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ВСТУП 

 

Специфіка професії „Соціальний педагогˮ  й 

умови, в яких здійснюється соціально-педагогічна робота 

в Україні, вимагають особливо ґрунтовної практичної 

підготовки студентів, що опановують цю спеціальність. 

Це зумовлено низкою чинників, а саме:  

перетворювальним змістом професійної 

діяльності, її практико-орієнтованим характером і 

феноменальною соціальною значимістю;  

інновацією професії в нашому суспільстві;  

активним формуванням і розвитком системи 

установ й організацій, що здійснюють соціально-

педагогічну діяльність;  

недостатністю відомчої нормативної й 

інструктивно-методичної бази підготовки та професійної 

діяльності спеціалістів;  

багатоманітністю можливих місць роботи після 

закінчення ВНЗ і, відповідно, певною своєрідністю 

завдань, об’єктів, форм і методів професійної діяльності;  

чинником „професійної самотності” внаслідок 

обмеженої кількості відповідних посад в установах різних 

форм власності та відомчого підпорядкування, 

недостатнього розуміння специфіки й призначення посади 

в організаціях, які не є соціальними та соціально-

педагогічними установами. 

Сьогодні більшість науковців вважають, що 

об’єктом і кінцевою метою професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів є їх професійна 

готовність, а оптимальною формою організації освітньо-

виховного процесу – практика.  

Практика ставить студента в ситуацію й систему 

зв’язків, які максимально наближені до професії, що 

дозволяє визнати її основним компонентом практичної 

підготовки та поставити на порядок денний необхідність 

активізації її потенціалу в гарантованому забезпеченні, як 

мінімум, достатнього рівня професійної підготовленості 

випускників, полегшенні процесу й скороченні терміну 
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їхньої безпосередньої адаптації на робочому місці. Отже, 

загострюється необхідність створення системи 

формування професійної готовності майбутніх соціальних 

педагогів у процесі навчальних практик, її впровадження в 

науково-педагогічний процес вищого навчального закладу. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з даної 

проблеми й практики професійної підготовки соціальних 

педагогів в умовах вищого навчального закладу дозволяє 

виявити такі протиріччя: 

-     між суспільною потребою у 

висококваліфікованих соціальних педагогах і 

неможливістю повною мірою задовольнити її через 

недостатній рівень професійної готовності випускників 

вищих навчальних закладів;  

- необхідністю теоретичного обґрунтування 

процесу формування професійної готовності майбутніх 

соціальних педагогів і недостатньою розробленістю 

означеної проблеми в педагогічній науці; 

-    потребою в оптимізації практичної підготовки 

соціальних педагогів, зумовленою практико-орієнтованим 

характером професії, і відсутністю науково-

обґрунтованого методичного забезпечення практики як 

основного компоненту такої підготовки.  

Аналіз сучасних наукових досліджень проблеми 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

дозволяє зробити висновок про множинність позицій 

науковців щодо сучасних теоретичних підходів, які 

повинні стати пріоритетними в методологічному 

обґрунтуванні  організації практичної підготовки 

соціальних педагогів в умовах вищого навчального 

закладу. 

Ми в якості методологічної основи формування 

професійної готовності майбутніх соціальних педагогів 

визначаємо сукупність таких науково-теоретичних 

підходів, як особистісно-діяльнісний (у єдності двох 

аспектів – особистісного й діяльнісного), системний, 

синергетичний.  
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На засадах особистісного підходу ми розглядаємо 

майбутнього соціального педагога як суб’єкта 

педагогічної взаємодії, чия суб’єктність як майбутнього 

фахівця  найбільш оптимально формується в діяльності, 

що максимально наближена до змісту й умов професійної 

соціально-педагогічної діяльності, тобто в процесі 

практики.  

Професійна готовність як об’єкт і кінцева мета 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів є 

цілеспрямованою, складною, багаторівневою, 

ієрархічною, такою, що самоорганізується, системою, яка, 

відповідно, може бути піддана системному аналізу з 

метою виявлення її елементів, цілей, етапів, результатів. 

Використання системного підходу дозволить аналізувати 

професійну готовність майбутніх соціальних педагогів як 

систему, яка, у свою чергу, є підсистемою системи більш 

високого порядку – особистості, що зумовлює 

нерозривність процесу особистісно-професійного 

становлення майбутнього фахівця й формування його 

професійної готовності.  

Практика як підсистема цілісної системи 

навчально-виховного процесу також виступає в якості 

системного об’єкту в єдності цільових, змістовних, 

діяльнісних, організаційних, технологічних, часових та 

інших характеристик, і, відповідно, може бути 

організована як педагогічна система. 

Синергетичний підхід дозволяє визначити 

проблему управління формуванням професійної 

готовності майбутніх педагогів у процесі практики як 

організацію таких зовнішніх впливів, що оптимізують 

внутрішні процеси саморозвитку особистості, 

актуалізують і активізують її внутрішній потенціал, 

логічно впорядковують набуті в процесі діяльності якості 

в таку систему як професійна готовність. 

У даному посібнику ми обґрунтовуємо організацію 

практики майбутніх соціальних педагогів як педагогічну 

систему і пропонуємо інструментарій її впровадження – 

комплекс навчально-методичного забезпечення 
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навчальної практики майбутніх соціальних педагогів: 

організаційно-структурна модель неперервної навчальної 

практики; наскрізна програма навчальної практики; 

показники оцінки завдань навчальних практик; критерії та 

показники оцінки й самооцінки професійного й 

особистісного розвитку студента в процесі проходження 

практики; система засобів здійснення моніторингу 

професійного становлення студентів.  
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ  

В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

1.1. Формування професійної готовності як мета 

практики майбутніх соціальних педагогів 

 

Формування готовності до професійної діяльності 

відбувається в процесі професійної підготовки. Зокрема, 

В. Сластьонін розглядає професійну готовність як 

результат підготовки особистості в навчальному закладі. 

Факторами, що сприяють оптимізації процесу формування 

готовності, є, з його точки зору, теоретична й практична 

підготовка, розвиток адекватної мотивації та професійно-

важливих якостей [118, с. 48]; В. Ковальов під 

підготовкою розуміє „динамічний процес, кінцевою 

метою якого є формування такої професійної якості як 

готовність” [75, с. 48]; на думку К. Дурай-Новакової, 

професійна підготовка до практичної діяльності – це не 

що інше, як формування готовності до неї [50, с. 5]; В. 

Масленнікова вважає метою підготовки соціальних 

педагогів професійну готовність, як „прояв сутності 

властивостей і стану особистості, концентрований 

показник діяльної сутності особистості, міру її 

професійної зрілості, рівня професійної культури” [101, 

с. 10]. Л. Кадченко, обґрунтовуючи діалектичний характер 

професійної готовності, розглядає останню не тільки як 

результат, але й мету професійної підготовки, початкову й 

основну умову реалізації можливостей кожної особистості 

[67, с. 18].  

Вагомим для нас є положення Б. Ананьєва про те, 

що готовність до професійної діяльності не може 

обмежуватися характеристиками майстерності, 

продуктивності праці, її якостями в той момент, коли 

здійснюється відповідна діяльність. При оцінці готовності  

важливого значення набуває визначення внутрішньої сили 



 8 

особистості, її потенціалу й резерву, необхідних для 

підвищення продуктивності професійної діяльності в 

майбутньому [3, с. 49]. Аналогічну позицію займає й 

Н. Гарашкіна, яка розглядає в якості результату 

професійної підготовки метакомпетентність студента як 

здатність формулювати завдання по саморозвитку й 

виробляти стратегію й тактику їх досягнення, самостійно 

добувати професійну інформацію й оперувати нею в 

зв’язку з розв’язанням теоретичних і практичних завдань; 

шукати нові засоби вирішення ситуативних проблем [33]. 

Це доповнення суттєво розширює межі нашого 

розуміння готовності майбутнього соціального педагога 

до професійної діяльності й напряму виводить на процес 

професійного самовдосконалення, під яким ми розуміємо 

цілеспрямований свідомий процес підвищення студентом 

рівня своєї професійної готовності й розвитку професійно 

важливих якостей і можливостей, що відповідають 

соціальним вимогам до професійної діяльності, який 

здійснюється на основі самопізнання, самоактуалізації, 

самореалізації,  самовиховання, самоосвіти й 

самоконтроля, і забезпечує  успішність особистісно-

професійного становлення в майбутньому. 

Отже, виходячи з оцінок, представлених різними 

авторами, професійна готовність майбутніх соціальних 

педагогів є метою, змістом і результатом професійної 

підготовки, передумовою успішної професійної діяльності 

й, одночасно, її результатом, виступає одним із 

визначальних чинників подальшого особистісного й 

професійного творчого саморозвитку. У той же час слід 

зазначити, що наявність множинності дефініцій цього 

поняття в науковій літературі, широкий діапазон 

сутнісних якісних і кількісних характеристик, 

компонентів ускладнює не тільки діагностику 

сформованості професійної готовності й результативності 

професійної підготовки, а й саму організацію 

цілеспрямованих педагогічних впливів у процесі цієї 

підготовки. 
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Узагальнення дефініцій цього поняття дозволяє 

визначити його розуміння як  інтегративного, стійкого й 

динамічного утворення особистості майбутнього 

спеціаліста, сутнісними характеристиками якого є 

спрямованість на соціально-педагогічну професію як 

соціальну й особистісну цінність, опанована система 

способів здійснення соціально-педагогічної взаємодії, 

сформованість професійної самосвідомості, яке є 

регулятором та умовою успішної самостійної фахової 

діяльності відповідно до вимог, змісту її здійснення та 

існуючих стандартів оцінювання її ефективності, виступає 

основою для подальшого особистісно-професійного 

самовдосконалення.  

До основних структурних компонентів 

професійної готовності майбутніх соціальних педагогів ми 

відносимо: ціннісно-смислову готовність, операційну 

готовність, рефлексивну готовність.  

Таку структуру професійної готовності ми 

обґрунтовуємо, спираючись, перш за все, на основні 

положення системного підходу, а саме: системою 

виступає сукупність елементів, що знаходяться у 

відношеннях і зв’язках між собою й утворюють певну 

цілісність і єдність; будь-яка система може бути 

розглянута як елемент системи більш високого порядку, у 

той час як її елементи можуть виступати в якості системи 

більш низького порядку, тобто складати ієрархічну, 

багаторівневу будову; системою можна назвати тільки 

такий комплекс виборчого залучення компонентів, у 

якому взаємодія й взаємовідношення здобувають характер 

взаємосприяння компонентів, спрямованих на одержання 

сфокусованого корисного результату [148, с. 224]. 

  Ураховуючи те, що мова йде про готовність до 

діяльності, пошук компонентів професійної готовності як 

системи логічно побудувати на основних положеннях 

загальної теорії діяльності (О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та 

ін.) [90 – 93; 134; 135].  

В якості першого компоненту професійної 

готовності ми визначаємо ціннісно-смислову готовність. 
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При цьому ми спираємося на положення загальної теорії 

діяльності про те, що ознакою, яка конституює діяльність, 

її системоутворюючим фактором  є мотив, у випадку 

професійної діяльності – мотиваційна сфера особистості 

спеціаліста; передумовою всякої діяльності є потреба, яка 

отримує свою визначеність тільки в предметі діяльності, 

„даний предмет стає мотивом діяльності, тим, що 

спонукує її” [93, с. 312].  

Згідно В. Шадрикову, система мотивів, які 

спонукають професіонала до виконання професійних 

завдань і завдань професійного розвитку, становить 

професійну спрямованість. В якості мотивів виступають 

потреби, установки, переконання, ідеали й інші 

психологічні утворення людини [130]. 

Узагальнену характеристику змісту позитивної 

мотивації до професії майбутніх соціальних педагогів 

запропонував В. Сластьонін, характеризуючи її як 

інтеграцію розуміння праці як цінності, відношення до 

професії соціального педагога як до особливого виду 

духовної культури й духовно-практичної діяльності; 

оволодіння теорією професійного становлення як єдності 

соціального замовлення й самовизначення особистості; 

розуміння самовизначення як самопроектування життя, 

вироблення життєвої стратегії особистості на основі 

ціннісно-змістового самовизначення; реалізації творчого 

підходу до проблем формування особистості як суб’єкта 

[139, c. 265 – 266]. 

Мотиваційно-ціннісні відносини із професією 

обумовлені системою мотивів. У сучасній психолого-

педагогічній літературі виділяються кілька груп мотивів: 

розуміння призначення професії; професійної діяльності; 

професійного спілкування; прояву особистості в професії 

[118, с. 60 – 61]. 

Важливою є оцінка мотиваційної сфери 

особистості як рухомої, динамічної, але, у той же час, 

урівноваженої системи особистості. Це, перш за все, певна 

система домінуючих мотивів, домінанта, що виражається 

в спрямованості, яка й викликає активність особистості. 
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Водночас діалектика особистості виявляється в тому, що 

домінанта не абсолютна, тобто мотиваційну сферу за умов 

науково-виважених цілеспрямованих впливів можна 

розвивати та коригувати [28, с. 139 – 140]. 

