні гіпотези:  

1) нульова гіпотеза (Н0): навчання курсів за вибором у змісті психолого-

педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів не впливає на 

підвищення рівня фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів і не 

корелює із якістю соціальної-педагогічної освіти студентів;  

2) альтернативна гіпотеза (Н1): навчання курсів за вибором у змісті 

психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів суттєво 

впливає на підвищення рівня фахової підготовки майбутніх соціальних 

педагогів і корелює із якістю соціальної-педагогічної освіти студентів.  

Величини, які відповідали показникам у відсоткових долях (частках) у 

кожної із груп, визначалися за формулою: 

 
де Р – різниця між показниками констатуючих експериментів першого та 

другого порядків, що виражена у відсотковій долі. 

Потім підраховувалися емпіричні значення за формулою: 

 
де: 

φ1 – величина, яка відповідає більшій відсотковій долі (частці); 

φ2 – величина, яка відповідає меншій відсотковій долі (частці); 

n1 – кількість спостережень у першій вибірці; 

n2 – кількість спостережень у другій вибірці. 

Величина φемп  порівнювалась з критичним значенням критерію Фішера 

для рівня значущості 0,05, яке дорівнює 1,64 та на основі отриманих 

результатів підтверджувалась або нульова гіпотеза Н0 або альтернативна 

гіпотеза Н1. 

Особливу увагу під час експерименту ми приділяли аналізу того впливу, 

який чинить дослідна модель навчання на процес становлення окремого 
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студента як особистості, оскільки соціальний педагог як представник 

соціонімічного фаху здійснює соціально-педагогічний вплив на суб’єктів 

різних категорій, відповідно, повинен мати сформовані цінності; успішність 

соціально-педагогічного впливу корелює з інтеріоризацією ціннісних 

орієнтацій у змісті фахової підготовки майбутнього соціального педагога. З 

огляду на те, що соціальний педагог має здійснювати соціально-педагогічний 

вплив на представників різних категорій, пріоритетним завданням 

педагогічного вишу у змісті психолого-педагогічної підготовки кваліфікованих 

спеціалістів, навчальний процес має перебувати в тісному взаємозв’язку із 

виховним (має забезпечувати інтеріоризацію ціннісних орієнтацій), що сприяє 

формувати: 

– гармонійну, внутрішньовільну особистість, виховання громадянина, 

патріота; формування громадянської спрямованості особистості майбутнього 

соціального педагога як фахівця, який здійснює соціально-педагогічний вплив 

на представників різних соціальних груп, розглядаємо в аспекті реалізації 

соціальної політики держави: громадянська надія (почуття особистої свободи); 

громадянська впевненість (потреба у громадянських діях і вчинках; 

громадянська гідність); громадянська самоповага (повага до громадянських 

прав і обов’язків, політична культура (історична свідомість); громадянська 

довіра (повага до законів держави; громадянська свідомість); громадянська 

рефлексійна позиція (громадянська свідомість; почуття патріотизму; почуття 

етнічної толерантності (національна свідомість); 

– особистість із розвиненою емпатією, яка виявляється в емоційній 

ідентифікації, особистісній рефлексії, моральній свідомості, яка відображає 

соціальний досвід особистості, загальну позитивну установку соціального 

педагога.  

Варто підкреслити те, що емпатія визначається перцептивною здатністю 

до емоційного проникнення до сутності і виявів психічних станів іншої 

людини, гностичною здатністю розмежовувати («відчувати») її почуття й 
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думки, а також комунікативними, експресивними і вольовими навичками 

поведінки.  

Окреслені завдання було заплановано стосовно виховного складника у 

функціонуванні експериментальної моделі навчання.  

Науково-теоретичне узагальнення й інтерпретація отриманих результатів 

і матеріалів, відповідно до яких здійснювалось коригування експериментальної 

моделі, відбувалось на третьому етапі дослідження. Головним завданням цього 

етапу була практична апробація досліджуваної моделі у вищих навчальних 

педагогічних навчальних закладах. Задля розкриття сутності моделі навчання 

майбутніх соціальних педагогів курсів за вибором у змісті психолого-

педагогічної підготовки із застосуванням діалогічного (активне використання 

інтерактивних технологій під час розгляду соціально-педагогічних ситуацій) і 

проблемного підходів (проектування соціально-педагогічної діяльності з 

представниками різних категорій), дидактичних принципів, методичного 

забезпечення і дидактичного супроводу навчальних курсів за вибором її 

функціонування було проведено теоретично-практичні семінари з викладачами 

вищих педагогічних навчальних закладів. Протягом періоду апробації 

здійснювався періодичний контроль за перебігом навчального процесу, 

відбувались обговорення й дискусії щодо експериментальної моделі, 

виявлялись та виправлялись її недоліки. 

Було організовано методичну роботу з викладачами (через інформаційно-

методичний центр), що передбачало підвищення їхньої фахової компетентності, 

результатами якої стали такі процеси динаміки:  

– зростання рівня соціокультурного самоусвідомлення майбутніх 

соціальних педагогів;  

–  введення у практику роботи викладачів інноваційних методологічних і 

технологічних засобів, прийомів, організаційних форм навчання;  

– розширення можливості інтеграції з іншими навчальними 

дисциплінами; 
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– активізація організації і проведення інтегрованих лекційних, 

семінарських і практичних, лабораторних занять із соціальної педагогіки у 

змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців (історія 

соціальної педагогіки; зарубіжна соціально-педагогічна наука; вікова соціальна 

педагогіка; соціальна інформатика; соціальна психологія; соціальна 

культурологія; вікова психологія; соціальна географія; основи медицини). 

Протягом експерименту було проведено роботу, що сприяла розвитку 

фахової рефлексійної позиції майбутніх соціальних педагогів [Додатки Ґ, Д]. 

Накопичувався інноваційний досвід як основа позитивних змін у системі 

навчання студентів під час психолого-педагогічної підготовки. 

Визначений перебіг дослідно-експериментального дослідження 

забезпечував гнучкість авторської дослідної моделі навчання та її адекватність 

загальній організації навчального процесу у процесі психолого-педагогічної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів, своєчасне коригування та 

вдосконалення функціонально-процесуальних компонентів в умовах 

константності концептуальної позиції та методологічних поглядів викладача.  

У процесі експерименту було здійснено аналіз й оцінено стан традиційної 

теоретичної і практичної дидактичної підготовки студентів напряму підготовки 

«Соціальна педагогіка» метою виявлення наявності або відсутності фахово 

спрямованого спрямування навчання майбутніх соціальних педагогів у змісті 

психолого-педагогічної підготовки, що співвідносилося зі змістом 

констатувального етапу. Ці ж самі студенти надалі брали участь в експерименті 

на формувальному етапі; важливість відбору полягала в тому, що вихідний 

рівень дидактичної підготовки в обох групах визначався відносно тотожними 

характеристиками; відповідно до мети експерименту вимогою було забезпечити 

такі умови навчання в них, які були б ідентичними за всіма чинниками, окрім 

учасників експерименту. Про ефективність впровадження розробленої 

дидактичної моделі навчання курсів за вибором у змісті психолого-педагогічної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів можна стверджувати в тому 

випадку, якщо результати формувального експерименту продемонструють 
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якісне засвоєння навчального курсу за вибором, а також корелятивно –

підвищення рівня активності студентів на всіх етапах навчально-пізнавальної 

діяльності. Було враховано вагомий активізувальний вплив на навчання 

психолого-педагогічних дисциплін в умовах спільної діяльності діалогізації 

(застосування інтерактивних технологій на навчально-пізнавальну діяльність), а 

також вироблення спеціальних компетенцій у складі фахової компетентності. 

На основі викладених позицій виокремлено критерії ефективності 

дослідної моделі (мотиваційний, цілепокладальний, процесуально-виконавчий, 

результативний, рефлексійний) відповідно до яких визначено завдання 

формувального експерименту:  

1) експериментальне дослідження впливу навчання за дослідною 

моделлю на розвиток мотиваційної сфери навчально-пізнавальної діяльності 

майбутніх соціальних педагогів (розвиток потреби у навчанні, підвищення 

рівня предметної вмотивованості);  

2) моніторинг розвитку сфери цілепокладання (розвиток 

цілепокладальної здатності); 

3) вивчення динаміки розвитку орієнтовно-виконавчої сфери 

(сформованість навичок спільної діяльності, розвиток проективної та 

виконавчої здатностей під час розв’язання фахово орієнтованих завдань і 

розроблення соціально-педагогічних проектів); 

4)  підвищення якості результатів навчально-пізнавальної діяльності, що 

корелює із рівнем засвоєння змісту навчальних курсів за вибором у змісті 

психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів; 

5) визначення змін у рефлексійній сфері (розвиток рефлексійної 

здатності, визначення напрямів фахового саморозвитку). 

Визначення результатів нашої дослідно-експериментальної роботи нами 

здійснювалось у вигляді порівняльного аналізу: 

− результатів констатувального та формувального експериментів; 

− динаміки змін контрольних показників у студентів експериментальних і 

контрольних груп. 
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Протягом формувального експерименту діалогізація навчання курсу за 

вибором «Соціально-педагогічна діяльність в умовах вітчизняної школи: 

проблемні питання» у змісті психолого-педагогічної підготовки 

забезпечувалася проблемно-пошуковими технологіями; інформаційними, 

пошуковими й полемічними в межах соціально-педагогічного дискурсу 

методами викладу інформації. 

З метою аналізу розвитку мотиваційної сфери у майбутніх соціальних 

педагогів нами було проведено дослідження рівня усвідомлення й коригування 

ними потреб, мотивів і цілей навчально-пізнавальної діяльності [Додатки Е].  

Виявлення рівня потреби у навчанні й здобутті соціально-педагогічної 

освіти студентами нами проводилось на основі відповідей на питання: 1) Чи 

вважаєте Ви навчання психолого-педагогічним дисциплінам необхідним задля 

здійснення успішної подальшої психолого-педагогічної діяльності? 2) Чи 

вважаєте Ви, що здобуття соціально-педагогічної освіти сприяє не лише 

формуванню фахової компетентності, але і сприяє підвищенню загального 

рівня культури й соціокультурної обізнаності?  

На ці запитання ми отримали такі відповіді (табл. 3.1): 

Таблиця 3.1 

Результати визначення потреби у навчанні й здобутті 
соціально-педагогічної освіти 

(констатувальний експеримент, %) 
 

№ Відповіді ПХДПУ1 МДПУ2 КІДМПУ3 ДДПУ4 

Так 86,6 85,1 89,1 84,8 
1 

Ні 13,4 14,9 10,9 15,2 

Так 72,8 73,7 72,3 69,9 
2 

Ні 27,2 26,3 27,7 30,1 

 
П р и м і т к и: 

1 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний  педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; 
2 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького; 
3 ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального управління класичного приватного 
університету»; 
4 ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». 
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Серед соціокультурних тем, за якими майбутні соціальні педагоги хотіли 

б удосконалюватися, найвищою оцінкою позначені реалії і стратегії спілкування 

(47%).  
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Рис. 3.1. Форми вдосконалення соціокультурних знань, підвищення рівня 
сформованості фахової компетентності майбутніх соціальних педагогів 

у змісті психолого-педагогічної підготовки, у %. 
 
П р и м і т к и: 
Дані рис. 3.1. подані у % відповідно до наступних критеріїв: 
1 – ознайомлення в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін із вітчизняних і зарубіжним 

досвідом; 
2 – самоосвіта; 
3 – інтегровані курси соціокультурного спрямування; 
4 – обмін досвідом із викладачами з інших ВНЗ; 
5 – активне залучення до проектної соціально-педагогічної й науково-дослідницької діяльності; 
6 – користування Інтернет-ресурсами й фахово орієнтованими програмами задля здійснення 

статистичних розрахунків. 
 

Студенти виявляють більш широке коло інтересів із тематики 

удосконалення своїх соціокультурних і соціально-педагогічних знань шляхом 

застосування інформаційних й інтерактивних технологій. Як показано на 

рис. 3.2, студенти надають перевагу не тільки вивченню соціокультурної 

тематики у взаємозв’язку із подальшим фаховим зростанням, але й 

саморозвитку шляхом відтворення та інтерпретації соціокультурних і 
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соціально-педагогічних ситуацій, об’єктів та явищ з метою адекватного їх 

діагностування й розв’язання шляхом соціально-педагогічного впливу. 
 

7 6
4

6
4

1

10

15

19

15

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

A B D C E F G H I J K
 

Рис. 3.2. Основна соціокультурна тематика, якою цікавляться майбутні 
соціальні педагоги на заняттях із дисциплін психолого-педагогічної  

підготовки, у % 
П р и м і т к и: 
Тематична спрямованість інформації, якою цікавляться майбутні соціальні педагоги на заняттях із 

дисциплін психолого-педагогічної підготовки: 
A – система предметних знань як засіб соціодіагностування й культуротворчості; 
B – образ життя як мета творчого перетворення соціокультурної дійсності шляхом застосування 

випереджувальних технологій соціально-педагогічного впливу; 
C – образ фахової субкультури; 
D – соціальна ситуація, зосереджена навколо вищої соціально-педагогічної освіти; 
Е – сценарій життєтворчості (біографічний вектор) залежно від результативності соціально-

педагогічної освіти; 
F – сценарії майбутнього країни в соціально-педагогічному контексті в умовах глобалізаційних 

соціокультурних процесів інформатизації доби; 
G – фахове зростання залежно від володіння соціокультурною ситуацією; 
H – фахове зростання у творчому його вияві як ознака компетентності; 
J – саморозвиток шляхом відтворення й інтерпретації соціально-педагогічних явищ; 
I – полікультурне спілкування (процеси глобалізації); 
K – варіативні відповіді. 

 
Узагальнений аналіз результатів анкетування майбутніх соціальних 

педагогів дав змогу зробити висновки про те, що більшість студентів мають 

досить розпливчаті уявлення про шляхи застосування знань з інформатики і 

володіння комп’ютерною технікою під час здійснення як соціально-

педагогічних проектів, так і виконання фахово орієнтованих завдань (рис. 3.4); 

спостерігаємо помірну реалізацію принципу міжпредметних зв’язків при 
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формуванні змістового блоку курсу за вибором у змісті психолого-педагогічних 

дисциплін.  
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Рис. 3.3. Застосування майбутніми соціальними педагогами  
комп’ютерних програм у навчальній діяльності  

у змісті психолого-педагогічної підготовки 
 

З огляду на те, що більшість майбутніх соціальних педагогів не мають 

чітких уявлень про шляхи застосування інформаційних технологій у майбутній 

фаховій діяльності, що свідчить про недостатню реалізацію принципу фахового 

спрямування під час психолого-педагогічної підготовки.  

Аналіз результатів опитування засвідчив, що в середньому, у 13,4% осіб 

не сформувалося потреби у фаховому навчанні взагалі; 30% студентів 

вважають соціально-педагогічну освіту такою, яка не потребує 

цілеспрямованого самовдосконалення й безперервного саморозвитку в 

соціально-педагогічній галузі, визначаючи її. Результати опитування показали, 

що потреба в навчанні дисциплін психолого-педагогічного напряму у студентів 

на початку формувального експерименту була недостатньо сформованою.  

Під час констатувального експерименту особливу увагу звертали  на 

діагностування рівнів розвитку пізнавальної мотивації у студентів щодо 

вивчення соціальної педагогіки. Задля здійснення діагностування було 
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розроблено опитувальник [Додаток Г], у якому сформулювали твердження за 

такими напрямами: 1) особисте ставлення студента до соціальної педагогіки як 

науки; 2) позиція студента щодо викладання психолого-педагогічних дисциплін 

у змісті фахової підготовки; 3) якість опанування навчального матеріалу із 

психолого-педагогічних дисциплін. 

Кожне твердження ми запропонували студентам оцінити відповідно до 

розробленого шкалування, середні результати цього оцінювання представлені в 

таблиці 3.4. 

Таблиця 3.3 

Розподіл самооцінки рівня сформованості фахової вмотивованості 
(констатувальний експеримент) 

 

Оцінка Студенти контрольних 
груп 

Студенти 
експериментальних груп Загальна кількість 

90-100/ 11-12 – –  
80-90/ 9-10 22 24 46 
70-80/ 7-8 43 43 86 
60-70/ 5-6 50 53 103 
50-60/ 3-4 16 20 36 
35-50/ 1-2 8 7 15 

№ 139 147 286 
 

Відповідно до розроблених нами критеріїв визначення рівня розвитку 

пізнавальної мотивації у студентів щодо вивчення соціальної педагогіки у 

змісті психолого-педагогічної підготовки високий рівень під час 

констатувального експерименту показали 22 студенти контрольних груп 

(15,8%) і 24 студенти експериментальних груп (16,3%), середній рівень – 93 

(66,9 %) і 96 (65,3%), низький рівень – 16 (11,5%) і 20 (13,6%) студентів 

відповідно. 

Задля ефективного запровадження діалогічного підходу під час 

викладання навчального курсу за вибором у змісті психолого-педагогічної 

підготовки, виправдано застосування групових форм організації навчально-

пізнавальної діяльності здійснювався моніторинг розвитку навичок спільної 

навчальної діяльності у майбутніх соціальних педагогів. 
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Ефективність групового навчання майбутніх соціальних педагогів 

пояснюємо тим, що спілкування в соціально-педагогічній діяльності виконує 

низку функцій: специфічний спосіб передавання й отримання фахової 

інформації; різновид міжособистісних стосунків, де формуються необхідні 

навички соціальної взаємодії, уміння працювати в колективі, співвідносити 

особистісні інтереси з колективними; специфічний різновид емоційного 

контакту. 

Під час викладання навчального курсу за вибором «Соціально-

педагогічна діяльність в умовах вітчизняної школи: проблемні питання» з 

позиції спільної навчальної діяльності найбільший інтерес для нас у межах 

дослідження представляла загальна оцінка рівня психологічного розвитку 

навчального колективу й порівняльний аналіз рівня розвитку системи 

колективістських стосунків в експериментальних та контрольних групах. Для 

цього ми використали методику соціально-психологічної самоатестації 

колективу (за А. Петровим), за якою члени академічної групи оцінювали рівень 

зрілості колективу від 0 (найнижча оцінка) до 6 (найвища оцінка) за сімома 

характеристиками: відповідальність, колективізм, згуртованість, 

контактність, відвертість, організованість, інформованість [185]. Загальні 

середні оцінки нами були розраховані за формулою: 

 
де x – середня оцінка, n – кількість оцінок,  – сума оцінок від 1 до n.  

На початку експерименту показники груп не засвідчили помітної 

диференціації. Результати констатувального експерименту показали, що 

студенти контрольних та експериментальних груп оцінили відповідальність за 

середньою оцінкою 2,4; колективізм – 2,6; згуртованість – 2,3; контактність – 

3,7; відвертість – 1,6; організованість – 3,6; інформованість – 3,4. 

У межах дослідно-експериментальної роботи ми дослідили динаміку 

розвитку здатностей до цілепокладання; виконавчих, проективних і 

рефлексійних здатностей, які розглядаються як критерії сформованості 
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спеціальних (предметних) компетенцій, рівень сформованості яких корелюємо 

з рівнем активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх спеціалістів і 

здатності до проектування подальшої самоосвітньої діяльності. Методика їх 

вивчення під час констатувального експерименту передбачала самооцінку 

студентами своїх предметно-діяльнісних здатностей за структурними 

компонентами: формулювання мети; орієнтовна навчально-пізнавальна / 

проективна діяльність; визначення засобів та дій задля досягнення мети 

соціально-педагогічного проекту; вибір оптимального режиму навчально-

пізнавальної діяльності; усвідомлення відповідності результату навчання 

початковій цілі та рівня його якості; самоаналіз і самооцінка власної 

діяльності.  

Середні результати цього оцінювання представлено в таблиці 3.3.  

Таблиця 3.4 

Розподіл самооцінки рівня розвитку предметно-діяльнісних здатностей 
(констатувальний експеримент, кількість студентів) 

 
Цілепокладання Проектування Виконання Рефлексія 

Оцінка 
КЕ ЕЕ КЕ ЕЕ КЕ ЕЕ КЕ ЕЕ 

90-100/ 
11-12 

– – – – – – – – 

80-90/ 
9-10 

40 39 36 34 58 63 24 29 

70-80/ 
7-8 

63 66 41 45 66 70 39 38 

60-70/ 
5-6 

30 34 46 49 13 12 53 51 

50-60/ 
3-4 

6 8 13 17 2 2 14 18 

35-50/ 
1-2 

 —  — 3 2  —  — 9 11 

№ 139 147 139 147 139 147 139 147 

Середня 7,47 7,35 6,85 6,75 8,09 8,14 6,29 6,26 

 

Відповідно до розроблених нами критеріїв визначення рівня розвитку 

предметно-діяльних здатностей майбутніх соціальних педагогів, результати 
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самооцінки показали такий розподіл кількості респондентів за рівнями 

розвитку (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Рівні розвитку предметно-діяльнісних здатностей  
(констатувальний експеримент, %) 

 

Цілепокладання Проектування Виконання Рефлексія 
Рівень 

розвитку КЕ ЕЕ КЕ ЕЕ КЕ ЕЕ КЕ ЕЕ 

Високий 28,8 26,5 25,9 23,1 41,7 42,9 17,3 19,7 

Середній 66,9 68,0 62,6 63,9 56,8 55,8 66,2 60,5 

Низький 4,3 5,4 11,5 12,9 1,4 1,4 16,5 19,7 

 

Результати констатувального експерименту показали, що, згідно з 

самооцінкою, найбільш розвинутими виявилися виконавчі здібності. Таку 

відносно високу самооцінку можна пояснити так: 

− студенти не прагнуть виявляти ініціативу у сфері соціально-

педагогічної діяльності, вважають за краще дотримуватися пасивної позиції, 

очікуючи навчальних завдань від педагога; 

− виконання завдання, сформульованого викладачем, за певним 

алгоритмом дій уявляється більш доступною діяльністю, ніж самостійне 

виявлення навчальної проблеми й пошук її рішення. 

Якщо виконавчі здатності відрізняються процесуальністю, тобто 

складності, що переважають, пов’язані з умінням раціонально організовувати 

свою навчально-пізнавальну діяльність, усвідомленням результату і 

відповідним самоконтролем, то на етапі проектування основні труднощі 

виникають при доборі способів і засобів діяльності. 

Результати констатувального експерименту продемонстрували, що є 

недостатнім, на наш погляд, розвиток здатностей до цілепокладання. Значні 

труднощі виникали під час конкретизації мети на окремий навчальний період, 
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насамперед, на заняття. Як показали результати моніторингу на початку 

експерименту, реалізація рефлексії є найбільш складним для студентів під час 

засвоєння навчальних курсів за вибором у змісті психолого-педагогічної 

підготовки. Рівень сформованості рефлексійних здатностей на вихідному етапі 

формувального експерименту був недостатньо високим, що пояснюється 

відсутністю безперервної реалізації соціально-педагогічної діяльності, 

спрямованої на розвиток рефлексії з боку викладачів і самих студентів на 

попередніх етапах навчання дисциплін у змісті психолого-педагогічної 

підготовки. 

При визначенні рівня навченості студентів під час констатувального 

експерименту, виходячи з компетентнісного підходу, проаналізовано ступінь 

опанування студентами основних компетенцій, що виходять із структури 

соціально-психолого-педагогічної свідомості [Додаток Ж]. 

Результати виконання студентами відповідних завдань показали, що в 

цілому рівень навченості майбутніх соціальних педагогів з дисциплін 

психолого-педагогічної підготовки відповідає вимогам щодо опанування 

майбутніми фахівцями змістом навчальних курсів за вибором, системою 

фахових умінь і навичок [Додаток З]. 

 

3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи  

 

З метою визначення впливу навчання навчальних курсів за вибором у 

змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів за 

дослідною моделлю на формування мотиваційної сфери було здійснено 

повторне опитування щодо ставлення студентів до необхідності отримання 

соціально-педагогічної освіти; результати зафіксували підвищення рівня усві-

домленості студентами експериментальних груп необхідності отримання 

ґрунтовних знань з фахової освіти (табл. 3.5). 

Підсумкові результати опитування зафіксували підвищення рівня 

усвідомленості студентами експериментальних груп необхідності отримання 
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соціально-педагогічної освіти. Позитивні зміни на етапі формування 

мотиваційного складника детермінують конструктивні зміни в загальному 

процесі пізнання соціально-педагогічного змісту.  

Таблиця 3.5  

Результати визначення потреби в навчанні курсів за вибором й отриманні 
соціально-педагогічної освіти (формувальний експеримент, %) 

 
КГ ЕГ 

№№ Питання Від-
повіді Вихідні 

дані 
Резуль-
тат 

Вихідні 
дані 

Резуль-
тат 

Так 88,1 90,4 85,5 95,7 
1 Чи вважаєте Ви, що навчання 

курсів за вибором сприятимуть  
здійсненню майбутньої 
соціально-педагогічної 
діяльності? Ні 11,9 9,6 14,5 4,3 

Так 70,7 78,8 74,4 89,2 
2 Чи прагнете Ви отримати 

соціально-педагогічну освіту 
задля подальшого 
самоствердження й 
саморозвитку? Ні 29,3 21,2 25,6 10,8 

 

Варто зазначити, що, аргументуючи власну позицію щодо необхідності 

отримання освіти, студенти оперували не тільки тезами про професійне 

становлення та перспективи подальшого фахового зростання, але й думками 

про актуальність власного розвитку як гармонійної особистості фахівця із 

соціальної педагогіки. 

Із даних таблиці можемо констатувати, що у студентів 

експериментальних груп більш вагомо порівняно зі студентами контрольних 

груп підвищився рівень упевненості у фахових здатностях (компетентностях), 

активізувалась спрямованість на досягнення успіху у розв’язанні соціально-

педагогічних ситуацій. 

На основі використання авторської методики було визначено вплив 

впровадження навчального курсу за вибором із застосуванням діалогічного 

підходу (інтерактивних технологій) на розвиток предметної умотивованості. 

Отримані результати засвідчили більш динамічне зростання пізнавальної 
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вмотивованості студентів експериментальних груп, ніж студентів контрольних 

груп, як це показано на рис. 3.4, рис. 3.5., рис. 3.6.та рис. 3.7. 
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Рис. 3.4. Результати моніторингу щодо домінування мотиву прагнення до 
успіху або мотиву запобігання невдач  

(контрольні групи, %) 
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Рис. 3.5. Результати моніторингу щодо домінування мотиву прагнення до 
успіху або мотиву запобігання невдач  

(експериментальні групи, %) 
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Рис. 3.6. Результати розвитку предметної вмотивованості 

(контрольні групи, %) 

Рис. 3.7. Результати розвитку предметної вмотивованості  

(експериментальні групи, %) 
 

Результати дослідження показали, що кількість студентів 

експериментальних груп з високим рівнем вмотивованості щодо вивчення 

навчального курсу за вибором «Соціально-педагогічна діяльність в умовах 

вітчизняної школи: проблемні питання» у змісті психолого-педагогічної 
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підготовки внаслідок цілеспрямованої роботи викладача збільшилось до 18,5%, 

у той час як у контрольних групах – до 15,5%, відповідний розмах значень 

склав 6,4 та 2,7. Таке зростання високого рівня пізнавальної вмотивованості 

свідчить про розвиток потреби студентів до оволодіння новими засобами 

соціально-педагогічної діяльності, які дадуть змогу їм самоактуалізуватися як 

гармонійним особистостям і реалізуватись як фахівцям. Про активізацію 

навчально-пізнавальної діяльності студентів свідчить позитивна динаміка 

кількості осіб з низьким рівнем пізнавальної вмотивованості.  

Позитивна динаміка пізнавальної вмотивованості під час вивчення 

навчального курсу за вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів була забезпечена відповідними психолого-

педагогічними умовами:  

1) стимулювати розвиток всіх сфер навчально-пізнавальної діяльності, 

створення для кожного студента ситуації особистого успіху і відповідних 

перспектив щодо вдосконалення фахової майстерності;   

2) інтерпретувати соціально-педагогічні ситуації й соціокультурні 

проблеми у тісному взаємозв’язку з проблемами сучасної інформаційної 

цивілізації в умовах глобалізації (співвідношення національна / світова 

культура, її реалізація в соціокультурній дійсності);  

3) проводити паралелі між світовим соціокультурним і соціально-

педагогічним вітчизняним і зарубіжним досвідом та особистісним досвідом 

студентів. 

Результати формувального експерименту зафіксували позитивну 

динаміку у розвитку прийняття спільної навчальної діяльності (роботи у 

групах) і готовності до неї у студентів експериментальних груп. Під впливом 

конструктивних результатів активної співпраці в робочих мікрогрупах, які були 

досягнуті як в навчанні, так і у міжособистісних стосунках, були зафіксовані 

прогресивні зміни у ставленні студентів експериментальних груп до спільної 

навчальної діяльності, як це показано на рис 3.8.  
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Рис. 3.8. Сприйняття студентами експериментальних груп спільної 

діяльності 

Так, наприкінці навчання, 33,2% респондентів сприймало групу як 

самостійну цінність, 19,4% було схильне до нейтрального ставлення до групи, 

40,2% оцінювало групу з позиції актуальності, практичної значущості, водночас 

7,2% не мали чітко вираженої позиції з цього питання. 

Результати формувального експерименту показали, що навчання курсу за 

вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів за дослідною моделлю позитивно вплинуло і на становлення 

навчального колективу. Соціальний педагог, будучи суб’єктом соціально-

педагогічного спілкування, виконує функцію трансляції соціального досвіду 

іншим особистостям, що вимагає не лише фахових знань, але і знань про 

душевний й емоційний складник життя іншої особистості, уміння побачити й 

усвідомити вербальні і невербальні ознаки суб’єктивних виявів, а також 

транслювати набуті знання шляхом емпатійного ставлення до іншої людини в 

рамках соціально-педагогічного впливу. 

Відповідно, з огляду на інтеріоризацію цінностей поваги до іншої 

людини, з якою співпрацюєш, толерантного ставлення до внутрішнього світу 

іншої особистості, робота з представниками різних категорій 
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здійснюватиметься в подальшій соціально-педагогічній діяльності на основі 

вимог, що засвідчують моральний прогрес у світовому співтоваристві. Якщо 

результати, отримані під час констатувального експерименту, не показали 

помітної диференціації між показниками студентів експериментальних і 

контрольних груп, то повторне використання методики соціально-

психологічної самоатестації колективу продемонструвало, як це показано на 

рис. 3.10, що студенти експериментальних груп більш високо оцінили динаміку 

морального зростання свого навчального колективу, його становлення як 

цілісної колективної структури, ніж студенти контрольних груп за такими 

характеристиками, як відповідальність (І); колективізм (ІІ); згуртованість (ІІІ); 

контактність (IV); відвертість (V); організованість (VI); інформованість (VII). 

Підсумовуючи результати досліджень впливу особливостей організації 

навчально-виховного процесу за експериментальною моделлю на розвиток у 

студентів навичок конструктивної спільної навчально-пізнавальної діяльності, 

якісної спільної навчальної діяльності, маємо засвідчити позитивні результати, 

зафіксовані нами в результатах формувального експерименту. 

 
Рис. 3.9. Загальна оцінка рівня психологічного розвитку навчального 

колективу 
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Вони показали, що протягом навчання у студентів і контрольних і 

експериментальних груп відбулися конструктивні зміни у ставленні до групової 

навчальної діяльності, визначенні власних пріоритетів у спільній навчально-

пізнавальній діяльності, а також соціально-педагогічному моделюванні; зміні 

рівня комфортності у міжособистісних взаємин з колегами.  

На основі порівняльного аналізу цих результатів ми можемо зробити 

висновок про те, що у студентів експериментальних груп спостережувана 

динаміка змін була більш ефективною. Оскільки всі інші умови навчання були 

однаковими, таку різницю в підсумкових результатах ми пояснюємо впливом 

змістовим навантаженням навчального курсу за вибором у змісті психолого-

педагогічної підготовки (міжпредметний характер подання навчального 

матеріалу, перевага проблемного подання соціально-педагогічних ситуацій), а 

також технологічним супроводом (застосування в межах діалогізації навчання 

інтерактивних технологій навчання, а також проблемний розгляд навчальної 

соціально-педагогічної ситуації). Результати статистичних даних експерименту 

дають змогу зробити висновок, що вагомою перевагою навчання курсу за 

вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки перед традиційною 

моделлю викладання є також активне використання поряд з індивідуальним 

саморозвитком групових форм навчання. Ми розглядаємо групу як зовнішній 

механізм саморозвитку особистості, який створює загальну групу цілей 

спільної діяльності, що актуалізує потреби людини, організовує конструктивну 

взаємодію, де кожний індивід виконує власну функцію, сприяє творчості та 

формуванню активної позиції суб’єкта соціально-педагогічного впливу. 

Досягнення результатів групової діяльності детермінує установлення 

комфортного соціально-психологічного клімату, розвиває такі значущі якості, 

як толерантність, взаємоповагу, доброзичливе ставлення один до одного, 

взаємодопомогу, прагнення до запобігання конфліктних ситуації, виховує 

почуття обов’язку і відповідальності, що сприяє виробленню сукупності норм у 

межах морального кодексу, що регулює й координує навчальну і фахову 

діяльність навчального колективу, визначаючи її алгоритми, відповідно 
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сприяючи формуванню фахової компетентності і спеціальних компетенцій 

майбутніх соціальних педагогів. 

