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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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. 

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. Кремінь, 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, 
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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 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.) 

Мета дослідження полягає у визначенні й обґрунтуванні дидактичних 
умов формування змісту курсів за вибором та експериментальній перевірці 
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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 нa основі aнaлізy нayкових психолого-пeдaгогічних джeрeл 

стaн розроблeння досліджyвaної проблeми тa yточнити 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. 

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 



 4

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, 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 
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;  
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– 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 aнaліз нayкових 

психолого-пeдaгогічних джерел, окреслено стaн розроблeння досліджyвaної 
проблeми тa yточнено зміст ключових понять дослідження, визначено об’єкт, 
предмет дослідження, мету і завдання експерименту, розроблено методику його 
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 
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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 
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: 

– 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 
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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. 

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). 
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Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено у 
9 наукових і 1 навчально-методичній працях. З них: 5 статей – у фахових 
виданнях України, 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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність дослідження; зв’язок із науковими 

програмами, планами, темами; проаналізовано стан розробленої проблеми в 
науковій теорії та практиці формування змісту курсів за вибором у структурі 
психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів; визначено 
мету, завдання, об’єкт, предмет, етапи дослідження; сформульовано основні 
положення концепції та гіпотезу; схарактеризовано методи дослідження й 
етапи науково-педагогічного пошуку; розкрито наукову новизну, теоретичну і 
практичну значущість здобутих результатів; обґрунтовано вірогідність 
одержаних результатів, відображено їх апробацію. 

У першому розділі дисертації «Психолого-педагогічна підготовка 
майбутніх соціальних педагогів як педагогічна проблема» здійснено 
категорійно-поняттєвий аналіз психолого-педагогічної підготовки соціальних 
педагогів; розкрито інноваційні аспекти у фаховій підготовці майбутніх 
соціальних педагогів; схарактеризовано соціально-педагогічне моделювання у 
змісті фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

Аналіз наукових та психолого-пeдaгогічних джeрeл дав змогу визначити 
основні категорії в межах компетентнісно орієнтованої фахової підготовки 
майбутніх соціальних педагогів у вітчизняній вищій школі.  

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 
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наявністю емпатії, яка є необхідною умовою спілкування фахівця як суб’єкта 
взаємодії і міжособистісних стосунків. 

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. 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. 

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.   

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. 

У другому розділі «Моделювання процесу формування навчальних 
курсів за вибором у структурі психолого-педагогічної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів у вищих педагогічних навчальних 
закладах» розкрито концептуальні засади формування курсів за вибором у 
структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів; 
з’ясовано сутність і зміст поняття «курс за вибором»; схарактеризовано 
принципи формування змісту курсів за вибором у змісті психолого-педагогічної 
підготовки соціальних педагогів; здійснено моделювання процесу навчання 
курсів за вибором. 

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 
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упровадження 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. 

Пропозицією є додаткове уведення фахово спрямованих дисциплін 
вільного вибору (курсів за вибором) студента, які б корелювали зі змістом 
навчальних практик соціально-педагогічного профілю (професійно-
орієнтована, навчально-виховна, соціально-виховна, навчально-технологічна та 
літня педагогічна. 

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 ураховувати 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 упровадження 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 курсів за вибором за 
напрямом підготовки «Соціальна педагогіка». 
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Залежно від пріоритетного дидактичного завдання, яке реалізують 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. 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. 

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. 

На основі теоретичного аналізу й узагальнення результатів дослідження 
проблеми розроблено модель формування курсів за вибором у структурі 
психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів (рис. 1). 

Експериментальним дослідженням було охоплено усього 21 викладач і 
568 студентів бакалаврату напряму підготовки «Соціальна педагогіка». 

У третьому розділі «Дослідно-експериментальна перевірка 
ефективності дидактичних умов формування змісту курсів за вибором у 
структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів» висвітлено організацію експерименту із формування змісту курсів 
за вибором у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів, розкрито хід і 
результати експериментального дослідження. 

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.  

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. 
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Рис. 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 зв’язків 

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  
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курсу 
за вибором 
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авчальні курси за вибором

: 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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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) по кожному критерію. 

Було розроблено відповідні показники якості засвоєння 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). 