Відправними моментами в організації таких 

впливів є визначення в теорії мотивації емоцій як 

психічного відображення у свідомості людини 

відношення результатів діяльності до її мотиву, яке 

протікає у формі безпосереднього пристрасного 

переживання, а також визнання їх здатності регулювати 

діяльність відповідно до передбачуваних обставин [80, с. 

407 – 408]. Як і всі ідеаторні явища, емоції можуть 

узагальнюватися, а також засвоюватися особистістю в 

процесі її комунікації з іншими людьми. 

Зазначене виявляється психологічною основою 

формування в майбутніх соціальних педагогів соціально-

значущих потреб і мотивів професійної діяльності та 

поведінки в процесі навчальних практик.  

Принциповим для організації науково-виважених 

цілеспрямованих впливів є визнання особливого місця 

смислоутворення, яке виступає не тільки психологічно 

вирішальною функцією мотиву, але й несе в собі 

надзвичайно багатий діяльнісний і особистісний зміст: 

процес смислоутворення  особистості як „…відносно 

стійкої й автономної ієрархічно організованої системи, що 

включає в себе ряд різнорівневих значеннєвих структур, 

які  функціонуюють як єдине ціле”, є вираженням 

психологічних відносин між різними потребами, 

потребами й мотивами, між багатьма мотивами, між 

мотивом і метою, між мотивом і результатом, і обумовлює 

всю життєдіяльність людини [142, с. 11 – 12]. 

Це положення відзначається також у цілому ряді 

досліджень (О. Асмолов [8], В. Вилюнас [25], О. Леонтьєв 

[89], Д. Леонтьєв [94] та ін.). Вищою формою прояву 

мотивів у свідомості є особистісний смисл, переживання 

людиною підвищеної значущості предмета, дії або події, 

що знаходяться в полі дії провідного мотиву. Саме 

смислоутворювльні мотиви виступають як головна 
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причина спонукання до діяльності, як основа постановки 

мети, вибору засобів і способів її досягнення. Крім того, 

перехід мотивів в особистісні смисли стимулює перехід 

індивіда до самомотивації, що є ознакою його 

суб’єктності.  Тому під час формування в людини 

мотивації діяльності важливим виявляється 

цілеспрямоване формування особистісних смислів [43]. 

Питання мотиваційно-ціннісного ставлення 

особистості до педагогічної діяльності було предметом 

теоретичного й експериментального дослідження 

Є. Шиянова, який охарактеризував це ставлення як 

внутрішню основу активності психолого-педагогічної 

позиції спеціаліста, так як вона не тільки спонукує до 

діяльності, а й сприяє продуктивності її процесу й 

результатів. На його думку, у системі професійно-

педагогічних знань, умінь і навичок мотиваційно-ціннісне 

ставлення до педагогічної діяльності виконує зв’язуючу, 

координуюючу, активізуючу функції [162]. 

На етапі формування мотивації першорядного 

значення набувають актуалізація професійних інтересів 

студентів, включення навчального завдання в контекст 

майбутньої професійної діяльності. Найбільші можливості 

для цього надає практика, в зв’язку з чим важливим є її 

організація вже на І курсі. 

Доведено, що успішність формування готовності 

залежить, перш за все, від внутрішнього сприйняття 

студентами цілей майбутньої професії, від ставлення до 

неї. Критерій розуміння професійної спрямованості 

навчальної діяльності психологи розглядають у двох 

аспектах – когнітивному й мотиваційному. Когнітивний 

аспект полягає в перебудові змісту знань суб’єкта й рівня 

пізнавальної діяльності того, що навчається. 

Мотиваційний аспект – у роботі по перебудові свідомості 

суб’єкта до прийняття смислів виконуваної діяльності, у 

створенні позитивної установки на вивчення навчального 

матеріалу [99; 110].  Позитивне відношення до професії 

формує позитивну мотивацію до навчання, що забезпечує 
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ефективність навчальної діяльності студентів, істотно 

позначаючись на загальному рівні професійної підготовки. 

Отже, першим компонентом професійної 

готовності майбутніх соціальних педагогів є ціннісно-

смислова готовність, яку ми розуміємо як стійку 

позитивну настанову на професійну діяльність на основі 

системи мотиваційно-ціннісних ставлень особистості до 

призначення професії, професійної діяльності, 

професійного спілкування, прояву себе в професії, 

набутих особистісних смислів опанування  соціально-

педагогічною діяльністю, яка виконує по відношенню до 

діяльності функції цілепокладання, стимулювання, 

регулювання й оптимізації. У загальному вигляді 

ціннісно-смислова готовність характеризується 

усвідомленою позитивною мотивацією до професії в 

сполученні з компетентним уявленням про неї (її зміст, 

соціальну й особистісну значимість), сформованістю 

свідомих стійких настанов на дотримання морально-

етичних норм професійної діяльності.  

В якості другого компоненту професійної 

готовності майбутніх соціальних педагогів ми визначаємо 

операційну готовність. Як і при виділенні першого 

компоненту, ми спираємося на сутнісні характеристики 

діяльності, представлені в теорії діяльності. З точки зору 

сучасної психології, діяльність, на відміну від усіх інших 

проявів активності індивіда, відрізняє продуктивність і 

певна структурна організованість – вона має мотив, мету, 

предмет і засоби реалізації, результат [53, с. 91]. 

Вище ми  бачили, що мотивація є 

характеристикою внутрішньої активності спеціаліста в 

професійній діяльності, яка спонукає його до активного 

впливу на предмет праці, досягнення мети й отримання 

певного результату. Це й обумовлює перехід до 

зовнішньої активності по відношенню до предмету 

діяльності в напрямку досягнення мети, у зв’язку із чим у 

діяльності виділяють її зовнішню структуру, де її 

одиницею виступає дія. 
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 „Окремі дії об’єднані метою діяльності й 

структурно супідрядні. Вони організовані в просторі й 

часі. Функцію координатора виконує програма діяльності, 

яка визначає, що, як і коли слід робити для досягнення 

мети діяльності” [160 с. 48]. Таким чином, мова йде про 

організоване, упорядковане використання  засобів 

реалізації діяльності, тобто сама логіка діяльності як 

процесу вимагає використання відповідного професійного 

інструментарію, здійснення впливу на предмет діяльності 

за допомогою адекватних поставленій меті й бажаному 

результату технологій. 

 У даному аспекті слушною є вихідна позиція 

Р. Пенькової в розумінні готовності як прагнення й 

здатності педагогів виконувати професійні функції, тому, 

на її думку, формування даної якості передбачає як 

розвиток у них професійної мотивації, так і опанування 

студентами способів педагогічної діяльності [119]. 

В основі такого опанування, з точки зору 

Б. Ананьєва, крім мотиваційних, лежать так звані 

операційні механізми: „Операційні механізми не містяться 

в самому мозку – субстраті свідомості, вони засвоюються 

індивідом у процесі виховання, освіти, у загальній її 

соціалізації й носять конкретно-історичний характер. У 

залежності від рівня техніки й культури, накопиченого 

трудового досвіду й майстерності складається той чи 

інший операційний механізм конкретної людської 

діяльності (з її певним предметом і знаряддями праці, 

технологією й організацією)” [4, с. 207].  

У процесі професійної підготовки, у ході 

опанування даного виду професійної діяльності 

відбувається перебудова операційних механізмів. 

„Розпочинаючи опанування діяльності, суб’єкт володіє... 

певними психічними властивостями, ряд з яких є 

професійно важливими. Ці професійно важливі 

властивості характеризуються певним рівнем 

функціональних і операційних механізмів. Але ці 

механізми не пристосовані до конкретної діяльності, 

причому, головним чином, це стосується операційних 
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механізмів. У процесі становлення психологічної системи 

діяльності відбувається перебудова операційних 

механізмів психічних властивостей у відповідності з 

вимогами діяльності. Процес цей назвемо процесом  

перебудови операційних механізмів в оперативні. Даний 

процес складає сутність переходу психічної властивості до 

професійно важливої якості” [161, с. 97 – 98].  

Принциповою для нашого дослідження є позиція 

М. Єнікєєва, згідно якої мірою відповідності властивостей 

та якостей особистості вимогам конкретної діяльності 

виступають здібності [53, с. 35]. При цьому здібності не 

зводяться до наявних у індивіда знань, умінь і навичок. 

Вони проявляються у швидкості й міцності оволодіння 

способами певної діяльності, виступають як регуляційні 

особливості психічної діяльності індивіда [там само, 

с. 352].  

Аналогічну позицію займає М. Рейнвальд, який 

уважає, що наявні в індивіда знання, уміння, навички, 

безсумнівно, характеризують здібності, але не визначають 

їх повною мірою; здібності є, по суті, продовженням 

розвитку рис характеру й відносяться до вищих рівнів 

організації особистості, що й виступає умовою 

успішності, ставлячи знання, уміння й навички на службу 

діяльності [133]. 

Суттєвою є оцінка здібностей як динамічної  

характеристики, що лежить в основі розвитку особистості. 

У своїх дослідженнях С. Рубінштейн підкреслював, що 

будь-яка проблема розвитку найтісніше переплітається з 

питанням про здібності: „питання про здібності повинно 

бути злитим із питанням про розвиток... Розвиток людини, 

на відміну від накопичення „досвіду”, оволодіння ЗУНами 

(знаннями, уміннями, навичками – автор), – це і є 

розвиток його здібностей, а  розвиток здібностей людини 

– це і є те, що представляє собою розвиток як такий, на 

відміну від накопичення знань і вмінь” [135, с. 226 – 227]. 

Сказане не суперечить і змісту професійного 

розвитку, одним із результатів якого є формування 

(розвиток) професійних здібностей і професійної 
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обдарованості. Даючи загальну характеристику людини як 

суб’єкта трудової діяльності, Б. Ананьєв підкреслював, що 

вищою інтеграцією суб’єктивних властивостей є 

творчість, а найбільш узагальненими ефектами (а разом із 

тим і потенціалами) – здібності й талант [4, с. 211].  

Спираючись на розуміння С. Литвином 

психологічних закономірностей формування педагогічних 

здібностей [96], ми розуміємо професійні здібності  не 

тільки як сполучення якостей особистості, що 

забезпечують успішність педагогічної діяльності, але й як 

професійну активність педагога по перебудові 

професійної ситуації. 

Ми поділяємо думку І. Зимньої про ключову роль 

формування здібностей у процесі професійної підготовки 

й самопідготовки, оцінку їх як базового компоненту 

готовності до здійснення професійних функцій: „саме 

здібності первинні, вони – основа функцій, вони 

розвиваються в діяльності й визначають придатність до 

неї” [66, с. 41]. Крім цього, ми вважаємо, що саме 

здібності лежать в основі побудови соціально-педагогічної 

взаємодії як основного змісту діяльності соціального 

педагога, під якою О. Харитонова розуміє особливий вид 

відносин суб’єктів діяльності, що передбачає взаємний 

вплив, взаємні зміни, спільні зусилля в розв’язанні 

соціально-педагогічних завдань [150].  

Таким чином, усе вищезазначене дає можливість 

виділити в якості компонента професійної готовності 

операційну готовність, яку слід розуміти як здатність 

спеціаліста реалізовувати необхідні в контексті даної, у 

нашому випадку соціально-педагогічної, ситуації 

професійні функції на основі опанованих способів 

професійної дії (в єдності мети, задач, методів, способів і 

результату) та розвиненої системи професійних 

здібностей. 

У рамках психологічної концепції системогенеза 

професійної діяльності два означених нами компонента 

професійної готовності взаємопов’язані та 

взаємообумовлені. 
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У період допрофесійного розвитку спрямованість, 

селективність та вибірковість у роботі пізнавальних та 

психомоторних функцій визначається фізіологічними 

можливостями людини, системою нормативних критеріїв, 

прийнятих у даному суспільстві, умовами 

життєдіяльності, особливостями мотиваційної сфери 

людини тощо [121, с. 47]. У ході професійного розвитку 

селективність і спрямованість перебудовуються  й 

починають підкорятися задачам професійної діяльності, її 

змісту й умовам. Мотиваційні механізми спрямовують 

роботу психічних процесів на вирішення професійно 

значимих задач і відображення професійно значимої 

інформації. Після цього (або в ході цього) починається 

перебудова операційних механізмів у відповідності з 

вимогами діяльності, розвиваються професійні здібності й 

така узагальнена характеристика як здатність до даного 

виду професійної діяльності [там само].  

В якості третього компоненту професійної 

готовності майбутніх соціальних педагогів ми визначаємо 

рефлексивну готовність. Відправним моментом для 

виділення даного компоненту є положення теорії 

діяльності про усвідомленість як сутнісну характеристику 

діяльності.  

Усвідомленість може відноситись як до суб’єкту 

діяльності, так і до змісту, процесу діяльності. „Кожний 

акт індивідуального пізнання передбачає самосвідомість, 

тобто неявне знання суб’єкта про себе самого. Можна 

спробувати перетворити це неявне знання в явне, тобто 

перевести самосвідомість у рефлексію… Кожний акт 

рефлексії – це акт осмислення, розуміння” [88, с. 259]. 

При цьому вельми суттєвим є положення, що „актуально 

усвідомлюється той зміст, який є предметом 

цілеспрямованої активності суб’єкта, тобто займає 

структурне місце безпосередньої цілі внутрішньої або 

зовнішньої дії в системі тієї чи іншої діяльності” [91, с. 