Динаміка психологічного розвитку навчального колективу засвідчує 

також розвиток соціально-психологічної компетенції майбутніх соціальних 

педагогів як здатність ефективно взаємодіяти з оточуючими в системі 

міжособистісних стосунків. Наявність емпатії характеризує соціального 

педагога у межах ставлення до суспільства в цілому, фаху, а також 

багатоманітності стосунків, які складаються і розвиваються в конкретному 

колективі між людьми, які залучені до спільної сфери діяльності. 

Під час здійснення формувального експерименту ми простежили 

динаміку розвитку предметно-діяльнісних здатностей студентів. 

Застосування розроблених нами критеріїв якості навчання давало нам 

можливість використання оцінки викладача й самооцінки студентів. Велика 

кількість фактичного матеріалу, проведення контрольних зрізів після 

завершення кожного навчального модуля у змісті курсу за вибором «Соціально-

педагогічна діяльність в умовах вітчизняної школи: проблемні питання» дає 

змогу говорити про об’єктивність здобутих результатів.  

Таблиця 3.6 
Динаміка розвитку предметно-діяльнісних здатностей студентів 
 

Модулі Здібності Групи І ІІ ІII ІV V VI 
КЕ 6,7 6,8 7,0 7,2 7,3 7,3 Цілепокладання ЕЕ 6,7 7,0 7,3 7,5 7,7 7,9 
КЕ 6,0 6,1 6,3 6,4 6,6 6,8 Проектування ЕЕ 6,1 6,4 6,6 6,9 7,3 7,4 
КЕ 7,5 7,6 7,8 7,8 8,0 8,0 Виконання ЕЕ 7,6 7,7 8,1 8,3 8,5 8,6 
КЕ 5,7 6,0 6,0 6,1 6,2 6,3 Рефлексія ЕЕ 5,7 5,9 6,1 6,4 6,6 6,8 

 

У зведеній таблиці 3.6 та графіках (рис 3.10 – 3.13) наведені основні 

показники розвитку предметно-діяльнісних здатностей студентів контрольних 

та експериментальних груп під час вивчення навчального матеріалу курсу за 

вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки студентів відповідно до 
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кваліфікації «бакалавр з соціальної педагогіки» з узагальненим об’єктом 

діяльності «соціально-педагогічна діяльність в різних функціональних 

соціальних організаціях усіх форм власності, а також в освітніх, культурних, 

наукових, консультаційних організаціях та установах». Показники становлять 

середнє арифметичне між самооцінкою майбутніх соціальних педагогів та 

оцінкою викладача. 

При дослідженні розвитку здатностей до цілепокладання у студентів 

експериментальних груп ми зафіксували позитивні тенденції у цьому процесі. 

Спрямованість на виокремлення стратегічних і тактичних навчальних цілей, їх 

усвідомлення й конкретизацію, визначення власних цільових установок у 

цільових векторах робочої мікрогрупи, зумовили, на наш погляд, більш значну 

динаміку (рис. 3.10) у розвитку здатностей до цілепокладання у студентів 

експериментальних груп (з 6,7 до 7,9 умовних одиниць), ніж у студентів 

контрольних груп (з 6,7 до 7,3 умовних балів). Отже, динаміка показників 

розвитку здатності до цілепокладання у студентів експериментальних груп 

склала 16,2 %, тоді як серед студентів контрольних груп такий результат 

зафіксовано на рівні 8,1 %.  

Модуль І Модуль ІІ Модуль ІІІ Модуль IV Модуль V Модуль VІ
Контр. групи 6.7 6.8 7 7.2 7.3 7.3
Експ.групи 6.7 7 7.3 7.5 7.7 7.9
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Рис. 3.10. Динаміка розвитку здібностей (компетентностей) до 

цілепокладання студентів експериментальних та контрольних груп 
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Суттєвість змін було визначено відповідно до критерію Фішера [148; 

218]. При цьому обрано більшу відсоткову долю показник динаміки розвитку 

здатностей до цілепокладання у студентів експериментальних груп, а як меншу 

відсоткову долю (частку) – відповідний показник у студентів контрольних груп. 

φ1 (16,2%) = 0,83; 

 φ2 (8,8%) = 0,60; 

= (0,83-0,60) ≈ 1,94; 

φемп ≈ 1,94. 

Показник критерію φемп≈ 1,94 знаходиться в зоні значущості, у такий 

спосіб достовірність відмінностей характеристик експериментальних і контро-

льних груп за статистичним критерієм Фішера дорівнює 95%. На основі цього 

можемо стверджувати про ефективність дидактичних умов навчання 

навчальних курсів за вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки, а 

також активізувальний вплив діалогізації і проблематизації навчання на 

розвиток сфери цілепокладання, що зумовлює підвищення рівня активності 

навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців у цілому.  

Динаміку розвитку проективних здатностей проілюстровано на рис. 3.11. 

 
Рис. 3.11. Динаміка розвитку проективних здатностей студентів 

експериментальних та контрольних груп 
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Спрямованість майбутніх соціальних педагогів на усвідомлену, активну 

навчально-пізнавальну діяльність передбачає розвиток навичок проектування 

майбутньої соціально-педагогічної діяльності. Тому в умовах навчання за 

дослідною моделлю навчання курсу за вибором студенти виробляли вміння й 

навички грамотно проектувати власну навчальну траєкторію, а також 

траєкторію подальшої фахової діяльності, здійснювати орієнтовну фазу своєї 

діяльності, модулювати соціально-педагогічні ситуації, відповідно коригувати 

поведінкову й навчальну тактики, обирати ефективні засоби для розв’язання 

навчальних завдань, успішного досягнення власних цілей. 

Це дало змогу студентам експериментальних груп показати більш значну 

динаміку проективних здатностей, ніж студентами контрольних груп.  

На етапі формувального експерименту майбутнім соціальним педагогам 

було запропоновано такі навчальні соціально-педагогічні проекти: 

1. Соціальний проект щодо поліпшення житлових умов соціально 

вразливих верств населення на прикладі регіону. 

2. Організація безперешкодної діяльності громадських і благодійних 

організацій, що працюють у цій сфері. 

3. Проект розроблення методу арт-терапії в умовах ЗОШ. 

4. Розробити план роботи з батьками дитини, що перебуває у складі 

асоціальної групи (готи, хіпі тощо). 

5. Проект «Мистецтво України». 

6. Проект психологічної реабілітації дітей із неблагополучної сім’ї. 

7. Проект «Вивчення стану безпритульності / наркоманії неповнолітніх у 

регіоні». 

8. Форми соціальної роботи з прийомними батьками та прийомними 

дітьми. 

9. Вітчизняний і закордонний досвід соціальної роботи з прийомною 

сім’єю. 

10. Проект «Основні напрями розвитку фемінізму в сучасному 

суспільстві». Підготувати питання до дискусії «Ґендерна політика: за і проти». 
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11. Проект соціальної реклами у рамках акції «Здоровим бути модно», що 

заохочувала б молодь до свідомого вибору безпечної поведінки у відповідь на 

загрозу епідемії ВІЛ/СНІДу. 

12. Кризове консультування й інтенсивний догляд у рамках моделі 

кризового втручання. 

13. Напрями сімейної психотерапії та їх важливість для практичної 

соціальної роботи. 

14. Психосоціальна модель соціальної роботи: можливості й обмеженні 

застосування в українських умовах. 

15. Проект «Неформальні груп (хіпі, панки, готи, металісти, емо, хіп-

хопери) та соціально-педагогічна робота з представниками молодіжної 

субкультури». 

16. Практичний психолог в системі освіти як професіонал та особистість. 

17. Практична психологія в дошкільних закладах.  

18. Психолого-педагогічна експертиза готовності дитини до школи. 

19. Психологічне забезпечення роботи навчальних закладів реабілітації 

неповнолітніх.  

20. Психологічні технології виховного впливу.  

21. Розроблення процедур і технік психолого-педагогічного спілкування з 

метою запобігання міжособистісних і міжгрупових конфліктів.  

22. Морально-етичні принципи діяльності практичного психолога в 

системі освіти. 

23. Діагностування й корекція психологічних девіацій в роботі 

практичного психолога в системі освіти. 

24. Психологічна робота з батьками учнів.  

25. Психопрофілактика і просвітницька робота з керівництвом 

навчальних закладів. 

Під час проектування соціально-педагогічних ситуацій було активно 

використано інформаційні технології:  
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– використання табличних процесорів для оброблення даних (EXCEL) 

(використання формул та функцій в обчисленнях; робота з діапазонами даних; 

графічний аналіз даних; автоматизація обчислювальних процесів; робота з 

макросами); 

– робота з базами даних (ACCESS) (проектування та створення бази 

даних; робота з таблицями; типи даних; встановлення в базі даних зв’язків між 

таблицями; вибірка даних за допомогою запитів; створення звітів); 

– програма створення презентацій POWERPOINT (вибір автомакета 

слайду; введення, редагування та форматування текстової інформації; 

вставлення таблиць, діаграм та рисунків, фільмів, використання гіперпосилань, 

анімаційних ефектів; показ презентацій); 

– глобальні комп’ютерні мережі; пошук інформації в INTERNET; 

електронна пошта (види і методи пошуку інформації в INTERNET; вітчизняні і 

зарубіжні пошукові системи і каталоги ресурсів. Створення пошукових запитів; 

ефективні стратегії пошуку інформації. Бази даних. Електронні бібліотеки. 

Ресурси INTERNET для науки і освіти. INTERNET для соціальних працівників і 

соціологів – найважливіші інформаційні сайти; списки розсилання, дискусійні 

групи, телеконференції, чати. 

На самостійне опрацювання виносилися такі завдання: 

1. Підготовка, відправка і отримання електронних листів. Адресна книга 

та інші поштові функції. Пошук електронних адрес. Програмне забезпечення 

електронної пошти. 

2. Висвітлити за допомогою діаграм демографічні особливості: 

демографічний склад населення міста – віковий і національний склад, 

соціальний статус тощо. 

3. Використовуючи карту інтересів і диференційно-діагностичний 

опитувальник, провести дослідження із вивчення інтересів і схильностей учнів 

класу [Додаток И]. 

Якщо у перших розмах показників склав 1,3 (з 6,1 до 7,4 умовних балів), 

то у інших – 0,8 (з 6,0 до 6,8 умовних балів). У такий спосіб серед студентів 
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експериментальних груп показники розвитку проективних здатностей зросли на 

17,5%, а серед студентів контрольних груп – на 10,8 %. 

Визначимо правильність гіпотези Н0 або гіпотези Н1 для розвитку 

проективних здатностей за допомогою критерію Фішера  [148; 218]: 

φ1 (17,7%)= 0,887; 
 φ2 (11,2%)= 0,613; 

= ≈1,7 
φемп ≈ 1,7. 
Значення критерію φемп≈1,7 показує що доля (частка) зростання рівня 

розвитку проективних здатностей у студентів експериментальних груп 

послідовно доводить, що достовірність відмінностей характеристик 

експериментальних і контрольних груп за статистичним критерієм Фішера 

дорівнює 95%. Це надає підстави стверджувати про наявність відповідних умов 

для розвитку проективних здатностей студентів, які створюються із 

застосуванням технологій інтерактивного навчання. 

В динаміці виконавчих здібностей студентів експериментальних та 

контрольних груп (рис. 3.12) ми спостерігали значний розрив в якісних 

показниках. Навчання за експериментальною моделлю, спрямоване на 

створення оптимальних умов для розвитку майбутніх фахівців за всіма рівнями 

фізичного, психоемоційного, інтелектуального, духовного й соціокультурного 

розвитку зумовило активізацію зацікавленості в результатах навчання курсу за 

вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки.  

Різнопланова діяльність у складі робочих мікрогруп, які працюють над 

соціально-педагогічними проектами; індивідуальна відповідальність за 

спільний результат сприяли розвитку виконавчих здатностей студентів 

експериментальних груп. Вони більш сумлінно підходили до виконання 

навчальних завдань, які ставилися викладачем, лідером мікрогрупи. Це 

зумовило різницю у рівнях розвитку виконавчих здатностей у студенів 

експериментальних груп 7,6 до 8,6 умовних балів та у студентів контрольних 

груп з 7,5 до 8,0 умовних балів. У результаті формувального експерименту 
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показників розвитку виконавчих здатностей у студентів експериментальних 

груп зросли на 13,5%, у той час як аналогічні показники серед студентів 

контрольних груп збільшились лише на 6,75 %. 

 

Рис. 3.12. Динаміка розвитку виконавчих здібностей  студентів 
експериментальних та контрольних груп 

 

Розрахуємо показник суттєвості змін відповідно до критерію Фішера.  

φ1 (14,5%)= 0,78; 
φ2 (5,3%)= 0,46; 

= ≈2,7; 
φемп ≈ 3,26 
Показник критерію φемп≈ 2,7 знаходиться в зоні значущості, тож 

достовірність відмінностей характеристик експериментальних і контрольних 

груп за статистичним критерієм Фішера дорівнює 95%. Це дає змогу відкинути 

гіпотезу Н0 та стверджувати, що навчання курсу за вибором «Соціально-

педагогічна діяльність в умовах вітчизняної школи: проблемні питання» у 

змісті психолого-педагогічної підготовки було ефективним в умовах 

діалогічного і проблемного навчання, що сприяло детермінації розвитку 
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виконавчих здатностей майбутніх соціальних педагогів, а також зумовили пози-

тивну зміну рівня активності навчально-пізнавальної діяльності.  

Як ми вже зазначали, результати констатувального експерименту 

показали, що найнижчий рівень розвитку мають рефлексійні здатності. 

Студенти експериментальних груп на початковому етапі навчання звертали 

увагу на відсутність психологічного комфорту при спробах самоаналізу й 

самооцінки, що пояснюється насамперед чинниками зовнішнього впливу. 

Результативність критичного самоаналізу, увага колег дали змогу майбутнім 

фахівцям експериментальних груп усвідомити необхідність рефлексійної 

діяльності. Контрольні зрізи розвитку рефлексійних здатностей у студентів 

експериментальних і контрольних груп (рис. 3.13) свідчать про те, що 

технологізація навчального процесу в умовах застосування діалогізації і 

проблематизації створює сприятливі умови для розвитку навичок рефлексії.  

Найхарактернішими специфічними ознаками рефлексії, на наш погляд, є 

можливість виходу в надситуативну позицію та діалогічність.  

 

 

Рис. 3.13. Динаміка розвитку рефлексійних здатностей студентів 
експериментальних і контрольних груп 
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Узагальнюючи зазначене, ми бачимо такі елементи механізмів розвитку 

рефлексії у процесі діалогічного навчання:  

1) розрив у структурі діяльності, в результаті якого виникає зупинка в 

перебігу навчання з виходом за межі попередньої форми роботи;  

2) оцінка суб’єктивної значущості здійснюваної діяльності для 

усвідомлення підстави власних дій;  

3) оцінка дій партнерів по комунікації (інтеракції);  

4) відображення позицій партнерів по діалогу через призму 

загальнозначущого для них об’єкта;  

5) вибір власної позиції на проблему;  

6) визначення категоріальних меж рефлексії: мети, засобів, знань та 

їхнього взаємозв’язку;  

7) схематизація дій;  

8) об’єктивація рефлексії з метою вироблення нових схем, методів 

діяльності;  

9) осмислення проблеми;  

10) використання нових схем як засобу управління, механізму діяльності 

та мислення. 

Результативність рефлексії у процесі навчання залежить від завершеності 

вияву механізмів рефлексії і за умови: залучення ціннісного досвіду, який 

орієнтує зусилля людини; реалізація досвіду рефлексії, накопиченого шляхом 

співвіднесення людиною знань про свої можливості, про можливі перетворення 

у світі й у собі із вимогами діяльності та задачами, які за допомогою досвіду 

при цьому розв’язуються; використання досвіду звичайної активації, що 

орієнтує у власних можливостях, завдяки йому людина краще зосереджує свої 

зусилля на розв’язанні значущих завдань; врахування операціонального 

досвіду, що об’єднує певні засоби перетворення ситуації і своїх можливостей; 

вироблення досвіду співпраці, який формується у процесі спільної діяльності, 

передбачає налаштованість на співпрацю, сприяє об’єднанню зусиль за 

спільного розв’язання задач. 
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Взаємодія окреслених складників забезпечує активну, усвідомлену і 

координовану із зусиллями інших власну позицію особистості, а отже, може 

вважатися необхідним і достатнім для формування суб’єктності. 

Мета діалогічних методів полягає не в тому, щоб змусити інтеріоризувати 

проблемну ситуацію, задану ззовні, а в тому, щоб створити середовище, яке б 

дало можливість людині виявити суб’єктні якості – бути джерелом, ініціатором 

ідей, самому у діалозі з іншими знаходити проблемність питання, завдання, 

ситуації. Під час розв’язання проблемного питання / задачі майбутній фахівець 

оцінює себе як здатного до творчого рефлексійного пошуку.  

Наприкінці навчання динаміка розвитку рефлексійних здатностей у 

студентів експериментальних груп склала з 5,7 до 6,8 умовних балів, а у 

студентів контрольних груп – з 5,7 до 6,3 умовних балів. Результати 

моніторингу засвідчили, що в цілому студенти експериментальних груп 

підвищили показники розвитку рефлексійних здатностей на 14,8%, а студенти 

контрольних груп – на 8,1%. 

Визначимо правильність гіпотези Н0 або гіпотези Н1 для розвитку 

рефлексійних здатностей за допомогою критерію Фішера: 

φ1 (19,3%)= 0,91; 

 φ2 (8,6%)= 0,6; 

= ≈2,62 

φемп≈2,62 

Значення критерію φемп≈2,62 показує, що достовірність відмінностей 

характеристик експериментальних і контрольних груп за статистичним кри-

терієм Фішера дорівнює 95%. Це надає підстави підтвердити правильність 

гіпотези Н1 щодо позитивної кореляції між компетентнісно орієнтованим 

навчанням курсів за вибором у змісті психолого-педагогічної підготовки і 

підвищенням якості фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

Такий високий результат ми пояснюємо тим, що на розвиток 

рефлексійних здатностей на попередніх етапах навчального процесу було 
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звернено посилену увагу. Під час експериментального навчання 

цілеспрямована управлінська діяльність викладача в цьому напрямі сприяла 

досягненню якісних змін у розвитку рефлексійних здатностей майбутніх 

соціальних педагогів. Результати навчання за експериментальною моделлю 

засвідчили, що майбутні соціальні педагоги здатні до критичного самоаналізу, 

самовизначення у різних навчальних ситуаціях, уміють виокремлювати 

причини власних невдач, виявляти труднощі у виконанні навчальних завдань, у 

взаємовідносинах з товаришами, визначати шляхи та методи їх подолання.  

Розвиток рефлексійних здатностей студентів сприяє усвідомленню 

конкретних способів навчальної діяльності, до систематизації й узагальнення 

власної навчально-пізнавальної стратегії, що є одним з основних чинників 

досягнення результату навчальної діяльності. 

Діагностування рівнів розвитку предметно-діяльнісних здатностей 

студентів як необхідних складників активної навчально-пізнавальної діяльності 

у результаті дослідно-експериментальної роботи констатовано ефективність 

запровадженого навчального курсу за вибором «Соціально-педагогічна 

діяльність в умовах вітчизняної школи: проблемні питання», засвоєння якого в 

межах діалогізації навчання зумовлює позитивну динаміку такого розвитку 

[Додаток Ж].  

При дослідженні ефективності моделі навчання психолого-педагогічних 

дисциплін ми виходили з того, що одним з основних критеріїв активної 

навчально-пізнавальної діяльності є висока якість її результату. Здійснений 

аналіз рівня формування у студентів експериментальних і контрольних груп 

спеціальних компетенцій, що виходять із структури соціально-психолого-

педагогічної свідомості, виявив позитивну динаміку у студентів обох видів 

груп. Проте студенти експериментальних груп показали більш якісний 

результат навчання (рис. 3.14). Так, якщо низький рівень опанування 

предметними (спеціальними) компетенціями показали 12 (8,2%) студентів 

контрольних груп, то серед студентів експериментальних груп такий результат 

був зафіксований у 6,9% студентів. 30,8% студенти контрольних груп і 28,5% 
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студентів експериментальних груп мали середній рівень, 40,1% і 41,7 % 

студентів відповідно – достатній рівень, 20,9% і 22,9% студентів відповідно – 

високий рівень. Результати діагностування відтворюють корелятивний 

взаємозв’язок між рівнем умотивованості навчання і його якістю. 

 
Рис. 3.14. Показники сформованості предметних (спеціальних) компетенцій 

у змісті фахової компетентності, (%) 

 

Результати експериментально-дослідної роботи засвідчили позитивну 

динаміку у якості засвоєння змісту навчального курсу за вибором, 

сформованості спеціальних компетенцій, що діагностувалося за критеріями: 

усвідомленості (розвиток мотиваційної й цілепокладальної сфери навчально-

пізнавальної діяльності); раціональності (позитивна зміна рівня сформованості 

проективних здатностей як уміння обирати необхідні засоби, методи, форми 

соціально-педагогічної діяльності, виконавчих здатностей; уміння здійснювати 

заплановані дії, навичок командної роботи); результативності (підвищення 

якості результату навчально-пізнавальної діяльності й рівня сформованості 

рефлексійних здатностей, як вміння об’єктивного самоаналізу й самооцінки). 

Викладене дає змогу стверджувати про позитивний вплив застосування 

дидактичних умов навчання курсу за вибором «Соціально-педагогічна 

діяльність в умовах вітчизняної школи: проблемні питання» у змісті психолого-
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педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів на підвищення якості 

фахової підготовки майбутніх фахівців соціально-педагогічної галузі. 

Підсумовуючи результати дослідно-експериментальної роботи, варто 

схарактеризувати загальні тенденції, що стосуються зміни ставлення майбутніх 

соціальних педагогів експериментальних груп до навчання. Одним із результатів 

навчання за експериментальною моделлю можна вважати зростання 

зацікавленості майбутніх соціальних педагогів у вивченні навчального матеріалу 

із соціальної педагогіки взагалі, психолого-педагогічних дисциплін – зокрема; 

збільшення рівня відповідальності щодо виконання самостійної роботи.  

Розвиток необхідних спеціальних компетенцій у складі фахової 

компетентності, навичок спільної навчальної діяльності у мікрогрупах під час 

розроблення соціально-педагогічних проектів; можливість більш ефективно 

проектувати і здійснювати навчально-пізнавальні дії зумовили підвищення 

рівня сформованості соціально значущих мотивів порівняно з особистісно 

значущими. Значно зменшилась необхідність використання викладачем 

спеціальних управлінських і коригувальних дій, оскільки, з одного боку, 

організація фахового навчання у змісті психолого-педагогічної підготовки 

створює можливість не тільки для досягнення предметних і фахових цілей, але 

й для розвитку необхідних особистісно-професійних якостей, а з іншого, –

контроль групи над навчальною і проектною діяльністю кожного її члена 

унеможливлює неконструктивні дії. 

Організація навчання курсу за вибором у змісті психолого-педагогічної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів за експериментальною моделлю, 

розробленою на засадах діалогічного і проблемного навчання, а також 

принципах міжпредметності і фахового спрямування сприяє виробленню 

високого рівня спеціальних компетенцій у складі фахової компетентності 

уможливлює досягнення, що корелює із забезпеченням якісної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів. Розроблена модель навчання курсів за вибором 

у змісті психолого-педагогічної підготовки може бути використаною у 

вітчизняних вищих навчальних педагогічних закладах ІII–ІV рівнів акредитації. 
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Основні результати дисертації, що стосуються дослідно-

експериментальної перевірки ефективності дидактичних умов формування 

змісту курсів за вибором у структурі психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів, викладено у таких працях автора: [113; 118; 

119]. 

 

Висновки до третього розділу  

 

Експериментальне навчання було побудовано на основі тісного 

взаємозв’язку і взаємовпливу дидактичної системи організації і здійснення 

вивчення студентами психолого-педагогічних дисциплін, забезпечення 

ефективності навчання курсу за вибором майбутніх соціальних педагогів. 

Оскільки порівняння результатів експерименту в різних групах  

проводилось за комплексною методикою, попередньо було враховано чинники 

для дотримання вимог чистоти, надійності, достовірності і валідності 

отриманих даних, зокрема під час відбору контрольних і експериментальних 

груп. Широта експериментальної бази забезпечила репрезентативність вибірки 

з урахуванням також фахового спрямування. Експериментальним 

дослідженням було охоплено усього 21 викладач і 568 студентів бакалаврату 

напряму підготовки «соціальна педагогіка». 

Констатувальні дослідження дають змогу стверджувати, що студенти 

виявляють більший інтерес до вдосконалення набутих психолого-педагогічних і 

соціокультурних знань у соціально-педагогічній галузі шляхом застосування 

інформаційних та інтерактивних технологій. Цікавим для них є ознайомлення із 

соціокультурною й соціально-педагогічною тематикою не лише у взаємозв’язку 

з фаховим зростанням, але й подальшим саморозвитком шляхом відтворення й 

інтерпретації соціокультурних об’єктів і явищ. 

Моніторинг ефективності впровадження в навчальний процес передбачав 

компоненти, що виявляють рівні сформованості предметної компетентності 

соціальних педагогів, орієнтацію на власний саморозвиток студентів через 
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усвідомлену, раціональну і продуктивну навчально-пізнавальну діяльність. Для 

оцінювання ефективності експериментальної моделі було розроблено систему 

відповідних критеріїв (сформованість предметної вмотивованості; розвиток 

здатності до цілепокладання; розвиток виконавчої і проективної предметно-

діяльнісних здатностей; якість результату соціально-педагогічної діяльності, 

функціонування рефлексійної здатності) та їх рівнів (високий, середній, 

низький) за кожним критерієм. 

Було розроблено відповідні показники якості засвоєння навчального 

курсу за вибором відповідно до структури навчальної діяльності: знання 

категорійно-поняттєвого апарату соціально-педагогічної галузі; методично 

правильна постановка цілей і завдань навчання (досвід); знання методів, 

прийомів, засобів і форм організації соціально-педагогічної діяльності 

(здатність до соціально-педагогічної діяльності); уміння забезпечити адекватне 

розуміння й інтерпретацію соціально-педагогічних ситуацій у межах наукової 

картини світу, засвоєння інтегративних знань із різними формами навчання; 

знання фахової термінології (навички). 

Перераховані показники мали яскраво виявлятись у виконанні 

студентами пошукових завдань, розкритті теоретичних питань, виконанні 

практичних завдань за змістом навчального курсу за вибором і за підсумками 

розроблення власного соціально-педагогічного проекту підлягали кількісній 

оцінці.  

На основі результатів порівняльного експерименту з аналізу якості 

засвоєння частини курсу за вибором «Соціально-педагогічна діяльність в 

умовах вітчизняної школи: проблемні питання» студентами контрольної та 

експериментальної груп встановлено, що формування означеного курсу на 

основі розроблених дидактичних умов дає змогу підвищити якість його 

засвоєння. При цьому якість засвоєння навчальних елементів курсу «Соціально-

педагогічна діяльність в умовах вітчизняної школи: проблемні питання» 

студентами експериментальної групи є більш рівномірною, ніж у контрольній. 

Водночас частина студентів експериментальної групи, що мають якісні рівні 
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засвоєння «вище середнього» і «високий», значно збільшилась за рахунок 

зменшення частки студентів з якісними рівнями освоєння «середній», «нижче 

середнього», «низький». 

Після формувального експерименту також було проаналізовано процес 

розвитку особистісних якостей майбутніх соціальних педагогів. Дослідження 

засвідчили зростання рефлексійної й емпатійної позицій студентів, розвиток 

їхньої правової свідомості, що свідчить про зацікавленість у загальних змінах 

процесу навчання, здатність діалогізувати, створювати навчальний дискурс, 

конструктивно розв’язувати конфлікти.  

Модель оптимізації предметного співвідношення курсів за вибором може 

бути внесеною до чинних планів за напрямом підготовки «Соціальна 

педагогіка» з узагальненим об’єктом діяльності «соціально-педагогічна 

діяльність в різних функціональних соціальних організаціях усіх форм 

власності, а також в освітніх, культурних, наукових, консультаційних 

організаціях та установах»  у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів 

акредитації. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження підтвердило основні положення висунутої 

гіпотези та дало змогу сформулювати висновки відповідно до поставлених 

завдань. 

1. У процесі системного аналізу науково-педагогічних джерел з’ясовано, 

що проблема формування змісту курсів за вибором у структурі психолого-

педагогічної підготовки майбутніх фахівців є актуальною у розвитку 

вітчизняної та світової педагогічної науки. 

Фахова компетентність майбутнього соціального педагога є інтегрованим 

особистісним утворенням, яке дає змогу йому ефективно здійснювати певне 

коло повноважень і функцій у галузі освітньої діяльності, зокрема у процесі 

здійснення соціально-педагогічного впливу. Оскільки формування фахової 

компетентності майбутніх спеціалістів є системним процесом, то під час його 

здійснення слід ураховувати тенденції, що зумовлюють зміни у структурі і 

змістовому навантаженні психолого-педагогічних наук і визначають напрями 

розроблення змісту навчальних дисциплін циклу базової і варіативної частини 

предметної підготовки на засадах міжпредметності й антропоцентризму. 

Досліджено, що завдання навчання психолого-педагогічних і соціально-

педагогічної наук передбачають у тому числі формування предметних 

(спеціальних) компетенцій з урахуванням здобутків наукових шкіл, 

упровадження інтегративних  навчальних курсів, а також розвиток здатності до 

подальшого самовдосконалення. 

Проведений теоретичний аналіз дав змогу з’ясувати, що ефективність 

організації навчальної діяльності студентів – майбутніх соціальних педагогів 

у вищому навчальному закладі в умовах бакалаврату визначається за 

показниками: загальний рівень навчально-методичної діяльності викладачів; 

ставлення до навчальної діяльності її організаторів; ефективність організації 

навчальної діяльності студентів у вищій школі; мотивація бакалаврів на 
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практичну соціально-педагогічну діяльність упродовж усього періоду 

професійної підготовки у вищому навчальному закладі. 

Специфікою фахової діяльності соціального педагога є міжособистісне 

спілкування, де об’єктом соціально-педагогічного впливу є людина, 

індивідуальність, тому соціально-педагогічна діяльність вимагає здійснення 

функцій, пов’язаних із дотриманням етики міжособистісних стосунків у роботі 

(транслятор соціокультурних цінностей, вихователь, науковець-дослідник, 

консультант, розробник інноваційних соціально-педагогічних технологій). 

Виявлено відповідність між змістом соціально-педагогічної діяльності, яка 

визначається глибоким внутрішнім переконанням, що характеризується 

гуманним ставленням до особистості, і сформованістю позиції соціальної 

ідентичності, соціалізації, рефлексії. Зважаючи на специфіку фахової 

діяльності представника соціонімічного фаху ми співвідносимо сформованість 

рефлексійної позиції соціального педагога із наявністю емпатії, яка є 

необхідною умовою спілкування фахівця як суб’єкта взаємодії і 

міжособистісних стосунків. 

З’ясовано, що психолого-педагогічна підготовка майбутніх соціальних 

педагогів позначена такими інноваційними аспектами: інформатизація 

навчального процесу й соціально-педагогічної галузі; комплексний характер 

соціально-педагогічного моделювання у змісті фахової підготовки майбутніх 

соціальних педагогів; оновлення дидактичного супроводу. Відповідно до 

трансформаційних змін запропоновано змістові блоки в авторському курсі за 

вибором.  

Принципи навчання, які є специфічними для психолого-педагогічної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів (фахового спрямування, науковості, 

фундаментальності, систематичності й системності, міжпредметних зв’язків, 

зв’язку теорії і практики, навчання з життям, доступності, стабільності і 

динамічності, єдності наукового і навчального процесу) надають змогу 

розроблення теоретичних основ моделі формування курсів за вибором у 

підготовці фахівців за напрямом «Соціальна педагогіка». 
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2. У дослідженні обґрунтовано й доведено методичну доцільність 

запропонованої моделі з врахуванням психолого-педагогічних аспектів 

підготовки майбутніх соціальних педагогів на рівні бакалаврату, зважаючи на 

інтеграційні процеси, механізми інформатизації вітчизняної вищої освіти, зміну 

суб’єктів соціально-педагогічного впливу, який передбачає розуміння 

особистості майбутнього соціального педагога і її фаховий (людинотворчий) 

потенціал на рівні співвідношення з поняттям людини. Авторський навчальний 

план психолого-педагогічної підготовки охоплює такі курси за вибором: 

1. Курси за вибором, спрямовані на поглиблене вивчення окремих розділів 

фахових дисциплін, передбачені навчальною програмою з навчального курсу у 

змісті професійної науково-предметної підготовки. 2. Курси за вибором, які 

розкривають фахово-практичний аспект знань, набутих у процесі вивчення 

базових дисциплін у змісті професійної науково-предметної підготовки. 3. 

Курси за вибором, які містять дидактично оброблену галузь нових знань, 

дотичних або співвідносних із психолого-педагогічною галуззю, які 

недостатньою мірою представлені у змісті професійної науково-предметної 

підготовки задля вироблення фахових умінь і навичок. 4. Курси за вибором з 

наукових основ, сучасних технологій. 