Зазначені показники мали яскраво виявлятись у виконаних  студентами 
пошукових завданнях, розкритті теоретичних питань, розробці практичних 
завдань за змістом курсу за вибором і за підсумками презентації 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. 

Одночасно частина студентів експериментальної групи, що мають якісні 
рівні засвоєння «вище середнього» і «високий», значно збільшилась за рахунок 
зменшення частки студентів з якісними рівнями освоєння «середній», «нижче 
середнього», «низький». 

Результати діагностування відтворюють корелятивний взаємозв’язок між 
рівнем умотивованості навчання і його якістю (рис. 2). 

При дослідженні ефективності моделі навчання психолого-педагогічних 
дисциплін ми виходили з того, що одним із 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  
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Рис. 2. Показники сформованості предметних (спеціальних) компетенцій 

у змісті фахової компетентності (у %) 
 

груп. Проте студенти експериментальних груп показали якісніший результат 
навчання (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% студентів 
експериментальних груп мали середній рівень, 40,1% і 41,7% студентів 
відповідно – достатній рівень, 20,9% і 22,9% студентів відповідно – високий 
рівень). 

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 підготовки бакалаврів за напрямом «Соціальна 
педагогіка» у вищих навчальних закладах освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації. 
 

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-
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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 
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.  
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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». 

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. 

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 
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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) по кожному критерію. 

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. 

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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АНОТАЦІЇ 

 
Клюй Л. В. Дидактичні умови формування змісту курсів за вибором у 

структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. Інститут педагогіки НАПН 
України. – Київ, 2016. 

Дисертацію присвячено актуальній проблемі формування змісту курсів за 
вибором у структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів. У роботі висвітлено теоретичні і методологічні аспекти проблеми, 
проаналізовано її сучасний стан, розкрито сутність базових понять, уточнено 
сутність понять «психолого-педагогічна підготовка», «курс за вибором»; 
рефлексійний та емпатійний структурні компоненти. Визначено типи курсів за 
вибором, рівні сформованості предметних компетенцій майбутніх соціальних 
педагогів. 

Структуровано зміст психолого-педагогічного навчання та практичної 
підготовки соціального педагога з використанням навчальних програм 
професійно-орієнтованих, фахових дисциплін і практик, запропоновано 
змістові блоки в авторському курсі за вибором. Обґрунтовано й 
експериментально перевірено дидактичні умови формування курсів за вибором 
у структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів 
і відповідно спроектовану модель. 

Кількісні та якісні показники експериментальної роботи засвідчили 
ефективність впровадження обґрунтованих дидактичних умов і методичного 
забезпечення формування курсів за вибором в структурі психолого-
педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

Ключові слова: майбутні соціальні педагоги, фахові дисципліни, 
дидактичні умови, модель і методичне забезпечення формування змісту курсів 
за вибором у структурі психолого-педагогічної підготовки, авторський курс за 
вибором, критерії і рівні сформованості предметних компетенцій. 

 
Клюй Л. В. Дидактические условия формирования содержания 

курсов по выбору в структуре психолого-педагогической подготовки 
будущих социальных педагогов. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наукпо специальности 13.00.09 – теория обучения. Институт педагогики НАПН 
Украины. – Киев, 2016. 

Диссертация посвящена актуальной проблеме формирования содержания 
курсов по выбору в структуре психолого-педагогической подготовки будущих 
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социальных педагогов. В работе освещены теоретические и методологические 
аспекты проблемы, проанализировано ее современное состояние, раскрыта 
сущность базовых понятий, уточнена сущность понятий «психолого-
педагогическая подготовка», «курс по выбору»; рефлексивный и эмпатийный 
структурные компоненты. Определены типы курсов по выбору, уровни 
сформированности предметных компетентностей будущих социальных 
педагогов. 

Структурировано содержание психолого-педагогического обучения и 
практической подготовки социального педагога с использованием учебных 
программ профессионально-ориентированных, специальных дисциплин и 
практик, предложены содержательные блоки в авторском курсе по выбору. 
Обоснованы и экспериментально проверены дидактические условия 
формирования курсов по выбору в структуре психолого-педагогической 
подготовки будущих социальных педагогов и соответственно 
спроектированную модель. 

Количественные и качественные показатели экспериментальной работы 
засвидетельствовали эффективность внедрения обоснованных дидактических 
условий и методического обеспечения формирования курсов по выбору в 
структуре психолого-педагогической подготовки будущих социальных 
педагогов. 