361]. 

Як феномен професійна самосвідомість 

представляє комплекс уявлень людини про себе як 
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професіонала, цілісний образ себе як професіонала, 

систему ставлень та настанов до себе як до професіонала 

[132, с. 235]. Професійна свідомість включає усвідомлення 

людиною норм, правил, моделей своєї професії, 

професійно важливих якостей у інших людей, порівняння 

себе з іншими; окремих сторін своєї особистості 

(професійної поведінки, рівня професіоналізму й своєї 

емоціональності); сформованої позитивної Я-концепції 

[там само].  

Найважливішим елементом професійної Я-

концепції особистості виступає професійна самооцінка, у 

структурі якої виділяють операціонально-діяльнісний 

(оцінка себе як суб’єкта діяльності,  свого професійного 

рівня) і особистісний (оцінка своїх особистісних якостей у 

зв’язку з ідеалом образу „Я-професійного”) аспекти [там 

само, с. 239].  

Наведене тлумачення усвідомленості діяльності 

доволі значиме для аналізу підготовки студентів до 

професійної діяльності, і особливо значиме для підготовки 

майбутніх соціальних педагогів, яка (як кінцевий 

результат)  передбачає формування готовності до 

виконання соціально-доцільної діяльності, що змінює 

соціальний світ людини й максимально мобілізує 

потенціал кожної людини для рішення найскладніших 

проблем, адекватної реакції на зміни в суспільстві [143, с. 

365]. Неповторність і самобутність кожного індивіда як 

об’єкта соціально-педагогічного впливу, необхідність 

його перетворення на суб’єкта, здатного до самотворення 

й життєтворчості, вимагають сформованості в самого 

соціального педагога потреби й здатності до творчості в 

професії на основі постійного самоаналізу й осмислення 

себе як професіонала, а також процесу й результатів своєї 

професійної діяльності. Крім того, майбутній фахівець 

повинен не тільки сам навчитися здійснювати рефлексію, 

а й навчити цьому індивіда як об’єкта професійної 

діяльності. 

Усе це  дає підстави виділити в структурі 

професійної готовності майбутніх соціальних педагогів 
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такий компонент як рефлексивна готовність, яка 

відповідає особистісному аспекту професії й 

характеризується сформованістю професійної Я-

концепції, адекватністю професійної самооцінки, стійкою 

настановою  й здатністю до аналізу й самоаналізу, 

професійного самовдосконалення, розвитку своїх творчих 

здібностей.  

Активізація механізмів рефлексії, сформованість 

рефлексивного компоненту в майбутніх соціальних 

педагогів дозволяє вирішити такі завдання професійної 

освіти як персоніфікація досвіду засвоюваної професії, 

формування майбутнього спеціаліста як системи, готової 

до саморуху, саморозвитку й самовдосконалення. 

„Головним системоутворюючим фактором 

професіоналізму особистості є образ шуканого результату, 

до якого прагне суб’єкт діяльності. Професіоналізм 

особистості формує потребу в його досягненні, аналіз 

міри просування в напрямку до нього, пошук причин, що 

сприяють або заважають його отриманню” [118, с. 67].   

З точки зору прибічників рефлексивного підходу 

(І. Бессонова, А. Бізяєва, К. Вазіна, А. Сєрий та ін.) якщо 

надбані знання є результатом засвоєння змісту тієї чи 

іншої науки або досвіду інших людей, то вони нав’язані 

зовні й тому психологічно необґрунтовані, у той час як 

суб’єктивні включають у себе індивідуально пережиті й 

не завжди усвідомлювані моменти реальної професійної 

діяльності. У дійсності ці два види знань не ізольовані, а 

утворюють у своїй сукупності систему так називаних 

„концептуальних схем”, або „професійних конструктів”, 

які по суті й визначають усвідомлену чи неусвідомлену 

готовність індивіда до будь-яких професійних дій [12; 13; 

16; 137].  

Виконуючи роль регуляторів професійної 

діяльності, вони визволяють свідомість фахівця при 

виконанні вже відпрацьованих операцій у стандартних 

ситуаціях. Однак у змінених умовах застарілі 

„конструкти”  виступають як гальмуючий фактор. 

Основна умова, яка забезпечує заміну одних 
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„концептуальних схем” на інші, – це  безперервний процес 

рефлексії, тобто „комплексна розумова здатність до 

постійного аналізу й оцінки кожного кроку професійної 

діяльності” [34, с. 73], завдяки якій забезпечується 

професійний розвиток. 

З точки зору сучасної професійної педагогіки 

професійна діяльність – особистісна категорія, процес 

творення й результат творчої діяльності, у зв’язку із чим 

особистісно-розвиваюча професійна освіта орієнтується 

на формування нового типу працівника, для якого потреба 

у творчості, самоосвіті й саморозвитку, у переході від 

функціонально-рольового, часткового існування  на 

робочому місці до цілісної життєдіяльності в професійній 

сфері здобуває значимий характер [118]. Таке визнання 

ролі рефлексії в особистісно-професійному становленні й 

розвитку індивіда сформувало погляд на професійну 

діяльність як на багаторівневу структуру, основою якої є 

рефлексія – осмислення своєї пошуково-творчої 

діяльності особистістю; творчо-перетворююча діяльність і 

співтворчість. У практиці професійної та післяпрофесійної 

освіти на Заході це зумовило перехід від інформаційно-

технологічної моделі навчання до рефлексивної [34].    

Узагальнення представлених оцінок рефлексії 

дозволяє визначити, що рефлексивна готовність зумовлює 

спрямованість професійної діяльності, розвиток і 

гармонізацію образу „Я” професіонала, стосовно ціннісно-

смислового й операційного компонентів професійної 

готовності, власне професійної діяльності виступає як 

координуючий, організуючий та інтегруючий початок.  

Ураховуючи практико-орієнтований характер 

соціально-педагогічної професії ми вважаємо недоцільним 

виділяти спеціальні знання в окремий компонент 

професійної готовності. З нашої точки зору вони 

інтегруються в усі визначені нами компоненти: знання про 

зміст, проблемне поле соціально-педагогічної діяльності, 

соціальну значимість, гуманістичну спрямованість, етичні 

норми тощо інтегруються в ціннісно-смислову готовність; 

знання про організаційно-правові засади, концептуальні 
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підходи, методи, технології – в операційну; знання про 

еталонні вимоги до соціального педагога як особистості й 

професіонала – у рефлексивну. Причому, зважаючи на 

характеристики, що стосуються виділених нами 

компонентів, наведені в рамках даного підрозділу, і 

виходячи з розуміння професійної готовності як 

складноорганізованої системи, ми вважаємо, що ця 

інтеграція відбувається на засадах ієрархічності, 

підпорядкування знань більш складним елементам 

професійної готовності.  

Отже, сутнісними характеристиками професійної 

готовності майбутніх соціальних педагогів є 

спрямованість на соціально-педагогічну професію як 

соціальну й особистісну цінність, опанована система 

способів здійснення соціально-педагогічної взаємодії, 

сформованість професійної самосвідомості. 

Виділення таких структурних компонентів 

професійної готовності як ціннісно-смисловий, 

операційний і рефлексивний здається нам одночасно й 

необхідним, і достатнім, тому що вони: а) відбивають 

основні сутнісні характеристики діяльності; б) є такими, 

що взаємодіють і взаємовпливають; в) як окремо, так і в 

системі виступають регуляторами не тільки діяльності, а й 

розвитку суб’єкту діяльності; г) забезпечують так званий 

сфокусований результат, що відповідає сутнісній 

характеристиці системи; д) виходячи з визнання цілісності 

особистості, виступаючи сутнісними характеристиками 

особистості професіонала, впливають на розвиток інших 

професійних й особистісних характеристик суб’єктів 

діяльності.  

Висновки: 

1. Теоретико-методологічну основу організації 

практики майбутніх соціальних педагогів з метою 

формування професійної готовності студентів визначено в 

сукупності особистісно-орієнтованого, системного і  

синергетичного підходів.  

На засадах особистісного підходу майбутнього 

соціального педагога ми розглядаємо як суб’єкта 
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педагогічної взаємодії, чия суб’єктність як майбутнього 

фахівця  найбільш оптимально формується в діяльності, 

що максимально наближена до змісту й умов професійної 

соціально-педагогічної діяльності, тобто в процесі 

практики.  

Використання системного підходу дозволяє 

аналізувати професійну готовність майбутніх соціальних 

педагогів як систему, яка, у свою чергу, є підсистемою 

системи більш високого порядку – особистості, що 

зумовлює нерозривність процесу особистісно-

професійного становлення майбутнього фахівця й 

формування його професійної готовності. На засадах 

цього ж підходу буде розглянуто практику майбутніх 

соціальних педагогів, яка, з одного боку, є різновидом 

освітнього процесу, а з іншого, – може бути організована 

як педагогічна система.  

Синергетичний підхід дозволяє визначити 

проблему управління формуванням професійної 

готовності майбутніх педагогів у процесі практики як 

організацію таких зовнішніх впливів, що оптимізують 

внутрішні процеси саморозвитку особистості, 

актуалізують і активізують її внутрішній потенціал, 

логічно впорядковують набуті в процесі діяльності якості 

в таку систему як професійна готовність. 

2. Уточнення поняття „професійна готовність 

соціального педагога” дозволяє нам трактувати її як 

інтегративне, стійке й динамічне утворення особистості 

спеціаліста, сутнісними характеристиками якого є 

спрямованість на соціально-педагогічну професію як 

соціальну й особистісну цінність, опанована система 

способів здійснення соціально-педагогічної взаємодії, 

сформованість професійної самосвідомості, яке є 

регулятором та умовою успішної самостійної фахової 

діяльності відповідно до вимог, змісту її здійснення та 

існуючих стандартів оцінювання її ефективності, виступає 

основою для подальшого особистісно-професійного 

самовдосконалення.  
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3. Використовуючи системний підхід, спираючись 

на положення психологічної теорії діяльності щодо  

сутнісних характеристик  діяльності, ми обґрунтовуємо 

структуру професійної готовності в єдності таких 

компонентів: ціннісно-смисловий, операційний, 

рефлексивний. 

Ціннісно-смислова готовність виступає як стійка 

позитивна настанова на професійну діяльність на основі 

системи мотиваційно-ціннісних ставлень особистості до 

призначення професії, професійної діяльності, 

професійного спілкування, прояву себе в професії, 

набутих особистісних смислів опанування  соціально-

педагогічною діяльністю, яка виконує по відношенню до 

діяльності функції цілепокладання, стимулювання, 

регулювання й оптимізації. 

Операційну готовність ми розуміємо як здатність 

реалізовувати необхідні в контексті соціально-

педагогічної ситуації професійні функції на основі 

опанованих способів професійної дії (в єдності мети, 

задач, методів, способів і результату) та розвиненої 

системи професійних здібностей.  

Рефлексивна готовність відповідає особистісному 

аспекту професії й характеризується здатністю до аналізу 

й самоаналізу, самостійного формування й корекції 

професійної самооцінки і Я-концепції, професійного 

самовдосконалення, розвитку своїх творчих здібностей, 

зумовлює  спрямованість професійної діяльності, розвиток 

і гармонізацію образу „Я” професіонала, стосовно 

ціннісно-смислового й операційного компонентів 

професійної готовності, власне професійної діяльності 

виступає як координуючий, організуючий та інтегруючий 

початок.  

 

 

 

 

 

 



 24 

1.2. Суттєві характеристики навчальної 

практики як різновиду освітнього процесу 

 

Принципове значення для визначення суттєвих 

характеристик навчальної практики як різновиду 

освітнього процесу має концепція знаково-контекстного 

(або контекстного) навчання А. Вербицького, яке за 

допомогою всієї системи дидактичних форм, методів і 

засобів моделює предметний і соціальний зміст 

майбутньої професійної діяльності. 

Узагальнення результатів аналізу наукових робіт 

А. Вербицького [19 – 23] дозволяє визначити основні 

положення даної концепції, на які ми будемо спиратися в 

подальшому дослідженні: 

 існують протиріччя між вимогами, 

особливостями й умовами навчальної діяльності студента 

і його майбутньої професійної діяльності спеціаліста; 

 навчально-пізнавальна діяльність студента 

повинна набути особистісного смислу, який полягає не в 

засвоєнні навчальної інформації як абстрактної знакової 

системи, а у формуванні через неї й за допомогою неї 

цілісної структури майбутньої професійної діяльності;  

 знання, уміння й навички повинні виступати 

для студента не самоціллю, а одним із найважливіших 

засобів й умов розвитку його особистості як професіонала;  

 методологічною основою такого навчання є 

смислоутворююча категорія „контексту”, орієнтованого 

на вчинок як на одиницю, „клітинку” аналізу процесів 

пізнавальної діяльності, ситуацію як форму представлення 

змісту пізнавальної діяльності; 

 педагогічні технології, побудовані на основі 

контексту,  забезпечують не тільки просто відтворення 

вже відомого соціального досвіду, але й його розширене 

відтворення; 

 якістю адекватності формам засвоюваної 

професійної діяльності може володіти тільки сукупність 

традиційних і нових форм організації навчальної 
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діяльності студента, кожна з яких повинна наповнюватися 

адекватним їм змістом засвоюваної діяльності, а вся ця 

сукупність – цілісним змістом професійної діяльності, яка 

моделюється: 

-   власне навчальні (наприклад, лекція, семінар) 

-   квазипрофесійні (ділова гра й інші ігрові 

форми), 

- навчально-професійні (науково-дослідна робота 

студентів, практика, підготовка дипломного проекту 

тощо); 

 у власне навчальній діяльності 

здійснюються, головним чином, передача й засвоєння 

інформації; у квазипрофесійній –  моделюються цілісні 

фрагменти виробництва, їх предметно-технологічний і 

соціально-рольовий зміст; у навчально-професійній формі 

– студент здійснює дії й учинки, що відповідають нормам 

власне-професійних і соціальних відносин фахівців, які 

вступають (у процесі колективно-розподільної праці) у 

міжособистісні взаємодії й спілкування; 

 запропонована педагогічна технологія 

передбачає безупинне поглиблення рівня особистісного 

включення майбутнього спеціаліста в процеси пізнання, 

оволодіння системою вмінь, що забезпечує послідовну 

трансформацію навчальної діяльності студентів у 

професійну діяльність молодого спеціаліста. 