3. Синтез ідей, розроблених у вітчизняній і зарубіжній психолого-

педагогічній науці, аналіз досвіду формування змісту курсів за вибором у 

вищих педагогічних навчальних закладах дали можливість визначити й 

теоретично обґрунтувати дидактичні умови формування змісту курсів за 

вибором у структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів. Результативність і ефективність курсів за вибором у змісті фахової 

підготовки майбутніх соціальних педагогів забезпечується такими 

дидактичними умовами: інтеграцією дисциплін тематичних блоків;  

активізацією фахового спрямування змісту навчальної діяльності майбутніх 

соціальних педагогів на основі технологізації; індивідуалізації змісту 

навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів шляхом її рефлексування. 
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Розроблена авторська система упровадження дидактичних умов 

формування курсів за вибором у структурі психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів реалізовувалася поетапно, мала чітко визначену 

мету і кінцевий результат, передбачала їх системну реалізацію, задіяння 

цілепокладання, стимулів саморозвитку досліджуваного утворення, змістовну й 

методичну оптимізацію процесу фахової підготовки, залучення студентів до 

різних форм навчальної, науково-дослідницької, навчально-виховної, 

громадської та соціально значущої діяльності. Важливим аспектом реалізації 

системи формування фахової компетентності було залучення студентів до 

проектної, рефлексійної й самоосвітньої діяльності з метою практичної 

підготовки до соціально-педагогічної діяльності в загальноосвітньому 

навчальному закладі. 

Моніторинг ефективності упровадження в навчальний процес передбачав 

компоненти, що виявляють рівні сформованості предметної компетентності 

соціальних педагогів, орієнтацію на власний саморозвиток студентів через 

усвідомлену, раціональну і продуктивну навчально-пізнавальну діяльність. Для 

оцінювання ефективності експериментальної моделі було розроблено систему 

відповідних критеріїв (сформованість предметної вмотивованості; розвиток 

здатності до цілепокладання; розвиток виконавчої і проективної предметно-

діяльнісних здатностей; якість результату соціально-педагогічної діяльності, 

функціонування рефлексійної здатності) та їх рівнів (високий, середній, 

низький) за кожним критерієм. 

Результати діагностування відтворюють корелятивний взаємозв’язок між 

рівнем умотивованості навчання і його якістю. Результати експериментальної 

роботи засвідчили доцільність уведення фахово спрямованих дисциплін 

вільного вибору (курсів за вибором) студента, які б корелювали зі змістом 

навчальних практик соціально-педагогічного профілю: професійно-

орієнтованої, навчально-виховної, соціально-виховної, навчально-технологічної 

та літньої педагогічної. 
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4. Якість засвоєння курсу за вибором «Соціально-педагогічна діяльність в 

умовах вітчизняної школи: проблемні питання» корелює зі ступенем 

спрямованості на створення компетентнісно-орієнтованого освітнього 

середовища в умовах вищого навчального педагогічного закладу. 

Рефлексування процесу формування спеціальних компетенцій у структурі 

фахово компетентності становить дієвий чинник забезпечення можливості 

здійснення процесу самовдосконалення упродовж подальшого фахового 

зростання, розвитку особистості на емоційно-чуттєвому й когнітивно-творчому 

рівнях і задоволення її пізнавальних потреб. Зокрема, встановлено кореляцію 

між: 1) виробленням рефлексійної позиції соціальних педагогів і ступенем 

вияву емпатії, що дає змогу висновувати про емпатійну якість соціального 

педагога як іманентну рису його фахової діяльності і спілкування, а також як 

функціональний, інструментальний аспект його діяльності; 2) виробленням 

проективних здатностей і розвитком соціального інтелекту, що має вияв у 

діалогізації.  

Модель оптимізації предметного співвідношення курсів за вибором може 

бути внесеною до чинних планів підготовки бакалаврів за напрямом «Соціальна 

педагогіка» у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми, на 

науковий розгляд заслуговують питання розроблення технологій соціально-

педагогічної діяльності в умовах інформаційного суспільства; питання 

підготовки науково-педагогічних працівників до системного впровадження 

технологій навчальної діяльності майбутніх соціальних педагогів; розроблення 

програм курсів у відповідності до предметного, методичного, методологічного 

й загальнокультурного аспектів фахової підготовки. 
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Додаток А 

Фрагмент  
освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) фахівця  

напряму підготовки «Соціальна педагогіка» 
 

ВСТУП  
Призначення освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) 
 
1. У вищому навчальному закладі з метою: 
- розробки та корегування освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за галуззю знань 

«Педагогічна освіта»; 
- розробки навчальних планів і навчальних програм дисциплін; 
- розробки засобів діагностики рівня якості освітньо-професійної підготовки бакалавра за напрямом 

підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка»; 
- визначення об’єкта, цілей освітньої та професійної підготовки бакалаврів; 
- атестації випускників; 
- обгрунтування переліків спеціальностей та спеціалізації вищої освіти. 
2. На підприємствах, в організаціях і установах з метою: 

- визначенні первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умов їх використання; 
- сертифікації випускників; 
- визначення потреб у фахівцях із соціальної педагогіки; 
- впливу на спрямованість та підвищення якості підготовки фахівця із соціальної педагогіки  у вищому 

навчальному закладі. 
3. В органах управління вищою освітою з метою: 
- забезпечення проведення єдиної державної політики в галузі освіти; 
- державної атестації вищих навчальних закладів; 
- аналізу професійного використання випускників. 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до 

виробничої діяльності та освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр при: 
- укладанні договорів або контрактів щодо підготовки фахівців – соціальних педагогів; 
- професійній орієнтації здобувачів фаху; 
- визначенні критеріїв професійного відбору; 
- прогнозуванні потреби у соціальних педагогах і при складанні перспективного плану їх підготовки; 
- визначенні кваліфікації соціальних педагогів; 
- розробки та корегування освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів із галузі знань 

«Педагогічна освіта»; 
- визначенні змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації; 
- розподіленні та аналізу використання соціальних педагогів. 

 
Галузь використання у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди» 
 

бакалавр 
          (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

напрям підготовки                              6.010106 – «Соціальна педагогіка» 
галузь знань                                        0101 «Педагогічна освіта» 
освітнього рівня                                     базова вища освіта 
кваліфікації                                  бакалавр з соціальної педагогіки 
з узагальненим                          соціально-педагогічна   діяльність   в   різних 
об′єктом діяльності          функціональних соціальних організаціях усіх форм власності, а також в освітніх, 

культурних, наукових, консультаційних організаціях та установах. 
з нормативним терміном                          чотири роки 
навчання (денна форма)                              (років, місяців) 
 

Фахівець підготовлений до робіт: 
– організація та проведення роботи соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю; 
– вивчення вікових та індивідуальних особливостей клієнтів, визначення пріоритетних і перспективних 

напрямів роботи; 
– здійснення посередницької функції у ході розв′язання та зменшення конфліктних ситуацій; 
– прогнозування різних напрямів діяльності; 
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– моделювання етичних норм комунікативної діяльності; 
– виявлення причин девіації і вибір форм і змісту соціально-профілактичної роботи; 
– розробка методичних матеріалів для організації діяльності дітей та молоді за різними напрямками; 
– проведення соціально-терапевтичної роботи; 
– обгрунтування і вибір методів корекційно-реабілітаційної роботи; 
– сприяння створенною умов для соціалізації особистості. 
 
Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу і може займати посади (згідно з ДК-03-

95): 
– 2340 – педагог соціальний 
– 2359.2. – організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми; 
– 3310 – культорганізатор дитячих та позашкільних закладів; 
– 1220.7 – начальник кабінету (методичного, ресурсного та ін.); 
– 2351.2 – вихователь-методист; 
– 2352 – інспектор з охорони дитинства; 
– 2446.2 – фахівець соціальної роботи (по допомозі неблагополучним родинам, грошові допомога дітям 

та ін); 
– 2452.2 – керівник самодіяльного об′єднання; 
– 5131 – помічник вихователя ;  

робітник, що здійснює догляд за окремими особами; 
 
Цей документ встановлює: 
• професійне призначення і умови використання випускників вищих навчальних закладів освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» із галузі знань «Педагогічна освіта» у вигляді переліку первинних 
посад, виробничих функцій та типових задач діяльності; 

• освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів у вигляді переліку 
здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності; 

• вимоги до атестації якості освітньої та професійної підготовки бакалаврів із напряму підготовки 
«Соціальна педагогіка» 

• відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Нормативні посилання 

У цьому документі є посилання на такі державні та галузеві стандарти України: 
– ДК 003-95 Державний класифікатор професій; 
– ДК 009-96 Державний класифікатор видів соціально-педагогічної діяльності; 
– ДСВО 01-98 Основні положення; 
– ДСВО 02-98 Терміни та визначення; 
– ДСВО 03-98 Освітній рівень "базова вища освіта"; 
– ДСВО 04-98 Освітній рівень "повна вища освіта"; 
– ДСВО 05-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"; 
– ДСВО 06-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"; 
– ДСВО 07.1-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"; 
– ДСВО 07.2-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"; 
– ДСТУ 3739-98 Положення про введення державного класифікатора ДК 003-95 «Класифікатор професій». 

  Положення про державний вищий заклад освіти. Затверджено Постановою кабінету міністрів України 
від 5 вересня 1996року № 1074// Інформаційний збірник Міністерства освіти України №1,1997.-CJ-22 

Типове Положення про атестацію педагогічних кадрів України. Наказ МОУ № 310 від 20.06.1993року // 
Інформаційний збірник Міністерства освіти України № 5-6, 1994.-С.З- 54 

Про введення в дію «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» та про 
нормативне і навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою. Наказ Міністерства 
освіти України № 28S від 31.07.1998року. 

Про перелік напрямів та спеціальностей за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Наказ МОУ № 232 від 
27.06.1997року. 

Про перелік напрямів та спеціальностей за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Постанова Кабінету міністрів 
України № 507 від 24.05.1997 року. 

3.Позначення і скорочення 
У даному документі для формування шифрів застосовуються наступні скорочення назв: 
а) видів типових задач діяльності: 

ПФ – професійна,  
СВ – соціально-виробнича, 
СП – соціально-побутова; 

б) класів задач діяльності: 
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С – стереотипна, 
Д – діагностична, 
Е – евристична; 

в) видів уміння: 
ПП – предметно-практичне уміння,  
ПР – предметно-розумове, 
ЗП – знаково-практичне,  
ЗР – знаково-розумове; 

г) рівнів сформованості даного уміння: 
О – уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї,  
Р – уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних 

носіїв інформації, 
Н – уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички; 

д) здатності: 
З – здатність. 
  

4. Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння 
щодо вирішення типових задач 

На підставі аналізу виробничих функцій фахівця з урахуванням переліку об’єктів (або предметів) його 
праці встановлюється структура його професійної діяльності (праці). 

4.1. Випускник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди», бакалавр – соціальний педагог придатний до виконання виробничих функцій (здійснення 
певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь 
щодо вирішення цієї типової задачі діяльності. Основні напрями професійної діяльності – інформаційно-
аналітична, організаційно-виховна, адміністративно-господарська. Бакалавр з соціальної педагогіки з умов 
набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: 
дослідницька, консультативна, обліково-контрольна та ін..  

Вищий навчальний заклад забезпечує опанування випускниками системи умінь вирішувати певні 
типові задачі діяльності при здійсненні певних виробничих функцій, визначених у таблиці. 

 
Зміст 
вироб-
ничої 
функції 
за СВО 

Назва 
типової 
задачі 

діяльності 

Шифр 
типової 
задачі 
діяль-
ності 

Зміст уміння Шифр уміння 

1.  2.  3.  4.  5.  
Вміти під час опрацювання теоретичних першоджерел при підготовці 
до практично-семінарських занять на основі методу ключових слів 
визначати головні думки в тексті. 

СВ.Е.01.ЗР.О.0001 

Вміти під час роботи з текстами різного типу на практичних заняттях 
шляхом тренінгу і застосуванням правил та мнемотехнічних способів 
запам′ятовування володіти засобами довготривалого збереження 
інформації. 

СВ.Е.01.ЗР.О.0002 

Спираючись на теоретичну інформацію про базові та специфічні 
знання соціального педагога шляхом розв′язування проблемних 
завдань під час практичних занять на основі операцій аналізу та 
синтезу вміти визначати комплекс необхідних професійних знань для 
конкретної ситуації соціально-педагогічної діяльності. 

СВ.Е.01.ЗР.Р.0003 

З метою поглиблення знань студентів під час семінарських занять за 
допомогою співставлення і аналізу даних, використовуючи 
першоджерела, вміти формувати основні уявлення про процес 
соціаліазції 

СВ.Е.01.ЗР.О.0004 

Використовуючи таблиці міжпредметної взаємодії та актуалізуючи 
опорні знання, під час самостійної роботи над темою з метою 
цілісного і різноаспектного сприйняття процесу соціалізації вміти 
розкривати зв′язок курсу “Соціалізація особистості” з іншими 
навчальними дисциплінами у системі педагогічної освіти 

СВ.Е.01.ЗР.Р.0005 

1.Гнос-
тична 

1.1.Систе-
матично 
попов-
нювати 
свої знання 
шляхом 
самоосвіти 

СВ.Е.01 

З метою чіткого усвідомлення понять, під час практичних занять, 
використовуючи знання з педагогіки та психології, користуючись 
відповідними словниками, співставляти та виділяти відмінне між 
основними термінами типу “мотив”, “потреба”, “дія”, “діяльність” 
тощо 

СВ.Е.01.ЗР.О.0006 
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З  метою розвитку самостійності студентів у засвоєнні навчального 
матеріалу, під час самопідготовки використовуючи запропоновану 
літературу, вміти добирати та аналізувати інформацію про моделі та 
стадії соціалізації 

СВ.Е.01.ЗР.О.0007 

Шляхом виявлення впливу різних умов на становлення особистості, з 
метою класифікації досліджуваних понять на семінарських заняттях 
вміти визначати і аналізувати фактори соціалізації 

СВ.Е.01.ЗР.Р.0008 

Вміти під час практичних занять на основі теоретичних знань з курсу 
за допомогою методу співставлення формувати власні міркування 
про шляхи оптимізації процесу соціалізації особистості 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0009 

З метою викликати адекватне розуміння структури особистості, 
використовуючи дидактичний матеріал про сутність особистості, на 
заняттях різного типу вміти виявляти і співставляти в людині 
соціальне та біологічне 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0010 

Шляхом визначення місця та ролі важливих та критичних моментів 
розвитку особистості у процесі соціалізації відповідно вікової 
періодизації на семінарських заняттях використовуючи метод 
вирішення проблемної ситуації та дидатктичні матеріали, вміти 
виявляти фази соціалізації 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0011 

З метою визначення різних чинників процесу соціалізації під час 
семінарських занять, використовуючи знання про процедуру 
перетворення індивіда в особистість, вміти визначати роль надбання 
культури у перетворювальних процесах 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0012 

Використовуючи тренінгові вправи та демонстраційні таблиці з 
метою усвідомлення процедури здійснення процесу соціаліації 
шляхом визначення особливостей кожного аспекту проблеми на 
семінарських заняттях вміти конкретизувати та систематизувати 
механізми соціалізації 

СВ.Е.01.ЗП.О.0013 

У ході навчальних занять шляхом усвідомлення різних поглядів на 
поведінку людини, опираючись на дослідження педагогічних, 
природничих та соціальних наук, з метою визначення місця і ролі 
поведінки індивіда в процесі соціалізації вміти виявляти умови, що 
детермінують поведінку людини 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0014 

На етапі засвоєння знання під час семінарських занять шляхом 
аналізу потреб особистості, використовуючи схеми, тези 
першоджерел та інші дидактичні матеріали, вміти структурувати та 
аналізувати потреби людини відоповідно різних класифікацій 

СВ.Е.01.ЗР.О.0015 

У ході практичних занять та соціально-педагогічної практичної 
діяльності вміти відтворювати приклади проявів звичок, звичаїв, з 
метою усвідомлення варіантів закріплення у індивіда певного 
соціального досвіду, уподібнення соціумові, використовуючи сучасні 
дидактичні матеріали з питань даної проблематики, рольової гри для 
розкриття сутності раціонального та ірраціонального у поведінці 
людини 

СВ.Е.01.ПР.Р.0016 

Вміти довести роль символіки в системі соціалізації людини з метою 
оптимізації процесу соціаліазації, використовуючи на семінарських 
заняттях курсу наочність та дидактичні матеріали для відтворення 
особливостей сприйняття образу навколишнього світу через знакову 
мову символів 

СВ.Е.01.ЗР.О.0017 

З метою забезпечення вільного розвитку особистості шляхом 
самоаналізу результатів взаємодії з навколишнім середовищем, 
використовуючи дидактичні матеріали, у процесі практичних занять 
вміти визначати  провідні  компоненти навколишнього середовища, 
що впливають на процес соціалізації особистості 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0018 

З метою удосконалення професійної майстерності , а також 
саморозвитку під час самопідготовки, семінарських занять та 
соціально-практичної діяльності за допомогою аналізу 
цілеспрямованого впливу на становлення особистості, 
використовуючи літературні джерела, тренінгові вправи, метод 
спостереження, вміти забезпечити функції виховання 

СВ.Е.01.ПР.Р.0019 

Використовуючи знання з історії України та історії педагогіки за 
допомогою першоджерел сформувати у ході практичних занять 
вміння  доводити, аналізувати світовий досвід як підгрунтя розвитку 
виховання в Україні 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0020 
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Використовуючи знання з історії України та історії створення і 
діяльності дитячих молодіжних організацій у ході занять соціальному 
педагогу вміти визначати типологію дитячих та молодіжних 
об′єднань 

СВ.Е.01.ЗР.Р.0021 

З метою покращення професійних якостей майбутніх соціальних 
педагогів сформувати вміння визначати специфіку і критерії 
професійної етики шляхом надання теоретичної інформації про 
становлення і розвиток поняття “професійна етика” на протязі 
історичного розвитку суспільства на лекційних заняттях 

СВ.Е.01.ЗР.Р.0022 

З метою формування навичок, які необхідних для створення 
позитивного іміджу спеціаліста, за допомогою методик формування 
якостей, використовуючи приклади і наочність у ході лекційного 
заняття сформувати уміння ефективно використовувати знання про 
інтегративні особистісні характеристики професійних якостей 
спеціаліста необхідних для створення позитивного іміджу 

СВ.Е.01.ПР.Р.0023 

З метою визначення сутності і специфіки соціально-педагогічних 
технологій у процесі аналізу психолого-педагогічної літератури та 
лекційного матеріалу вміти визначити зміст та складові соціально-
педагогічних технологій: організаційний, комунікативний, 
конструктивний гностичний, перцептивний компоненти 

СВ.Е.01.ЗР.О.0024 

З метою забезпечення творчого саморозвитку особистості 
майбутнього соціального педагога, шляхом самоаналізу результатів 
діяльності в процесі практичних занять формувати вміння 
організовувати процес самовиховання і надавати допомогу в 
самовихованні клієнтам 

СВ.Е.01.ПР.Н.0025 

Соціальний педагог в процесі своєї підготовки та майбутньої 
професійної діяльності має вміти, використовуючи основні 
законодавчі документи Європейського та всесвітнього рівня 
визначати та обгрунтовувати на практично-семінарських заняттях 
доцільність юридично-правової бази незалежної України, 
здійснюючи процес порівняння. 

СВ.Е.01.ЗП.О.0026 

Використовуючи наукову інформацію з культурно-дозвіллєвої 
діяльності за допомогою виявлення культурних цінностей у процесі 
навчання студентів підвести їх до розуміння поняття “дозвілля” 

СВ.Е.01.ЗР.О.0027 

З метою правильного розуміння суті культурно-дозвіллєвої діяльності 
під час вільної творчості людини для внутрішнього задоволення 
шляхом виявлення, збереження, формування, поширення та 
засвоєння культурних цінностей підвести студентів до розуміння 
історичного огляду організацій дозвілля та дозвілля молоді в інших 
країнах 

СВ.Е.01ЗП.Р.0028 

Використовуючи інформацію про суть дозвілля і культурну 
діяльність, опираючись на історичний досвід під час заняття підвести 
студентів до розуміння функції соціального-педагога як організатора 
дозвілля молоді 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0029 

З метою ознаймити з системою організації відпочинку шляхом 
визначення основних видів, створити умови для розуміння 
cтудентами, соціальної суті і психологічного призначення відпочинку 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0030 

Засвоюючи надання теоретичну інформацію про місце і значення 
виховання у процесі розвитку особистості, використовуючи наукову 
літературу сформувати уміння осмисленого розуміння поняття 
“виховання” у підходах філософії і психології до цього явища на 
лекційних заняттях 

СВ.Е.01.ЗР.О.0031 

У ході лекційного заняття використовуючи досягнення психологічної 
науки щодо проблеми виховання дітей у сім′ї, досвіду, результатів 
соціалогічних досліджень шляхом засвоєння теоретичної інформації 
сформувати вміння  використовувати досягнення психології з метою 
просвіти батьків щодо специфічного впливу сім′ї на розвиток 
особистості дитини 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0032 

В процесі практичних занять, використовуючи тренінгові вправи, з 
метою вирішення виховних проблем, які пов′язані з особливостями 
світосприйняття та реакції дитини на слова і дії гувернера, 
формування вміння знаходити відміни між загальними віковими та 
індивідуальними, стабільними і нестабільними новоутвореннями в 
характері виховання 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0033 
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В процесі індивідуальних занять враховуючи відповідні природні 
задатки дітей, ігри, тренінги, вміти підготовити дитину до школи 

СВ.Е.01.ПР.Р.0034 

Усвідомлюючи інформацію про сутність та специфіку державної 
молодіжної політики в Україні у сучасних умовах шляхом засвоєння 
інформації студентами про роботу Верховної Ради, Уряду України на 
лекційних заняттях, вміти аналізувати нормативні документи, 
державних установ 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0035 

Усвідомлюючи інформацію про принципи і напрямки державної 
молодіжної політики в Україні шляхом  засвоєння теоретичної 
інформації з актуальних проблем молодіжної політики, 
організовувати нові форми і методи роботи з підлітками і молоддю 
використовуючи нормативні документи державних установ      

СВ.Е.01.ЗП.О.0036 

Усвідомити інформацію про соціально-політичні процеси, що 
відбувалися у колишньому СРСР щодо розробки і здійснення 
молодіжної політики у радянській державі у період 70-90-х р.р. 
шляхом ознайомлення студентів з першоджерелами у процесі 
самостійної підготовки до семінарського заняття 

СВ.Е.01.ЗП.О.0037 

З метою розвитку світогляду студентів під час практичних занять 
створити умови для позитивного сприйняття норм молодіжної 
культури шляхом аналізу програмних документів сучасних 
молодіжних організацій різних напрямків діяльності, їх символіки і 
форм роботи у формі диспуту 

СВ.Е.01.ЗП.О.0038 

Використовуючи наукову інформацію з історії становлення театру, з 
метою збільшення знань з театрального мистецтва, під час заняття, 
підвести студентів до усвідомлення особливості процесу розвитку 
театру. 

СВ.Е.01.ПР.Р.0039 

Використовуючи основні знання з історії театру, драматургії, 
враховуючи специфіку театрального мистецтва, за допомогою 
драматичного матеріалу,  підвести студентів до розуміння художньої і 
естетичної цінності літератури і театру 

СВ.Е.01.ПР.Р.0040 

З метою збагачення духовного світу, за допомогою засобів 
театрального мистецтва, залучити студентів до створення умов для 
естетичного виховання та виховання художнього смаку учасників 
театрального колективу 

СВ.Е.01.ПР.Р.0041 

Соціальний педагог як керівник театральним колективом має вміти у 
процесі підготовки  відповідної форми роботи, використовуючи 
знання про основні принципи формування артистичних умінь – 
внутрішньої і зовнішньої техніки, змоделювати умови для 
зародження сценічної дії. 

СВ.Е.01.ПР.Р.0042 

За допомогою творчих індивідуальних вправ на практичному занятті 
зі студентами з метою виховання сценічної уваги, сформувати уміння 
зосередженості й уважності. 

СВ.Е.01.ПР.Н.0043 

Застосовуючи творчі завдання на практичних заняттях, з метою 
вдосконалення психофізичного апарату  виробити уміння фізичної 
розкутості, психологічної врівноваженості у сценічній дії. 

СВ.Е.01.ПР.Н.0044 

З метою подолання, страху, ніяковості під час виконання етюдів, 
вправ на практичному занятті, шляхом тренування психофізичного 
апарату, уміти подолати внутрішню та зовнішню скутість 

СВ.Е.01.ПР.Р.0045 

Використовуючи творчі завдання, рольові ігри, етюди під час 
проведення практичних занять, з метою вдосконалення творчої 
фантазії, художнього смаку, розробляти  різні види вправ  для 
тренування фантазії і уяви 

СВ.Е.01.ПР.Р.0046 

Застосовуючи етюди, рольові ігри під час практичних занять зі 
студентами, з метою органічного перевтілення, виробляти мезанізми 
ставлення до запропонованих обставин, до вимислу 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0047 

З метою викликати відповідне розуміння взаємозв’язку сценічної віри 
і переконаності у правильності дії, на практичних заняттях за 
допомогою етюдів, творчих вправ, відеотехніки, уміти спонукати себе 
для відчуття  впевненості у правильності дії за магічним “якби”, у 
запропонованих обставинах 

СВ.Е.01.ПР.Р.0048 
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Використовуючи творчі завдання, рольові ігри, етюди під час 
практичних занять з метою сформувати уміння вірити у правду 
вимисла, залучити студентів до виробленн навичок сценічного 
виправдання – цікавої мотивації 

СВ.Е.01.ПР.Р.0049 

Уміти у процесі підготовки чи виконання сценічної дії, користуючись 
переконливими поясненнями, захоплючою мотивацією, проявити 
впевненість, відповідальність за свої вчинки 

СВ.Е.01.ПР.Н.0050 

З метою спонукання до сценічної дії на практичних заняттях за 
допомогою тренажних вправ, етюдів, рольових ігор виробляти уміння 
адекватного ставлення у відповідності з вимогами художнього 
вимислу даної ролі 

СВ.Е.01.ПР.Р.0051 

З метою спонукання до органічної дії на практичних заняттях за 
допомогою творчих завдань створити умови для органічного 
виникнення несподіваної оцінки уже відомим фактам 

СВ.Е.01.ПР.Р.0052 

Використовуючи творчі завдання, етюди під час проведення 
практичних занять з метою зародження дії розробляти шляхи 
встановлення потрібних стосунків які відбуваються на сцені 

СВ.Е.01.ПР.Р.0053 

Застосовуючи етюди, рольові ігри, творчі вправи під час практичних 
занять з метою вдосконалення  виконавської майстерності,виробити 
уміння налагоджувати стосунки з оточуючими 

СВ.Е.01.ПР.Н.0054 

З метою правильного сприйняття заданих обставин за допомогою 
творчих вправ, уміти правильно ставитись до всього, що знаходиться 
і відбувається на сцені з відповідними вимогами художнього вимислу 
даної сценічної дії 

СВ.Е.01.ПР.Р.0055 

Використовуючи основні знання з акторської майстерності, за 
допомогою системи К.С.Станіславського, під час проведення заняття 
підвести студентів до розуміння «методу простих фізичних дій» 
К.С.Станіславського 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0056 

Використовуючи різні види роботи – тренаж, вправи, етюди, творчі 
завдання під час заняття підвести студентів до розуміння процесу 
взаємодії між психічними і фізичними діями 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0057 

З метою правильного сприйняття завдань виконавської майстерності 
за допомогою творчих вправ, етюдів-драматизацій уміти виявити  
творчу імпровізацію та фіксовані пристосування у запропонованих 
обставинах 

СВ.Е.01.ПР.Р.0058 

Використовуючи основні знання з сценічної грамоти за допомогою 
відповідних принципів виховання акторської майстерності, підвести 
студентів до розуміння процесу самостійної, домашньої роботи над 
сценічним образом 

СВ.Е.01ПР.Р.0059 

Використовуючі основні знання з методики формування тетрального 
колективу за допомогою теорії театрального мистецтва під час 
проведення занять підвести студентів до розуміння процесу розвитку 
і становлення творчої особистості засобами театру 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0060 

У процесі підготовки сценічного дійства, використовуючи знання про 
види і структуру театральних колективів, користуючись психолого-
педагогічними вимогами, уміти організувати роботу театрального 
колективу 

СВ.Е.01.ПР.О.0061 

З метою організації чіткої роботи театрального колективу шляхом 
визначення мети, ролі і значення навчальних занять уміти створити 
умови правильної організації планування і структури проведення 
навчальних занять 

СВ.Е.01.ПР.Р.0062 

Використовуючи основні знання з сценічної грамоти за допомогою 
системи К.С.Станіславського, з метою вдосконалення організаційної 
діяльності уміти провести заняття з сценічної грамоти, враховуючи їх 
особливість і специфіку 

СВ.Е.01.ПР.Р.0063 

Використовуючи основні знання з словесної дії з метою оволодіння 
мистецтвом слова уміти практично володіти словесною дією 

СВ.Е.01.ПР.Н.0064 

З метою вдосконалення сценічного мовлення під час заняття, за 
допомогою нормативів літературного мовлення, проявити уміння в 
оволодінні елементами техніки мовлення 

СВ.Е.01.ПР.Р.0065 

Використовуючи словесну дію на практичному занятті  за допомогою 
бачення і ставлення впливати на уяву присутніх підбором 
інтонаційної варіативності 

СВ.Е.01.ПР.Р.0066 
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Використовуючи творчі завдання на практичних заняттях, за 
допомогою логічних доводів з метою емоційного впливу, виробляти 
прийоми відтворення яскравих підтекстів 

СВ.Е.01.ПР.Р.0067 

Використовуючи творчі завдання під час занять за допомогою 
основних знань сценічного мовлення, з метою вдосконалення 
виконавської майстерності уміти виконувати різножанрові твори 

СВ.Е.01.ПР.Н.0068 

Використовуючи творчі вправи, етюди, рольові ігри , відеоапаратуру, 
з метою виховання відчуття взаємозалежності пристосувань 
партнерів на сцені виробляти уміння сценічного спілкування 

СВ.Е.01.ПР.Н.0069 

З метою втілення драматичного твору на сцені під час проведення 
практичних занять уміти організовати  послідовну роботу над п’єсою 
або сценарієм 

СВ.Е.01.ПР.Р.0070 

Використовуючи літературознавчий аналіз, опираючись на систему 
К.С.Станіславського та принципи сценічного дійства під час заняття 
уміти провести процес дійового аналізу п’єси та її сценічного 
втілення 

СВ.Е.01.ПР.Р.0071 

З метою професіоналізації керівників театрального колективу за 
допомогою системи виховання й навчання майстерності режисера 
уміти проявити професійні режисерські навички педагога-
постановника 

СВ.Е.01.ПР.Р.0072 

Використовуючи режисерські навички під час проведення 
практичних занять, з метою ефективного розкриття режисерського 
задуму вистави уміти повно і яскраво розкрити зміст п’єси, органічної 
її єдності й художньої переконливості 

СВ.Е.01.ПР.Р.0073 

З метою втілення режисерського задуму під час творчої роботи над 
сценічним дійством  вміти працювати  з виконавцями 

СВ.Е.01.ПР.Р.0074 

З метою посилення емоційного вираження п′єси уміти реалізувати 
виразні засоби для розкриття художньо-естетичного задуму п′єси 

СВ.Е.01.ПР.Р.0075 

З метою художньо-естетичного виховання за допомогою творчого 
аналізу драматичних творів уміти визначити загальні принципи 
відбору репертуару 

СВ.Е.01.ПР.Р.0076 

Викликати  студентів від перегляду вистав та інших сценічних дійств  
шляхом творчого аналізу та розуміння специфіки театрального 
мистецтва 

СВ.Е.01.ПР.Р.0077 

З метою розвитку емоційної сфери людини та здібності сприймати 
художні твори, знайомитися зі зразками образотворчого мистецтва 
(виконуючи їх аналіз) тренувати у використовуванні ілюстративного 
матеріалу під час практичних занять. 

СВ.Е.01.ПП.Р.0078 

Враховуючи драматичний матеріал як специфічний вид мистецтва, на 
практичних заняттях, з метою задоволення духовних потреб, інтересу 
особистості пізнавати реальну діяльність, виробляти уміння 
аналізувати документальний і художній матеріал, необхідний для 
створення сценарію 

СВ.Е.01.ПР.Р.0079 

Монтуюючи різножанровий документальний і художній матеріал, під 
час написання сценарію, з метою створення цілісного літературно-
режисерського твору, уміти вибудовувати оригінальний сюжетний 
хід 

СВ.Е.01.ПР.Р.0080 

Використовуючи різноманітні допоміжні засоби, характерні для 
драматургії масових дійст, під час складання сценарного плану і 
монтажного листа, з метою підвищення емоційного тонусу і 
активізації учасників свята, виробляти уміння ефективного 
застосування кінофрагментів, музики, світла, піротехніки 

СВ.Е.01.ПП.Н.0081 

Вміти в процесі навчальної діяльності, використовуючи 
етнопсихологічні знання, співставляючи взаємозумовленість етнічно-
особистісного, індивідуального та масового, притаманного етнічній 
спільноти, виявляти основні механізми формування національної 
свідомості молодої людини. 