Ключевые слова: будущие социальные педагоги, профессиональные 
дисциплины, дидактические условия, модель и методическое обеспечение 
формирования курсов по выбору в структуре психолого-педагогической 
подготовки, авторский курс по выбору, критерии и уровни сформированности 
предметных компетенций. 

 
Klui L. V. Didactic conditions for the design of the optional courses 

content in the structure of the psycho-pedagogical training of the future social 
care teachers. - A manuscript.  

Thesis for the degree of a Candidate of Pedagogical Sciences, specialty 
13.00.09 – theory of education. Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine. - 
Kyiv, 2016.  

The thesis is devoted to the issue of the design of the optional courses content 
in the structure of the psycho-pedagogical training of the future social care teachers. 
In the paper, the theoretical and the methodological aspects of the considered 
problem are represented; its current state is analyzed; the essence of the basic 
concepts as well as the definitions of the term "psycho-pedagogical training", 
"optional course"; reflective and empathetical structural components are specified.  

It was found out that the psychological and pedagogical training of the future 
social care teachers is associated with the following innovative aspects: 
informatization of the educational process as well as the social and educational 
sector, complex nature of the socio-pedagogical modeling of the professional training 
content of the future social care teachers, updating didactic support.  

The types of the optional courses in the structure of the psycho-pedagogical 
training of the future social care teachers that correlate with the content of 
educational practices of the socio-pedagogical area, the levels of the subject 
competence formation of the future social care teachers are defined. 
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To ensure the training of the future social care teachers, the content of the 
psycho-pedagogical training and the practical training of the social care teachers that 
apply to the curriculum of the professionally oriented, specialized disciplines and 
practices was structured, and the semantic units were suggested in the author's 
elective course "Social and educational activities in terms of the homeland school: 
issues" and the author's part of the study plan for the bachelor in the "Teacher's 
education. Social pedagogy" area.  

The study also proved and experimentally checked the didactic conditions for 
the design of the optional courses in the structure of the psycho-pedagogical training 
of the future social care teachers and the model that was projected correspondingly.  

Effectiveness and efficiency of the optional courses in the content of 
professional training of the future social workers is ensured under the following 
didactic conditions: integration of the disciplines clusters; activation of the 
professional orientation of the training content for the future social care teachers 
based on technologization, individualization of learning content for the future social 
care teachers by means of its reflexing.  

The system of introduction of the didactic conditions for the formation of 
elective courses in the structure of the psycho-pedagogical training of the future 
social care teachers that has been developed by the author was gradually 
implemented, had a clearly set goal and the final result, included the systematic 
implementation of the organizational and pedagogical conditions, invocation of goal-
setting, incentives to the self-research formation, content and methodological 
optimization in the process of professional training, attracting students to different 
forms of educational, research and educational, civic and socially significant 
activities. An important aspect of implementing the system of the professional 
competence formation was to motivate students for the project, reflective and self 
educational activity for the purpose of practical training of the social and educational 
activities in schools.  

After the formative experiment, the process of the development of personal 
qualities of the future social care teachers was analyzed. Studies have shown the 
growth of the reflective and the empathetic positions of the students, development of 
their legal awareness that reveals the interest in the total change of the learning 
process, the ability to take part in a dialogue, to create an educational discourse, to 
resolve conflicts constructively. Therefore, quantitative and qualitative indicators of 
experimental work demonstrated the effectiveness of the introduction of didactic 
conditions and the methodological provision of elective courses design in the 
structure of the psycho-pedagogical training of the future social care teachers.  

Keywords: future social care teachers, professional disciplines, didactic 
conditions, model and methodological support of the elective courses design in the 
structure of the psycho-pedagogical training, authored optional course, criteria and 
levels of the subject competences. 



 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 27.052016р. Формат 60х90 1/16 
Гарнітура Times New Roman. Друк. офсетний. Папір офсетний. 

Ум. друк. арк.1.27 
Наклад 100 пр. 

Видавництво «Педагогічна думка» 
04053, м. Київ,вул. Січових Стрільців, 52-а, корп.2; 

тел./факс: (044) 484-30-71 
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 

до Державного реєстру видавців, виготовників 
розповсюджувачів видавничої продукції 

Серія ДК № 3563 від 28.08.2009 р. 