Таким чином, з переходом від однієї базової 

форми діяльності до інших студенти отримують усе 

більше вдосконалену практику застосування навчальної й 

наукової інформації у функції засобу здійснення 

зазначених форм діяльності, опановуючи реальним 

професійним досвідом, одержуючи можливість 

природного входження в професію. 

Логіка типології, запропонованої А. Вербицьким, її 

обґрунтування дозволяють зробити висновок, що практика 

– не просто складова частина основної освітньої програми 

вищої професійної освіти, яка забезпечує сполучення 

теоретичної підготовки студентів з їх практичною 
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діяльністю протягом усього процесу навчання у ВНЗ, а 

форма навчально-професійної діяльності з найвищим 

ступенем контекстності, яка логічно, послідовно 

трансформує зміст навчання від навчального предмету 

через предмет навчальної діяльності до предмету 

діяльності професійної й довершує цілісний зміст 

засвоюваної студентом професійної діяльності.  

Отже, особистісне включення студента в процеси 

пізнання й оволодіння професією, яке в практиці має 

найбільш глибокий рівень, здійснення ним у процесі 

практики дій і вчинків, що відповідають нормам власне-

професійних і соціальних відносин фахівців, забезпечує не 

тільки цілісне засвоєння професійної діяльності в єдності 

предметного, змістового, організаційно-управлінського, 

етичного, технологічного й результативного аспектів, а й 

засвоєння професійної культури в єдності раціонального й 

емоціонального компонентів. Відсутність практики в 

системі професійної підготовки, його недостатня 

представленість не забезпечують формування професійної 

готовності майбутнього спеціаліста й завершеності 

процесу його особистісно-професійного становлення.  

У контексті професійної підготовки соціальних 

педагогів особливе місце практики аргументовано й 

принциповими особливостями самої соціально-

педагогічної діяльності. М. Доел, С. Шардлоу свого часу 

вказали на практичну спрямованість професії, 

відзначивши: „У яких би формах не здійснювалася 

соціальна робота – з окремими людьми, родинами, 

групами або співтовариствами; з акцентом на допомогу, 

підтримку, захист, консультування або соціальний 

розвиток, вона завжди зберігає свій практичний характер” 

[113, с. 16].  

З урахуванням практикоспрямованого характеру 

професії „соціальний педагог” в науковій літературі був 

обґрунтований і покладений в основу організації процесу 

професійної підготовки практико-орієнтований підхід, 

який послужив підставою для виокремлення в ролі 

важливої педагогічної умови успішного функціонування 
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процесу професійної підготовки соціальних педагогів ідеї 

оптимального поєднання теоретичного й практичного 

компонентів. 

Відправним моментом такого обґрунтування є 

розгляд навчальної практики не просто як форми 

організації навчання, а як різновиду освітнього процесу. 

При цьому, зважаючи на відсутність загальноприйнятої 

дефініції цього поняття, ми будемо спиратися на поняття 

освітнього процесу, запропоноване А. Хуторським, згідно 

якому освітній процес – педагогічно обґрунтована, 

послідовна, безупинна зміна стану суб’єктів навчання в 

спеціально організованому середовищі з метою 

досягнення ними освітніх результатів [157, с. 48]. 

Системний підхід вимагає виділення в освітньому 

процесі, який здійснюється в ході практики, цільових, 

змістовних, діяльнісних, організаційних, технологічних, 

часових й інших характеристик, кожна з яких являє собою 

опис структурних елементів загальної освітньої системи. 

Охарактеризуємо основні із цих компонентів. 

Цільовий компонент освітнього процесу базується на 

обраній моделі освіти (яку можна розглядати як окремий, 

концептуальний, компонент освітнього процесу), містить 

у собі різноманіття цілей і задач, що відносяться до  

суб’єктів освіти.  

Ми обираємо модель освіти, в основі якої лежить 

ідея взаємодії того, кого навчають, з навколишнім  світом 

і самим собою (концепція вселення в навколишній світ за 

допомогою діяльності, що забезпечує створення 

продуктів, адекватних пізнаваним сферам зовнішнього 

світу), яка виходить із того, що первинним джерелом усіх 

змін, у тому числі й глобальних, є сама людина, у всій 

сукупності її потенцій, проявів і діяльностей [158]. 

З точки зору А. Хуторського,  у сучасних умовах 

наростання невирішених проблем необхідна освітня 

модель, орієнтована не стільки на ретрансляцію минулого, 

скільки на конструювання прогресивного майбутнього, на 

природо- і культуро відповідний розвиток усіх сфер 

людської діяльності, що вимагає зміни доктрини „освіта 
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як викладання” на доктрину „освіта як творення”, і, 

відповідно, визначає напрямок змін у методології сучасної 

освіти. Саме людина є фундаментальним освітнім 

суб’єктом і об’єктом одночасно. Людина, включена в 

освітню систему, змінює свій особистісний потенціал, 

світоглядну орієнтацію, індивідуальну траєкторію (або 

сферу) своєї освіти, систему відносин із природою, з 

культурою й із самою собою, набір способів діяльності, у 

тому числі й рефлексивних, необхідних для забезпечення, 

оцінки й коректування своєї освіти [154, с. 58 – 76]. 

Інтерпретація даної моделі в контексті практики 

майбутніх соціальних педагогів виглядає наступним 

чином: пізнання студентом реальної професійної 

дійсності, яка в період практики відіграє роль освітнього 

середовища, супроводжується його самопізнанням, що 

відбувається на основі рефлексії його навчально-

професійної діяльності. 

Згідно зазначеної концепції, творча самореалізація 

студента як надзадача навчання розкривається в трьох 

взаємозалежних цілях:  

створення студентом освітньої продукції в 

досліджуваній галузі професійної діяльності;  

освоєння її  базового  змісту через зіставлення  із 

власними освітніми результатами;  

вибудовування індивідуальної освітньої й 

професійної траєкторії з опорою на свої особистісні якості 

[156]. 

Відтак, первинним в освітньому процесі даного 

типу виступає пізнання, освоєння студентом реальної 

професійної дійсності, а головною метою є  підготовка 

фахівців, які здатні до творення не тільки особистісно, але 

й суспільно значимих продуктів діяльності  (зміни 

(самозміни) індивідів, груп, спільностей, систем 

соціальних зв’язків і взаємодій різного рівня)), уміють 

знаходити продуктивні рішення різноманітних і 

багаторівневих соціально-педагогічних проблем й 

ефективні способи їх профілактики, готові до активного 

впливу на розвиток професійної діяльності й професійної 
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спільності, здатні брати на себе соціальні й етичні 

зобов’язання в контексті професії, гарантуючи результат, 

очікуваний суспільством. Основою реалізації даної мети 

виступає формування професійної готовності майбутніх 

cоціальних педагогів. 

Наступним компонентом практики як освітнього 

процесу є змістовний компонент, який відбиває конкретне 

наповнення кожного елемента процесу, що вирішує 

визначену задачу. Для визначення цього компоненту ми 

будемо спиратися на точку зору представників парадигми 

освіти, що виходить за рамки знаннієвого підходу, В. 

Ледньова й М. Кагана, які вважають, що основою змісту 

освіти виступає не сукупність науково-предметних 

областей, а діяльність людини [87], представлена такими її 

видами, як практико-перетворювальна, пізнавальна, 

комунікативна, ціннісно-орієнтаційна, естетична [68]. 

Оскільки основою професійної підготовки є 

професійна діяльність, то основним елементом у контексті 

практики є навчально-професійна діяльність майбутніх 

соціальних педагогів, яка відрізняється умовами, змістом, 

принциповими внутрішніми особливостями (сутнісними 

характеристиками), функціями в особистісному 

формуванні спеціаліста.  

Головна відмінність навчально-професійної 

діяльності в процесі практики від інших форм навчальної, 

у тому числі й навчально-професійної, діяльності 

майбутніх соціальних педагогів – це реалізація в реальних 

умовах професійної діяльності, що інтегрує освітнє й 

професійне середовище. Така інтеграція вимагає від 

студента оперування не ідеальними зразками „клієнт”, 

„спеціаліст”, „соціально-педагогічна ситуація” тощо, у 

яких відсутні „зайві”, „другорядні” характеристики (чого 

не буває в реальному житті), і якими легко керувати тому, 

що, по-перше, об’єкти професійних дій „неживі”, тобто не 

можуть здійснювати своє вибіркове ставлення до 

професійних намагань спеціаліста й „чинити їм опір”, 

заважати реалізації професійних дій своєю 

індивідуальністю й можливою непередбачуваністю 
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вчинків, й, по-друге, ідеальні ситуації провокують 

використання типових підходів для свого вирішення (при 

цьому критерієм вірності підходу є його теоретична 

обґрунтованість, а не результативність професійних дій, 

що вимагається у реальній практиці від спеціалістів 

соціальної сфери). 

Отже, практика забезпечує інтеграцію освітнього й 

професійного середовища, що актуалізує цілісну 

задіянність психіки студента в єдності чуттєво-емоційного 

й раціонального сприйняття професійної реальності, 

привчає його до такої особливості здійснення професійної 

діяльності як висока ступінь непередбачуваності, як 

внаслідок реальності об’єктів і суб’єктів, так і внаслідок 

різноманітних і не завжди сприятливих обставин різного 

характеру.   

Цілісність професійної дійсності в умовах 

практики вимагає й дозволяє студентам опановувати 

соціально-педагогічну діяльність як інтегративну й 

поліфункціональну, створює умови виходу в цьому 

опануванні за процесуальну й видову структури 

професійної діяльності, сприяє засвоєнню професійної 

діяльності в єдності предметного, змістового, 

організаційно-управлінського, етичного, технологічного й 

результативного аспектів, засвоєнню професійної 

культури в єдності раціонального й емоціонального 

компонентів.  Така багатоаспектна цілісність сприйняття 

професійної дійсності в процесі практики сприяє 

формуванню сукупності інтегративних характеристик 

особистості, однією з яких виступає професійна 

готовність, а також забезпечує поступову  базову 

професійну адаптацію студента, інтегрує  її як процес уже 

в етап професійної підготовки.  

Наступною особливістю практики, за думкою 

С. Харченка, у порівнянні з іншими видами, є творчий 

характер навчальної діяльності (у лекційному блоці – 

репродуктивний, на семінарських заняттях – 

репродуктивно-творчий, при індивідуальній роботі – 

творчо-репродуктивний) [151, с. 90]. Така відмінність є 
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принциповою, оскільки загальнолюдські й професійні 

цінності стають надбанням особистості професіонала в 

тому випадку, якщо вони привласнюються, виробляються 

в процесі не тільки пізнавальної, але й перетворювальної 

діяльності. 

Особливе значення, на думку вчених (С. Годник, 

B. Сластьонін та ін.), здобуває продуктивний характер  

діяльності студентів, що орієнтована на одержання 

освітнього продукту [35; 138] й дозволяє майбутньому 

соціальному педагогу пройти шлях перетворення знань і 

вмінь у кінцевий результат власної професійної 

діяльності, який, за В. Давидовим,  включає пізнавально-

практичний, культурний і „новий духовний продукт” [40; 

41].  

Даний продукт – це завжди особистісно значимий 

творчий результат самостійної діяльності, у якому 

відображається внутрішня мотивація студента, певний 

рівень знань, умінь і навичок, індивідуальних 

особливостей і здатностей, навчальних дій і власного 

внутрішнього осмислення й переробки теоретичної й 

емпіричної інформації.   

Продуктивний характер  діяльності студентів у 

процесі практики має принципове значення для побудови 

траєкторії подальшого особистісно-професійного 

розвитку з урахуванням закономірності, відзначеної 

Н. Кузьміною, яка полягає в тому, що тільки продуктивне 

рішення професійних завдань стимулює самореалізацію 

творчих потенціалів суб’єктів на шляху до вершин 

професіоналізму й продуктивності творчої діяльності. 

Непродуктивне рішення професійних завдань приводить 

до самоблокування творчих потенціалів [84, с. 106.] 