СВ.Е.01.ЗР.Р.0082 

Використовуючи соціально-географічні та культурні фактори 
процесу національного (етнічного) самоусвідомлення, усвідомлення 
спільності ідентичності етносу з метою формування національної 
свідомості сприяти національній визначеності та етнічній 
самоідентифікації молоді. 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0083 
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Користуючись надбаннями національної психології у творчій 
діяльності людини, вміти розкривати і утверджувати життєвий ідеал, 
з метою розвитку мотиваційної сфери, засіб задоволення життєвих 
потреб молодої людини 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0084 

З метою виявлення етнічних характеристик етнічних груп, що 
проживають на території України, в процесі лабораторних занять 
(екскурсій) вміти використовувати методи збирання етнографічного 
матеріалу та інформації 

СВ.Е.01.ПР.Р.0085 

На практичних заняттях, за допомогою рольових ігор, тренінгів, з 
метою удосконалення комунікативних здібностей, в роботі з різними 
соціальними групами, сформувати вміння використовувати 
традиційні образи – символи у психічній діяльності людини 

СВ.Е.01.ЗП.Р.0086 

Використовуючи специфіку шлюбно-сімейної обрядовості в різних 
культурах світу, з метою спрямованості шлюбно-сімейної 
обрядовості на збереження інституту сім′ї, сприяти формуванню 
свідомого ставленння до створення сім′ї 

СВ.Е.01.ПР.Р.0087 

Застосовуючи рольові ігри під час практичних занять зі студентами, з 
метою вдосконалення манери поведінки за столом, уміти розробляти 
механізми варіативності складання меню для правильного 
раціонального харчування, естетичного оформлення столу та 
вишуканості манер поведінки за столом. 

СВ.Е.01.ПР.Н.0088 

Використовуючи інформацію про сімейні свята, опираючись на 
основи правильного харчування та міжособистісні стосунки – батьки 
і діти, під час заняття підвести студентів до розуміння процесу 
створення веселих та цікавих сімейних свят. 

СВ.Е.01.ПР.Р.0089 

Застосовуючи рольові ігри під час практичних занять зі студентами, з 
метою вдосконалення їхніх умінь дарувати та одержувати подарунки, 
виробляти шляхи моделювання різних ситуацій. 

СВ.Е.01.ПР.Р.0090 

З метою викликати відповідне розуміння стосунків у дитячому 
колективі, за допомогою творчих завдань, рольових ігор під час 
проведення практичних занять, створити умови для визначення 
стилю поведінки у різних соціально-педагогічних ситуаціях. 

СВ.Е.01.ПР.Р.0091 

З метою адекватного сприйняття ролі спілкування у розвитку 
особистості під час розкриття питань семінарських занять та взаємодії 
з іншими людьми вміти використовувати спілкування як ефективний 
засіб процесу соціалізації, опираючись на аналіз дидактичного 
матеріалу, вироблення навичок вирішувати проблемні питання та 
педагогічні ситуації 

ПФ.Е.02.ПР.Р.0092 

У ході практичних занять та соціально-педагогічної практичної 
діяльності вміти відтворювати приклади проявів звичок, звичаїв, з 
метою усвідомлення варіантів закріплення у індивіда певного 
соціального досвіду, уподібнення соціумові, використовуючи сучасні 
дидактичні матеріали з питань даної проблематики, рольової гри для 
розкриття сутності раціонального та ірраціонального у поведінці 
людини 

ПФ.Е.02.ПР.Р.0093 

У соціально-практичній та навчальній діяльності студентів за 
допомогою сформованих уявлень про традиціоналізовану систему 
соціалізації, використовуючи тематичні пакети, приклади власного 
досвіду та інші матеріали, вміти прогнозувати соціально-культурні 
впливи, які зазнає індивід в процесі етнізації 

ПФ.Е.02.ПР.Р.0094 

Використовуючи знання з історії України та історії педагогіки за 
допомогою першоджерел у ході практичних занять вміння доводити, 
аналізувати світовий досвід як підгрунтя розвитку виховання в 
Україні 

ПФ.Е.02.ЗП.Р.0095 

Сформувати уміння визначати критерії педагогічної етики спеціаліста 
у процесі самостійної підготовки студентів до семінарського заняття 
використовуючи наукову літературу з проблем формування 
педагогічної етики вчителя 

ПФ.Е.02.ЗП.О.0096 

1.2.Вивча-
ти соціаль-
но-педаго-
гічний 
досвід 
колег 

ПФ.Е.02 

З метою розвитку професійних якостей майбутніх соціальних 
педагогів шляхом ознайомлення їх з кодексом етики соціального 
педагога сформувати уміння визначати основні етичні обов′язки 
соціального педагога в процесі професійної діяльності на лекційних 
заняттях 

ПФ.Е.02.ЗП.О.0097 
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З метою формування навичок, які необхідних для створення 
позитивного іміджу спеціаліста, за допомогою методик формування 
якостей, використовуючи приклади і наочність у ході лекційного 
заняття сформувати уміння ефективно використовувати знання про 
інтегративні особистісні характеристики професійних якостей 
спеціаліста необхідних для створення позитивного іміджу 

ПФ.Е.02.ЗП.Р.0098 

Використовуючи знання з всесвітньої історії, основні вимоги до 
законодавства щодо соціально-правового захисту дітей, вміти під час 
диспутів та практично-семінарських заняттях встановлювати 
відповідність української законодавчої бази світовим нормам. 

ПФ.Е.02.ЗП.О.0099 

    Використовуючи  творчий потенціал, професійні здібності, наукові 
знання набуті  у ході проходження курсу застосовуючи методи 
обговорення і аналізу сформувати уміння будувати взаємними між 
соціальним педагогом, інститутами суспільного виховання і батьками 
для розв′язання проблем виховання особистості 

ПФ.Е.02.ПР.Р.0100 

З метою стимулювання студентів як специфічної групи молоді на 
самостійне вирішення власних соціальних проблем створити умови 
для усвідомлення інформації про соціальний захист шляхом 
ознайомлення з нормативною базою і напрямками та формами 
роботи центрів науки, творчості, дозвілля і відпочинку під час 
відвідування останніх на лабораторних заняттях 

ПФ.Е.02.ЗП.У.0101 

В процесі навчальної діяльності з метою набуття навичок 
управлінської діяльності використовуючи вправи, вміти 
класифікувати та застосовувати  на практиці основні фунції 
діяльності керівника. 

ПФ.Е.02.ЗП.Р.0102 

Використовуючи основні знання з акторської майстерності, за 
допомогою системи К.С.Станіславського, під час проведення заняття 
підвести студентів до розуміння «методу простих фізичних дій» 
К.С.Станіславського 

ПФ.Е.02.ЗП.Р.0103 

Вміти під час опрацювання теоретичних першоджерел при підготовці 
до практично-семінарських занять на основі методу ключових слів 
визначати головні думки в тексті. 

СВ.Е.03.ЗР.О.0104 

Вміти під час роботи з текстами різного типу на практичних заняттях 
шляхом тренінгу і застосуванням правил та мнемотехнічних способів 
запам′ятовування володіти засобами довготривалого збереження 
інформації. 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0105 

Під час роботи на практичних заняттях з будь-яким текстом на основі 
усвідомлених студентами основних етапів сприймання та осмислення 
інформації вміти в конспективній формі передати основні положення 
змісту. 

СВ.Е.03.ПР.Н.0106 

Спираючись на теоретичну інформацію про базові та специфічні 
знання соціального педагога шляхом розв′язування проблемних 
завдань під час практичних занять на основі операцій аналізу та 
синтезу вміти визначати комплекс необхідних професійних знань для 
конкретної ситуації соціально-педагогічної діяльності. 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0107 

З метою поглиблення знань студентів під час семінарських занять за 
допомогою співставлення і аналізу даних, використовуючи 
першоджерела, вміти формувати основні уявлення про процес 
соціаліазції 

СВ.Е.03.ЗР.О.0108 

З метою викликати адекватне розуміння структури особистості, 
використовуючи дидактичний матеріал про сутність особистості, на 
заняттях різного типу вміти виявляти і співставляти в людині 
соціальне та біологічне 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0109 

1.3.Здо-
бувати 
знання, 
необхідні 
для профе-
сіонала 

СВ.Е.03 

Шляхом визначення місця та ролі важливих та критичних моментів 
розвитку особистості у процесі соціалізації відповідно вікової 
періодизації на семінарських заняттях використовуючи метод 
вирішення проблемної ситуації та дидатктичні матеріали, вміти 
виявляти фази соціалізації 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0110 
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Використовуючи тренінгові вправи та демонстраційні таблиці з 
метою усвідомлення процедури здійснення процесу соціаліації 
шляхом визначення особливостей кожного аспекту проблеми на 
семінарських заняттях вміти конкретизувати та систематизувати 
механізми соціалізації 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0111 

Використовуючи метод порівняння, опираючись на розуміння змісту 
понять “об′єкт” і “суб′єкт”, з метою усвідомлення протилежних і 
взаємодоповнюваль-них аспектів проблеми під час контролю знань 
добирати соціальні завдання, що перетворюють людину в суб′єкт і 
об′єкт соціалізації 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0112 

Спираючись на знання з історії розвитку соціально-педагогічної 
роботи в Україні в процесі опрацювання додаткової літератури до 
семінарських занять та на основі заповнення таблиці змісту основних 
етапів вміти визначати основні надбання в її розвитку, які можна 
використовувати в умовах сьогодення 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0113 

Вміти в процесі заповнення таблиці принципів соціально-
педагогічної діяльності, застосовуючи методи аналізу та синтезу на 
основі відповідальних теоретичних знань під час практичних занять 
класифікувати основні групи принципів та конкретизувати складові 
цих груп 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0114 

Під час практичних занять, на основі теоретичних знань про методи 
соціально-педагогічної роботи користуючись класифікатором методів 
вміти визначити їх діапазон в межах конкретної групи (педагогічний, 
психологічний, соціологічної та власних методів соціальної роботи) 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0115 

Засобами мозкового штурму, аналізу кейсових ситуацій в процесі 
практичних занять спираючись на характеристики молоді як 
особливої соціально-демографічної групи вміти визначити проблеми 
її соціального становлення та розвитку 

СВ.Е.03.ПР.Р.0116 

Вміти адекватно оцінювати класичні соціально-виховні системи, під 
час практично-лабораторних занять за допомогою системного 
аналізу, методики включення в ситуативно-історичний процес за 
умови гуманістичного підходу до виховання особистості 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0117 

Cформувати вміння визначати специфіку і критерії професійної етики 
шляхом засвоєння теоретичної інформації про становлення і розвиток 
поняття “професійна етика” на протязі історичного розвитку 
суспільства на лекційних заняттях 

СВ.Е.03.ЗР.Р.0118 

Сформувати уміння визначати критерії педагогічної етики спеціаліста 
у процесі самостійної підготовки студентів до семінарського заняття 
використовуючи наукову літературу з проблем формування 
педагогічної етики вчителя 

СВ.Е.03.ЗП.О.0119 

З метою розвитку професійних якостей майбутніх соціальних 
педагогів шляхом ознайомлення їх з кодексом етики соціального 
педагога сформувати уміння визначати основні етичні обов′язки 
соціального педагога в процесі професійної діяльності на лекційних 
заняттях 

СВ.Е.03.ЗП.О.0120 

Формуючи ставлення до особливостей поведінки людей за 
допомогою спеціально створених життєвих ситуацій в ігровій формі 
вміти визначати основні бар′єри взаєморозуміння між людьми 

СВ.Е.03.ПР.Р.0121 

З метою формування навичок ефективної комунікації засобами 
соціально-психологічного тренінгу вміти будувати стосунки з іншими 
людьми, використовуючи знання про основні стилі спілкування і 
рівні майстерності спілкування 

СВ.Е.03.ПР.Р.0122 

Засвоюючи теоретичну інформацію про основні поняття, що 
описують психологічний контекст появи конфліктів сформувати 
вміння визначити причини появи конфліктів 

СВ.Е.03.ЗР.Р.0123 

Використовуючи засоби соціально-психологічний тренінг, шляхом 
програвання спеціально створених ситуацій в ході практичного 
заняття, сформувати уміння визначати основні складові формули 
конфлікту з метою більш глибокого розуміння причин появи 
конфліктів 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0124 

З метою формування навичок безконфліктного спілкування засобами 
соціально-психологічного тренінгу шляхом програвання спеціально 
створених ситуацій вміти ефективно розв′язувати конфліктні ситуації 
в ході проведення практичного заняття 

СВ.Е.03.ПР.Р.0125 
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Соціальний педагог в процесі своєї підготовки та майбутньої 
професійної діяльності має вміти, використовуючи основні 
законодавчі документи Європейського та всесвітнього рівня 
визначати та обгрунтовувати на практично-семінарських заняттях 
доцільність юридично-правової бази незалежної України, 
здійснюючи процес порівняння. 

СВ.Е.03.ЗП.О.126 

Використовуючи наукову інформацію з культурно-дозвіллєвої 
діяльності за допомогою виявлення культурних цінностей у процесі 
навчання студентів підвести їх до розуміння поняття “дозвілля” 

СВ.Е.03.ЗР.О.0127 

З метою правильного розуміння суті культурно-дозвіллєвої діяльності 
під час вільної творчості людини для внутрішнього задоволення 
шляхом виявлення, збереження, формування, поширення та 
засвоєння культурних цінностей підвести студентів до розуміння 
історичного огляду організацій дозвілля та дозвілля молоді в інших 
країнах 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0128 

Використовуючи інформацію про суть дозвілля і культурну 
діяльність, опираючись на історичний досвід під час заняття підвести 
студентів до розуміння функції соціального-педагога як організатора 
дозвілля молоді 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0129 

З метою ознаймити з системою організації відпочинку шляхом 
визначення основних видів, створити умови для розуміння 
cтудентами, соціальної суті і психологічного призначення відпочинку 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0130 

З метою створення культурного відпочинку для молоді шляхом 
дотримання здорового способу життя навчити студентів знаходити 
шляхи визначення форм проведення дозвілля та ситеми організації 
які вони зможуть запропонувати молоді як організатори 

СВ.Е.03.ПР.Р.0131 

Використовуючи творчі завдання під час проведення практичних 
занять з метою кращої організації відпочинку виробляти шляхи 
проектування різних форм організації дозвілля молоді 

СВ.Е.03.ПР.Р.0132 

З метою організації культурного відпочинку молоді шляхом 
організації дозвіллєвої діяльності у середовищі під час практичних 
занять виконуючи творче завдання створити проекти методик 
організаційної діяльності соціального педагога 

СВ.Е.03.ПР.Р.0133 

В умовах навчальної та позанавчальної роботи уміти аналізувати 
функції сучасної сім′ї, їх співвідношення і пріоритетність, 
використовуючи дані наукової літератури 

СВ.Е.03.ЗП.О.0134 

В процесі навчальної і позанавчальної роботи уміти формувати у 
молоді наукові уявлення про почуття, на яких грунтується міжстатеві 
стосунки, використовуючи наукову та художню літературу 

СВ.Е.03.ЗП.О.0135 

У ході лекційного заняття використовуючи досягнення психологічної 
науки щодо проблеми виховання дітей у сім′ї, досвіду, результатів 
соціалогічних досліджень шляхом засвоєння теоретичної інформації 
сформувати вміння  використовувати досягнення психології з метою 
просвіти батьків щодо специфічного впливу сім′ї на розвиток 
особистості дитини 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0136 

У ході практичного виховання використовуючи тестові методики, з 
метою формування понятійного апарату сформувати у студентів 
вміння    поняття “закоханість”, “почуття кохання”, “симпатія”, 
“почуття захопленості”, партнером 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0137 

Використовуючи тестові методики у ході практичного заняття 
сформувати у студентів вміння практичного користування тестовими 
матеріалами для діагностики шлюбних стосунків 

СВ.Е.03.ПП.Н.0138 

Використовуючи наукову літературу з педагогіки та психології, 
шляхом дискусійного обговорення студентами методів виховання у 
сім′ї сформувати вміння оцінювати позитивні і негативні сторони 
застосування тих чи інших методів виховання у сім′ї 

СВ.Е.03.ПР.Р.0139 

 Засвоюючи знання про психосексуальний розвиток дитини шляхом 
надання теоретичної інформації на лекційних заняттях 
використовуючи наукову літературу з психології сформувати уміння 
визначати стратегії статевого виховання дітей у сім′ї 

СВ.Е.03.ЗР.О.0140 
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Засвоюючи теоретичну інформацію про специфіку   сімейного 
виховання,  використовуючи наукову літературу з педагогіки та 
психології, приклади сформувати уміння визначати і усвідомлювати 
психологічні механізми і умови побудови процесу спілкування між 
батьками і дітьми у сім′ї 

СВ.Е.03.ЗР.О.0141 

 Використовуючи  творчий потенціал, професійні здібності, наукові 
знання набуті  у ході проходження курсу застосовуючи методи 
обговорення і аналізу сформувати уміння будувати взаємними між 
соціальним педагогом, інститутами суспільного виховання і батьками 
для розв′язання проблем виховання особистості 

СВ.Е.03.ПР.Р.0142 

За допомогою індивідуально-групових методів, рольових ігор, в 
процесі практичних занять, сформувати уміння виявляти причини, що 
спонукають батьків звернутись до послуг гувернера 

СВ.Е.03.ПР.Р.0143 

З метою покращення психлогічного стану дитини, зняття 
напруження, підвищення емоційного тонусу, використовуючи 
рольові ігри гру-драматизацію, вміти відтворювати зразки 
етнопедгогічної практики відповідно до віку дитини (колисання, 
забавляння, тестування, втішання і народні засоби допомоги в 
навчанні, вихованні волі, кмітливості) 

СВ.Е.03.ПП.Н.0144 

В процесі індивідуальних занять враховуючи відповідні природні 
задатки дітей, ігри, тренінги, вміти підготовити дитину до школи 

СВ.Е.03.ПР.Р.0145 

Усвідомлюючи інформацію про сутність та специфіку державної 
молодіжної політики в Україні у сучасних умовах шляхом засвоєння 
інформації студентами про роботу Верховної Ради, Уряду України на 
лекційних заняттях, вміти аналізувати нормативні документи 
державних установ 

СВ.Е.03.ЗР.Р.0146 

За допомогою рольової гри “прес-конференція” шляхом обговорення 
дискусійних питань щодо проблематики здійснення молодіжної 
політики у сучасних умовах в Україні у ході практичного заняття 
сформувати уміння осмисленного ставлення до труднощів у 
реалізації державної молодіжної політики в Україні для організації 
більш доцільної роботи спеціаліста з молоддю 

СВ.Е.03.ПР.Р.0147 

З метою більш глибшого розуміння специфічних проблем молоді за 
допомогою рольової гри “прес-конференція” оволодівати умінням 
створювати  програми “власних” молодіжних організацій, 
використовуючи для цього як приклад програмні документи сучасних 
молодіжних організацій різних напрямків діяльності 

СВ.Е.03.ПР.О.0148 

 Стимулюючи інтересу особистості до шляхів реалізації державної 
молодіжної політики у соціально-економічній сфері,  уміти 
забезпечувати  соціальний захист молоді, шляхом закріпленя знань 
про досвід здійснення молодіжної політики на регіональному рівні  

СВ.Е.03.ПР.О.0149 

 Стимулюючи студентів як специфічної групи молоді на самостійне 
вирішення власних соціальних проблем, уміти створювати умови 
соціального захисту молоді, шляхом ознайомлення з нормативною 
базою і напрямками та формами роботи центрів науки, творчості, 
дозвілля і відпочинку  

СВ.Е.03.ЗП.О.0150 

З метою підвищення професійної кваліфікації студентів, розширення 
їх інтелектуального кругозору, сформувати уміння  глибокого 
усвідомлення студентами політичних процесів, що відбуваються у 
державі шляхом відвідування акцій політичних партій і громадських 
організацій в процесі лабораторних занять 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0151 

Усвідомлюючи інформацію про пільги стосовно підтримки молодої 
сім′ї шляхом надання теоретичної інформації, використовуючи 
державні документи, юридичні акти про захист інтересів молодої сім′ї 
та дітей на лекційних заняттях сформувати вміння планувати і 
організувати роботу з молодими сім′ями для захисту їх прав  

СВ.Е.03.ЗП.О.0152 

З метою формування здорового способу життя сформувати уміння 
глибокого  усвідомлення студентами тенденцій до погіршення 
показників здоров′я молоді й дітей за останні роки використовуючи 
статистичні данні про стан захворюваності і смертності молоді і дітей 
шляхом надання теоретичної інформації про фактори, що впливають 
на здоров′я дітей та молоді на лекційних заняттях 

СВ.Е.03.ЗП.О.0153 



226 
 

Використовуючи наукову інформацію з історії становлення театру, з 
метою збільшення знань з театрального мистецтва, під час заняття, 
підвести студентів до усвідомлення особливості процесу розвитку 
театру. 

СВ.Е.03.ЗР.Р.0154 

Використовуючи основні знання з історії театру, драматургії, 
враховуючи специфіку театрального мистецтва, за допомогою 
драматичного матеріалу, підвести  студентів до розуміння художньої і 
естетичної цінності літератури і театру. 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0155 

 Враховуючи особливості драматургії як своєрідного виду мистецтва, 
шляхом аналізу драматичних творів, з метою розкриття їх специфіки, 
уміти розрізняти жанрові різновиди та особливості драматургічного 
дійства. 

СВ.Е.03.ПР.Р.0156 

З метою збагачення духовного світу, за допомогою засобів 
театрального мистецтва, залучити студентів до створення умов для 
естетичного виховання та виховання художнього смаку учасників 
театрального колективу 

СВ.Е.03.ПР.Р.0157 

Соціальний педагог як керівник театральним колективом має вміти у 
процесі підготовки  відповідної форми роботи, використовуючи 
знання про основні принципи формування артистичних умінь – 
внутрішньої і зовнішньої техніки, змоделювати умови для 
зародження сценічної дії. 

СВ.Е.03.ПР.Р.0158 

За допомогою творчих індивідуальних вправ на практичному занятті 
зі студентами з метою виховання сценічної уваги, сформувати уміння 
зосередженості й уважності. 

СВ.Е.03.ПР.Н.0159 

Застосовуючи творчі завдання на практичних заняттях, з метою 
вдосконалення психофізичного апарату виробити уміння фізичної 
розкутості, психологічної врівноваженості у сценічній дії. 

СВ.Е.03.ПР.Р.0160 

З метою подолання, страху, ніяковості під час виконання етюдів, 
вправ на практичному занятті, шляхом тренування психофізичного 
апарату, уміти  подолати внутрішню та зовнішню скутість 

СВ.Е.03.ПР.Р.0161 

Використовуючи творчі завдання, рольові ігри, етюди під час 
проведення практичних занять, з метою вдосконалення творчої 
фантазії, художнього смаку, уміти розробляти різні види вправ  для 
тренування фантазії і уяви 

СВ.Е.03.ПР.Р.0162 

Застосовуючи етюди, рольові ігри під час практичних занять зі 
студентами, з метою органічного перевтілення, виробляти механізми 
ставлення до запропонованих обставин, до вимислу 

СВ.Е.03.ПР.Р.0163 

З метою викликати відповідне розуміння взаємозв’язку сценічної віри 
і переконаності у правильності дії, на практичних заняттях за 
допомогою етюдів, творчих вправ, відеотехніки, уміти спонукати себе 
для відчуття впевненості у правильності дії за магічним “якби”, у 
запропонованих обставинах 

СВ.Е.03.ПР.Р.0164 

Використовуючи творчі завдання, рольові ігри, етюди під час 
практичних занять з метою сформувати  уміння вірити у правду 
вимисла, залучити студентів виробляти навички сценічного 
виправдання – цікавої мотивації 

СВ.Е.03.ПР.Р.0165 

Уміти у процесі підготовки чи виконання сценічної дії, користуючись 
переконливими поясненнями, захоплючою мотивацією, проявити 
впевненість, відповідальність за свої вчинки 

СВ.Е.03.ПР.Н.0166 

З метою спонукання до сценічної дії на практичних заняттях за 
допомогою тренажних вправ, етюдів, рольових ігор виробляти уміння 
адекватного ставлення у відповідності з вимогами художнього 
вимислу даної ролі 

СВ.Е.03.ПР.Р.0167 

З метою спонукання до органічної дії на практичних заняттях за 
допомогою творчих завдань створити умови для органічного 
виникнення несподіваної оцінки уже відомим фактам 

СВ.Е.03.ПР.Р.0168 

Використовуючи творчі завдання, етюди під час проведення 
практичних занять з метою зародження дії розробляти шляхи 
встановлення потрібних стосунків які відбуваються на сцені 

СВ.Е.03.ПР.Р.0169 

Використовуючи індивідальні творчі вправи  під час проведення 
практичних занять з метою підготовки ролі до виконання, виробляти 
уміння правильної оцінки фактам і діям, які відбуваються на сцені 

СВ.Е.03.ПР.Р.0170 
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Застосовуючи етюди, рольові ігри, творчі вправи під час практичних 
занять, з метою вдосконалення  виконавської майстерності,виробити 
уміння налагоджувати стосунки з оточуючими 

СВ.Е.03.ПР.Н.0171 

З метою правильного сприйняття заданих обставин за допомогою 
творчих вправ, уміти правильно ставитись до всього, що знаходиться 
і відбувається на сцені з відповідними вимогами художнього вимислу 
даної сценічної дії 

СВ.Е.03.ПР.Р.0172 

Використовуючи різні види роботи – тренаж, вправи, етюди, творчі 
завдання під час заняття підвести студентів до розуміння процесу 
взаємодії між психічними і фізичними діями 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0173 

З метою правильного сприйняття завдань виконавської майстерності 
за допомогою творчих вправ, етюдів-драматизацій уміти виявити 
творчу імпровізацію та фіксовані пристосування у запропонованих 
обставинах 

СВ.Е.03.ПР.Р.0174 

Використовуючи основні знання з сценічної грамоти за допомогою 
відповідних принципів виховання акторської майстерності, підвести 
студентів до розуміння процесу самостійної, домашньої роботи над 
сценічним образом 

СВ.Е.03.ПР.Р.0175 

Використовуючі основні знання з методики формування тетрального 
колективу за допомогою теорії театрального мистецтва під час 
проведення занять підвести студентів до розуміння процесу розвитку 
і становлення творчої особистості засобами театру 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0176 

У процесі підготовки сценічного дійства, використовуючи знання про 
види і структуру театральних колективів, користуючись психолого-
педагогічними вимогами, уміти організувати роботу театрального 
колективу 

СВ.Е.03.ПР.Р.0177 

З метою організації чіткої роботи театрального колективу шляхом 
визначення мети, ролі і значення навчальних занять уміти створити 
умови правильної організації планування і структури проведення 
навчальних занять 

СВ.Е.03.ПР.Р.0178 

Використовуючи основні знання з сценічної грамоти за допомогою 
системи К.С.Станіславського, з метою вдосконалення організаційної 
діяльності уміти провести заняття з сценічної грамоти, враховуючи їх 
особливість і специфіку 

СВ.Е.03.ПР.Р.0179 

Використовуючи основні знання з словесної дії  з метою оволодіння 
мистецтвом слова уміти практично володіти словесною дією 

СВ.Е.03.ПР.Н.0180 

З метою вдосконалення сценічного мовлення під час заняття, за 
допомогою нормативів літературного мовлення, проявити уміння в 
оволодінні елементами техніки мовлення 

СВ.Е.03.ПР.Р.0181 

Використовуючи словесну дію на практичному занятті, за допомогою 
бачення і ставлення, вміти впливати на уяву присутніх підбором 
інтонаційної варіативності 

СВ.Е.03.ПР.Р.0182 

Використовуючи творчі завдання на практичних заняттях, за 
допомогою логічних доводів з метою емоційного впливу, виробляти 
прийоми відтворення яскравих підтекстів 

СВ.Е.03.ПР.Р.0183 

Використовуючи творчі завдання під час занять за допомогою 
основних знань сценічного мовлення, з метою вдосконалення 
виконавської майстерності уміти виконувати різножанрові твори 

СВ.Е.03.ПР.Н.0184 

Використовуючи творчі вправи, етюди, рольові ігри , відеоапаратуру, 
з метою виховання відчуття взаємозалежності пристосувань 
партнерів на сцені виробляти уміння сценічного спілкування 

СВ.Е.03.ПР.Н.0185 

З метою втілення драматичного твору на сцені під час проведення 
практичних занять уміти організувати  послідовну роботу над п’єсою 
або сценарієм 

СВ.Е.03.ПР.Р.0186 

Використовуючи літературознавчий аналіз, опираючись на систему 
К.С.Станіславського та принципи сценічного дійства під час заняття 
процес дійового аналізу п’єси та її сценічного втілення 

СВ.Е.03.ПР.Р.0187 

З метою професіоналізації студентів як керівників театрального 
колективу за допомогою системи виховання й навчання майстерності 
режисера уміти проявити професійних режисерських навичок 
педагога-постановника 

СВ.Е.03.ПР.Р.0188 
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Використовуючи режисерські навички під час проведення 
практичних занять, з метою ефективного розкриття режисерського 
задуму вистави уміти повно і яскраво розкрити зміст п’єси, органічної 
її єдності й художньої переконливості 

СВ.Е.03.ПР.Р.0189 

З метою втілення режисерського задуму під час творчої роботи над 
сценічним дійством  вміти працювати з виконавцями   

СВ.Е.03.ПР.Р.0190 

З метою посилення емоційного вираження п′єси уміти реалізувати 
виразні засоби для розкриття художньо-естетичного задуму п′єси 

СВ.Е.03.ПР.Р.0191 

З метою художньо-естетичного виховання за допомогою творчого 
аналізу драматичних творів уміти визначити загальні принципи 
відбору репертуару 

СВ.Е.03.ПР.Р.0192 

З метою захоплення творчим процесом шляхом творчого аналізу 
сценічних дійств уміти визначати специфіку театрального мистецтва 

СВ.Е.03.ПР.Р.0193 

З метою розвитку чутливості до краси об′єкту художньої діяльності 
виконуючи спеціальні вправи на практичних занятях, знаходити 
найбільш виразні рішення як розташування зображення на площині, 
так і самих елементів між собою. 

СВ.Е.03.ПР.Р.0194 

З метою окоміру та рухомої фунції руки, виконуючи малюнки 
умовно-плоских предметів з натури удосконалювати уміння 
адекватно відображувати форми та пропорції предметів під час 
практичних занять. 

СВ.Е.03.ПП.Н.0195 

Використовуючи натурні постановки та теоретичні знання з 
перспективи під час малювання з натури на практичних заняттях 
предметів циліндричної форми формуємо уміння зображувати такі 
предмети за законами перспективи. 

СВ.Е.03.ПП.Н.0196 

Використовуючи натурні постановки та теоретичні знання з 
перспективи під час малювання з натури на практичних заняттях 
предметів кулеподібної форми розвиваємо уміння зображувати такі 
предмети за законами перспективи. 

СВ.Е.03.ПП.Н.0197 

Використовуючи натурні постановки та теоретичні знання з 
перспективи під час малювання з натури предметів прямокутної 
форми на практичних заняттях розвивати уміння зображувати такі 
предмети за законами перспективи. 

СВ.Е.03.ПП.Н.0198 

Виконуючи натурні постановки та теоретичні знання з перспективи 
під час малювання з натури предметів комбінованої форми на 
практичних заняттях розвивати уміння їх малювати за законами 
перспективи під час самостійної роботи на практичних заняттях. 

СВ.Е.03.ПП.Н.0199 

З метою розвитку чутливості до колориту художніх творів у процесі 
виконання спеціальних вправ щодо роботи акварельними фарбами на 
практичних заняттях здійснювати вироблення уміння 
використовувати техніки і технології роботи цими фарбами. 

СВ.Е.03.ПП.Н.0200 

Використовуючи інтерес до краси у побуті та історію розвитку 
українського декоративного мистецтва, залучати студентів до 
реалізації свого смаку на практичних заняттях у процесі створення 
витинянок. 

СВ.Е.03.ПП.Р.0201 

Використовуючи інтерес до краси у побуті та історії розвитку 
декоративно-прикладного мистецтва України залучати студентів до 
художньо-творчої роботи, яка допоможе вивченню техніки і 
технології Петриківського розпису під час практичних занять. 

СВ.Е.03.ПП.Р.0202 

Використовуючи бажання студентів до самореалізації у художній 
діяльності розкриваємо перед ними широке коло можливостей по 
створенню художніх робіт технікою аплікації з природного матеріалу 
під час практичних занять 

СВ.Е.03.ПП.Н.0203 

Використовуючи бажання студентів до самореалізації у художній 
діяльності розкриваємо перед ними можливість по створенню 
художніх робіт технікою “Рваної аплікації”, які виконуються під час 
практичних занять 

СВ.Е.03.ПП.Н.0204 

З метою розвитку творчих здібностей під керівництвом педагога 
вивчаються прийоми створення аплікаційних робіт з нетрадиційних 
матеріалів під час проведення практичних занять 

СВ.Е.03ПП.Н.0205 

З метою розвитку творчих здібностей та підготовки до роботи з 
дітьми за інтересами розглядаємо на практичних заняттях методи 
створення ялинкових прикрас, що включає в себе уміння працювати з 
папером та іншими матеріалами 

СВ.Е.03.ПП.Н.0206 
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З метою розвитку творчих здібностей та підготовки до роботи з 
дітьми за інтересами розглядаються методи створення іграшок у 
техніці “Орігамі”, що розвиває вміння створювати об′ємний образ 
предмету з аркушу паперу під час занять 

СВ.Е.03..ПП.Н.0207 

Використовуючи необхідність у деяких роботах зображувати птахів, 
та звірів у процесі створення тематичних, декоративних робіт, 
виконуємо спеціальні вправи, що формують такі уміння, які дають 
можливість оперувати ними під час виконання практичних завдань 

СВ.Е.03.ПП.Н.0208 

З метою вдосконалення зображувальної діяльності у процесі 
виконання практичних занять розвиваємо уміння малювати голову та 
фігуру людини спеціальними вправами під час занять 

СВ.Е.03.ПП.Н.0209 

З метою розширення професіональної підготовки до нестандартної 
ситуації розвиваємо уміння виконувати написи художнім шрифтом за 
допомогою плакатних пір′їв, маркером, дерев′яної палички та ін., які 
роблять це під практичних занять 

СВ.Е.03.ПП.Н.0210 

З метою розширення знань про види декоративно-прикладного 
мистецтва України у процесі безпосередньої практичної роботи на 
заняттях писанкарства розвивати уміння прикрашати писанки, 
використовуючи різноманітні техніки 

СВ.Е.03.ПП.Н.0211 

Використовуючи широке застосування у побуті українців прикрас у 
вигляді (вишивок, аплікацій та ін.), що створюються за допомогою 
тканини і ниток, вдосконалювати уміння студентів працювати з цими 
матеріалами під час практичних занять виконуючи аплікації, м′які 
іграшки та ін. 