Наступною особливістю практики є зміст 

здійснюваної діяльності. Принциповим для визначення 

даної особливості є позиція А. Вербицького, що в 

практиці, як навчально-професійній формі, студент 

здійснює дії й учинки, що відповідають нормам власне-

професійних і соціальних відносин фахівців, які 
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вступають (у процесі колективно-розподільної праці) у 

міжособистісні взаємодії й спілкування [20]. 

Це має особливе значення для формування 

професійної готовності майбутніх соціальних педагогів. 

По-перше, особливістю професійної діяльності 

соціального педагога є колективний характер її 

здійснення, по-друге, основним змістом професійної 

діяльності спеціалістів є соціальна взаємодія як особливий 

вид відносин суб’єктів діяльності.  

В освітньому середовищі навчального закладу 

набір таких суб’єктів обмежений діапазоном «викладачі – 

інші студенти», причому їх поведінка й сама взаємодія 

стереотипізовані як виконуваними соціальними ролями, 

так і декілька штучною впорядкованістю навчально-

виховного процесу, взаємодія виникає із приводу 

виконання відповідних ролей (одні навчають, інші – 

навчаються), предметом взаємодії виступають, перш за 

все, теоретичні знання.   

В освітньо-професійному середовищі бази 

практики студент взаємодіє із множинністю суб’єктів 

(індивід, група, колектив; клієнт, спеціалісти служби, 

представники інших установ, волонтери тощо), чия 

поведінка більш індивідуалізована, а предметом взаємодії 

виступає соціально-педагогічна проблема чи ситуація як 

життєва реалія, які є власне предметом професійної 

діяльності.  

Саме завдяки практиці, у силу зазначених вище 

особливостей, засвоєні в навчанні знання, уміння, навички 

виступають уже не як предмет навчальної діяльності, а як 

засіб діяльності професійної. 

Таким чином, змістом діяльності студентів у 

процесі практики є дії й учинки, що відповідають нормам 

власне-професійних і соціальних відносин фахівців, 

спрямовані на предмет професійної діяльності – 

соціально-педагогічну проблему.  

Наступну особливість діяльності становить 

активізація, оптимізація й гармонізація основних 

механізмів становлення фахівця – професійної соціалізації 
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й професійної індивідуалізації, які, у своїй єдності, 

забезпечують освоєння професії як соціальної ролі, що 

має певний статус і престижність. 

З точки зору К. Абульханової-Славської механізми 

соціалізації-індивідуалізації розкриваються через аналіз 

рішення суб’єктом соціальних задач, які до нього 

пред’являються, при цьому  соціальна задача трактується 

як „форма специфічного включення індивіда в дійсність, 

це форма організації, обмеження й одночасно актуалізації 

його активності... Задача є формою включення 

особистості в соціальну діяльність. З одного боку, зміст 

задачі включає соціально-типові умови й вимоги 

суспільно необхідної діяльності, адресовані саме 

особистості, з іншого особистість так чи інакше ставиться 

до задачі, і саме це ставлення визначає засіб включення в 

рішення задачі, а далі й засіб здійснення й регуляції” [1, с. 

186 – 187]. 

Початок професійного навчання ставить студента 

в ситуацію соціальної задачі, але соціальна діяльність, у 

яку він включається, –   освітня. Уведення в освітній 

простір практики в реальних умовах професійної дійсності 

додає ще одну соціальну задачу – навчально-професійну.  

Якщо таке уведення  відбувається вже на початку 

професійного навчання, носить масштабний і системний 

характер, супроводжується ускладненням ситуації й 

збільшенням самостійності суб’єкта діяльності, то 

професійна соціалізація йде спочатку паралельно з 

освітньою, а пізніше підпорядковує останню, що 

забезпечує зміну академічної готовності до професійної 

діяльності на власне професійну готовність, забезпечує 

професійну адаптацію ще до початку самостійної 

професійної діяльності. 

Регулюючий вплив професійної соціалізації на 

процес становлення професіонала проявляється, по-перше, 

через пред’явлення  системи вимог до людини як 

реального чи потенційного учасника суспільного 

виробництва й, по-друге, через стимулювання активності 
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особистості в напрямку максимальної відповідності цим 

вимогам. 

У власне навчальній діяльності до студента 

доводиться певна професіограма як „зведення знань про 

професію й про систему вимог, що пред’являються до 

людини тієї чи іншої спеціальності, професії чи їхньої 

групи” [121, с. 36 – 37]. Ці знання дають студенту змогу 

створити доволі узагальнені уявлення про зміст 

засвоюваної професійної діяльності, умови її реалізації, 

критерії оцінки її ефективності тощо. 

Практика конкретизує ці знання, поглиблює та 

розширює їх, а головне – персоніфікує завдяки 

безпосередній участі в професійній діяльності, 

примірюванню існуючих еталонних вимог до себе як до 

майбутнього спеціаліста.  

Опосередкування еталонних вимог через систему 

вимог реальних, що пред’являються до студента під час 

практики з боку академічних керівників, керівництва й 

спеціалістів установи, де проходить практика, клієнтів 

сприяє засвоєнню соціальних системних якостей 

професіонала, до яких К. Абульханова-Славська відносить 

систему цінностей, установок, потреб, бажань, 

переконань, характерних для даної професійної спільноти 

і які є основою для формування індивідуальних системних 

якостей конкретного представника цієї спільноти [1, 

с. 38]. 

Проблема соціалізації пов’язана з питанням про 

інститути соціалізації, під якими розуміють „систему 

спеціально створених або таких, що склалися природно, 

установ і органів, функціонування яких спрямовано на 

розвиток індивідів, перш за все шляхом освіти й 

виховання” [121, с. 34].  

Практика в професійній соціалізації об’єднує 

зусилля двох суб’єктів соціалізації – вищого навчального 

закладу й установи, що виступає в якості бази практики, 

через яких на соціалізацію індивіда впливають інститут 

освіти й інститут соціальної роботи, що, безумовно, 

збагачує професійну соціалізацію студентів. Існуючі при 
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цьому розбіжності вимог і механізмів впливу на розвиток 

індивіда, при правильному їх використанні,  створюють 

протиріччя як діалектичну основу для розвитку суб’єкта 

навчально-професійної діяльності. 

Вочевидь, що соціалізація як форма соціального 

регулювання, супроводження становлення професіонала, 

має суттєвий вплив на цей процес. Однак цей вплив 

залежить від ступеню прийняття індивідом 

професіоналізації як задачі, розуміння її ролі, наявності в 

індивіда певних якостей. Тут ми маємо справу із 

професійною індивідуалізацією, яку можна визначити як 

„прямий або опосередкований (регуляторний) вплив 

індивідуальності особистості на процес її 

професіоналізації, а також формування видів активності” 

й основними феноменами якої є індивідуальний спосіб і 

індивідуальний стиль діяльності й професіоналізації в 

цілому [121, с. 38]. 

Практика як діяльність, що здійснюється в 

реальних умовах соціально-професійного середовища, 

представленого множинністю суб’єктів власне 

професійної й навчально-професійної діяльності, 

актуалізує механізми соціального порівняння й рефлексії 

й, тим самим, створює умови для виявлення й адекватного 

розуміння своєї індивідуальності майбутніми 

спеціалістами, а за умови ефективного педагогічного 

впливу – усвідомленого й цілеспрямованого використання 

в побудові індивідуальної освітньої й професійної 

траєкторії розвитку особистості.  

Таким чином, у процесі практики професійна 

соціалізація йде спочатку паралельно з освітньою, а 

пізніше підпорядковує останню, що забезпечує зміну 

академічної готовності до професійної діяльності на 

власне професійну готовність, забезпечує професійну 

адаптацію ще до початку самостійної професійної 

діяльності. Об’єднання зусиль вищого навчального 

закладу й бази практики як суб’єктів соціалізації збагачує 

професійну соціалізацію студентів, існуючі при цьому 

розбіжності вимог і механізмів впливу на розвиток 
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індивіда, при правильному їх використанні, створюють 

протиріччя як діалектичну основу для розвитку суб’єкта 

навчально-професійної діяльності. Практика актуалізує 

механізми соціального порівняння й рефлексії, створює 

умови для виявлення й адекватного розуміння своєї 

індивідуальності майбутніми спеціалістами, а за умови 

ефективного педагогічного впливу – усвідомленого й 

цілеспрямованого використання в побудові індивідуальної 

освітньої й професійної траєкторії розвитку особистості.  

Наступним компонентом практики як освітнього 

процесу є   діяльнісний, який відбиває  взаємодію 

суб’єктів навчання. У контексті цього компоненту 

важливими є принципові відмінності практики, виділені 

С. Харченком [151, с. 90]: 

- форма взаємодії викладача й студента – 

відношення „суб’єкт-суб’єкт” (у лекційному блоці – 

„суб’єкт-об’єкт”, на семінарських заняттях – „суб’єкт-

суб’єкт”, при індивідуальній роботі – „суб’єкт-об’єкт-

суб’єкт”); 

 - роль викладача в процесі практики – коригуюча 

(у лекційному блоці – керівна, на семінарських заняттях – 

координуюча, при індивідуальній роботі – спрямовуюча).  

У своїх дослідженнях К. Абульханова-Славська, 

О. Пєхота, Л. Подимова, В. Сластьонін до провідних 

характеристик суб’єкта діяльності відносять активність і 

дієвість людини, що виявляються в єдності 

цілепокладання й цілездійснення, а суб’єктність 

розглядається як здатність людини внести нове в 

навколишню дійсність і власний внутрішній світ [1; 120; 

138]. 

Суб’єктність означає здатність особистості до 

самостійного, автономного ініціювання, керування, оцінки 

та особистого самовизначення в процесі діяльності. Цю 

здатність визначають такі чинники: свобода в прийнятті 

рішень, відповідальність за вибір рішення, творче 

перетворення ситуації, на яку спрямована діяльність, 

накопичення індивідуального досвіду з іншими 
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суб’єктами діяльності у вирішенні завдань, перенесення 

досвіду діяльності [88]. 

Саме в результаті становлення суб’єктності 

студента в ході професійного навчання відбувається 

якісний стрибок у розвитку індивіда – він стає 

професіоналом, у нього формується готовність до 

професійної діяльності, структура професійно важливих 

якостей і система професійної діяльності. 

У процесі практики зміщення ролі викладача з 

керівної, координуючої, спрямовуючої позицій на 

корегуючу, звільняє ці позиції для студента, що відповідає 

високому рівні індивідуалізації праці соціального 

педагога, у силу чого він виступає управлінцем і по 

відношенню до себе, як до суб’єкта праці, і по 

відношенню до клієнта як до об’єкту соціально-

педагогічного впливу.  

Це ставить студента в ситуації вибору й  

відповідальності за процес та результат своєї діяльності, 

що, з точки зору сучасних дослідників, стимулює набуття 

особистісними цінностями майбутнього фахівця статусу 

професійно значущих [159]. 

За А. Петровським, „вільне прийняття на себе 

відповідальності за невідомий заздалегідь розвиток подій, 

яке може бути описане як вільний вибір відповідальності 

чи як відповідальний вибір свободи є характеристикою 

особистісної зрілості, що, на нашу думку, є свідченням 

професійного аксіогенезу майбутнього педагога” [131, 

с. 75].  

Відповідно, професійний аксіогенез напряму 

залежить від здатності особистості приймати на себе 

відповідальність у „ситуації деонтологічного вибору”, а 

для цього необхідною передумовою є осмисленість 

майбутнім фахівцем себе у всіх часових аспектах 

суб’єктивної реальності [137, с. 160].  

Таким чином, діяльнісний компонент практики як 

освітнього процесу характеризується суб’єкт-суб’єктною 

взаємодією викладача й студента, активним опануванням 

студентом керівною, координуючою, спрямовуючою 
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ролями, що абсолютно відповідає позиції професіонала в 

соціально-педагогічній взаємодії й стимулює набуття 

особистісними цінностями майбутнього фахівця статусу 

професійно значущих. 

Наступним компонентом практики як освітнього 

процесу є організаційний, який включає систему 

керування процесом досягнення заданих і виникаючих 

цілей. Актуальність цього компоненту  обґрунтована 

Л. Міщик: успішність освітнього процесу залежить не 

тільки від того, що засвоюється (зміст навчання), але й від 

того, як засвоюється: індивідуально або колективно, в 

авторитарних або гуманістичних умовах, з опорою на 

увагу, сприйняття, памʼ ять або на весь особистісний 

потенціал людини, за допомогою репродуктивних або 

активних форм і методів [106].  

У контексті запропонованих підходів управління 

освітнім процесом практики ми розуміємо як створення 

таких зовнішніх умов, що оптимізують і спрямовують 

саморозвиток професіонала, в основі якого є актуалізація 

студентом субʼ єктної позиції в освітньому процесі, 

осмислення ним професійної дійсності з позиції „Я-діячˮ , 

професійне самовизначення як результат рефлексивної 

діяльності.  

Звідси основне завдання управління – організація 

рефлексивної діяльності майбутніх соціальних педагогів, 

яка полягає у визначенні цінностей рефлексії (відкриття 

особистісних смислів і породження нового образу „Я” – 

особистість-професіонал, ціннісне осмислення життя 

свого „Я”, самовизначення в смисложиттєвих цілях й ін.) і 

саморозвитку (індивідуальний життєвий шлях 

самовизначення, спосіб знаходження особистістю 

людської сутності, показник професійної зрілості, 

професійної культури, якості професійної компетентності, 

суверенне право вибору індивідуальної траєкторії й ін.) у 

професійній підготовці студентів. 

Рефлексія, включена в навчальну діяльність, є 

показником суб’єктності й дозволяє особистості 

регулювати власну активність, впливати на систему норм і 
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стандартів, управляти пізнавальною й практичною 

діяльністю. 

За своєю формою таке управління є діалогово-

діяльнісним, тому що побудоване на підтримці 

безперервного діалогу педагога й студента як основних 

суб’єктів педагогічної взаємодії з метою стимулювання 

професійної активності студентів [42; 155], а за своєю 

спрямованістю – фасилітативним керуванням (від англ. to 

facilitate – полегшувати, сприяти, створювати сприятливі 

умови). 

Фасилітативне керування забезпечує ініціювання й 

стимулювання навчально-професійної діяльності 

студентів на основі сприяння й співробітництва при 

розробці індивідуальної освітньої й професійної 

траєкторії, забезпечує прагнення до досягнення 

індивідуальних цілей студентів у професійній діяльності 

[27]. 

Такі особливості управління в освітньому процесі 

практики не тільки сприяють оптимізації особистісно-

професійного становлення майбутніх соціальних 

педагогів, а й забезпечують його підготовку до реалізації 

фасилітативної функції соціально-педагогічної діяльності, 

виконання ролі фасилітатора [64, 52 – 58.]. 

При такому підході ми, спираючись на доробок 

Ю. Галагузової [30, c. 12], розуміємо практику, 

насамперед, як процес оволодіння різними видами 

професійної діяльності, у якому навмисно створюються 

умови для самопізнання, самовизначення студента в 

різних професійних ролях і формується потреба 

самовдосконалення в професійній діяльності. 

Організаційний компонент освітнього процесу в 

сукупності з технологічним компонентом забезпечує 

досягнення, діагностику й оцінку намічених результатів. 

При цьому слід ураховувати, що практика має свої 

внутрішні особливості, що об’єктивно сприяють 

оптимальному досягненню намічених результатів, зокрема 

–  інтраситуативний рівень саморегуляції засвоюваної 

діяльності (у лекційному блоці – предметно-ситуативний, 



 40 

на семінарських заняттях – діалогічний, при 

індивідуальній роботі – інтерактивний) [151, с. 91]. 

Рівень саморегуляції діяльності, яка засвоюється, є 

системним психологічний критерієм ефективності 

навчання [80, c. 313 – 314], інтраситуативний рівень 

займає вищу, четверту позицію, тобто навчально-

професійна діяльність студентів у процесі практики є 

самою ефективною в порівнянні з іншими видами 

діяльності студентів. 

Ступінь готовності кожного студента як суб’єкта 

освітнього процесу  оцінюється за так званими освітніми 

результатами. За думкою А. Хуторського, під освітніми 

результатами потрібно розуміти зовнішні й внутрішні 

продукти діяльності учасників освітнього процесу, при 

цьому розглядати освітню продукцію учня необхідно у 

взаємозв’язку її зовнішнього матеріалізованого прояву із 

внутрішнім – особистісними якостями, які проявлялися, 

формувалися й розбудовувалися в його діяльності [154, 

с. 99 – 107].  

Зовнішні освітні продукти в навчальній практиці 

можуть бути виражені у формі плана-щоденника 

проходження практики, аналітичних довідок, проектів 

індивідуальної або групової професійної діяльності, звітів, 

виступів на проект- та експерт-семінарах, підсумкових 

конференціях, результатах практичної діяльності тощо. 

Внутрішні – це особистісні збільшення знань, умінь, 

навичок, засвоєні способи дій, розвиті здібності, мотиви, 

ставлення тощо, які, у процесі взаємодії між собою, 

формуються в складні інтегровані утворення, яким, 

зокрема, є професійна готовність.  

Принципове значення для нашого дослідження є 

положення про органічний зв’язок змісту діяльності 

студента й становленням тих особистісних якостей, які 

цьому змісту відповідають, обґрунтоване А. Хуторським. 

За його твердженням, пізнаючи в процесі навчальної 

практики реальну професійну дійсність, студент виконує 

наступні види діяльності: 
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1. пізнання (освоєння) об’єктів і суб’єктів 

різних галузей професійної діяльності; 

2. творення студентом особистісного 

освітнього продукту як еквівалента власного освітнього 

збільшення; 

3. самоорганізація попередніх видів 

діяльності – пізнання й творення [157; с. 329 – 333]. 

При здійсненні студентами вищезазначених видів 

освітньої діяльності виявляються відповідні  якості 

особистості: 

1. когнітивні (пізнавальні) якості – уміння 

відчувати навколишнє середовище, ставити питання, 

відшукувати причини явищ, позначати своє  розуміння чи 

нерозуміння проблеми;  уміння професійно бачити й 

відчувати досліджуваний обʼ єкт, розвита працездатність;  

інтелектуальні якості: допитливість, ерудованість, 

вдумливість, кмітливість, здатність до аналізу й синтезу, 

до аналогії, пошук проблем, схильність до експерименту, 

уміння формулювати проблеми й гіпотези, виконувати 

теоретичні й експериментальні дослідження, робити 

висновки й узагальнення, володіння способами 

розв’язання різних проблем; 

уміння аргументувати свою діяльність і отримані 

результати, самовизначатися в умовах вибору, 

захопленість, оперативність дій; 

уміння зрозуміти й оцінити іншу точку зору, 

вступити в змістовний діалог чи конструктивну 

суперечку; 

структурно-системне бачення досліджуваних 

обʼ єктів і областей професійної діяльності: сутність, 

причинно-наслідкові й інші звʼ язки, просторова й часова 

ієрархія  тощо; 

орієнтація у фундаментальних проблемах 

професійної діяльності, нестандартність мислення; 

здатність втілювати знання, що здобуваються, у 

духовні й матеріальні форми, будувати на їхній основі 

свою наступну діяльність; 
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уміння зіставляти власні освітні результати із 

професійними аналогами й освітніми результатами інших 

студентів, оцінювати їх і допрацьовувати. 

2. креативні (творчі) якості – гнучкість розуму, 

розкутість думок і почуттів;  

емоційно-образні якості: натхненність, емоційний 

підйом у творчих ситуаціях; 

образність, асоціативність, почуття новизни, 

незвичайного, чуйність до протиріч, здатність до творчого 

сумніву, до емпатії; 

ініціативність, винахідливість, кмітливість, 

проникливість, уміння бачити знайоме в незнайомому;  

подолання  стереотипів, здатність виходу в іншу  

площину чи простір при вирішенні проблеми;  

наявність своєї думки, сміливість поглядів, 

упевненість у своїх силах, здатність генерувати нові, 

нестандартні ідеї, що мають загальнолюдську цінність, як 

індивідуально, так і в комунікації; потреба у творчому 

способі життя; 

уміння вести діалог із досліджуваним об’єктом, 

вибирати методи пізнання, адекватні об'єкту; 

прогностичність, здатність до формулювання гіпотез, 

конструювання версій; 

3. методологічні (організаційно-діяльнісні) якості 

– усвідомлення своїх індивідуальних діяльнісних 

особливостей, рис характеру, оптимальних умов 

діяльності; 

здатність усвідомлення цілей навчальної 

діяльності й уміння їх пояснити; усвідомлення мотивації в 

різних видах діяльності, пристрастей у професійній сфері; 

усвідомлена цілеспрямованість: уміння ставити 

мету, розробляти програму її досягнення, завзятість у 

досягненні мети; 

здатність до нормотворчості: уміння 

сформулювати правила діяльності, спрогнозувати 

результати; 
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навички самоорганізації: планування діяльності, 

корекція етапів і способів діяльності, її впорядкованість 

тощо; 

самоаналіз і самооцінка, володіння методами 

рефлексивного мислення; 

здатність взаємодії з іншими субʼ єктами 

навчальної й професійної діяльності, комунікативність; 

здатність організувати діяльність і творчість інших 

(організаційно-педагогічні якості) [154, с. 127 – 138]. 

Таким чином, практика створює найбільш 

сприятливі умови для активізації й оптимізації процесу 

професійно-особистісного становлення майбутніх 

соціальних педагогів. Тому оптимізація діяльності 

студента в процесі пізнання професійної реальності як 

гарантія досягнення запланованих результатів вимагає  

особливого змісту завдань, різних способів роботи та 

їхньої послідовності, спеціально підготовленої взаємодії 

студентів з освітньо-професійним середовищем, з 

педагогами, спеціалістами соціально-педагогічних служб, 

установ і організацій, між собою, спеціально відібраних 

засобів навчання. 

Організація практики як освітнього процесу 

оптимізує її функції в особистісно-професійному 

становленні індивіда. 

Узагальнення наукових позицій щодо місця й ролі 

практики у професійній підготовці майбутніх соціальних 

педагогів [24; 30; 34; 36; 59; 106; 107; 146] дозволяє 

визначити перелік її функцій та їх змістовне наповнення  

наступним чином:  

 Адаптаційна – студент не тільки 

ознайомлюється з різними видами соціальних установ і 

організацією роботи в них, з різними професійними 

спеціалізаціями, а й пристосовується до реальних умов 

професійної діяльності, певного ритму здійснення 

професійних дій, вивчає й розвиває власні адаптаційні 

ресурси, опановує адаптаційні механізми  виконання 

спектру професійних ролей; 
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 Навчальна – отримані в процесі теоретичної 

підготовки знання перевіряються практикою, знаходять 

втілення в індивідуальній діяльності студента, 

стимулюється й оптимізується формування й розвиток 

загальнопрофесійних і спеціальних знань, умінь і навичок 

майбутнього фахівця як суб'єкта професійної діяльності; 

 Розвиваюча – стимулюється розвиток 

студента як особистості, підготовка його до самостійного 

творчого життя, до справжньої самореалізації шляхом 

створення умов для самовизначення, саморозвитку, 

надання широкого вибору можливостей у різних видах 

діяльності й оцінного відношення наставників до того або 

іншого вибору студента; 

 Виховна –  відбувається формування стійкої 

системи емоційно-ціннісних і нормативно-поведінкових 

відносин до соціальної дійсності, до освоюваної професії, 

до самого себе; 

 Діагностична – у реальній професійній 

діяльності виявляються особистісні й професійні якості 

майбутнього соціального педагога, ступінь, рівень 

сформованості різних компонентів його професійної 

готовності, спрямованість професійних переваг (до 

соціальних служб, об’єктів соціально-педагогічної  

діяльності, певних видів і характеру професійної 

діяльності), професійні обмеження; 

 Прогностична – змістовне розкриття сутності 

майбутньої професії, стабілізація потреби індивіда в її 

освоєнні, розкриття перспективи його професійного 

розвитку й особистісного росту; 

 Стимулююча – відбувається самопізнання, 

самоактуалізація, самореалізація особистості, становлення 

студента як суб’єкта діяльності й освітнього процесу, 

розширюється діапазон освоюваної професійної 

діяльності, підвищується її ефективність; 

 Соціально-інтегративна – включення 

студента в інтегративну освітньо-науково-виробничу 

діяльність, передача й засвоєння досвіду інтеграції 
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навчальних, наукових і практичних знань й умінь, 

розкриття величезних потенційних можливостей даного 

процесу; 

 Системоутворююча – відбувається 

формування особистості професіонала як цілісного 

утворення в єдності знань, умінь та навичок, професійно-

важливих якостей та ціннісних установок; 

 Функція гармонізації – врівноважуються 

процеси соціалізації й індивідуалізації,  формується 

феномен самовиховання, який виступає внутрішнім 

регулятором двох найважливіших мотиваційних сфер – 

індивідуальної „хочу” і суспільної „треба”, забезпечується 

єдність особистісного й професійного становлення 

індивіда.  

Висновки: 

1. Особистісне включення студента в процеси 

пізнання й оволодіння вміннями, здійснення ним у процесі 

практики дій і вчинків, які відповідають нормам власне-

професійних і соціальних відносин фахівців, забезпечує не 

тільки цілісне засвоєння професійної діяльності в єдності 

предметного, змістового, організаційно-управлінського, 

етичного, технологічного й результативного аспектів, а й 

засвоєння професійної культури в єдності раціонального й 

емоціонального компонентів, що забезпечує формування 

професійної готовності майбутнього спеціаліста й надає 

завершеності процесу його особистісно-професійного 

становлення.  

Практика є формою навчально-професійної 

діяльності, компонентом системи, який логічно, 

послідовно трансформує зміст навчання від навчального 

предмету через предмет навчальної діяльності до 

предмету діяльності  професійної й, таким чином, 

довершує цілісний зміст засвоюваної студентом 

професійної діяльності.  

2. Актуалізація можливостей практики, 

оптимізація її місця й ролі в особистісно-професійному 

становленні індивіда в цілому, й у формуванні такої 
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характеристики особистості як професійна готовність, 

зокрема, відбувається за умови, що вона проектується як 

різновид освітнього процесу. 