СВ.Е.03.ПП.Н.0212 

З метою використання знань студентів у галузі етнографії у процесі 
створення ляльки у національному костюмі розширити уміння в 
галузі моделювання різноманітного національного костюму 

СВ.Е.03.ПП.Р.0213 

З метою розвитку кінестетичних якостей руки людини, сприймання 
об′єму оточуючих предметів на практичних заняттях з ліплення 
опануються умінням практичних прийомів створення об′ємних форм 
посуду, народних іграшок та ін. 

СВ.Е.03.ПП.Н.0214 

З метою підготовки студентів до реального зображення дійсності у 
процесі лекцій з демонструванням педагогічних малюнків 
сформувати уміння читати зображення, аналізувати явища, які 
створюються на площині. 

СВ.Е.03.ПП.Р.0215 

З метою розширення і уточнення основ композиції у процесі 
створення узорів у різноманітних формах під час практичних занять 
виконувати вправи спрямовані на поглиблення уміння в галузі 
розташування елементів узорів 

СВ.Е.03.ПП.Н.0216 

Вивчаючи на лабораторних заняттях особливості драматургії як 
своєрідного виду мистецтва, шляхом аналізу драматичних творів, з 
метою розкриття їх специфіки, уміти розрізняти жанрові різновиди та 
особливість драматичного дійства 

СВ.Е.03.ПР.Р.0217 

Соціальний педагог має уміти у процесі написання сценарію, 
використовуючи знання про синтетичність театралізованих заходів, з 
метою створення динаміки сценічної дії, поєднувати (компонувати) 
групи номерів різних за жанрами 

СВ.Е.03.ПР.Р.0218 

Вміти в процесі навчальної діяльності, використовуючи 
етнопсихологічні знання, співставляючи взаємозумовленість етнічно-
особистісного, індивідуального та масового, притаманного етнічній 
спільноти, виявляти основні механізми формування національної 
свідомості молодої людини. 

СВ.Е.03.ЗР.Р.0219 

На практичних заняттях, використовуючи етнопсихологічні 
дослідження, основні відомості про віру, світобудову, сприяти 
розвитку етнокультурних процесів на території України серед різних 
соціальних груп. 

СВ.Е.03.ЗП.Р.0220 

З метою виявлення етнічних характеристик етнічних груп, що 
проживають на території України, в процесі лабораторних занять 
(екскурсій) вміти використовувати методи збирання етнографічного 
матеріалу та інформації 

СВ.Е.03.ПР.Н.0221 

Використовуючи основні знання з етикету, за допомогою основних 
правил і норм поведінки, під час лекційних та практичних занять, 
виробляти уміння у студентів, тактовно поводитись у різному 
середовищі і при різних обставинах. 

СВ.Е.03.ПП.Н.0222 
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Використовуючи інформацію про культуру поведінки ділової 
людини, опираючись на правила та норми поведінки, під час занять, з 
метою покращення ділових стосунків, підвести студентів до 
розуміння етикету ділової людини. 

СВ.Е.03.ПР.Р.0223 

Уміти у процесі життєдіяльності, використовуючи художній смак та 
індивідуальний стиль, упорядкований під час занять, організувати 
свій побут. 

СВ.Е.03.ПП.Н.0224 

Уміти у процесі оволодіння поняттями моди, користовуючись 
історією моди, за допомогою знання етикету, створити свій 
індивідуальний стиль. 

СВ.Е.03.ПП.Н.0225 

Застосовуючи рольові ігри під час практичних занять зі студентами, з 
метою вдосконалення манери поведінки за столом, уміти розробляти 
шляхи варіативності складання меню для правильного раціонального 
харчування, естетичного оформлення столу та вишуканості манер 
поведінки за столом. 

СВ.Е.03.ПП.Н.0226 

Шляхом засвоєння інформації на лекційних заняттях та самостійного 
опрацювання студентами літератури до семінарських занять на основі 
аналізу та узагальнення теоретичного матеріалу про сім′ю вміти 
обгрунтовувати її роль в соціалізації особистості 

ПР.Д.04.ЗП.О.0227 

В умовах практичних занять, використовуючи ділові ігри, тренінгові 
вправи, відеоапаратуру, спираючись на теоретичну інформацію про 
сім′ю вміти добирати конкретні форми до провідних напрямів 
соціально-педагогічної роботи з сім′єю 

ПР.Д.04.ПР.Р.0228 

Вміти адекватно оцінювати класичні соціально-виховні системи, під 
час практично-лабораторних занять за допомогою системного 
аналізу, методики включення в ситуативно-історичний процес за 
умови гуманістичного підходу до виховання особистості 

ПР.Д.04.ЗП.Р.0229 

Застосовуючі ділові ігри, елементи театралізації під час практичних 
занять, з метою засвоєння кращих соціально-виховних надбань в 
діяльності дитячо-молодіжних організацій підвести студентів до 
розуміння необхідності використання педагогічно виважених форм 
соціально- 

ПР.Д.04.ПР.Р.0230 

Формуючи ставлення до особливостей поведінки людей за 
допомогою спеціально створених життєвих ситуацій в ігровій формі 
вміти визначати основні бар′єри взаєморозуміння між людьми 

ПР.Д.04.ПР.Р.0231 

У ході лекційного заняття використовуючи досягнення психологічної 
науки щодо проблеми виховання дітей у сім′ї, досвіду, результатів 
соціалогічних досліджень шляхом засвоєння теоретичної інформації 
сформувати вміння  використовувати досягнення психології з метою 
просвіти батьків щодо специфічного впливу сім′ї на розвиток 
особистості дитини 

ПР.Д.04.ЗП.Р.0232 

Використовуючи тестові методики у ході практичного заняття 
сформувати у студентів вміння практичного користування тестовими 
матеріалами для діагностики шлюбних стосунків 

ПР.Д.04.ПП.Н.0233 

 Використовуючи  творчий потенціал, професійні здібності, наукові 
знання набуті у ході проходження курсу застосовуючи методи 
обговорення і аналізу сформувати уміння будувати взаємними між 
соціальним педагогом, інститутами суспільного виховання і батьками 
для розв′язання проблем виховання особистості 

ПР.Д.04.ПР.Р.0234 

За допомогою індивідуально-групових методів, рольових ігор, в 
процесі практичних занять, сформувати уміння виявляти причини, що 
спонукають батьків звернутись до послуг гувернера 

ПР.Д.04.ПР.Р.0235 

В процесі практичних занять, використовуючи тренінгові вправи, з 
метою вирішення виховних проблем, які пов′язані з особливостями 
світосприйняття та реакції дитини на слова і дії гувернера, 
формування вміння знаходити відміни між загальними віковими та 
індивідуальними, стабільними і нестабільними новоутвореннями в 
характері виховання 

ПР.Д.04.ПР.Р.0236 

1.4.Вивча-
ти особис-
тість 
вихован-
ців, 
контакт-
ного колек-
тиву, 
окремих 
соціальних 
груп, 
батьків 

ПР.Д.04 

З метою більш глибшого розуміння специфічних проблем молоді за 
допомогою рольової гри “прес-конференція” оволодівати умінням 
створювати програми “власних” молодіжних організацій, 
використовуючи для цього як приклад програмні документи сучасних 
молодіжних організацій різних напрямків діяльності 

ПР.Д.04. ЗП.О.0237 
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Усвідомлюючи інформацію про пільги стосовно підтримки молодої 
сім′ї шляхом надання теоретичної інформації, використовуючи 
державні документи, юридичні акти про захист інтересів молодої сім′ї 
та дітей на лекційних заняттях сформувати вміння планувати і 
організовувати роботу з молодими сім′ями для захисту їх прав 

ПР.Д.04. ЗР.О.0238 

З метою формування самореалізуючої та впевненої в собі особистості 
керівника, використовучи психолого-педагогічні тренінги, вправи 
сформувати вміння створювати власний імідж та імідж колеги 

ПР.Д.04.ПР.Р.0239 

Використовуючи результати етнопсихологічних досліджень у 
практичній роботі з різними соціальними групами вміти 
використовувати притаманні етносу системи пристосування різних 
категорій населення з метою оптимального існування в 
географічному середовищі. 

ПР.Д.04.ПР.Р.0240 

На практичних заняттях використовуючи контекст-аналіз фолькльору 
уміти розрізняти психологію народів з метою удосконалення навиків 
роботи з різними етнічними групами 

ПР.Д.04.ПР.Р.0241 

В процесі лабораторних занять використовуючи індивідуальні 
методики сформувати уміння аналізувати спрямованість визначень 
працелюбності і лінощів, гідності й безчестя, чесної і негативних рис 
особистості у представників різних соціальних груп 

ПР.Д.04.ПР.Р.0242 

Використовуючи рольові ігри, вправи, тренінги, під час роботи з 
різними категоріями молоді, з метою подолання конфліктів в Україні 
сформувати вміння описувати психологічні образи носіїв різних 
національних типів, виявити визнавальні ознаки етнічних груп. 

ПР.Д.04.ПР.Р.0243 

З метою покращення психологічного стану дитини, зняття 
напруження, підвищення емоційного тонусу, використовуючи гру-
драматизації, рольові ігри, вміти відтворювати зразки 
етнопедагогічної практики відповідно до віку дитини (колисання, 
забавлення, пестування, втішання) 

ПР.Д.04.ПП.Н.0244 

Використовуючи вправи, рольові ігри, на практичних заняттях, з 
метою формування національної свідомості у різновікових 
соціальних групах, вміти формувати соціальні установки ціннісні 
орієнтації, етнічні стереотипи. 

ПР.Д.04.ПР.Р.0245 

Спираючись на теоретичні знання про сутність соціально-
педагогічної діяльності, характеристику органів соціальної підтримки 
населення та різних соціальних інститутів під час роботи на 
практичних та лабораторних заняттях шляхом аналізу, порівняння, 
узагальнення вміти диференціювати коло посадових обов′язків 
соціального педагога в закладах системи освіти, позанавчальних 
закладах різного типу, центрах та службах для молоді. 

ПФ.С.05.ЗП.Р.0246 

Вміти під час практичних занять на основі теоретичних знань з курсу 
за допомогою методу співставлення формувати власні міркування 
про шляхи оптимізації процесу соціалізації особистості 

ПФ.С.05.ЗП.Р.0247 

Шляхом визначення місця та ролі важливих та критичних моментів 
розвитку особистості у процесі соціалізації відповідно вікової 
періодизації на семінарських заняттях використовуючи метод 
вирішення проблемної ситуації та дидатктичні матеріали, вміти 
виявляти фази соціалізації 

ПФ.С.05.ЗП.Р.0248 

Використовуючи метод порівняння, опираючись на розуміння змісту 
понять “об′єкт” і “суб′єкт”, з метою усвідомлення протилежних і 
взаємодоповнюваль-них аспектів проблеми під час контролю знань 
добирати соціальні завдання, що перетворюють людину в суб′єкт і 
об′єкт соціалізації 

ПФ.С.05.ЗП.Р.0249 

1.5.Вико-
ристову-
вати 
рефлексію 
у профе-
сійній 
діяльності 

ПФ.С.05 

З метою адекватного сприйняття ролі спілкування у розвитку 
особистості під час розкриття питань семінарських занять та взаємодії 
з іншими людьми вміти використовувати спілкування як ефективний 
засіб процесу соціалізації, опираючись на аналіз дидактичного 
матеріалу, вироблення навичок вирішувати проблемні питання та 
педагогічні ситуації 

ПФ.С.05.ПП.Р.0250 
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Додаток Б  
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Додаток В  
 

Програма навчального курсу за вибором  
(напрям підготовки: «Соціальна педагогіка») 

 
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ  
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Мета: оволодіти теоретичними знаннями щодо змісту соціально-педагогічної роботи, 

сутністю методів в системі соціально-педагогічної роботи, специфікою роботи соціального педагога; 
оволодіти практичними прийомами здійснення основних форм та методів психосоціальної допомоги 
різним категоріям населення. 

Завдання:  
• Ознайомлення з категорійно-науковим апаратом соціально-педагогічної роботи як науки і 

навчальної дисципліни 
• ознайомлення з методами соціально-педагогічної, психосоціальної практики; 
• опрацювання моделей соціально-педагогічної, психосоціальної взаємодії з особистістю і 

групою; 
• вивчення алгоритму проведення консультативної роботи з особистістю та групою, 

оволодіння елементарними навичками соціально-педагогічної, психологічної допомоги. 
У результаті вивчення навчального курсу за вибором «Соціально-педагогічна діяльність в 

умовах вітчизняної школи: проблемні питання» студент має 
знати:  
• нормативно-правові акти, що регулюють діяльність соціального педагога 
• процедури передачі та прийому інформації у співпраці із представниками сфер 

соціокультурної дійсності та соціальними організаціями  
• оволодіти професійними навичками соціального педагога в умовах індивідуальної, 

групової та вуличної роботи 
вміти: 
• орієнтуватись у нормативно-правових засадах при здійсненні діяльності соціального 

працівника 
• складати алгоритм, розробляти технології соціально-психологічної допомоги певним 

категоріям населення 
• проводити соціально-психологічний тренінг з подальшою груповою дискусією з означеної 

проблематики 
• надати індивідуальну допомогу клієнтові різних категорій  
• використовувати соціально-психологічні напрацювання з метою розкриття особистісного 

потенціалу клієнтів  
Програма відображає вимоги МОН України і містить такі змістові блоки: 
Модуль 1. Поняття соціально-педагогічної роботи. Система соціально-педагогічної 

роботи в Україні. 
Модуль 2. Основні поняття соціально-педагогічної галузі. Механізми соціалізації, 

ресоціалізації, адаптації й дезадаптації, соціальної профілактики в соціально-педагогічній 
галузі. 

Модуль 3. Структура та механізм функціонування системи соціально-педагогічної 
роботи. 

Модуль 4. Соціально-педагогічна дільність соціального педагога з різними категоріями 
населення. 

Модуль 5. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи в Україні: тенденції і 
перспективи розвитку. 

Модуль 6. Інновації в соціально-педагогічній діяльності соціального педагога. 
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ПРОГРАМА 
ТЕМИ І ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ (18 год.) 

 
Змістовий модуль 1. «Поняття соціально-педагогічної роботи.  

Система соціально-педагогічної роботи в Україні» 
 

Тема: Соціально-педагогічна робота як наука та практична діяльність (2 год) 
1. Наукові школи соціальної педагогіки: інноваційні етапи розвитку. 
2. Сутність соціально-педагогічної роботи. Основні поняття соціально-педагогічної роботи: 

виховуюче середовище, соціальне середовище, соціалізація, соціальне виховання. 
3. Об’єкт і предмет соціально-педагогічної роботи. 
4. Функції та принципи соціально-педагогічної роботи. 
5. Сутність глобалізаційного характеру прикладної соціально-педагогічної науки. 
 
Тема: Основні напрямки соціально-педагогічної роботи (2 год) 
1. Основні шляхи подолання бідності: 
– створення економічно-правових умов для збільшення доходів і зростання економічної 

активності працездатних громадян; 
– підвищення ефективності соціальної підтримки найбільш уразливих груп населення шляхом 

реформування системи соціального захисту; 
– політика подолання бідності має поєднуватися з політикою становлення середнього класу. 
2. Збільшення доходів від трудової діяльності. 
3. Соціальне страхування як спосіб захисту особи від втрат доходу. 
4. Запровадження консолідованої системи  

адресної соціальної допомоги та соціальних послуг 
5. Соціальна підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями. 
6. Соціальна підтримка сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування 
7. Поліпшення житлових умов соціально вразливих верств населення  
 
Тема: Методи соціально-педагогічної роботи. Соціологічні, педагогічні і психологічні 

методи у соціальній роботі (2 год.) 
1. Основні підходи до класифікації методів соціально-педагогічної роботи. 
2. Загальна характеристика методів соціально-педагогічної роботи: 
 

Основна  
класифікація Вирізнювані методи чи групи методів 

1. Ступінь 
спільності 
клієнтів 

1.1. Методи індивідуальної соціально-педагогічної роботи. 
1.2. Методи групової соціально-педагогічної роботи. 
1.3. Методи соціально-педагогічної роботи в общині. 

2. Зміст і 
характер 
соціально-
педагогічної 
роботи 

2.1. Група соціально-економічних методів соціально-педагогічної роботи. 
2.2. Група організаційно-розпорядчих методів соціально-педагогічної роботи. 
2.3. Група психолого-педагогічних методів соціально-педагогічної роботи. 

3. Сфера 
застосування: 
виховання 
підростаючого 
покоління 

3.1. Метод стимулювання і залучення до дії. 
3.2. Метод репродукування. 
3.3. Метод закріплення та збагачення. 
3.4. Метод сприяння творчості. 

 
4. Методи соціально-педагогічної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі. 
5. Загальні методи соціально-педагогічного впливу на клієнта. 
 
Тема: Поняття технологізації в системі соціально-педагогічної роботи. Технології 

соціально-педагогічної роботи (4 год) 
1. Сутність технологічного підходу у сучасній соціальній діяльності. 
2. Структурно-логічна схема технологій соціально-педагогічної роботи. 
3. Соціальне діагностування. Оцінка ефективності соціально-педагогічної роботи. 
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4. Інформаційні й комунікаційні технології в системі соціально-педагогічної роботи. 
5. Технології соціального проектування в системі соціально-педагогічної роботи. 
6. Технології індивідуальної соціально-педагогічної роботи. 
7. Технології групової соціально-педагогічної роботи. 
8. Технології організації роботи у громаді. 
 

Змістовий модуль 2. «Основні поняття соціально-педагогічної галузі.  
Механізми соціалізації, ресоціалізації, адаптації й дезадаптації, соціальної профілактики 

в соціально-педагогічній галузі» 
 
Тема: Поняття соціалізації й адаптації в соціальній роботі як взаємопов’язаних 

механізмів (2 год) 
1. Поняття про адаптацію, соціальну адаптацію. Теоретичні концепції соціальної адаптації 

особистості. Взаємозв’язок адаптації і соціалізації. Фактори, що впливають на успішність 
адаптаційного процесу. 

2. Особливості соціальної адаптації на макро-, мезо- і макрорівнях. 
3. Взаємозв’язок біологічного, психологічного і соціального рівнів адаптації. Механізми 

адаптації: захисні, незахисні, змішані. 
4. Класифікація адаптації: нормальна, девіантна та патологічна адаптація. 
5. Стратегії адаптації: конформізм, акомодація, асиміляція. 
6. Критерії та показники адаптованості (засвоєння та виконання соціальних ролей, 

продуктивність праці, задоволеність життям). 
7. Поняття про соціальну дезадаптацію і соціально-психологічну дезадаптацію, їх прояви та 

причини. 
 
Тема: Соціальна профілактика (2 год) 
1. Поняття соціальної профілактики. 
2. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі. 
3. Профілактика бездоглядності і безпритульності. Соціально-педагогічна робота з дітьми 

вулиці. 
4. Профілактика насильства над дітьми. 
5. Профілактика соціального сирітства. Соціальна підтримка сімей із дітьми. 
 
Тема: Соціальна реабілітація (2 год) 
1. Поняття про соціальну реабілітацію. Мета і критерії ефективності соціальної реабілітації 
2. Види соціальної реабілітації. Медична, соціально-середовищна, професійно-трудова та 

психолого-педагогічна реабілітація.  
3. Індивідуальна програма реабілітації. Методи соціальної реабілітації. 
4. Порівняльна характеристика технологій соціальної адаптації і соціальної реабілітації. 
5. Особливості соціальної реабілітації різних групп населення. 
 

Тема: Сфери діяльності соціального працівника (соціального педагога). Система 
соціальних (соціально-педагогічних) послуг (2 год) 

 
1. Соціальні послуги: основні форми та види.  
2. Структура сфери надання соціальних послуг.  
3. Фінансування соціальних послуг в Україні.  
4. Клієнти соціально-педагогічної роботи.  
5. Сфери практичної соціально-педагогічної роботи  

 
Змістовий модуль 3. 

«Структура та механізм функціонування системи соціально-педагогічної роботи» 
 
Тема: Соціально-педагогічна робота в сільській місцевості та в умовах міста (2 год) 
1. Сутність, форми, методи, зміст соціально-педагогічної роботи відповідно до географічними 

і регіональними особливостями проживання споживачів соціальних послуг: сільська місцевість; 
міська місцевість. 

2. Визначення специфіки соціально-педагогічної роботи залежно від територіальних ознак. 
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3. Демографічні показники, демографічна політика у сільській і міській місцевостях. 
 
Тема: Соціально-педагогічна робота в системі освіти (2 год) 
1. Соціальна політика надання освіти у виправних закладах. 
2. Соціальна політика надання освіти дітям-сиротам середньої і вищої освіти. 
3. Соціальна політика надання освіти молоді, яка повернулася з місць позбавлення волі. 
4. Соціальна політика надання обов’язкової середньої освіти; система роботи соціального 

педагога. 
5. Система роботи соціального педагога в системі ВНЗ.  
 
Тема: Соціально-педагогічна робота у сфері культури (2 год) 
1. Поняття «інтелектуальний потенціал нації», «розвиток емоційно-чуттєвої сфери 

особистості», «засоби мистецтва як продукт творчої діяльності особистості» з позиції соціально-
педагогічного впливу культури. 

2. Сутність оздоровлювального впливу на особистість засобами мистецтва. 
3. Сутність коригувального впливу на особистість засобами мистецтва. 
4. Сутність рекреаційного впливу на особистість засобами мистецтва. 
5. Поняття соціальної культурології. 
 
Тема 4: Соціально-педагогічна робота в системі охорони здоров’я (2 год) 
1. Соціальні механізми надання медичних послуг представникам групи «ризику». 
2. Соціальні механізми надання медичних послуг інвалідам, ВІЛ-інфікованим. 
3. Соціальні механізми надання медичних послуг людям похилого віку 
4. Соціальні механізми надання медичних послуг дітям із неблагополучних сімей, дітям, які 

зазнали насильства у сім’ї, дітям-інвалідам, дітям-сиротам. 
5. Система освітніх програм із профілактики асоціальних явищ. 
 
Змістовий модуль № 4. «Соціально-педагогічна дільність соціального педагога з різними 

категоріями населення» 
 
Тема: Соціально-педагогічна робота з дітьми групи «ризику»  
1. Поняття про «дітей вулиці». Причини виходу дітей на вулицю. Механізм входження 

дитини у кризову ситуацію. Основні проблеми безпритульних дітей.  
2. Традиції виховної роботи з безпритульними дітьми. 
3. Правові основи соціальної реабілітації безпритульних та бездоглядних дітей 
4. Вулична соціально-педагогічна робота: організація і методика проведення 
5. Вітчизняний та закордонний досвід соціально-педагогічної роботи з безпритульними 

дітьми. 
6. Задачі соціально-педагогічної роботи у закладах виправної системи. Специфіка соціально-

педагогічної роботи і соціально-педагогічної діяльності в закладах здійснення покарань.  
7. Нормативно-правові акти, які регламентують здійснення соціального супроводу ВІЛ-

позитивних 
8. Перелік обов’язків соціального працівника (соціального педагога) під час здійснення 

соціального супроводу і ВІЛ-позитивної вагітної жінки, матері з дитиною. 
 
Тема: Соціально-педагогічна робота з дітьми з обмеженими фізіологічними 

можливостями. Соціально-педагогічна робота з інвалідами (2 год) 
1. Нормативно-правові механізми соціальної реабілітації інвалідів. 
2. Зміст та види соціальної реабілітації інвалідів. Функції соціального працівника щодо 

забезпечення ефективної соціальної реабілітації інвалідів. 
3. Сутність ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 
4. Соціально-педагогічна робота з інвалідами. 
 
Тема: Соціально-педагогічна робота з молоддю (2 год) 
1. Поняття про молодь. Вікові межі молоді. Місце молоді у соціальній структурі суспільства. 
2. Проблеми молоді: соціально-економічні, психолого-педагогічні, особистісного плану. 
3. Державна молодіжна політика як механізм впливу на процес соціального становлення 

молоді.  
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4. Організація соціально-педагогічної роботи з молоддю. 
 
Тема: Соціально-педагогічна робота з родиною (2 год) 
1. Технологія створення прийомної сім’ї. 
2. Соціально-педагогічна робота з молодою сім’єю з дітьми. 
3. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. 
4. Вітчизняний і закордонний досвід соціально-педагогічної роботи з сім’єю. 
 
Тема: Соціально-педагогічна робота з людьми похилого віку (2 год) 
1. Шляхи попередження причин, які породжують проблеми літніх людей. 
2. Шляхи сприяння практичній реалізації прав і законних інтересів, забезпеченню 

можливостей самореалізації і самовиявлення людей похилого віку і попередження соціальної 
ізоляції, відсторонення від активного життя. 

3. Додержання рівності і врахування можливостей літніх людей при отриманні соціальної 
допомоги і послуг. 

4. Диференціація підходів до розв’язання проблем різних груп людей похилого віку на основі 
врахування факторів соціального ризику, які впливають на їхній стан. 

5. Виявлення індивідуальних потреб людей похилого віку в соціальній допомозі і 
обслуговуванні. 

6. Адресність при наданні соціальних послуг з пріоритетом сприяння літнім людям в 
ситуаціях, які загрожують їхньому здоров'ю і життю. 

 
Змістовий модуль 5. «Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи в Україні: 

тенденції і перспективи розвитку» 
 

Тема: Система соціально-педагогічної роботи в Україні: правовий аспект (2 год) 
1. Системність і організації в управлінні соціальною роботою. 
2. Елементи системи соціально-педагогічної роботи. 
3. Особистість людини як сукупність потреб у системі соціально-педагогічної роботи. 
4. Роль громадянського суспільства / соціальних спільнот у реалізації соціальних механізмів 

захисту прав людини. 
5. Динаміка соціальної інфраструктури. 
6. Органи управління в системі соціально-педагогічної роботи. 
7. Нормативно-правова база соціально-педагогічної роботи. 
8. Комунікаційна мережа в системі соціально-педагогічної роботи. 
 
Тема: Прогресивні ідеї світового досвіду соціально-педагогічної роботи в сучасних 

умовах України (2 год) 
1. Інституціоналізація соціально-педагогічної роботи в Західній Європі й Україні. 
2. Зміст соціально-педагогічної роботи в постсоціалістичних країнах. 
3. Політико-правові засади соціально-педагогічної роботи у практиці сучасних європейських 

країн. 
4. Сучасний стан соціально-педагогічної роботи в США. 
 
Тема: Сучасний стан соціально-педагогічної роботи в умовах глобалізації (2 год) 
1. Розвиток соціально-педагогічної думки і становлення системи соціально-педагогічної 

роботи (США, Західна Європа, постсоціалістичні країни, Україна).  
2. Професійні організації соціальних працівників: порівняльний аспект. 
3. Теоретичні основи підготовки соціальних працівників. 
4. Моделі практики у процесі підготовки соціальних працівників. 
5. Види професійної діяльності соціальних працівників. 
6. Рольові моделі соціальних працівників. 
7. Тенденції подальшого удосконалення системи соціально-педагогічної роботи відповідно до 

гуманітарної політики країн світу. 
 
Тема: Моделі соціально-педагогічної роботи на етапах соціокультурного розвитку 

суспільства: передовий досвід (2 год) 
1. Психологічні моделі соціально-педагогічної роботи: 
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–психодинамічна модель соціально-педагогічної роботи; 
–біхевіористські і когнітивні моделі соціально-педагогічної роботи; 
–гуманістична й екзистенційна моделі соціально-педагогічної роботи. 
2. Соціологічні моделі соціально-педагогічної роботи: 
–системна модель соціально-педагогічної роботи; 
–екологічна модель соціально-педагогічної роботи; 
–теорія ролей; 
–соціально-радикальна модель соціально-педагогічної роботи. 
3. Соціально-педагогічна модель соціально-педагогічної роботи як комплексна модель. 

 
Тема: Індивідуальна соціально-педагогічна робота на сучасному етапі розвитку 

соціально-педагогічної думки: тенденції подальшого розвитку (2 год) 
1. Ведення випадку в соціальній роботі: 
–процес ведення випадку; 
–принципи розроблення, реалізації плану втручання.  
2. Індивідуальне консультування: зміст і система роботи: 
–специфіка консультування в соціальній роботі (досвід вітчизняної й зарубіжної думки); 
–сутнісна характеристика консультативного процесу: а) соціально-психологічне 

консультування; б) телефонне консультування в соціальній роботі. 
3. Сутнісні характеристики вуличної соціально-педагогічної роботи: 
–вулична соціально-педагогічна робота з дітьми; 
–вулична соціально-педагогічна робота з особами, які вживають психоактивні речовини; 
–вулична соціально-педагогічна робота з бездомними людьми. 
4. Соціальна політика щодо розв’язання проблеми бездомності: від досвіду минулого до 

сьогодення. 
 

Змістовий модуль 6. «Інновації в соціально-педагогічній діяльності соціального 
педагога» 

 
Тема: Групова соціально-педагогічна робота в умовах інформаційного суспільства (2 год) 
1. Класифікація груп (різновиди груп у соціальній роботи). 
2. Групові процеси і явища. Поняття групової динаміки. Етапи групового розвитку і їх 

особливості. 
3. Організація групової соціально-педагогічної роботи. Особливості планування і підготовка 

групової роботи. 
4. Сутність і призначення тренінгової роботи. Методи і стилі навчання. 

 
Тема: Інформатизація соціальної сфери. Сучасні інформаційні технології, 

використовувані в діяльності соціального працівника (соціального педагога) (2 год) 
1. Місце соціальної інформатики в сучасній структурі наук. 
2. Структура предметної області соціальної інформатики (інформаційні ресурси суспільства; 

інформаційний потенціал суспільства; інформаційне суспільство). 
3. Інформаційна свобода особистості. 
4. Загальна характеристика пакета прикладних програм для обробки та аналізу соціологічної 

інформації. Програма SPSS: основні принципи роботи з пакетом. 
5. Сучасні інформаційні технології, які використовуються в діяльності соціального 

працівника. 
 
Тема: Практична психологія в системі сучасної вітчизняної соціально-педагогічної 

роботи (2 год) 
1. Національна система соціально-психологічної служби. 
2. Сутність практичної психології соціально-педагогічної роботи в соціальній сфері. 
3. Психологічна модель соціалізації особистості як провідна мета соціально-педагогічної 

роботи. 
4. Функції практичної психології в соціальній роботі:  
– загальні (теоретична й методологічна); 
– часткові (пояснювальна, діагностувальна, проектувальна, прогностична). 
6. Перспективи розвитку практичної психології в соціальних службах. 
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ТЕМИ Й ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (54 год) 
 

Змістовий модуль 1. «Поняття соціально-педагогічної роботи.  
Система соціально-педагогічної роботи в Україні» (8 год) 

 
Тема: Соціально-педагогічна робота як наука та практична діяльність (2 год) 
1. Розкрити сутність соціально-педагогічної роботи. Проаналізувати динаміку розвитку 

понять соціально-педагогічної роботи: виховуюче середовище, соціальне середовище, соціалізація, 
соціальне виховання у вітчизняній соціально-педагогічній думці. 

2. Охарактеризувати соціальну роботу: 
– як практичну професійну діяльність з надання допомоги та підтримки людям, які 

опинились у скрутній ситуації;  
– як навчальну дисципліну із професійної підготовки фахівців з соціальної допомоги та 

підтримки населення; 
– як галузь наукових знань, яка ґрунтується на сукупності концепцій і теорій, досліджує 

принципи і закономірності, моделі та методи соціально-педагогічної роботи, має свій об’єкт і 
предмет дослідження, систему наукових понять і категорій, сукупність методів дослідження. 

3. Охарактеризувати зміст соціально-педагогічної роботи за критерієм рівня діяльності, її 
масштабами: 

– міжнародні організації (Міжнародна організація праці, Дитячий фонд ООН та ін.), 
діяльність яких поширюється на міжнародний простір;  

– загальнодержавні організації (Міністерство праці та соціальної політики, Державний центр 
соціальних служб для молоді та ін.);  

– регіональні організації (територіальний центр соціальної допомоги, районний відділ 
зайнятості населення та ін.).  

4. Розкрити функції та принципи (детермінізму, особистісного підходу, гносеологічний, 
єдності свідомості і діяльності) соціально-педагогічної роботи. 

5. Розкрити сутність детермінацій, що зумовлюють процес розвитку недержавних організацій 
у соціальній сфері України: криза тоталітарної держави та системи соціального захисту; зростання 
недовіри до існуючих державних інституцій та закладів; неможливість виконання державою взятих 
на себе зобов’язань у сфері соціального захисту; прагнення людей реалізувати свої інтереси та 
задовольнити наявні потреби; намагання знайти інших людей, що мають аналогічні проблеми. 

 
Теми рефератів: 

1. Розкрити принципи організації соціально-педагогічної роботи відомства Міністерства 
праці та соціальної політики: Державна служба зайнятості (мережа центрів зайнятості). 

2. Розкрити принципи організації соціально-педагогічної роботи відомства Міністерства 
праці та соціальної політики: Державна служба зайнятості (мережа центрів зайнятості);  

3. Розкрити принципи організації соціально-педагогічної роботи відомств Міністерства праці 
та соціальної політики: Мережа обласних та міських управлінь і районних відділів соціального захисту. 

4. Розкрити принципи організації соціально-педагогічної роботи відомств Міністерства праці 
та соціальної політики: Територіальні центри обслуговування пенсіонерів та одиноких непра-
цездатних громадян. 

5. Розкрити принципи організації соціально-педагогічної роботи відомств Міністерства праці 
та соціальної політики: Державна служба зайнятості (мережа центрів зайнятості). 

6. Розкрити принципи організації соціально-педагогічної роботи відомств Міністерства праці 
та соціальної політики: Відділення соціальної допомоги. 

7. Особливості діяльності Дитячих будинків-інтернатів у системі соціально-педагогічної 
роботи України. 

8. Принципи діяльності Будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів. 
9. Особливості діяльності вітчизняних закладів охорони здоров’я (лікарняні та амбулаторно-

поліклінічні заклади, станції швидкої допомоги, санаторно-курортні, аптечні, санітарно-
профілактичні заклади).  

10. Індивідуальні сімейні проблеми у змісті соціально-педагогічної роботи, пов’язані зі 
слабким фізичним здоров’ям людини, її пригніченістю (одинокість, соціальна ізоляція), жорстокістю, 
невлаштованістю (бездомність, еміграція і т. д.). 

11. Соціально-екологічні проблеми – охорона навколишнього середовища, забруднення 
великих промислових центрів, екологічні катастрофи у змісті соціально-педагогічної роботи. 
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12. Проблеми соціальної стратифікації (майнове розшарування, нерівність в суспільстві, поділ 
його на “вищі” і “нижчі” класи, верстви, економічна експлуатація, технократичні маніпуляції і т. д.) у 
змісті соціально-педагогічної роботи.  

13. Проблема поведінкового функціонування індивідів, груп, спільностей (девіація, 
наркоманія, алкоголізм, інші соціальні відхилення) у змісті соціально-педагогічної роботи.  

 
Самостійна робота: 

1. Розкрити тенденції глобалізаційного характеру прикладної соціально-педагогічної науки. 
 2. Проблеми символізації і моделювання соціуму та свого місця в ньому виражаються 

найчастіше в неадекватних образах, невисокій самоповазі, втраті честі і моралі, недосяжних життєвих 
цілях.  

3. Написати реферат / зробити доповідь 
 
Тема: Основні напрямки соціально-педагогічної роботи (2 год) 
1. Розкрити зміст Державної політики зайнятості населення здійснюватиметься шляхом 

реалізації державної та регіональних програм зайнятості за такими основними напрямами: 
– збереження наявних і створення нових високопродуктивних робочих місць; 
– формування професійно-кваліфікаційного складу робочої сили відповідно до потреб ринку 

праці; 
– забезпечення активної участі у міжнародному розподілі праці; 
– створення умов для розвитку самозайнятості населення та підприємницької ініціативи, 

поширення вторинної зайнятості працездатного населення; 
– створення правової основи соціально-трудових відносин на селі, що виникають внаслідок 

розпаювання та передачі землі у приватну власність; 
– підтримка регіонів, у яких склалася критична ситуація на ринку праці, шляхом 

створення механізму сприяння розвитку колишніх депресивних територій; 
– сприяння працевлаштуванню неконкурентоздатних на ринку праці верств населення 

(осіб з обмеженими фізичними можливостями, молоді, жінок, осіб, які звільняються з місць 
позбавлення волі або примусового лікування) і створення надійного економічного механізму 
забезпечення їх зайнятості; 

– забезпечення роботою працездатних осіб із сімей з дітьми; 
– розвиток громадських робіт, що оплачуються за рахунок бюджетів. 
2. Конкретизувати напрям збільшення доходів від трудової діяльності шляхом забезпечення 

динамічного зростання рівня реальної заробітної плати та інших доходів від трудової діяльності, 
підвищення купівельної спроможності населення, закріплення середнього класу, що 
здійснюватиметься шляхом: 

– посилення мотивацій до продуктивної праці, запровадження погодинної системи оплати 
праці із застосуванням мінімального розміру погодинної заробітної плати; 

– встановлення економічно та соціально обґрунтованих рівнів мінімальної заробітної плати з 
поетапним наближенням її розміру до прожиткового мінімуму; 

– забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та недопущення виникнення 
заборгованості з її виплати; 

– розвитку соціального партнерства і договірного регулювання трудових відносин у сфері 
оплати праці, вдосконалення процедури укладання колективних договорів і угод та контролю за їх 
виконанням; 

– приведення системи організації оплати праці в сільськогосподарському виробництві у 
відповідність із новими умовами господарювання; 

– поступової відмови від оплати праці натурою; 
– легалізації всіх трудових доходів громадян шляхом зменшення оподаткування фонду оплати 

праці та заміни системи оподаткування доходів громадян на таку, що стимулює їх зростання. 
3. Здійснити аналітичний прогноз розвитку соціального страхування як спосіб захисту особи 

від втрат доходу шляхом впровадження: 
– системи пенсійного страхування, що гарантуватиме значно більший рівень пенсійного 

забезпечення майбутнім пенсіонерам і даватиме змогу збільшувати надалі розмір пенсії; 
– системи медичного страхування, що сприятиме підвищенню якості медичного 

обслуговування населення та забезпеченню гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої 
медичної допомоги у визначеному законодавством обсязі. 
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4. Розкрити ефективні шляхи запровадження консолідованої системи  
адресної соціальної допомоги та соціальних послуг. 

5. Розкрити сутність участі представників громадських організацій інвалідів у формуванні 
державної політики щодо запобігання інвалідності у змісті державної політики відповідно до 
програми соціальна підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

6. Розкрити зміст соціальної підтримки сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського 
піклування на прикладі регіону. 

 
Тема рефератів: 

1. Шляхи вільного (безбар’єрного) доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до 
всіх державних установ, громадських місць у рамках державної політики. 

2. Навчання дітей-інвалідів у вітчизняних загальноосвітніх навчальних закладах і створення 
умов для реалізації їх потенційних можливостей у всіх сферах суспільного життя;. 

3. Шляхи удосконалення організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати 
працездатності, надання реабілітаційної допомоги населенню. 

4. Запровадження порядку обов’язкової участі роботодавців у забезпеченні реабілітації 
працівників, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань. 

5. Порядок надання державної підтримки громадським організаціям інвалідів і 
спеціалізованим підприємствам, які використовують працю осіб з обмеженими фізичними 
можливостями. 

6. Шляхи розвитку нових соціальних технологій підтримки сім’ї та стимулювання 
добровільного страхування життя дітей і молоді. 

7. Надання молодим громадянам пільгових кредитів для здобуття освіти у вищих 
навчальних закладах. 

8. Запровадження довгострокового пільгового кредитування молодих сімей. 
9. Забезпечення державних соціальних гарантій на медичну допомогу та освіту, харчування 

та забезпечення дітей раннього віку, оздоровлення, соціальну підтримку. 
10. Напрями соціальної підтримки на безкоштовне медикаментозне оздоровлення та 

відпочинок. 
11. Напрями профілактики бездоглядності і правопорушень у дитячому та молодіжному 

середовищі шляхом реалізації спеціальних соціальних програм. 
12. Надання додаткових державних гарантій соціальної реабілітації та адаптації дітей, які 

перебувають у скрутних життєвих обставинах, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які потерпіли від екологічних і техногенних 
катастроф. 

13. Шляхи запобігання поширенню соціального сирітства та бездоглядності, безпритульності; 
14. Особливості соціального супроводу, обслуговування, трудового та побутового 

влаштування неповнолітніх, які повернулися з місць позбавлення волі в Україні. 
 

Самостійна робота: 
1. Розробити соціальний проект поліпшення житлових умов соціально вразливих верств 

населення на прикладі регіону. 
2. Організація безперешкодної діяльності громадських і благодійних організацій, що 

працюють у цій сфері. 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 
Тема: Методи соціально-педагогічної роботи. Соціологічні, педагогічні і психологічні 

методи у соціальній роботі (2 год) 
1. Розкрити коротко сутнісні характеристики методів соціально-педагогічної роботи у школі: 
1) групова робота з школярами у позаурочний час (виконання запланованих заходів та 

організація дозвілля); 
2) організація занять (наприклад, ігрові уроки, проведення тренінгів у ході уроків і т. д.); 
3) співучасть і організація заходів (поїздки, екскурсії, свята, відпочинок у таборах); 
4) робота з батьками, що представляє інтереси батьків; 
5) професійна орієнтація і професійна підготовка, допомога у зміні професії; 
6) консультування (особливо – інтегративні форми консультування для школярів, батьків і 

учителів; консультування навчальних груп (класів); робота з вчителями); 
7) робота з організаціями, планування роботи, співпраця в галузі шкільної політики; 
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8) супервізія – консультування, спрямоване на забезпеченні ефективності і якості професійної 
роботи; 

9) наукове обґрунтування, супровід і оцінювання. 
2. Здійснити аналіз загальних методів соціально-педагогічної роботи відповідно до впливу на 

клієнта. Визначити їх практичну значущість і перспективність у подальшій розбудові системи 
вітчизняної соціально-педагогічної роботи:  

– методи обслуговування – аналіз психологічних ситуацій, заохочення, традиції, доручення, 
ділові та рольові ігри, опитування, змагання, метод прикладу.  

– методи супроводу – опитування, спостереження, перенавчання, переконання, заохочення, 
самоаналіз, сімейна терапія, побутове обслуговування, фасилітація, інгібіція, нормування, контроль, показ 
перспективи, регламентування. 

– методи профілактики – аналіз соціуму, вивчення документації, аналіз статистичних даних, 
інформування, соціальна реклама, соціометрія, ескпертні оцінки, рольові та ділові ігри. 

– методи реабілітації – переключення, опитування, експертні оцінки, навіювання, 
біографічний метод, моделювання, арт-терапія, психо-терапія, реконструкція. 

 
3. Заповнити таблицю: 

№ Методи соціально-
педагогічної роботи 

Соціальні групи, 
клієнти 

Соціальні установи, 
соціальні працівники 

Орієнтовні форми 
роботи 

     
 

Теми рефератів: 
1. Сутність методів управління у змісті соціально-педагогічної роботи: організаційні 

(інструктаж, нормування, розпорядчий акт, звільнення). 
2. Сутність методів управління у змісті соціально-педагогічної роботи: спеціальні (наради, 

конференції, з’їзди, семінари, круглі столи). 
3. Сутність методів управління у змісті соціально-педагогічної роботи: соціально-

психологічні (формування суспільної свідомості, моральне заохочення, вплив на основі традицій 
(дати), створення відповідного мікроклімату, методи соціологічних досліджень і т. д.). 

4. Сутність методів управління у змісті соціально-педагогічної роботи: методи матеріального 
стимулювання (премії, підвищення заробітної плати), економічне планування, бюджетне управління. 

5. Метод інтерперсональної допомоги при роботі в малих групах. 
6. Основа психосоціального методу у концепції Ф. Холліса. 
7. Характеристика методів соціального діагнозу (соціальної діагностики) за І. Г. Зайнишевим 

та їх практична доцільність. 
8. Зміст і напрямки упровадження методу дискусійної терапії. 
9. Метод втручання у критичних випадках у вітчизняній соціальній роботі. 
10. Метод роботи на вулицях як відкритий метод соціально-педагогічної роботи, 

зорієнтований на проблеми вулиці і вирішує їх превентивними заходами. 
 

Самостійна робота: 
1. Розробити метод арт-терапії в умовах ЗОШ. 
2. Розробити план роботи з батьками дитини, що перебуває у складі асоціальної групи (готи, 

хіпі тощо). 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 
Тема: Поняття технологізації в системі соціально-педагогічної роботи. Технології 

соціально-педагогічної роботи (2 год) 
1. Розкрити шляхи реалізації технологічного підходу у сучасній соціальній діяльності. 

Причини технологізації соціальної діяльності.  
2. Класифікація соціальних технологій.  
3. Кваліфікаційні ознаки соціальних технологій. Соціальні технології у соціальній роботі. 

Основні завдання технологій соціально-педагогічної роботи.  
4. Взаємозв’язок понять «методи соціально-педагогічної роботи», «технології соціально-

педагогічної роботи», «форми соціально-педагогічної роботи». Приклади конкретних методик та 
різних технологій. 

5. Класифікація технологій у соціальній роботі. Загальні технології соціально-педагогічної 
роботи. Міждисциплінарні технології і методики соціально-педагогічної роботи. 
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6. Написати додаткові характеристики кваліфікаційних ознак у таблицю: 
 

Загальна технологія Характеристика 
Соціальна діагностика  
Соціальна профілактика  
Соціальна адаптація  
Соціальна реабілітація  
Соціальна корекція і терапія  
Соціальне проектування  
Соціальне прогнозування  
Соціальна експертиза та оцінка 
ефективності 

 

Соціальне посередництво  
Соціальне консультування  
Соціальне забезпечення  
Соціальне страхування  
Соціальна опіка та піклування  

 
7. Здійснити аналіз і заповнити таблицю: 
 

№ 
п/п 

Міждисциплінарна 
технологія 

Особливості застосування у соціальній роботі 

   
 

Теми рефератів: 
1. Методи «задачі-результати» та «задачі-результати-витрати» у процесі оцінювання 

ефективності соціально-педагогічної роботи. 
2. Параметричний методи. Метод факторів ефективності/неефективності.  
3. Особливості використання соціологічних методів для оцінки ефективності соціально-

педагогічної роботи. 
4. Соціально-педагогічна робота з дітьми вулиці. 
5. Технологія вирішення проблеми насильства над дітьми. 
6. Технологія соціальної підтримки сімей з дітьми. 
7. Технології забезпечення опіки, піклування, патронажу. 
8. Технологія створення прийомної сім'ї. 
9. Технологія соціального супроводу прийомної сім'ї. 
10. Технологія роботи з безпритульними. 
 

Самостійна робота: 
1. Технології розв’язання проблеми насильства над дітьми у країнах Західної Європи й 

Україні: порівняльний аспект. 
2. Виділити предмет оцінки відповідно до рівня роботи: 
- Особистість- група- спільнота- організація 
- соціальне явище- соціальний процес- діяльність 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 

 
Змістовий модуль 2. «Основні поняття соціально-педагогічної галузі.  

Механізми соціалізації, ресоціалізації, адаптації й дезаптатації, соціальної профілактики 
в соціально-педагогічній галузі» (8 год) 

 
Тема: Поняття соціалізації й адаптації в соціальній роботі як взаємопов’язаних 

механізмів (2 год) 
1. Розкрити взаємозв’язок понять: адаптована / соціалізована особистість. 
2. Розкрити сутність поняття «соціальна адаптація». 
3. Розкрити спільні й відмінні риси адаптації й соціалізацію. 
4. Розкрити діалектичну взаємодію процесів соціалізації і адаптації 
5. Розкрити сутність і зміст соціальної адаптації. 
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6. Проблема адаптації – це першочергово біологічна, психологічна чи соціальна проблема? 
7. Чому адаптацію вважають біопсихосоціальним феноменом? 
8. Дайте визначення соціальної адаптації та розкрийте її основні ознаки 
9. Перерахуйте й охарактеризуйте механізми адаптації. 
10. Які стратегії адаптації виділяються на соціологічному рівні? 
11. Розкрийте сутність нормальної, девіантної та патологічної адаптації. 
12. Розкрийте зміст моделі незахисних адаптивних процесів 
13. Назвіть і проаналізуйте методи соціальної адаптації, що застосовуються у соціальній роботі. 
14. Охарактеризуйте зміст та основні етапи технології соціальної адаптації. 
 

Теми рефератів: 
1. Трудова адаптація молоді й механізми її регулювання: досвід діяльності молодіжного 

центру праці регіону. 
2. Проблема зайнятості молоді та шляхи її розв’язання в Україні 
3. Роль соціальних служб у розв’язанні проблеми зайнятості молоді 
4. Форми і методи сприяння працевлаштуванню та вторинній зайнятості молоді 
5. Технології соціально-трудової адаптації молоді в зарубіжних країнах та можливості їх 

запровадження в Україні. 
6. Роль Інтернет-ресурсів у соціальній роботі. Скласти банк даних веб-сайтів, у яких 

подається інформація, яка може бути використана молодою людиною, що має проблеми з 
працевлаштуванням 

7. Здійсніть аналіз соціальних проектів (Інтернет). Підготуйте повідомлення про 2 з них, які 
спрямовані на вирішення проблеми зайнятості молоді 

8. Фактори, що визначають успішність шлюбно-сімейної адаптації (мотивація укладання 
шлюбу, дошлюбна поведінка та установки тих, хто укладає шлюб, підготовленість до шлюбу, вплив 
батьківської сім’ї, характерологічні особливості подружжя, загальні адаптаційні здібності до 
міжособистісної взаємодії).  

9. Проблеми соціальної адаптації вихованців інтернатних закладів 
10. Нормативно-правова база соціального захисту випускників інтернатних закладів 
 

Самостійна робота: 
1. Способи розв’язання проблем адаптації випускників дитячих будинків. 
2. Соціальна адаптація ВІЛ-інфікованих молодих людей. 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 
Тема: Соціальна профілактика (2 год) 
1. Створіть банк методів, які можуть бути використані у процесі соціальної профілактики. 

Там мають бути представлено не менше 5 педагогічних, 5 психологічних, 5 соціально-економічних 
методів. Для кожного методу визначте результат, який може бути досягнутий. 

2. Сформулюйте перелік основних причин досліджуваного явища (за варіантами). 
3. Визначте 7-8 основних методів, які можна використати з метою профілактики 

досліджуваного явища. 
4. Проаналізуйте відповідну державну програму профілактичного характеру. Визначте, на які 

методи вона спирається. 
5. Проаналізуйте, чи передбачено у відповідній програмі вплив на всі його причини. Зробіть 

висновок. 
6. Соціально-педагогічна робота у притулках для неповнолітніх: зміст та методи діяльності 

соціального працівника (соціального педагога).  
7. Розробити профілактичну програму: 
1) формування здорового способу життя у вищому навчальному закладі. 
2) Правової освіти і правового виховання для професійно-технічного училища 
3) Забезпечення трудової зайнятості молоді 
4) Запобігання небажаній вагітності 
5) Запобігання експлуатації дитячої праці 
 

Тема рефератів: 
1. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі. 
2. Формування здорового способу життя у ВНЗ. 
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3. Сучасний стан народження дітей неповнолітніми матерями. 
4. Сучасний стан експлуатації дитячої праці. 
5. Сучасний стан молодіжного безробіття. 
6. Профілактика молодіжного алкоголізму, наркоманії, токсикоманії в Україні. 
7. Профілактика насильства у родині. 
8. Профілактика поширення ВІЛ-СНІД. 
9. Профілактика соціального сирітства. 
10. Профілактика дитячої безпритульності. 
 

Самостійна робота: 
1. Запропонувати тематику і зміст інтерактивних дискусій з різними категоріями молоді. 
2. Вітчизняний та закордонний досвід соціально-педагогічної роботи з безпритульними 

дітьми. 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 
Тема: Соціальна реабілітація (2год) 
1. Мета та завдання, зміст та види реабілітації інвалідів.  
2. Порівняльний аналіз понять: соціальна реабілітація інвалідів, соціальне обслуговування 

інвалідів, соціальне забезпечення інвалідів. 
3. Професійна реабілітація інвалідів та механізми її забезпечення. 
4. Специфіка соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Сутність ранньої соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів. 
5. Роль державних і громадських організацій у соціальній реабілітації інвалідів. 
6. Ознаки бездомності й маргінальності. 
7. Порівняльний аналіз: соціальне обслуговування і підтримка бездомних. 
8. Процес надання соціальної допомоги бездомним. 
9. Розробити програму ресоціалізації бездомних громадян у центрі соціальної реінтеграції й 

адаптації для певної категорії клієнтів: особи з числа дітей-сиріт. 
 

Теми рефератів: 
1. Нормативно-правові механізми соціальної реабілітації інвалідів. 
2. Зміст процесу соціальної реабілітації інвалідів. 
3. Вітчизняний досвід надання соціальної допомоги бездомним: діяльність благодійного 

фонду. 
4. Вітчизняний досвід надання соціальної допомоги бездомним: діяльність громадських 

організацій. 
5. Вітчизняний досвід надання соціальної допомоги бездомним: досвід соціальної підтримки 

бездомним у регіоні. 
6. Моделі надання соціальних послуг бездомним у регіоні. 
7. Моделі надання соціальних послуг бездомним у країнах Західної Європи. 
 

Самостійна робота: 
1. Підготуватися до дискусії «Інвалід у сучасній соціокультурній дійсності: зміна 

пріоритетів». 
2. Соціальна реабілітація молодих людей, які повернулися з місць позбавлення волі. 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 
Тема: Сфери діяльності соціального працівника. Система соціальних послуг (2 год) 
1. Сутність соціального обслуговування в Україні. 
2. Види соціальних послуг в Україні.  
3. Характеристика державного, комунального та недержавного секторів соціального 

обслуговування в Україні. 
4. Фінансування соціальних послуг в Україні. 
5. Безоплатні соціальні послуги. 
 

Теми рефератів: 
1. Система соціально-побутових послуг в Україні. 
2. Система психологічних послуг в Україні. 
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3. Система соціально-педагогічних послуг в Україні 
4. Система соціально-медичних послуг в Україні 
5. Система соціально-економічних послуг в Україні 
6. Система юридичних послуг в Україні 
7. Система послуг з працевлаштування в Україні. 
8. Система послуг з професійної реабілітації в Україні. 
9. Система інформаційних послуг в Україні. 
 

Самостійна робота: 
1. Проаналізуйте зміст закону «Про соціальні послуги» в Україні. Основні положення 

законспектуйте. 
2. Визначити у кожній із вказаних сфер місця роботи, де необхідне втручання соціального 

працівника. Які функції виконуватиме соціальний працівник у кожній з названих сфер? 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 

Змістовий модуль 3.  «Структура та механізм функціонування системи соціально-
педагогічної роботи» (8 год) 

 
Тема: Соціально-педагогічна робота в сільській місцевості та в умовах міста (2 год) 
1. Інфраструктура у сільській і міській місцевостях: освітні заклади, заклади культури, 

охорони здоров´я, праці і соціальної політики, соціальні служби. 
2. Ритм життя (міра урбанізації). 
3. Рівень економіки. 
4. Потреби у послугах. 
5. Ресурси соціально-педагогічної роботи. 
6. Завдання соціально-педагогічної роботи у сільській і міській місцевостях. 
 

Теми рефератів: 
1. Еко-культурна теорія у межах соціально-педагогічної роботи в сільській місцевості 

(Чарльза Супера і Сари Харкнес). 
2. Сутність «родовідної пам´яті» як унікальне явище у традиційному українському побуті. 
3. Кореляція сімейного й суспільного виховання в умовах сільської місцевості. 
4. Школа як єдиний освітньо-виховний і культурний центр роботи з дітьми і молоддю в 

сільській місцевості. 
5. Характер виїзних консультацій з розв´язання правових, соціально-психологічних, 

психологічних, соціальних проблем в умовах сільської місцевості. 
6. Заходи рекреаційного характеру для дітей та молоді в умовах сільської місцевості. 
6. Соціальний патронаж для дітей з інвалідністю в умовах сільської місцевості. 
7. Соціальний патронаж людей похилого віку в умовах сільської місцевості. 
8. Організація зайнятості сільської молоді. 
9. Проведення просвітницької соціально-педагогічної роботи серед дітей і молоді щодо 

попередження негативних явищ в молодіжному середовищі в умовах міста. 
10. Проведення благодійних заходів і акцій в умовах міста. 
 

Самостійна робота: 
1. Надання соціальних послуг на рівні районних (міських) державних адміністрацій. 
2. Висвітлити за допомогою діаграм демографічні особливості: демографічний склад 

населення міста – віковий і національний склад, соціальний статус тощо. 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 
Тема: Соціально-педагогічна робота в системі освіти (2 год) 
1. Надання освітніх послуг у пенітенціарних закладах. Технології безперервної освіти. 
2. Соціальні механізми надання освітніх послуг дітям-сиротам. 
3. Соціальні механізми надання освітніх послуг неповнолітнім, що повернулися з виправної 

колонії. 
4. Соціальні механізми надання освітніх послуг молоді, яка повернулася з місць позбавлення 

волі. 
5. Соціально-педагогічна робота в системі ЗОШ. Функції соціального педагога. 
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6. Соціально-педагогічна робота в системі ВНЗ. Функції соціального педагога. 
 

Теми рефератів: 
1. Соціальна реклама в системі середньої школи. 
2. Соціальна реклама в системі вищої школи. 
3. Тренінгові вправи «Шахи», «Шприц», мозковий штурм «Навіщо люди вживають наркотики 

та алкоголь?» 
4. Втрата як неодмінний атрибут людського життя при проходженні криз зростання: 

опрацювання психологічного стану особистості при смерті близької людини, розлученні, втраті 
роботи.  

5. Депресія як наслідок втрати. Концепція «соціального атома» Я. Морено як засобу роботи із 
втратою близької людини.  

6. Освітня методика соціально-педагогічної роботи: криза як потенціал зростання.  
7. Освітня методика соціально-педагогічної роботи: кризова глибинна символіка.  
8. Конструювання психотерапевтичної казки як актуалізація ресурсів самодопомоги. 
9. Проектування життєвого шляху особистості та історичного шляху спільноти за допомогою 

методики «Каузометрія» Є.І. Головахи та О.О. Кроніка. 
 

Самостійна робота: 
1. Підготуватися до проведення довідково-інформаційної консультації (для професії 

«Соціальний педагог»). 
2.Використовуючи карту інтересів і диференційно-діагностичний опитувальник, провести 

дослідження із вивчення інтересів і схильностей учнів 9-го класу. 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 
Тема: Соціально-педагогічна робота у сфері культури (2 год) 
1. Структура художньої культури: 
– система закладів (предметно-функціональних форм мистецтва у суспільстві), що 

забезпечують умови виробництва, підготовку кадрів, управління, розподіл, розповсюдження і 
користування художньою культурою; 

– система мистецтва і його творів.  
2. Методологічна основа соціально-педагогічної роботи у сфері культури (праці 

Пауля Наторпа і Станіслава Теофіловича Шацького) 
3. Ідеї П. Наторпа про інтеграцію виховних зусиль суспільства в підвищенні культурного 

рівня суспільства («Соціальна педагогіка»; «Культура народу і культура особистості»). 
4. Концепція соціальної інфраструктури, «соціального районування міста» С. Шацького.  
 

Теми рефератів: 
1. Соціально-педагогічна спадщина В. Сухомлинського. 
2. Соціально-педагогічна спадщина А. Макаренка. 
3. Соціально-педагогічна спадщина С. Шацького. 
4. Соціально-педагогічні розвідки сучасних вітчизняних учених (А. Капська). 
5. Соціально-педагогічні розвідки сучасних вітчизняних учених (І. Мигович). 
6. Соціально-педагогічні розвідки сучасних вітчизняних учених (Л. Штефан). 
 

Самостійна робота: 
1. Розробіть план роботи гуртка, визначте задачі. 
2. Підготуйте презентацію «Мистецтво України». 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 
Тема: Соціально-педагогічна робота в системі охорони здоров’я (2 год) 
1. Соціальні механізми надання медичних послуг представникам групи «ризику». 
2. Соціальні механізми надання медичних послуг інвалідам, ВІЛ-інфікованим. 
3. Соціальні механізми надання медичних послуг людям похилого віку 
4. Соціальні механізми надання медичних послуг дітям із неблагополучних сімей, дітям, які 

зазнали насильства у сім’ї, дітям-інвалідам, дітям-сиротам. 
5. Система освітніх програм із профілактики асоціальних явищ. 
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Теми рефератів: 
1. Медичний супровід ВІЛ-інфікованої дитини. 
2. Медичний супровід ВІЛ-позитивної вагітної жінки у країнах Західної Європи та Україні. 
3. Медичний супровід осіб із наркозалежністю у країнах західної Європи та Україні. 
4. Медичний супровід дітей. Позбавлених батьківських прав. 
5. Психолого-медичний супровід дітей-інвалідів. 
6. Психолого-медичний супровід бездомних дітей. 
7. Психолого-медичний супровід з дітьми вулиці. 
8. Психолого-медичний супровід неповнолітніх матерів в Україні. 
9. Медичний супровід людей похилого віку. 
10. Психолого-медичний супровід дітей – жертв насильства. 
 

Самостійна робота: 
1. Розробіть план психологічної реабілітації дітей із неблагополучної сім’ї. 
2. Розробіть критерії ефективної соціальної адаптації інвалідів, які навчаються у старшій 

/вищій школі. 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 

 
Змістовий модуль № 4. «Соціально-педагогічна дільність соціального педагога з різними 

категоріями населення» (10 год) 
 
Тема: Соціально-педагогічна робота з дітьми групи «ризику» (2 год) 
1. Поняття про ВІЛ-інфіковану дитину.  
2. Нормативно-правові акти, які регламентують здійснення соціального супроводу ВІЛ-

позитивних. 
3. Етапи соціального супроводу ВІЛ-позитивної вагітної жінки, ВІЛ-позитивної матері з 

дитиною. 
4. Перелік обов’язків соціального працівника під час здійснення соціального супроводу ВІЛ-

позитивної вагітної жінки, матері з дитиною. 
5. Задачі соціально-педагогічної роботи у закладах виправної системи.  
6. Специфіка соціально-педагогічної роботи і соціально-педагогічної діяльності в закладах 

здійснення покарань.  
7. Стимулюючі соціально-педагогічні технології.  
 

Теми рефератів: 
1. Вітчизняний та закордонний досвід соціально-педагогічної роботи з ВІЛ-інфікованими 

дітьми та молоддю.  
2. Інноваційні моделі надання соціальних послуг ВІЛ-інфікованим категоріям населення 
3. Технології безперервної освіти в умовах виправної системи.  
4. Технології співпраці в умовах виправної системи.  
5. Технології підготовки до звільнення.  
6. Технології соціально-педагогічної роботи, спрямовані на встановлення, підтримку та 

розвиток соціально корисних зв’язків в умовах виправної системи.  
7. Традиції виховної роботи з безпритульними дітьми. 
8. Соціально-педагогічна робота у притулках для неповнолітніх: зміст та методи діяльності 

соціального працівника 
9. Вітчизняний та закордонний досвід соціально-педагогічної роботи з безпритульними 

дітьми. 
10. Робота з дітьми із неблагополучної сім’ї.  
11. Релігійні та світські аспекти проблематики самогубств. 
12. Мас-медіа як інформаційний привід сексизму. 
13. Досвід країн Західної та Східної Європи, США у відслідковуванні гендерних стереотипів 

та міфів ЗМІ (телевізійна реклама, періодичні видання, література). 
 

Самостійна робота: 
1. Інноваційні підходи до соціальної адаптації неповнолітніх і молоді, що перебувають у 

конфлікті з законом. 
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2. Вивчіть стан безпритульності / наркоманії неповнолітніх у регіоні. 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 

 
Тема: Соціально-педагогічна робота з дітьми з обмеженими фізіологічними 

можливостями. Соціально-педагогічна робота з інвалідами (2 год) 
1. Нормативно-правові механізми соціально-педагогічної роботи з інвалідами. 
Опрацювати нижчезазначені документи:  
1. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Закон України від 21 березня 1991 

року № 875-ХП 
2. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Закон 

України від 16 листопада 2000 року № 2109-Ш 
3. Про комплексну програму розв’язання проблем інвалідності. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 27.01.92 № 31. 
Результати відобразити в таблиці: 

Назва 
документу Основний зміст документу Механізми соціальної 

реабілітації інвалідів 
   

2. Заповнити таблицю. Структури, що надають соціальну допомогу різним категоріям 
інвалідів: 

Органи, служби, 
заклади Основні напрями соціально-педагогічної роботи 

  
 
3. Ознайомтесь з основними законодавчими документами, що спрямовані на забезпечення 

соціальної реабілітації інвалідів. Виділіть заходи, що забезпечують соціальну реабілітацію інвалідів. 
Запропонуйте власну класифікацію цих заходів. 

 
Теми рефератів: 

1. Роль державних і громадських організацій у соціальній підтримці інвалідів. 
2. Напрями удосконалення соціальних механізмів соціальної підтримки інвалідів. 
3. Механізми трудової зайнятості інвалідів у країнах Західної Європи. 
4. Професійна реабілітація інвалідів у США. 
5. Досвід професійної підтримки інвалідів у межах регіону. 
 

Самостійна робота: 
1. Досвід соціальної підтримки інвалідів регіону. 
2. Здійсніть порівняльний аналіз понять: соціальна реабілітація інвалідів, соціальне 

обслуговування інвалідів. Соціальне забезпечення інвалідів. 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 
Тема: Соціально-педагогічна робота з молоддю (2 год) 
1. Опрацювати нижчезазначені документи, що розкривають нормативно-правові механізми 

сприяння соціальному становленню молоді:  
– Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» 
– Закон України «Про соціальну роботу з дітьми, молоддю та сім’ями» 
– Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» 
– Укази Президента України: «Про першочергові заходи щодо реалізації державної 

молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»  
– Указ Президента України: «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної 

політики. Указ Президента України» 
– Державні програми спрямовані на сприяння соціальному становленню молоді. Програма 

підтримки молоді до 2015 року. 
 