У контексті особистісно-діяльнісного підходу 

практика розуміється насамперед як процес оволодіння 

різними видами професійної діяльності, у якому навмисно 

створюються умови для самопізнання, самовизначення 

студента в різних професійних ролях, формується потреба 

самовдосконалення в професійній діяльності, тобто 

відбувається педагогічно обґрунтована, послідовна, 

безупинна зміна стану студентів як суб’єктів навчання з 

метою формування професійної готовності до майбутньої 

соціально-педагогічної діяльності. 

У контексті системного підходу практика виступає 

як системний об’єкт у єдності цільових, змістовних, 

діяльнісних, організаційних, технологічних, часових й 

інших характеристик. 

3. Головною метою практики є  підготовка 

фахівців, які здатні до творення не тільки особистісно, але 

й суспільно значимих продуктів діяльності (зміни 

(самозміни) індивідів, груп, спільностей, систем 

соціальних зв’язків і взаємодій різного рівня)), уміють 

знаходити продуктивні рішення різноманітних і 

багаторівневих соціально-педагогічних проблем й 

ефективні способи їх профілактики, готові до активного 

впливу на розвиток професійної діяльності й професійної 

спільності, здатні брати на себе соціальні й етичні 

зобов’язання в контексті професії, гарантуючи результат, 

очікуваний суспільством. Основою реалізації даної мети 

виступає формування професійної готовності майбутніх 

педагогів у процесі пізнання й освоєння професійної 

діяльності. 

4. Провідним елементом змістовного 

компоненту практики є навчально-професійна діяльність 

студентів, яка відрізняється умовами (реальна професійна 

дійсність, що забезпечує інтеграцію освітнього й 

професійного середовища), змістом (студент здійснює дії 

й учинки, що відповідають нормам власне-професійних і 
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соціальних відносин фахівців, спрямовані на предмет 

професійної діяльності – соціально-педагогічну 

проблему), творчим характером, місцем у особистісному 

формуванні спеціаліста (оптимізація й гармонізація 

процесів професійної соціалізації й професійної 

індивідуалізації).  

5. Діяльнісний компонент практики як освітнього 

процесу характеризується суб’єкт-суб’єктною взаємодією 

викладача й студента, активним опануванням студентом 

керівною, координуючою, спрямовуючою ролями, що 

абсолютно відповідає позиції професіонала в соціально-

педагогічній взаємодії й стимулює набуття особистісними 

цінностями майбутнього фахівця статусу професійно 

значущих. 

6. Провідним елементом організаційного 

компоненту освітнього процесу є управління, яке ми 

розуміємо як створення таких зовнішніх умов, що 

оптимізують і спрямовують саморозвиток професіонала, в 

основі якого є актуалізація студентом субʼ єктної позиції 

в освітньому процесі, осмислення ним професійної 

дійсності з позиції „Я-діяч”, професійне самовизначення 

як результат рефлексивної діяльності. За своєю формою 

таке управління є діалогово-діяльнісним, тому що 

побудоване на підтримці безперервного діалогу педагога й 

студента з метою стимулювання професійної активності 

студентів, а за своєю спрямованістю – фасилітативним 

керуванням, яке забезпечує ініціювання й стимулювання 

навчально-професійної діяльності студентів на основі 

сприяння й співробітництва при розробці індивідуальної 

освітньої й професійної траєкторії, забезпечує прагнення 

до досягнення індивідуальних цілей студентів у 

професійній діяльності. 

7. Виконання студентом у процесі навчальних 

практик таких видів діяльності як пізнання (освоєння) 

об’єктів і суб’єктів різних галузей професійної діяльності, 

творення студентом особистісного освітнього продукту  

як еквівалента власного освітнього збільшення, 

самоорганізація пізнання й творення забезпечує 
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формування відповідних груп особистісних якостей: 

когнітивних (пізнавальних), креативних (творчих), 

методологічних (організаційно-діяльнісних), які є 

професійно важливими й впливають на успішність 

соціально-педагогічної діяльності. 

8. Суттєві характеристики практики як освітнього 

процесу забезпечують виконання системи функцій, які 

оптимізують процес професійно-особистісного 

становлення майбутніх соціальних педагогів: 

пристосування до реальних умов і ритму професійної 

діяльності, опанування адаптаційних механізмів  

виконання спектру професійних ролей; формування й 

розвиток загальнопрофесійних і спеціальних знань, умінь і 

навичок майбутнього фахівця як суб’єкта професійної 

діяльності; розвиток студента як особистості, готової до 

самостійного творчого життя, до справжньої 

самореалізації; формування стійкої системи емоційно-

ціннісних і нормативно-поведінкових відносин до 

соціальної дійсності, до освоюваної професії, до самого 

себе; виявлення особистісних й професійних якостей 

майбутнього соціального педагога, ступінь, рівень 

сформованості різних компонентів його професійної 

готовності, спрямованість професійних переваг, 

професійні обмеження; розкриття сутності майбутньої 

професії, стабілізація потреби індивіда в її освоєнні, 

розкриття перспективи його професійного розвитку й 

особистісного росту; самопізнання, самоактуалізація, 

самореалізація особистості, становлення студента як 

суб’єкта діяльності й освітнього процесу, розширення 

діапазону освоюваної професійної діяльності, підвищення 

її ефективності; включення в інтегративну освітньо-

науково-виробничу діяльність, передача й засвоєння 

досвіду інтеграції навчальних, наукових і практичних 

знань й умінь; формування особистості професіонала як 

цілісного утворення в єдності знань, умінь та навичок, 

професійно-важливих якостей та ціннісних установок; 

урівноваження процесів соціалізації й індивідуалізації,  

формування феномену самовиховання. 
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1.3. Діагностика сформованості професійної 

готовності майбутніх соціальних педагогів 

 

Діагностування сформованості професійної 

готовності майбутніх соціальних педагогів виконує 

сукупність наступних функцій: 

нормативну – полягає в доведенні до студента й 

усвідомленні ним критеріїв і показників сформованості 

професійної готовності; 

оціночну – полягає у визначенні рівня професійної 

готовності, фактично досягнутого студентом на певному 

етапі практичного навчання, а також здійсненої динаміки 

на основі порівняння попереднього й актуального станів; 

прогностичну – полягає у визначенні перспективи 

зміни рівня  сформованості професійної готовності 

студента; 

стимулюючу – полягає в розкритті індивідуальних 

можливостей студента в професійному 

самовдосконаленні; 

корекційну – полягає у своєчасному виявленні й 

виправленні негативних тенденцій в індивідуальному 

процесі формування професійної готовності;  

конструктивну – полягає у визначенні цілей 

особистісного й професійного розвитку й знаходженні 

ефективних шляхів їхньої реалізації. 

Таким чином, діагностування професійної 

готовності майбутніх соціальних педагогів – це не тільки 

виявлення наявного рівня професійної готовності 

студента, а також визначення можливих індивідуальних 

шляхів удосконалювання, основа для визначення 

студентом актуальних і довгострокових цілей свого 

особистісного й професійного розвитку й знаходження 

ефективних шляхів їхньої реалізації, тобто воно має 

індивідуально-гуманістичну спрямованість. 

У зв’язку з тим, що метою практики як освітнього 

процесу ми вважаємо формування професійної готовності 

майбутніх соціальних педагогів, а компонентами цього 

утворення – ціннісно-смисловий, операційний і 
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рефлексивний, то в якості критеріїв сформованості 

професійної готовності фахівців ми визначаємо ціннісно-

смисловий, операційний і рефлексивний критерії. 

Ми виділяємо три рівні сформованості 

професійної готовності майбутніх соціальних педагогів: 

низький, середній і високий. З нашої точки зору 

трирівнева шкала є більш оптимальним варіантом, бо, з 

одного боку,  дає повну картину процесу формування 

готовності студентів до соціально-педагогічної діяльності, 

що, у свою чергу, створює умови для своєчасної корекції 

процесу практичної підготовки, а з іншого є більш 

зручною для інтерпретації й порівняння отриманих у ході 

експерименту даних для наступного викладу й сприйняття 

загальних результатів дослідження. 

Становлення кожного компонента, що входить до 

структури професійної готовності, пов’язане з 

формуванням його характеристик і властивостей як 

частини цілісної системи. Кожний компонент має своє 

змістовне наповнення, аналіз якого дозволяє виділити ті 

показники, що будуть використовуватися в діагностуванні 

сформованості професійної готовності майбутніх 

соціальних педагогів.   

Першим критерієм, згідно обґрунтованої нами 

структури професійної готовності майбутніх соціальних 

педагогів, є ціннісно-смисловий критерій сформованості 

готовності, який відображає позитивну настанову на 

професійну діяльність на основі системи мотиваційно-

ціннісних ставлень особистості до призначення професії, 

професійної діяльності, професійного спілкування, прояву 

себе в професії, набутих особистісних смислів опанування  

соціально-педагогічною діяльністю. 

Цей критерій характеризує усвідомлення 

значимості соціально-педагогічної роботи, інтерес до 

соціально-педагогічної професії й схильність займатися 

нею, потреба в спілкуванні й роботі з людьми, а також 

чітке розуміння особистістю  мети й мотивів, що 

спонукують до опанування професією, до здійснення 
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професійної  діяльності й породжують  позитивно-

емоційне  ставлення до них. 

Даний критерій відображає мотиви, цілі, потреби в 

професійних знаннях, в оволодінні ефективними 

способами організації професійної  діяльності й взаємодії 

з окремими особистостями або установами й іншими 

суб’єктами соціально-педагогічної взаємодії, потреби в 

самовихованні, саморозвитку, ціннісні установки 

актуалізації в професійній діяльності, стимулює творчий 

прояв фахівця.  

З нашої точки зору основними й одночасно 

достатніми показниками сформованості цього компоненту 

професійної готовності є усвідомленість соціальної й 

особистісної значимості професії; стійке позитивно-

емоційне ставлення до соціально-педагогічної діяльності; 

прагнення до опанування професією й самореалізації в 

ній; усвідомленість, стійкість і дієвість мотивів вибору 

професії й професійної діяльності. 

Відповідно, змістовні характеристики рівнів 

сформованості ціннісно-смислової готовності 

представлені в табл. 1.  

 

Таблиця 1  

Ціннісно-смисловий критерій сформованості 

готовності студентів до професійної діяльності 

Рівні 

сформованості 

Змістовні характеристики 

Високий 

 

Студент демонструє високий рівень 

усвідомленості особистісної й соціальної 

значимості соціально-педагогічної 

діяльності; 

Наявне стійке позитивно-емоційне 

ставлення до соціально-педагогічної 

діяльності; 

Присутнє стійке прагнення до 

опанування професією, до саморозкриття 

й самоствердження в ній; 
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Професійні мотиви усвідомлені, стійкі, 

дієві, сформовані в системі. 

Середній 

 

Студент демонструє достатній рівень 

усвідомленості соціальної значимості 

соціально-педагогічної діяльності, але її 

особистісна значимість усвідомлена 

недостатньо; 

Студент демонструє позитивно-емоційне 

ставлення до окремих видів соціально-

педагогічної діяльності; 

Прагнення до опанування професією, до 

саморозкриття й самоствердження в ній 

носить нестійкий характер; 

Професійні мотиви до певної міри 

усвідомлені, стійкі, але недостатньо дієві, 

в системі сформовані недостатньо. 

Низький 

 

Соціальна й особистісна значимість 

професії не усвідомлюються; 

Позитивно-емоційне ставлення до 

соціально-педагогічної діяльності 

проявляється ситуативно або не 

проявляється взагалі; 

Відсутня настанова на опанування 

соціально-педагогічною діяльністю, на 

активний прояв себе в професії; 

Усвідомленість, стійкість, дієвість 

професійних мотивів проявляються в 

недостатній мірі або не проявляються 

взагалі.   

 

Другим критерієм, згідно обґрунтованої нами 

структури професійної готовності майбутніх соціальних 

педагогів, є операційний, що відбиває  здатність 

спеціаліста реалізовувати необхідні в контексті даної, у 

нашому випадку соціально-педагогічної, ситуації 

професійні функції на основі опанованих способів 
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професійної дії та розвиненої системи професійних 

здібностей. 

У психолого-педагогічній літературі 

(О. Безпалько, М. Галагузова, Н. Заверико, І. Звєрєва, 

Р. Овчарова та ін.) склався підхід, згідно якому в системі 

професійних здібностей виділяють дві великі групи [10; 

29; 46; 60; 65; 114]:  

1) загальнопедагогічні, які є універсальною 

основою для виконання функцій професійної діяльності; 

2) спеціальні (охоронно-захисні, 

попереджувально-профілактичні, корекційно-

реабілітаційні, соціально-терапевтичні тощо), які 

актуалізуються при виконанні певного напряму або виду 

професійної діяльності. 

 При цьому перелік здібностей як у першій групі, 

так і в другій, у різних авторів не співпадає. 