Результати відобразити в таблиці: 
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Назва документу Основний зміст документу Механізми соціального захисту молоді 

   
 
2. Заповнити таблицю. Структури, що надають соціальну допомогу різним категоріям молоді: 
 

Органи, служби, 
заклади Основні напрями соціально-педагогічної роботи 

  
 
3. Ознайомтесь з основними законодавчими документами, що спрямовані на реалізацію 

державної молодіжної політики. Виділіть механізми соціального захисту молоді. 
 

Теми рефератів: 
1. Громадські організації, що займаються медичною та психологічною реабілітацією 

працівників секс-бізнесу.  
2. Соціальні акції з приводу профілактики ВІЛ та СНІДу серед наркоманів.  
3. Алгоритм роботи з молодою сім’єю з дітьми. 
4. Профілактика соціального сирітства. 
5. Вітчизняний досвід роботи з асоціальною сім’єю. 

 
Самостійна робота: 

1. Розробити перелік питань до дискусії «Формування здорового способу життя»; 
«Народження неповнолітніми матерями: проблема сім’ї чи суспільства?». 

2. Вивчити стан соціально-педагогічної роботи з підлітковим алкоголізмом, наркоманією, 
токсикоманією. 

3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 
Тема: Соціально-педагогічна робота з родиною (2 год) 
1. Залучення кандидатів у прийомні батьки. Оцінка потенційних прийомних батьків. Порядок 

схвалення кандидатів у прийомні батьки.  
2. Процес взаємодобору батьків та дитини. Влаштування дитини у прийомну сім’ю.  
3. Соціальний супровід прийомної сім’ї. Організація підтримки функціонування прийомних 

сімей. Завдання та форми соціального супроводу сім’ї та прийомних дітей. Розробка плану 
соціального супроводу сім’ї. Моніторинг опіки дітей у прийомних сім’ях. 

 
Теми рефератів: 

1. Форми соціально-педагогічної роботи з прийомними батьками та прийомними дітьми 
2. Вітчизняний і закордонний досвід соціально-педагогічної роботи з прийомною сім'єю 
3. Визначте функції державних органів у забезпеченні різних форм влаштування дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 
4. Робота з сім’єю з дітьми-інвалідами. 
5. Робота з сім’єю з ВІЛ-інфікованими дітьми.  
 

Самостійна робота: 
1. Вивчити нормативно-правові документи, які регулюють питання державного/сімейного 

влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування. 
2. Ознайомитись з нормативними засадами діяльності Центру з усиновлення. 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 
Тема: Соціально-педагогічна робота з людьми похилого віку (2 год) 
1. Використання нових технологій соціально-педагогічної роботи, яка спрямована на 

задоволення потреб людей похилого віку. 
2. Забезпечення інформованості престарілих громадян про можливості соціальної допомоги і 

послуг. 
3. Напрямки соціально-педагогічної роботи з людьми похилого віку: 
– соціальне забезпечення, соціальна допомога, створення необхідних матеріальних і 

фінансових умов для підтримання нормальної життєдіяльності; 
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– догляд і соціальна допомога в стаціонарних установах Міністерства праці і соціальної 
політики; 

– соціально-педагогічна робота з людьми похилого віку в територіальних центрах і 
відділеннях денного перебування; 

– догляд і соціальна підтримка вдома. 
4. Охарактеризувати види послуг і напрями подальшого розвитку територіальних центрів 

обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян: 
Відділення денного перебування 
Стаціонарні відділення тимчасового перебування 
Стаціонарні відділення постійного проживання 
Реабілітаційні та лікувально-оздоровчі комплекси 
Лікувально-виробничі майстерні 
Підсобні сільські господарства 
Спеціальні житлові будинки 
Спеціальні житлові будинки, що не входять у склад терцентрів 
Відділення соціальної допомоги вдома при: 
При територіальних центрах  
При районнних управліннях соціального захисту населення 
При будинках-інтернатах 
Самостійні установи при місцевих органах влади 
Нічліжні будинки 
Притулки для осіб без певного місця проживання. 

 
Теми рефератів: 

1. Термінова соціальна допомога людям похилого віку. 
2. Адресна соціальна допомога людям похилого віку. 
3. Бригадна соціальна допомогу для важкохворих. 
4. Алгоритм виявлення індивідуальних потреб людей похилого віку в соціальній допомозі. 
5. Програми забезпечення інформованості престарілих громадян про можливості соціальної 

допомоги і послуг (регіон/місто). 
6. Програми забезпечення людей похилого віку безкоштовним гарячим харчуванням чи 

продуктовими наборами (регіон/місто). 
7. Шляхи забезпечення людей похилого віку одягом, взуттям, предметами першої 

необхідності (регіон/місто). 
8. Шляхи здійснення мхенізму разового надання матеріальної допомоги забезпечення людям 

похилого віку (регіон/місто). 
9. Програми сприяння в отриманні тимчасового житла: забезпечення людей похилого віку 

(регіон/місто). 
10. Надання екстреної соціально-психологічної підтримки забезпечення людей похилого віку 

за Телефоном довіри і юридичної допомоги у межах компетенції служби. 
 
Самостійна робота: 
1. Зміст соціальної допомоги людям похилого віку в стаціонарних установах регіону / міста. 
2. Розробіть алгоритм надання екстреної соціально-психологічної підтримки за Телефоном 

довіри людям похилого віку. 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 

Змістовий модуль 5. «Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи в Україні: 
тенденції і перспективи розвитку» (8 год) 

 
Тема: Система соціально-педагогічної роботи в Україні: правовий аспект (2 год) 
1. Здійсніть аналіз сутності системності й організації в управлінні соціально-педагогічною 

роботою. 
2. Подати розуміння елемента системи соціально-педагогічної роботи. Розкрити роль 

технологій у системі соціально-педагогічної роботи. Навести приклад технологій, використовуваних 
у системі соціально-педагогічної роботи. 

3. Розкрити сутність прав і обов’язків людини в соціокультурній дійсності у взаємозв’язку з 
категоріями осіб у системі соціально-педагогічної роботи. 
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4. Здійснити порівняльний аналіз діяльності молодіжних центрів 80-х років і на сучасному 
етапі. Розробити систему критеріїв, за якими можна говорити про динаміку соціальних проектів із 
зайнятості молоді. 

5. Подайте чинники розбудови соціальної інфраструктури, визначте тенденції подальшого її 
розвитку із урахуванням глобалізації (інтенсивний обмін досвідом соціально-педагогічної роботи, 
здійснюваної в різних країнах). Порівняйте соціальні інфраструктури в Західній Європі й Україні. 

6. Зробіть огляд нормативно-правової бази щодо здійснення державного соціального 
страхування в Україні за планом: 

1. Назва документу.  
2. Основний зміст документу.  
3. Механізми державного соціального страхування.  
Зробіть висновок про перспективи (або аналітичний прогноз) подальшого удосконалення 

системи державного соціального страхування в Україні. 
4. Підготуйте дискусійні питання за темою: «Телефон довіри», «Служба психологічного 

розвантаження», «Секс по телефону» – за і проти.  
5. Розробіть орієнтовну програму роботи «Служби психологічного розвантаження» в умовах 

ВНЗ. 
Теми рефератів: 

1. Сутність елементної бази морфологічної форми системи соціально-педагогічної роботи. 
2. Особистість людини, як сукупність вітальних та соціальних потреб. 
3. Громадянське суспільство або соціальні спільноти: народ, нація, етнос, колектив, група, 

сім’я. 
4. Кадри соціально-педагогічної роботи. 
5. Поняття технології соціально-педагогічної роботи. 
6. Матеріали задоволення потреб: речовина, енергія та інформація. 
7. Соціальна інфраструктура. Орган управління соціальною системою соціально-педагогічної 

роботи. 
8. Нормативна база: стандарти, нормативи. 
9. Канали комунікації, що пов’язують елементи між собою. 
10. Зміст професійної діяльності співробітників Державного Центру соціальних служб для 

молоді: організація масових заходів. 
11. Зміст професійної діяльності співробітників Державного Центру соціальних служб для 

молоді: соціологічні опитування. 
12. Зміст професійної діяльності співробітників Державного Центру соціальних служб для 

молоді: розповсюдження профілактичних матеріалів, підготовка соціальної реклами. 
13. Зміст професійної діяльності співробітників Державного Центру соціальних служб для 

молоді: розробка проектів та програмОшибка! Закладка не определена. соціально-педагогічної 
роботи. 

14. Зміст професійної діяльності співробітників Державного Центру соціальних служб для 
молоді: підготовка пропозицій щодо державних та регіональних програм, законодавства, нормативних 
документів. 

15. Основні види соціальних технологій: правового забезпечення функціонування суспільства. 
16. Основні види соціальних технологій: політичні технології адміністративно-владного 

регулювання. 
 

Самостійна робота: 
1. Основні види соціальних технологій: економічного функціонування суспільства, розвитку 

власності; 
2. Основні види соціальних технологій: інформаційного забезпечення засобами масової 

інформації та комп’ютерної мережі. 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 

 
Тема: Прогресивні ідеї світового досвіду соціально-педагогічної роботи в сучасних 

умовах України (2 год) 
1. Здійсніть аналіз сутності системності й організації в управлінні соціальною роботою в 

Західній Європі і Україні. 
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2. Охарактеризуйте й порівняйте види соціальних послуг, що надаються громадянам 
пострадянських країн відповідно до видів соціального обслуговування згідно з чинним законодавством 
(наприклад, Білорусь, Росія тощо). 

3. Розкрити напрямки муніципальної соціальної політики у сучасний європейських країнах 
(обрати країну на вибір). 

4. Порівняти систему підготовки фахівців соціально-педагогічної роботи у США й Україні 
(кваліфікація; напрями підготовки). 

5. Зробити повідомлення про види соціальних агенств у США. Спрогнозувати, які види 
соціальних агентств могли б ефективно розпочати свою діяльність в Україні? 

6. Підготувати 2-3 питання до дискусії «Соціальна політика щодо подолання бідності в 
різних країнах світу: здобутки і перспективи»  

 
Тема: Сучасний стан соціально-педагогічної роботи в умовах глобалізації (2 год) 
1. Основні етапи розвитку соціально-педагогічної роботи як втілення ідеї про допомогу 

(країна на вибір). 
2. Розкрийте специфіку професійних організацій соціальних працівників у Західній Європі, 

постсоціалістичних країнах, США й Україні. Результати оформіть за такими ознаками: напрями 
підготовки; функції інституцій; механізми соціального захисту населення.  

3. Розкрийте проблеми, з якими працюють фахівці в США, Західній Європі, Україні. 
4. Розкрити сутність теоретичних і методичних принципів соціально-педагогічної роботи; 

навести приклади розроблених діагностик, використовуваних у професійній діяльності соціальних 
працівників (обрати країну на вибір). 

5. Порівняти моделі практики у постсоціалістичних країнах й Україні (кваліфікація; напрями 
підготовки); запропонувати можливі варіанти практик; подати характеристику результатів 
практики, яку Ви проходили безпосередньо під час навчання. 

6. Охарактеризувати сутність групової роботи. Навести приклади групових терапій, 
використовуваних у сучасній практиці соціально-педагогічної роботи (країна на вибір). 

7. Охарактеризуйте рольову модель «соціальний педагог». Наведіть приклади використання 
методів роботи з учнями, спрямованих на забезпечення їхньої соціалізації. 

8. Розробіть міні-портфоліо про сутність сучасної світової тенденції подальшого розвитку 
системи соціально-педагогічної роботи: 

– інтеграційні – збагачення зв’язків профільних дисциплін у процесі підготовки майбутніх 
соціальних працівників з іншими науками;  

– гуманістичні, які вимагають здійснення людиноцентриської позиції в розвитку сучасного 
світу, розуміння людини як найвищої цінності. 

Наведіть приклади соціальних механізмів, що свідчать про вияв наведених тенденцій. 
 

Теми рефератів: 
1. Д. Адамс – лауреат Нобелівської премії миру (1931), соціолог, засновник Чиказької школи 

соціології, родоначальник теорії соціально-педагогічної роботи. 
2. «Соціальні діагнози» (1917) як провідний посібник М. Річмонда у фаховій підготовці 

соціальних працівників 30-40-х років XX століття США і Європи. 
3. Сучасні концепції соціально-педагогічної роботи (Петер Кастнер, Петер Кункель). 
4. Теоретична концепція створення соціальних мереж (Nеtwork): перспективи 

впровадження. 
5. Вплив принципів Ельберфельдської системи на формування сучасної системи соціально-

педагогічної роботи та соціальної допомоги. 
6. Сутність Загальної федеральної програми США щодо державного і приватного 

страхування. 
7. Механізми надання субсидій на освіту в рамках соціального захисту в США. 
8. Механізм створення індивідуальних пенсійних рахунків у соціальній системі США. 
9. Соціальні послуги надання дитячого дошкільного виховання в країнах Західної Європи.  
10. Напрями діяльності муніципальної соціальної політики сучасної Фінляндії. 
11. Діяльність соціальних служб Швеції (законодавчий акт про соціальне обслуговування 

(введений у дію в січні 1981 року); акт про медичне обслуговування та охорону здоров’я 
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(затверджений у січні 1983 року); додатки – «Про обов’язкове обслуговування молоді» та «Про 
обов’язкову допомогу алкоголікам та наркоманам». 

12. Діяльність соціальних служб Швеції (законодавчий акт про соціальне обслуговування 
(введений у дію в січні 1981 року); акт про надання соціальних послуг розумово відсталим 
громадянам (прийнятий в січні 1986 року). 

13. Зміст роботи Центральної ради з антиалкогольної та антинаркологічної освіти 
(Швеція). 

14. Механізми розв’язання проблеми безпритульності в постсоціалістичних країнах. 
15. Стратегія допомоги малозабезпеченим у Великій Британії: половина одиноких батьків 

отримують матеріальну допомогу в рамках програми «Підтримка доходу». 
16. Досвід Норвегії щодо розроблення стратегії соціальної допомоги одиноким матерям. 
17. Функції фахівця за кваліфікацією «Керівник практики» у практичному навчанні соціально-

педагогічної роботи (Велика Британія). 
18. Принцип безперервної освіти процесу підготовки соціальних працівників Франції. 
 

Самостійна робота: 
1. Характеристика спеціалізацій соціального працівника в країнах Західної Європи: соціальна 

та соціокультурна анімація, соціальний захист, спеціалізоване виховання.  
2. Сфера діяльності «спеціалізованих вихователів» (Франція).  
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 
Тема. Моделі соціально-педагогічної роботи на етапах соціокультурного розвитку 

суспільства: передовий досвід (2 год) 
1. Розкрийте структурну концепцію психічної діяльності у практиці сучасного психоаналізу. 

Перерахуйте особливості сучасного психоаналізу у змісті сучасної індивідуальної і групової 
соціально-педагогічної роботи. 

2. Охарактеризувати напрями діяльності психоаналітичних асоціацій України. 
3. Розкрийте цінність для соціально-педагогічної роботи концепції психосоціального 

розвитку людини в суспільстві. 
4. Охарактеризуйте провідні терапевтичні напрями відповідно до поведінкової теорії.  
5. Наведіть приклади використання методів біхевіористської моделі соціально-педагогічної 

роботи з правопорушниками або конфліктними сім’ями (методів класичного обумовлення; методу 
систематичної десенсибілізації; соціального моделювання). 

6. Розкрити сутність раціонально-емотивної терапії. 
7. Розробити «Я–концепцію» головного героя роману А. Камю «Сторонній». Запропонувати 

методи роботи з клієнтами такої групи відповідно до екзистенційної психотерапії. 
8. Охарактеризувати сутність бібліотерапії. Укласти список художніх творів для роботи з 

дітьми з обмеженими можливостями. 
9. Охарактеризуйте рольову модель «соціальний педагог». Наведіть приклади використання 

методів роботи з учнями, спрямованих на забезпечення їхньої соціалізації. 
10. Чому у сучасній соціально-педагогічній роботі часто вдаються до використання 

логотерапії? 
11. Охарактеризуйте базисні системи соціально-педагогічної роботи. 
12. Розкрийте сутність екологічного підходу у соціальній роботі. Розробіть приклад екомапи 

щодо соціальної інформації про родину (за вибором) із використанням схематичних зображень 
(www.interpersonaluniverse.net) 

13. Розкрийте функції соціальних працівників у межах екологічної моделі. 
14. Наведіть приклади застосування арт-терапії у рамках теорії ролей. 
15. У чому полягає різниця між соціалізацією і ресоціалізацією. 

 
Теми рефератів: 

1. Сучасні напрями психоаналізу в системі соціально-педагогічної роботи в Україні. 
2. Концепція родинності в рамках екологічної моделі соціально-педагогічної роботи. 
3. Сутність стигматизуючого впливу: причини виникнення, умови виникнення. 
4. Кризове консультування й інтенсивний догляд у рамках моделі кризового втручання. 
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5. Напрями сімейної психотерапії та їх важливість для практичної соціально-педагогічної 
роботи. 

6. Психосоціальна модель соціально-педагогічної роботи: можливості й обмеженні 
застосування в українських умовах. 

7. Значення соціально-педагогічної моделі для соціально-педагогічної роботи. 
 

Самостійна робота: 
1. Охарактеризуйте основні напрями розвитку фемінізму в сучасному суспільстві. 

Підготуйте питання до дискусії «Гендерна політика: за і проти». 
2 Розробіть приклад соціальної реклами у рамках акції «Здоровим бути модно», що 

заохочувала б молодь до свідомого вибору безпечної поведінки у відповідь на загрозу епідемії 
ВІЛ/СНІДу. 

3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 

Змістовий модуль 6. «Інновації в соціально-педагогічній діяльності соціального 
педагога» (10 год) 

 
Тема: Індивідуальна соціально-педагогічна робота на сучасному етапі розвитку 

соціально-педагогічної думки: тенденції подальшого розвитку (2 год) 
1. Розкрийте структурну концепцію випадку як методу соціально-педагогічної роботи. 

Перерахуйте особливості адміністративної моделі ведення випадку й моделі інтенсивного догляду. 
2. Розробіть орієнтовні питання з метою з’ясування й уточнення ситуації (10-15 питань). 
3. Розробіть план втручання до соціального працівника товариства допомоги дітям з 

обмеженими можливостями у співпраці з центром соціальних служб для молоді. 
4. Охарактеризуйте контактне й дискантне консультування. Наведіть приклади доречного 

застосування кожного із різновидів консультувань.  
5. Розкрийте динаміку запобігання тривожності за умови використання робочого альянсу, 

директивного підходу, недирективної моделі у процесі консультування. 
6. Розкрийте сутність соціально-психологічної консультації (каунселінга), наведіть приклади 

використання прийомів активного слухання. 
7. Здійсніть історико-педагогічний аналіз діяльності служб телефонної допомоги 

(запобігання суїциду, переживання емоційної кризи). Розкрийте специфіку телефонного 
консультування. 

8. Складіть перелік послуг, які можуть бути надані в умовах вулиці представникам різних 
соціально вразливих груп. 

9. Які чинники, на Вашу думку, стримують розвиток в Україні вуличної соціально-
педагогічної роботи зі споживачами наркотиків? 

 
Теми рефератів: 

1. Переваги й обмеження основних методів збору інформації про клієнта. 
2. Види консультування в соціальній роботі. 
3. Консультативна допомога за методом телефону довіри: вітчизняний і зарубіжний досвід. 
4. Перспективи розвитку консультування в соціальних службах України. 
5. Переваги та обмеження вуличної соціально-педагогічної роботи. 
6. Вулична соціально-педагогічна робота як засіб профілактики ВІЛ/СНІДу серед споживачів 

ін’єкційних наркотиків. 
7. Особливості соціально-педагогічної роботи з бездомними людьми. 
8. Досвід роботи соціального педагога з безпритульними та бездоглядними підлітками. 
9. Зміст соціально-педагогічної діяльності з дітьми девіантної поведінки. 
10. Сутність соціально-педагогічної роботи з дітьми, що схильні до вживання алкоголю і 

наркотиків. 
11. Зміст соціально-педагогічної діяльності з підлітками, які схильні до правопорушень, та 

неповнолітніми злочинцями. 
12. Соціальний механізм забезпечення безпритульних та бездоглядних дітей лікарсько-

педагогічною і психіатричною допомогою в Україні. 
13. Організація різноманітних закладів для категорії безпритульних і бездоглядних дітей в 

Україні. 
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14. Побудова дитячих будинків за принципами сім’ї на сучасному етапі розвитку українського 
суспільства. 

 
Самостійна робота: 

1. Підготуйте 3-5 питань до дискусії «Легалізація наркотиків: за і проти». Сутність 
розглядуваної проблеми розглянути в напрямі суперечності між формуванням світогляду здорового 
способу життя і тенденції до поступової легалізації «легких наркотиків» у європейських країнах 
(вивчити досвід Норвегії, Голландії). 

2. Вивчити передовий досвід соціальної політики щодо усунення проблеми бездомності в 
сучасних європейських країнах й Україні. Перерахувати стратегічні напрями подолання бідності в 
Україні, подати аналітичний огляд перспективи розв’язання проблеми бездомності у взаємозв’язку з 
подоланням бідності.  

3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 
Тема: Групова соціально-педагогічна робота в умовах інформаційного суспільства (2 

год) 
1. За якими ознаками класифікують групи у соціальній роботі? Охарактеризувати групи за 

основною метою діяльності. 
2. Наведіть приклади основних методів і технік, використовуваних у процесі діяльності групи 

психодрами. 
3. Схарактеризуйте двовимірну (двофакторну) модель взаємодії, обґрунтовану Брайсом 

Такменом. 
4. Розкрийте сутність терапевтичних ефектів груп і групової соціально-педагогічної роботи 

(інсайт – миттєве цілісне розуміння проблеми; альтруїзм, рекапітуляція – відтворення ознак; розвиток 
соціалізації). 

5. Охарактеризуйте основні етапи розвитку групи. 
6. Розкрийте сутність засобів і технік, використовуваних з метою організації комунікації між 

учасників групи. 
7. Складіть план проведення тренінгу профілактики тютюнопаління для старшокласників. 

 
Теми для рефератів до теми: 

1. Організовані та неформальні групи в соціальній роботі: переваги й недоліки роботи з 
ними. 

2. Розвиток групи у процесі здійснення групової соціально-педагогічної роботи. 
3. Проблеми лідерства у процесі здійснення групової соціально-педагогічної роботи. 
4. Сутність терапевтичних факторів групової соціально-педагогічної роботи. 
5. Умови ефективної організації групової роботи. 
6. Планування групової соціально-педагогічної роботи. 
7. Перспективи розвитку групової соціально-педагогічної роботи в Україні. 
8. Організаційно-методичні основи проведення тренінгу. 
9. Ключові принципи тренінгової роботи. 
10. Проведення тренінгів із дорослими людьми. 
 

Самостійна робота: 
1. Укладіть портфоліо щодо змістовних характеристик неформальних груп (хіпі, панки, готи, 

металісти, емо, хіп-хопери). 
2. Форми роботи у групах самодопомоги: дискусійні гуртки, взаємодопомога в групі. 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 
Тема: Інформатизація соціальної сфери. Сучасні інформаційні технології, 

використовувані в діяльності соціального педагога (соціального працівника) (4 год) 
1. Зростання соціальної потреби вивчення проблем інформатики в системі освіти, обумовлене 

глобальною інформатизацією освіти. Розповсюдження курсу інформатики на сферу гуманітарної 
освіти. 

2. Актуальність вивчення соціальних аспектів проблеми інформатизації суспільства і 
формування спеціальної навчальної дисципліни «Соціальна інформатика» в системі вищої освіти 
України. 
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3. Ресурсна і соціокультурна концепції інформаційного середовища як простору для 
соціальних комунікацій. 

4. Розкрити поняття інформаційної свободи особистості. Розкрити сутність права на 
інформацію як необхідної умови інформаційної свободи особистості. 

5. Інформаційна свобода особистості і засоби масової інформації. Інформаційна свобода в 
інформаційному суспільстві. 

6. SPSS – статистичний пакет соціологічних досліджень. Методи статистичної обробки 
інформації. 

7. Використання різних статистичних характеристик в практичній діяльності соціального 
працівника. 

Теми рефератів: 
1. Використання табличних процесорів для обробки даних (EXCEL): 
– Використання формул та функцій в обчисленнях.  
– Робота з діапазонами даних. 
– Графічний аналіз даних. 
– Автоматизація обчислювальних процесів. Робота з макросами. 
2. Робота з базами даних (ACCESS): 
– Проектування та створення бази даних. 
– Робота з таблицями. Типи даних. 
– Встановлення в базі даних зв’язків між таблицями. 
– Вибірка даних за допомогою запитів. 
– Створення звітів. 
3. Програма створення презентацій POWERPOINT: 
– Вибір автомакета слайду. 
– Введення, редагування та форматування текстової інформації. 
– Вставлення таблиць, діаграм та рисунків, фільмів, використання гіперпосилань, анімаційних 

ефектів. 
– Показ презентацій. 
4. Глобальні комп’ютерні мережі. Пошук інформації в INTERNET. Електронна пошта. 
– Види і методи пошуку інформації в INTERNET. 
– Вітчизняні і зарубіжні пошукові системи і каталоги ресурсів. Створення пошукових 

запитів. 
– Ефективні стратегії пошуку інформації. Бази даних. Електронні бібліотеки. Ресурси 

INTERNET для науки і освіти. INTERNET для соціальних працівників і соціологів – найважливіші 
інформаційні сайти. 

– Списки розсилання, дискусійні групи, телеконференції, чати. 
 

Самостійна робота: 
1. Підготовка, відправка і отримання електронних листів. Адресна книга та інші поштові 

функції. Пошук електронних адрес. Програмне забезпечення електронної пошти. 
2. Розробити презентацію соціальної реклами (тема за вибором). 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 
Тема: Практична психологія в системі сучасної вітчизняної соціально-педагогічної 

роботи (4 год) 
1. Підготувати огляд шляхів застосування концепцій психології для дослідження особистості і 

формування стратегій соціальної допомоги. 
2. Розкрити цілі, предмет і функції практичної психології в системі соціально-психологічної 

служби. 
3. Зміст та специфіка підходів психологічної практики в соціальній роботі: психологічна 

допомога, психологічне сприяння, психологічна підтримка, соціально-психологічний супровід. 
4. Розкрити психологічні компоненти соціалізації особистості: етнопсихологічні, 

соціопсихологічні, групові й індивідуальні. 
5. Розкрити сутність науково-дослідницького, прикладного і практичного рівнів завдань 

практичної психології в системі соціально-педагогічної роботи. 
6. Актуальні питання і проблеми взаємодії практичного психолога з представниками 

суміжних професій, які працюють у соціальній сфері. 
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Теми рефератів: 
1. Історія та сучасний стан психологічної служби в системі освіти в Україні та за кордоном.  
2. Основні види діяльності практичного психолога в системі освіти. Принципи діяльності 

практичного психолога освіти.  
3. Практичний психолог в системі освіти як професіонал та особистість. 
4. Практична психологія в дошкільних закладах.  
5. Психолого-педагогічна експертиза готовності дитини до школи. 
6. Практична психологія в початковій школі.  
7. Практична психологія в середній загальноосвітній школі.  
8. Практична психологія у позашкільних закладах.  
9. Психологічне забезпечення роботи навчальних закладів реабілітації неповнолітніх.  
10. Практична психологія у вищій школі.  
11. Психологічні методи дослідження закономірностей процесу виховання, розвитку, 

формування особи, способів її діяльності.  
12. Причини виникнення ситуації «педагогічної занедбаності» та «безпритульності». 
13. Проблеми становлення особистості у навчально-виховному процесі: індивідуально-

диференційна та вікова специфіка.  
14. Психологічні технології виховного впливу.  
15. Розробка процедур і технік психолого-педагогічного спілкування з метою запобігання 

міжособистісних та міжгрупових конфліктів.  
16. Морально-етичні принципи діяльності практичного психолога в системі освіти.  
17. Діагностика і корекція психологічних девіацій в роботі практичного психолога в системі 

освіти.  
Самостійна робота: 

1. Психологічна робота з батьками учнів.  
2. Психопрофілактика і просвітницька робота з керівництвом навчальних закладів. 
3. Написати реферат / зробити доповідь. 
 

6. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
Відвідування лекцій – 5% 
Участь у семінарському практичному занятті (виступ) – 25% 
Індивідуальна (самостійна) робота – 30% 
Поточний контроль – 15% 
Фінальний іспит (атестація) – 25% 
 
10 балів – відвідування лекцій; 
35 балів – виступ на практичних заняттях (7 занять по 5 балів); 
35 балів – написання реферату; 
20 балів – завдання творчого рівня (написання рецензії, відгуку і т. ін). 
Усього: 100 балів 
 

За національною шкалою 
(залік)  

За національною шкалою 
(екзамен) 

За шкалою 
ECTS  

Кількість 
балів 

Відмінно  А 90 – 100 
В 80 – 89   

Добре 
С 70 – 79 

Д 60 – 69 

А 
Т 
Е 
С 
Т 
О 
В 
А 
Н 
О 

  
 

Задовільно 
Е 50 – 59 

 НЕ АТЕСТОВАНО Незадовільно  FX 25 – 49 
 
 



261 
 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

«СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ШКОЛИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ» 

 
1. Соціально-педагогічна робота як наука та практична діяльність. Об’єкт і суб’єкт 

соціально-педагогічної роботи. Функції і принципи соціально-педагогічної роботи. 
2. Соціальна інфраструктура. 
3. Органи управління у системі соціально-педагогічної роботи. 
4. Нормативно-правова база соціально-педагогічної роботи. 
5. Комунікаційна мережа в системі соціально-педагогічної роботи. 
6. Механізм функціонування та розвитку системи соціально-педагогічної роботи. 
7. Основні тенденції розвитку сучасної системи соціально-педагогічної роботи в умовах 

глобалізації. 
8. Комунікаційна мережа в системі соціально-педагогічної роботи. 
9. Інституціоналізація соціально-педагогічної роботи в Західній Європі й Україні. 
10. Зміст соціально-педагогічної роботи в постсоціалістичних країнах. 
11. Політико-правові засади соціально-педагогічної роботи у практиці сучасних європейських 

країн. 
12. Сучасний стан соціально-педагогічної роботи в США. 
13. Професійні організації соціальних працівників (соціальних педагогів): порівняльний 

аспект. 
14. Теоретичні основи підготовки соціальних працівників (соціальних педагогів). 
15. Моделі практики у процесі підготовки соціальних працівників (соціальних педагогів). 
16. Види професійної діяльності соціальних працівників (соціальних педагогів). 
17. Рольові моделі соціальних працівників (соціальних педагогів). 
18. Тенденції подальшого удосконалення системи соціально-педагогічної роботи відповідно 

до гуманітарної політики країн світу. 
19. Вітчизняні теорії соціально-педагогічної роботи. 
20. Основні напрямки соціально-педагогічної роботи. 
21. Структура та основні напрями практичної психології в системі роботи: просвітницька 

робота, психопрофілактика, психодіагностика, психологічний розвиток і психокорекція, психологічне 
консультування та немедична психотерапія. 

22. Соціальне діагностування. Особливості психологічної й соціально-педагогічної 
діагностики, їх взаємозв’язок із соціальною діагностикою. 

23. Соціальна профілактика. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі; 
бездоглядності і безпритульності; соціального сирітства. 

24. Методи соціально-педагогічної роботи. 
25. Глобальні комп’ютерні мережі. Пошук інформації в INTERNET. Електронна пошта. Види 

і методи пошуку інформації в INTERNET. 
26. Ефективні стратегії пошуку інформації. Бази даних. Електронні бібліотеки. Ресурси 

INTERNET для науки і освіти. INTERNET для соціальних працівників (соціальних педагогів) – 
найважливіші інформаційні сайти. 

27. Підготовка, відправка і отримання електронних листів. Адресна книга та інші поштові 
функції. Пошук електронних адрес. Програмне забезпечення електронної пошти. Списки розсилання, 
дискусійні групи, телеконференції, чати. 

28. Соціологічні, педагогічні і психологічні методи у соціально-педагогічній роботі. 
29. Методи індивідуальної, групової та общинної соціально-педагогічної роботи. 
30. Оцінка ефективності соціально-педагогічної роботи (параметричні методи, метод 

факторів ефективності/неефективності). 
31. Психологічне забезпечення соціально-педагогічної роботи. 
32. Психологічна практика соціально-педагогічної роботи. 
33. Сутність технологічного підходу у сучасній соціально-педагогічній діяльності. Технології 

соціально-педагогічної роботи, їх кваліфікаційні ознаки. 
34. Міждисциплінарні технології і методики соціально-педагогічної роботи. 
35. Структурно-логічна схема технологій соціально-педагогічної роботи. Типова технологія 

соціально-педагогічної роботи як певний алгоритм діяльності.  
36. Професіоналізм як актуальна проблема соціально-педагогічної роботи. 
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37. Сфери призначення і застосування соціально-педагогічної роботи. 
38. Класифікація теорій і моделей соціально-педагогічної роботи. 
39. Психологічні моделі соціально-педагогічної роботи (психодинамічна модель соціально-

педагогічної роботи; когнітивно-біхевіористська модель соціально-педагогічної роботи). 
40. Соціологічні моделі соціально-педагогічної роботи (системна модель соціально-

педагогічної роботи; екологічна модель соціально-педагогічної роботи; соціально-радикальна модель 
соціально-педагогічної роботи; теорія ролей). 

41. Комплексні (біопсихосоціальні) моделі соціально-педагогічної роботи (модель кризового 
втручання; модель сімейної терапії; соціально-педагогічна модель). 

42. Провідні чинники розвитку теоретичних підходів у соціально-педагогічній роботі. 
43. Наукові школи соціально-педагогічної думки. Роль наукових шкіл у розробленні 

комплексних моделей соціально-педагогічної роботи. 
44. Засади психодинамічного підходу в соціально-педагогічній роботі. 
45. Характеристика основних психоаналітичних технік роботи з клієнтами. 
46. Особливості когнітивного підходу до вивчення і корекції поведінки клієнта. 
47. Теоретичні засади гуманістично-екзистенційної моделі соціально-педагогічної роботи. 
48. Сутнісні характеристики екзистенційної психотерапії. 
49. Бібліотерапія як розділ психотерапії: мета використання. 
50. Логотерапія в соціально-педагогічній роботі. Арт-терапія в соціально-педагогічній 

роботі. 
51. Екологічна модель соціально-педагогічної роботи (концепція життєвого стресу; 

концепція протистояння; концепція родинності; концепція навичок). 
52. Теорія ролей у системі соціально-педагогічної роботи. 
53. Можливості та обмеження застосування теорії ролей у сучасній практичній соціально-

педагогічніій роботі. 
54. Соціально-педагогічна модель соціально-педагогічної роботи. 
55. Соціалізація як стрижневий процес у соціально-педагогічній моделі. Основні психолого-

соціальні механізми соціалізації. 
56. Психологічне забезпечення соціалізації особистості. Забезпечення ефективного 

функціонування психологічних моделей соціалізації особистості (етнокультурні, соціопсихологічні, 
професійні та соціально-політичні). 

57. Засадничі характеристики соціалізації й ресоціалізації. 
58. Соціалізаційні та адаптивні процеси в соціальній роботі. Адаптивно-соціалізаційна 

теорія соціально-педагогічної роботи. 
59. Адаптація як засадничий механізм соціалізації. Види адаптацій. 
60. Сутність соціальної адаптацій. Структура соціальної адаптації. Спільне і відмінне між 

процесами соціалізації й соціальної адаптації. 
61. Соціальна адаптація як різновид соціального ставлення, соціально-психологічний 

процес, результат, діяльність.  
62. Біологічний, психологічний і соціальний рівні адаптації. Критерії і показники соціальної 

адаптованості. 
63. Методи соціальної адаптації.  
64. Трудова адаптація молоді та механізми її регулювання. 
65. Технології соціально-трудової адаптації молоді в зарубіжних країнах та можливості 

адаптації в Україні. 
66. Соціально-педагогічна робота у сільській місцевості. 
67. Соціально-педагогічна робота в умовах міста. 
68. Соціально-педагогічна робота в системі освіти. 
69. Функції, принципи діяльності соціальної служби в освіті. 
70. Основні напрями соціально-педагогічної роботи в системі охорони здоров’я. 
71. Сутність і зміст медико-соціально-педагогічної роботи. 
72. Соціально-педагогічна робота з інвалідами (дітьми з обмеженими фізичними 

властивостями). 
73. Соціально-педагогічна робота у сфері культури. Технології соціально-педагогічної 

роботи у сфері культури. 
74. Соціально-педагогічна робота з ВІЛ/СНІД інфікованими. 
75. Соціально-педагогічна робота в пенітенціарних закладах. 
76. Соціально-педагогічна робота з людьми похилого віку. 
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77. Соціально-педагогічна робота з дітьми групи «ризику»: засадничі принципи. 
78. Соціально-педагогічна робота з молоддю. Державна молодіжна політика в Україні. 
79. Технології роботи соціального працівника (соціального педагога) із родиною: соціальна 

підтримка сімей з дітьми; соціальна опіка, піклування і патронаж; соціальний супровід прийомної 
сім’ї.  

80. Індивідуальна соціально-педагогічна робота. 
81. Ведення випадку в соціальній роботі: процес ведення випадку; принципи розроблення, 

реалізації плану втручання.  
82. Індивідуальне консультування: зміст і система роботи: специфіка консультування в 

соціально-педагогічніій роботі (досвід вітчизняної й зарубіжної думки); сутнісна характеристика 
консультативного процесу: а) соціально-психологічне консультування; б) телефонне консультування 
в соціальній роботі. 

83. Сутнісні характеристики вуличної соціально-педагогічної роботи: вулична соціально-
педагогічна робота з дітьми; вулична соціально-педагогічна робота з особами, які вживають 
психоактивні речовини; вулична соціально-педагогічна робота з бездомними людьми. 

84. Класифікація груп у соціально-педагогічніій роботі. 
85. Суть групової динаміки. 
86. Організовані і неформальні групи в соціальній роботі. 
87. Терапевтичні фактори групової соціально-педагогічної роботи. 
88. Перспективи розвитку групової соціально-педагогічної роботи в Україні. 
89. Сутність і призначення тренінгової роботи у практиці соціального працівника 

(соціального педагога). 
90. Вулична соціально-педагогічна робота як засіб профілактики ВІЛ/СНІДу серед 

споживачів ін’єкційних наркотиків. 
91. Особливості соціально-педагогічної роботи з бездомними людьми. Досвід роботи 

соціального педагога з безпритульними та бездоглядними підлітками. 
92. Зміст соціально-педагогічної діяльності з дітьми девіантної поведінки. 
93. Сутність соціально-педагогічної роботи з дітьми, що схильні до вживання алкоголю і 

наркотиків 
94. Зміст соціально-педагогічної діяльності з підлітками, які схильні до правопорушень, та 

неповнолітніми злочинцями. 
95. Соціальний механізм забезпечення безпритульних та бездоглядних дітей лікарсько-

педагогічною і психіатричною допомогою в Україні. 
96. Соціальна політика щодо розв’язання проблеми бездомності: від досвіду минулого до 

сьогодення. 
97. Професійна культура психологічної практики соціально-педагогічної роботи.  
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Додаток Ґ 

Опитувальник  
«Вимірювання рівня предметної вмотивованості вивчення  

соціально-психолого-педагогічних дисциплін» 
 

Інструкція: Опитувальник складається з низки тверджень, які стосуються Ваших 
думок щодо Вашого ставлення до соціальної педагогіки, психології та педагогіки у змісті 
Вашої фахової підготовки та їх вивчення. Щоб оцінити міру Вашої згоди або незгоди з 
кожним твердженням, використовуйте таку шкалу: 

12 – завжди виконую відповідально і відповідно до інструкцій; 
11 – намагаюсь виконувати завжди відповідно до інструкцій; 
10 – намагаюсь виконувати завжди якісно, але не прагну досконалості; 
9 – намагаюсь виконувати, проте не завжди досягаю якісного результату; 
8 – намагаюсь виконувати, проте не завжди доводжу справу до кінця; 
7 – усвідомлюю бажаність виконання, проте не завжди виконую; 
6 – скоріше виконую, чим не виконую; 
5 – скоріше не виконую, чим виконую 
4 – дію відповідно до обставин та настрою;  
3 – вважаю необов’язковим, дію за умов зовнішнього впливу; 
2 – вважаю необов’язковим, намагаюсь не виконувати; 
1 – виконую час від часу. 

 
Прочитайте твердження опитувальника і оціните міру Вашої згоди (або незгоди). При 

цім на бланку для відповідей навпроти номера твердження поставте цифру, яка відповідає 
мірі Вашої згоди.  

 
Опитувальник 

1. Соціально-педагогічне знання є одним із провідних компонентів світогляду 
майбутнього фахівця. 

2. Соціальна педагогіка є моєю найулюбленішою навчальною дисципліною. 
3. Я доволі легко запам’ятовую фактичний матеріал соціально-педагогічного 

спрямування (етапи розвитку соціально-педагогічної вітчизняної й зарубіжної наукових 
шкіл). 

4. Соціально-педагогічна наука відіграє одну із найважливіших ролей у системі 
соціокультурних знань. 

5. Вважаю за необхідне, щоб викладач фахових дисциплін соціально-педагогічного 
спрямування у змісті психолого-педагогічної підготовки мав широку загальну ерудицію. 

6. Я завжди прагну прочитати додаткову літературу з навчального матеріалу із 
соціальної педагогіки. 

7. Знання історії розвитку соціальної педагогіки вітчизни, формування соціальної 
політики є обов’язковим для кожного громадянина. 

8. Вивчення соціальної педагогіки є необхідним для студента соціонімічних 
спеціальностей. 

9. Я готовий робити доповіді на заняттях із соціальної педагогіки. 
10. Фахівець має вільно орієнтується у змісті соціально-педагогічної і психолого-

педагогічних дисциплін, має сформовану соціально-педагогічну свідомість і предметну 
компетентність.  

11. Мені завжди цікаво вивчати новий навчальний матеріал із соціальної педагогіки і 
психолого-педагогічних дисциплін. 

12. Я ретельно виконую фахово орієнтовані завдання. 
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13. Фахівець має цікавитися актуальними соціокультурними проблемами, новітніми 
технологіями соціально-педагогічного впливу.  

14. Викликає більший інтерес зрозуміти принципи соціально-педагогічного розвитку, 
ніж тільки слухати констатувальні доповіді викладача про соціокультурні події, соціальні 
факти. 

15. Я надаю перевагу телепрограмам, публікаціям вітчизняних і зарубіжних 
інформаційних видань на соціокультурну тематику, де порушуються нагальні проблеми, що 
вимагають розв’язання в межах соціальної політики держави. 

16. При виборі фахово спрямованих видань я надаю перевагу спеціальним виданням 
соціально-педагогічної, соціокультурної і психолого-педагогічної тематики.  

17. Я із задоволенням розглядаю проекцію реалізації різних підходів щодо вирішення 
сучасних соціокультурних проблем. 

18. Для читання я, скоріше, оберу соціально-педагогічну і психолого-педагогічну 
наукову працю. 

19. Я уважно спостергіаю за дискусіями щодо актуальних соціально-педагогічних 
проблем.  

20. Я не погоджуюся з думкою про те, що соціальну педагогіку характеризують 
почасти як другорядну навчальну дисципліну. 

21. Я завжди знаходжу час для занять з соціальної педагогіки (ознайомлення із 
новітніми соціально-педагогічними технологіями; використання програм задля здійснення 
статистичних розрахунків; застосування здобутків психологічної науки в розробленні 
соціально-педагогічних технологій у змісті роботи з різними категоріями). 

Бланк для відповідей 
№№ 

твердження 
Міра 
згоди 

№№ 
твердження 

Міра 
згоди 

№№ 
твердження 

Міра 
згоди 

1  2  3  
4  5  6  
7  8  9  
10  11  12  
13  14  15  
16  17  18  
19  20  20  
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Додаток Д  
Завдання  

для визначення рівня розвитку предметно-діяльнісних здатностей 
майбутніх соціальних педагогів 

 
Інструкція: Опитувальник складається з низки тверджень, які стосуються Вашого 

вміння організовувати своє навчання (у тому числі під час виконання власних проектів). 
Щоб оцінити міру Вашої згоди або незгоди з кожним твердженням, використовуйте таку 
шкалу: 

12 – завжди виконую відповідально і відповідно до інструкцій; 
11 – намагаюсь виконувати завжди відповідно до інструкцій; 
10 – намагаюсь виконувати завжди якісно, але не прагну досконалості; 
9 – намагаюсь виконувати, проте не завжди досягаю якісного результату; 
8 – намагаюсь виконувати, проте не завжди доводжу справу до кінця; 
7 – усвідомлюю бажаність виконання, проте не завжди виконую; 
6 – скоріше виконую, чим не виконую; 
5 – скоріше не виконую, чим виконую 
4 – дію відповідно до обставин та настрою;  
3 – вважаю необов’язковим, дію за умов зовнішнього впливу; 
2 – вважаю необов’язковим, намагаюсь не виконувати; 
1 – виконую час від часу. 

Опитувальник 
1. Перед тим, як розпочати щось робити (розроблюю власний проект), я завжди 

намагаюсь уявити себе кінцевий результат. 
2. Перед початком навчальної діяльності (діяльності над соціально-педагогічним 

проектом) я прагну визначити її етапи. 
3. Я завжди намагаюсь якісно виконувати завдання. 
4. Я спілкуюсь із людьми, намагаючись зрозуміти їхню позицію. 
5. Я із задоволенням намагаюсь віднайти оптимальні шляхи розв’язання навчальних 

проблемних завдань; соціально-педагогічних проектів. 
6. Я намагаюсь критично ставитись до своїх дій. 
7. Я визначаю більш та менш важливі цілі своєї діяльності. 
8. Перед початком діяльності я намагаюсь визначити методи та засоби роботи. 
9. Я із готовністю виконую додаткові завдання. 
10. З усіх форм відповідей я надаю перевагу усній формі. 
11. Якщо мені щось не зрозуміло, я завжди намагаюсь знайти на це відповідь. 
12. Я завжди намагаюсь зрозуміти причини своїх невдач. 
13. Усвідомлення мети діяльності вважаю запорукою позитивного результату. 
14. Перед початком діяльності я намагаюсь визначити рівень можливої допомоги з 

боку моїх товаришів. 
15. Для мене не виникає складнощів з оптимальною організацією свого робочого 

часу. 
16. Я з легкістю налагоджую контакти з незнайомими людьми. 
17. Мені цікаво власноруч знаходити відповіді на запитання. 
18. Я часто аналізую свої дії. 
19. Я завжди намагаюсь координувати свої цілі з цілями своїх колег. 
20. Перед початком діяльності я намагаюсь прорахувати кроки своїх опонентів. 
21. Я завжди готовий допомогти своїм товаришам у виконанні їхніх завдань. 
22. Якщо я упевнений (а) у своїй позиції під час дискусії, я, незалежно від обставин, 

відстоюю свою позицію. 
23. Я не соромлюся ставити питання у процесі обговорення соціально-педагогічних 

ситуацій. 
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24. Я намагаюсь об’єктивно оцінювати себе та свої навчальні дії (результативність 
мисленнєвих операцій під час розв’язання навчальних завдань). 

25. Вважаю за необхідне визначати як загальні цілі (наприклад, життєві), так і мету 
подальшої фахової діяльності. 

26. Перед початком навчальної (соціально-педагогічної) діяльності я аналізую 
умови, в яких вона буде здійснюватися. 

27. Я намагаюсь навчатися за фахом із максимальною віддачею внутрішніх сил. 
28. Перед аудиторією я вільно почуваюся; захищаючи проект, беру активну участь 

у навчальній дискусії. 
29. Мене цікавить не стільки результат роботи, скільки сам процес пошуку, а 

також віднайдення ефективних шляхів забезпечення соціально-педагогічного впливу; 
розроблення й упровадження соціально-педагогічних технологій. 

30. Я намагаюсь самостійно виявляти і виправляти недоліки в навчальній 
діяльності (розробленому соціально-педагогічному проекті). 

31. Усвідомлена мета є запорукою раціональної організації фахової діяльності. 
32. Перед початком навчальної  (соціально-педагогічної) діяльності я прораховую 

можливі варіанти її розвитку. 
33. Для якісного виконання завдання (виконання навчального проекту; групової 

підготовки до виступу на занятті) я зможу знехтувати власними інтересами. 
34. Мої друзі мене вважають «душею компанії»; часто звертаються до мене за 

порадою. 
35. Якщо я не можу знайти відповідь у навчальній літературі, я звертаюсь до 

додаткових фахових джерел. 
36. Для мене важливішою є самооцінка, а не оцінка інших. 

Ключ 
здатності до цілепокладання – 1, 7, 13, 19, 25, 31; 
проективні здатності – 2, 8, 14, 20, 26, 32; 
виконавчі здатності – 3, 9, 15, 21, 27, 33; 
дослідницькі здатності – 4, 10, 16, 22, 28, 34; 
комунікативні здатності – 5, 11, 17, 23, 29, 35; 
рефлексивні здатності – 6, 12, 18, 24, 30, 36. 

 
Бланк для відповідей 

№№ 1 2 3 4 5 6 
Оцінка       
№№ 7 8 9 10 11 12 
Оцінка       
№№ 13 14 15 16 17 18 
Оцінка       
№№ 19 20 21 22 23 24 
Оцінка       
№№ 25 26 27 28 29 30 
Оцінка       
№№ 31 32 33 34 35 36 
Оцінка       
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Додаток Е 

Анкета для студентів  
напряму підготовки «Соціальна педагогіка» 

 
1. Подайте найбільш вичерпний варіант визначення дефініції «емпатія»: 
1) проникнення у внутрішній світ іншого; відчуття; 
2) умовно-рефлекторний процес нервової діяльності; 
3) відчуття приязні. 
2. Механізмами емпатії є: 
1) увага, пам’ять, мислення; 
2) рефлексія, ідентифікація, децентрація; 
3) ідентифікація, уява, інтуїція. 
3. Вищою формою емпатії є: 
1) співпереживання; 
2) співчуття; 
3) сприяння. 
4. Що Ви розумієте під висловом «уміння слухати» співбесідника? 
1) уміння іти на компроміс; 
2) цілковите сприйняття вербального і невербального змісту повідомлення (у діалозі; 

полілозі; дискусії); 
3) розуміння внутрішнього світу співбесідника, співчуття його внутрішньому станові, 

фіксація вербального і невербального повідомлень.  
5. У чому виявляється емпатія? 
1) у встановленні й подальшому підтриманні довірчих стосунків, досягання емоційного 

взаємопроникнення, співпраці; 
2) надання можливості співбесіднику висловитися, не перебиваючи його; 
3) сумісна діяльність з обміну інформацією. 
6. Визначте умову кореляційності повноцінного емпатійного спілкування: 
1) готовність й уміння максимально доступно передати необхідну інформацію 

співбесіднику; 
2) здатність відчувати психічний стан співбесідника, виказувати до нього позитивне 

ставлення; 
3) уміння розуміння співбесідника. 
7. Емпатія має специфіку вияву у спілкуванні: 
1) здатність швидко запам’ятовувати інформацію і в подальшому відновлювати її 

відповідно до фахових запитів; 
2) вільне орієнтування у внутрішньому світові співбесідника; 
3) емоційний комфорт, взаєморозуміння. 
8) Комунікативність соціального педагога розуміється як: 
1) володіння технікою мовлення, знанням основних стилістично-комунікативних ознак 

досконалого мовлення; 
2) розуміння внутрішньої позиції співбесідника; 
3) здатність взаємодіяти з людиною, приваблюючи її до себе. 
9) Зворотній зв’язок у спілкуванні виявляється у: 
1) розуміння співбесідника; 
2) оцінка актуального стану співбесідника; 
3) отримання інформації про вплив на співбесідника і подальше корегування своєї 

поведінки. 
10) Труднощі у спілкуванні соціального педагога і вихованця можуть детермінуватися: 
1) відсутність взаєморозуміння; 
2) відсутність між ними атмосфери довіри, емоційного комфорту; 
3) різнобоєм внутрішніх позицій вихованця й соціального педагога. 
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Додаток Ж 
 

Завдання  
студентів-майбутніх соціальних педагогів з діагностування 

рівня опанування предметними (спеціальними) компетенціями, що 
виходять із структури соціально-педагогічної свідомості 

(констатувальний експеримент) 
 

1. Соціально-педагогічна робота в системі ЗОШ. Функції соціального педагога. 

2. Методи соціально-педагогічної роботи в загальноосвітньому навчальному 

закладі. 

3. Порівняльна характеристика технологій соціальної адаптації і соціальної 

реабілітації. 

4. Сутність рекреаційного впливу на особистість засобами мистецтва (поняття 

про арт-терапію). 

5. Проаналізуйте відповідну державну програму профілактичного характеру. 

Визначте, на які методи вона спирається. 

6. Підготуватися до проведення довідково-інформаційної консультації (для 

професії «Соціальний педагог») 

7. Розробити перелік питань до дискусії «Формування здорового способу 

життя»; «Народження неповнолітніми матерями: проблема сім’ї чи суспільства?». 
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Додаток З 
Матеріали  

для проведення формувального експеримент 
Завдання з діагностування 

рівня опанування майбутніми соціальними педагогами предметними 
(спеціальними) компетенціями, що виходять із структури  

соціально-педагогічної свідомості 
 

1. На основі поданої класифікації заповніть таблицю. Подайте короткий коментар. 
Основна  

класифікація Вирізнювані методи чи групи методів 

1. Ступінь спільності клієнтів 1.1. Методи індивідуальної соціальної роботи. 
1.2. Методи групової соціальної роботи. 
1.3. Методи соціальної роботи в общині. 

2. Зміст і характер соціально-
педагогічної роботи 

2.1. Група соціально-економічних методів соціальної роботи. 
2.2. Група організаційно-розпорядчих методів соціальної роботи. 
2.3. Група психолого-педагогічних методів соціальної роботи. 

3. Сфера застосування: виховання 
підростаючого покоління 

3.1. Метод стимулювання і залучення до дії. 
3.2. Метод репродукування. 
3.3. Метод закріплення та збагачення. 
3.4. Метод сприяння творчості. 

 
Заповнити таблицю: 

№ 
Методи соціально-

педагогічної 
роботи 

Соціальні групи 
Соціальні установи, 
соціальні працівники 
(соціальні педагоги) 

Орієнтовні 
форми роботи 

     
 

2. Здійснити аналіз і заповнити таблицю: 
№ 
п/п 

Міждисциплінарна 
технологія 

Особливості застосування у соціально-педагогічній 
роботі 

   
 

3. Здійсніть аналіз соціальних проектів (Інтернет). Підготуйте повідомлення про 2 з них, які 
спрямовані на вирішення проблеми зайнятості молоді. 
4. Розробити профілактичну програму: 

1) формування здорового способу життя у вищому навчальному закладі; 
2) запобігання небажаній вагітності; 
3) запобігання експлуатації дитячої праці. 

 
5. Державні програми спрямовані на сприяння соціальному становленню молоді. Програма 

підтримки молоді до 2015 року. Результати відобразити в таблиці: 
Назва документу Основний зміст документу Механізми соціального захисту молоді 

   
 

6. Консультативна допомога за методом телефону довіри: вітчизняний і зарубіжний досвід. 
Підготуйте дискусійні питання за темою: «Телефон довіри», «Служба психологічного 
розвантаження» – за і проти.  

 
7. Розроблення авторського соціально-педагогічного проекту: 
Варіант 1: Розробити «Я–концепцію» головного героя роману А. Камю «Сторонній». 

Запропонувати методи роботи з представниками такої групи відповідно до екзистенційної 
психотерапії. 

Варіант 2: Охарактеризувати сутність бібліотерапії. Розробити план соціально-педагогічного 
проекту, укласти список художніх творів для роботи з дітьми з обмеженими можливостями. 
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Додаток И 
 

Методичні рекомендації  
до проведення дослідження із вивчення інтересів і схильностей 

 
Індивідуальний проект 

1. Підготовка, відправка і отримання електронних листів. Адресна книга та інші 
поштові функції. Пошук електронних адрес. Програмне забезпечення електронної пошти. 

2. Розроблення презентації соціальної реклами (тема за вибором). 
3. Проведення інтерв’ювання й анкетування (група опитуваних за вибором). 
 

Інформація для ознайомлення з методикою проведення анкетування 
(опитування) у змісті соціально-педагогічної діяльності 

 
Під час проходження практики, а також розроблення індивідуальних проектів у змісті 

курсу за вибором «Соціальна інформатика» майбутні соціальні педагоги укладають 
орієнтовний список анкет і листи телефонних опитувань, які оброблюють за допомогою 
інформаційних технологій. 

Одним із найпоширеніших видів опитування є анкетування. Анкета заповнюється 
респондентом самостійно. Використовуючи роздаткову, поштову чи пресову анкету, 
дослідник з мінімальною технічною допомогою за короткий час може зібрати первинну 
інформацію від сотень респондентів. Забезпечуючи повну анонімність, метод анкетування 
надає змогу ефективніше досліджувати різні явища, морально-етичні проблеми та ін. 

У зв’язку з тим, що респондент заповнює анкету самостійно, особливо важливе 
значення мають її композиція, розташування запитань, мова і стиль їх формулювання, 
рекомендації щодо заповнення анкети, а також її графічне оформлення. Структура анкети 
охоплює вступну частину, в якій зазначають, хто, з якою метою проводить опитування, 
вміщують інструкцію щодо заповнення, зосереджують увагу на способі повернення 
заповненої анкети. Текст, що міститься у вступі, має задати респонденту настрій співпраці. 
Вступну частину найчастіше розміщують на титульному листі. 

Далі вміщують контактні запитання, їх мета – зацікавити респондента, полегшити 
йому входження у проблему. Ці питання мають бути простими за формулюванням, а 
відповіді на них – достатньо легкими. 

За ними настає черга для основних запитань, які й «постачають» сутнісну 
інформацію, їх зміст повністю визначається цілями і завданнями дослідження. Найкраще, 
якщо кожному окремому завданню відповідає певний блок запитань, а перехід до нового – 
супроводжується поясненнями. Наприклад, «На цьому ми завершуємо розмову про Вашу 
роботу. Пропонуємо кілька запитань про Ваші можливості щодо проведення вільного часу». 

Після основних вміщують запитання задля з’ясування соціально-демографічних 
характеристик респондентів. Наприкінці подають кілька запитань, які мають зняти 
психологічне напруження респондентів, допомогти їм усвідомити необхідність і значущість 
здійсненої ними роботи. 

Запитання анкети – висловлювання, розраховане на одержання інформації, що надає 
змогу операціоналізувати ознаки певного соціального явища. 

За змістом запитання поділяються на запитання про факти свідомості, поведінки чи 
про особистість респондента. За формою – закриті, відкриті і напівзакриті. В закритих 
запитаннях респонденту дають повний набір варіантів відповідей, пропонуючи вибір одного 
або декількох із них. Закриті запитання поділяють на альтернативні (необхідно вибирати 
тільки один варіант відповіді) і неальтернативні («питання-меню», які допускають вибір 
кількох варіантів відповідей). Відкриті запитання не пропонують ніяких варіантів відповідей, 
і респондент може відповідати на власний розсуд; напівзакриті в переліку запропонованих 
відповідей мають позиції «інше». 
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За формою запитання бувають прямі і непрямі. Прямі дають змогу одержати пряму 
інформацію від респондента («Чи задоволені Ви обраним фахом?»). Коли ж від респондента 
необхідно одержати його критичну думку про себе, інших людей, негативні явища життя, 
використовують запитання, сформульовані в непрямій формі. Респонденту пропонується 
уявна ситуація, яка не вимагає самооцінки його особистих якостей і обставин його 
діяльності. 

Запитання анкети відрізняються також за функціями. Основні запитання спрямовані 
на збір інформації про зміст досліджуваного явища. Неосновні – на з’ясування головного 
запитання (запитання-фільтри), перевірку щирості, правдивості відповідей респондента 
(контрольні запитання). 

Підвищенню достовірності служить забезпечення можливості респондента ухилитися 
від відповіді, дати невизначену відповідь. Для цього в анкеті передбачають такі варіанти 
відповідей, як «мені важко відповісти», «як-коли», «буває по-різному» тощо. Важливо також, 
щоб запитання не мали у своїх формулюваннях явних або неявних підказок. При 
формулюванні оціночних запитань і варіантів відповідей обов’язково стежать за 
збалансованістю позитивних і негативних суджень. 

Щодо якості анкети загалом, то формулювання запитань має відповідати завданням 
дослідження, тобто забезпечити одержання інформації саме про досліджувані ознаки, а 
також відповідати можливостям респондентів як джерела інформації. 

Поштове опитування (ідеться як про звичайну, так й електронну пошту) – метод 
деперсоніфікованого опитування.  

Переваги дослідження методом поштового опитування: 
1. Низька ціна. Економічність є однією з очевидних переваг цього методу. Поштове 

опитування не вимагає наявності висококваліфікованого персоналу інтерв’юерів, всі витрати 
пов’язані з плануванням дослідження, копіюванням анкет, поштовими пересиланнями. 
Оброблення й аналіз даних суттєво дешевші, ніж при використанні інших методів. 
Економність цього методу стає ще більш очевидною, коли вибіркова сукупність охоплює 
респондентів значної географічної території.  

2. Зменшення впливу інтерв’юера на респондента. При проведенні поштового 
опитування значно зменшується вплив інтерв’юера на респондента, який може залежати від 
особистих рис характеру першого та рівня його підготовки. 

3. Більша анонімність. Відсутність інтерв’юера забезпечує більшу анонімність для 
респондента.  

4. Більш обмірковані відповіді. Поштове опитування більш прийнятне у випадках, 
коли є потреба у добре обміркованих, а не швидких відповідях, а також, коли респонденту 
для того, щоб відповісти на запитання, необхідно переглянути власні записи чи документи. 

5. Доступність. Поштове опитування дає змогу охопити більші географічні території 
за менші кошти, тобто дає змогу економити час та витрати на відрядження.  

Недоліки поштового опитування: 
1. Вимагає простіших запитань. Дослідник, який вирішив провести поштове 

опитування, має переконатися, що запитання в анкеті достатньо прямі, зрозумілі для 
респондента на основі доданих письмових інструкцій та визначень.  

2. Відсутність можливості для апробації. Одержані відповіді є остаточними. 
Дослідник не має можливості задати додаткові запитання, уточнити двозначні відповіді, або 
використати свої спостереження невербальної поведінки респондента.  

3. Відсутність контролю за заповненням анкет. При проведенні поштового 
опитування, дослідник не має змоги контролювати процес заповнення анкети, тобто не може 
бути впевненим, що саме респондент, а не хтось інший це зробив. 

4. Низький рівень повернення анкет. Найбільшою проблемою при проведенні 
поштового опитування є неадекватний рівень повернення анкет.  

Рівнем повернення анкет називається відсоток представників вибіркової сукупності, 
які повернули заповнені анкети. Так, нормальним рівнем повернення при звичайному 
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анкетуванні уважається 95%. При поштовому опитуванні, без застосування спеціальних 
методик збільшення повернення анкет, такий рівень коливається між 20% і 40%.  

 
Характеристика інтерв’ю 

Індивідуальне інтерв’ю – це міжособистісна рольова ситуація, в якій інтерв’юер задає 
респонденту запитання, що випливають із гіпотези дослідження. Запитання, їх 
формулювання та послідовність визначають структуру інтерв’ю. 

Структуроване інтерв’ю є найбільш формалізованим, у якому кількість запитань та їх 
формулювання є однаковим для всіх респондентів. При проведенні такого інтерв’ю, 
неможливо перефразувати запитання, або уточнити їх, якщо респондент не все розуміє. При 
цьому послідовність запитань залишається сталою у всіх інтерв’ю. Структуроване інтерв’ю 
використовується у тому випадку, коли дослідник вважає, що відмінності у відповідях 
респондента відображають реальні відмінності між самими респондентами, а не різницю у 
проведенні інтерв’ю (формулюванні запитань, їх послідовності тощо). Дослідник 
намагається знизити ризик впливу на відповіді того, кому задаються запитання.  

Структуроване інтерв’ю базується на таких припущеннях: 
1. Незалежно від мети дослідження, респонденти володіють достатнім словниковим 

запасом, що дає змогу сформулювати запитання у такий спосіб, щоб вони мали однакове 
значення для всіх.  

2. Послідовність запитань утворює певний контекст, зрозумілий для всіх 
респондентів. 

Сфокусоване інтерв’ю має чотири основні характеристики: 
1. Проводиться з респондентами, про яких відомо, що вони мають певний досвід з 

порушеної проблеми. 
2. Стосується певної проблеми, яка вже аналізувалася до проведення інтерв’ю. 
3. Проводиться на основі опитувальника, який уточнює теми, що мають відношення 

до гіпотези дослідження. 
4. Сфокусоване на досвіді респондента, який стосується проблеми дослідження.  
Найбільш гнучким різновидом індивідуального інтерв’ю є неструктуроване або 

вільне. Під час проведення даного інтерв’ю дослідник не дотримується суворого 
формулювання запитань та порядку їх задавання. За умови стимулювання з боку дослідника, 
респондент заохочується співвідносити власний досвід з метою визначити значимі для нього 
події, сформулювати власні визначення певних ситуацій, проявити свої думки та ставлення. 
Інтерв’юер має достатню свободу, щоб опитати респондента щодо певних аспектів 
соціально-педагогічної проблеми в різній послідовності.  

Телефонне інтерв’ю інакше називається телефонним опитуванням. Донедавна 
дослідники ставилися до нього з великою долею скепсису і недовіри. Деякі науковці радять 
уникати проведення телефонного опитування з огляду на можливе зміщення у вибірці. З 
одного боку, незначна частина населення, яка не має телефонного зв’язку (нині – переважно 
мобільного), взагалі випадає з дослідження, з іншого – ті, хто мають телефони, не завжди 
точно відтворюють наявні пропорції в генеральній сукупності. Незважаючи не це, останнім 
часом телефонне опитування розглядається як рівноправний метод дослідження в соціальних 
науках.  

Більш активне використання цього методу протягом останнього часу пов’язано з 
такими чинниками:  

1) доступність телефонного зв’язку;  
2) зростання цін на транспортні та інші види послуг робить індивідуальне інтерв’ю 

надзвичайно дорогим, особливо при масових опитуваннях. 
Отже, телефонне опитування, як альтернатива традиційному, може 

використовуватися за певних обставин. Головною умовою залишається відносна 
нескладність програми й мети дослідження. На сучасному етапі розвитку інформаційних 
технологій телефонне опитування варто поєднувати з індивідуальним інтерв’ю, широко 
застосовувати електронне листування. 
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