Ми обмежуємося першою групою, спираючись на 

точку зору Ю. Галагузової, Г. Сорвачевої, Г. Штинової, 

які виділяють наступні групи загальнопедагогічних 

здібностей соціального педагога [30, c. 9]: 

- комунікативні, що забезпечують оволодіння 

інструментарієм індивідуальної й групової комунікації, 

уміння будувати взаємини з колегами й клієнтами, 

взаємодіяти  з різними суб’єктами соціально-педагогічної 

діяльності в наданні допомоги клієнтам, реалізовувати 

управлінські рішення у своїй професійній діяльності; 

- організаторські, що дозволяють успішно 

організовувати освітню й практико-орієнтовану діяльність 

клієнтів у різних соціокультурних умовах; 

- діагностичні, що дозволяють визначати причини 

й сутність кризових ситуацій клієнтів; 

- проектувальні, володіння якими забезпечить 

здатність самостійно проектувати соціально-педагогічну 

роботу, вибирати технології, прийнятні й результативні в 

організації соціального виховання, соціальної допомоги й 

інших видів професійного втручання в соціально-

педагогічну ситуацію; 
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- дидактичні, що забезпечують успішність 

трансляції соціальних знань у процесі соціально-

педагогічної діяльності, у тому числі в соціальному 

навчанні й консультуванні клієнтів; 

- аналітичні, необхідні для аналізу й оцінювання 

процесів, явищ і результатів професійної діяльності 

(розчленовувати професійні явища на складові елементи; 

знаходити в теорії соціальної педагогіки ідеї, висновки, 

закономірності, адекватні логіці розглянутого явища; 

проводити пошукову й дослідницьку роботу, абстрактно, 

логічно мислити, використовувати методи аналізу й 

синтезу, індукції й дедукції тощо). 

Для оцінки цієї складової операційної готовності 

ми використовуємо такий показник як повнота 

сформованості комплексу загальнопедагогічних 

здібностей. 

Крім того, з метою оптимізації функцій 

діагностики сформованості професійної готовності можна 

оцінювати рівень сформованості для кожної групи 

здібностей окремо. Це є необхідним також з урахуванням 

науково встановленого явища нерівномірності та 

гетерохронності розвитку здібностей у процесі 

професійного навчання (В. Дружинін, В. Шадриков) [49].  

Ми виходимо з наукової позиції, згідно якої при 

освоєнні будь-якого виду діяльності людина „опираєтьсяˮ  

на деякі раніше освоєні нею правила, способи здійснення  

діяльності. Залежно від глибини проникнення індивіда в 

сутність завдання, що розвʼ язується, характер його 

„опориˮ  на ці правила породжує два, хоча й генетично 

взаємозалежних, але таких, що відрізняються за рівнем 

засвоєння, види діяльності – репродуктивну, коли 

засвоєна інформація відтворюється всього лише в різних 

сполученнях і комбінаціях, і продуктивну, коли раніше 

засвоєні комбінації за аналогією використовуються в 

нових умовах [87]. 

 На цій основі виділяються чотири послідовних 

рівні засвоєння професійної діяльності: 1 – розпізнавання 

(відтворення об’єктів, властивостей, алгоритмів діяльності 



 55 

з підказкою); 2 – відтворення інформації, операцій, 

методів діяльності (алгоритмічна діяльність); 3 – 

продуктивна реконструкція. Виконується не 

алгоритмічно, а з опорою на здогад за „зразкомˮ ; 4 – 

продуктивна творча діяльність. Самостійне 

конструювання програми діяльності [106, с. 93 – 94]. 

Виходячи із цього, ми використовуємо для оцінки 

операційного критерію професійної готовності такий 

показник як співвідношення репродуктивного й 

продуктивного видів діяльності, ступінь розвитку творчих 

якостей та стилю. 

З урахуванням такої суспільної вимоги як науково-

обґрунтований характер соціально-педагогічної 

діяльності, ми використовуємо показник повноти 

теоретичного обґрунтування доцільності здійснюваних 

професійних дій. 

Крім того, зважаючи на перетворювальний, 

практико-орієнтований характер соціально-педагогічної 

діяльності, ми використовуємо такий показник як 

ефективність уживаних дій у контексті даної соціально-

педагогічної ситуації, забезпечення її позитивної 

динаміки. 

Таким чином, оцінювання рівнів сформованості 

операційного компоненту за визначеними нами 

показниками буде здійснюватись відповідно до шкали, 

поданої в табл. 2.  

 

Таблиця 2  

Операційний критерій сформованості готовності 

студентів до професійної діяльності 

Рівні 

сформованості 

операційного 

критерію 

 

Змістовні характеристики 

Високий 

 

Студент демонструє повноту 

сформованості системи 

загальнопедагогічних здібностей; 
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Самостійно конструює програму 

діяльності, діяльність носить 

продуктивний творчий характер;  

При обґрунтуванні професійних дій 

спирається на чітко визначені теоретико-

методологічні засади професійної 

діяльності; 

Ефективність уживаних дій висока. 

Середній 

 

Студент демонструє повноту 

сформованості окремих груп здібностей; 

Здатний до продуктивної реконструкції, 

діяльність виконується не алгоритмічно, 

а з опорою на здогад „за зразком”; 

При обґрунтуванні професійних дій не в 

повній мірі спирається на чітко визначені 

теоретико-методологічні засади 

професійної діяльності; 

Ефективність уживаних дій достатня. 

Низький Студент демонструє фрагментарний 

прояв окремих професійних здібностей; 

Працює по підказці, використовує 

алгоритм розв’язання типових соціально-

педагогічних ситуацій; 

Обґрунтування здійснюваних 

професійних дій представлене в 

узагальненому вигляді або взагалі 

відсутнє; 

Ефективність уживаних дій недостатня 

або відсутня взагалі.  

 

Третім критерієм, згідно обґрунтованої нами 

структури професійної готовності майбутніх соціальних 

педагогів, є рефлексивний критерій. Цей компонент 

передбачає вміння критично оцінювати рівень своєї 

професіональної підготовки, потребу в самоконтролі, 

самокорекції й самооцінці, визначає рівень розвитку 

самооцінки, її адекватність і характер, розуміння власної 
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значимості й цінності як особистості й професіонала, 

потребу в пізнанні себе, готовність до постійного 

самовдосконалення. 

Рефлексивний компонент проявляється в умінні 

свідомо контролювати  результати своєї діяльності й 

рівень власного розвитку, особистісних досягнень. Його 

характеризує сформованість таких важливих  якостей і 

властивостей, як креативність, ініціативність, націленість 

на співробітництво, упевненість у собі, схильність до 

самоаналізу, здатність до імпровізації, передбачення, 

ініціативне, критичне й інноваційне рефлексування й 

прогнозування результатів своєї діяльності й відносин, 

творча уява. 

В якості основних показників у виділенні рівнів 

розвитку для рефлексивного критерію сформованості 

професійної готовності ми обрали адекватність 

особистісно-професійної самооцінки, позитивно-емоційне 

сприйняття себе як суб’єкта соціально-педагогічної 

діяльності,  безперервне прагнення до самовдосконалення 

(особистісного й професійного), сформованість системи 

рефлексивних умінь (самоспостереження, 

самоусвідомлення, самоаналіз, самокорекція, 

самоконтроль).  

Змістовні характеристики  визначених рівнів на 

основі виділених показників представлені в табл. 3. 

 

Таблиця 1.3 

Рефлексивний критерій сформованості готовності 

студентів до професійної діяльності 

 Рівні 

сформованості 

рефлексивного 

критерію 

Змістовні характеристики 

Високий  

 

Студент демонструє високу адекватність 

особистісно-професійної самооцінки;  

Присутня стійка задоволеність собою як 

суб’єктом соціально-педагогічної 
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діяльності;   

Наявне стійке, усвідомлене прагнення до 

самовдосконалення (особистісного й 

професійного);  

Система рефлексивних умінь 

(самоспостереження, самоусвідомлення, 

самоаналіз, самокорекція, самоконтроль) 

сформована в повному обсязі й на 

високому рівні.  

Середній 

  

Студент демонструє недостатню 

адекватність особистісно-професійної 

самооцінки;  

Задоволеність собою як суб’єктом 

соціально-педагогічної діяльності 

нестійка, носить ситуативний характер;   

Прагнення до самовдосконалення 

(особистісного й професійного) 

недостатньо стійке й усвідомлене;  

Система рефлексивних умінь 

(самоспостереження, самоусвідомлення, 

самоаналіз, самокорекція, самоконтроль) 

сформована не в повному обсязі, 

недостатньо  проявляються 

самоконтроль і самокорекція. 

Низький 

 

Студент демонструє значну або повну 

неадекватність особистісно-професійної 

самооцінки;  

Присутня низька задоволеність собою як 

суб’єктом соціально-педагогічної 

діяльності або взагалі низький рівень 

інтересу до себе в такій якості;   

Прагнення до професійного 

самовдосконалення не проявляється 

взагалі;  

Сформовані окремі рефлексивні уміння, 

самоконтроль і самокорекція носять 

невпорядкований характер, 
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проявляються у вигляді спонтанної 

реакції або не проявляються взагалі. 

 

Визначивши змістовні характеристики критеріїв та 

рівнів професійної готовності майбутніх соціальних 

педагогів, ми звернулися до пошуку діагностичного 

інструментарію, який би максимально достовірно та 

зручно надав нам необхідну для аналізу інформацію. 

При цьому ми використовували комплекс 

діагностичних методик, що складається, відповідно до 

обґрунтованої нами структури професійної готовності 

соціального педагога, із трьох блоків:  

 перший блок спрямований на дослідження 

ціннісно-смислової готовності; 

 другий – операційної готовності; 

 третій – рефлексивної. 

Вимір професійної готовності може здійснюватися  

виміром особистісної якості і якості діяльності, що 

саморозвивається, тобто за допомогою експертних оцінок 

і самооцінок, тестування, анкетування, інтерпретації 

результатів етапів формування професійної готовності. 

Найбільш реальним і ефективним є проведення 

діагностики професійної готовності студентів у процесі 

рішення ними реальних виробничих завдань 

безпосередньо в процесі практики, тобто виміром якості 

діяльності. 

Тому основними методами для всіх трьох блоків 

будуть: спостереження навчально-професійної діяльності 

в процесі практики, аналіз результатів спостереження на 

педагогічних консиліумах за участю факультетського 

керівника, методистів практики, спеціалістів баз практики, 

самих практикантів, експертна оцінка. 

Це певним чином ускладнює діагностування рівня 

сформованості професійної готовності, оскільки дана 

група методів відноситься до так званих 

малоформалізованих методик. Їх використання вимагає 

високої кваліфікації діагноста, його вмотивованості на цю 
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діяльність, оскільки доволі складно проводити обстеження 

й інтерпретувати результати без певних стандартів.  

Для отримання необхідної для подальшого 

наукового аналізу інформації щодо сформованості 

професійної готовності майбутніх соціальних педагогів 

нами було розроблено дві основні методики діагностики 

рівня сформованості професійної готовності майбутніх 

соціальних педагогів (перша – за експертною оцінкою 

викладачів – керівників та методистів практики студентів 

та фахівців-практиків, друга – за самооцінкою студентів) 

(див. додаток А). 

В якості допоміжних методів, які могли б 

підтвердити, скоректувати експертну оцінку, активізувати 

процеси самопізнання й самовдосконалення, можуть бути 

використані: 

 у першому блоці – методика виміру рівня 

професійної спрямованості за ознаками латентної 

структури ставлення до професії (автори – Н. Кузьміна, 

А. Реан) [83]; методика вивчення мотивації професійної 

діяльності (автори – К. Замфір у модифікації А. Реан) [14, 

с. 280 – 283]; діагностика орієнтації на педагогічну 

професію (тест за методикою О. Зеличенко, О. Шмельова) 

[81];  

 у другому – контент-аналіз зовнішнього 

освітнього продукту (звітна документація із практики); 

методика оцінки професійної діяльності (автори – 

Н. Кузьміна, Г. Міхалевська) [82]; методики виявлення 

комунікативних і організаторських схильностей (КОС-2) 

[102, с. 319 – 322]; 

 у третьому – діагностика рівня парціальної 

готовності до професійно-педагогічного саморозвитку 

[147, с. 421 – 424]; діагностика рівня суб’єктивного 

контролю за допомогою опитувальника рівня 

суб’єктивного контролю (УСК) Є. Бажина, Є. Голинкіної 

й О. Еткінд [9]; методика самооцінки професійно 

значимих особистісних якостей [103].  
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Висновки: 

1. Діагностування сформованості професійної 

готовності майбутніх соціальних педагогів виконує 

нормативну, оціночну, прогностичну, стимулюючу,  

корекційну і конструктивну функції. 

2. Диференціал оцінювання сформованості 

професійної готовності майбутніх соціальних педагогів 

включає три критерії – ціннісно-смисловий, операційний і 

рефлексивний критерії і три рівні: низький, середній і 

високий. 

3. Ціннісно-смисловий критерій сформованості 

професійної готовності майбутніх соціальних педагогів 

включає такі показники: усвідомленість особистісної й 

соціальної значимості соціально-педагогічної діяльності; 

позитивно-емоційне ставлення до соціально-педагогічної 

діяльності; прагнення до опанування професією, до 

саморозкриття й самоствердження в їй; усвідомленість, 

стійкість, дієвість, сформованість у системі соціально-

професійних мотивів. 

4. Операційний критерій сформованості 

професійної готовності майбутніх соціальних педагогів 

включає такі показники: сформованість системи 

загальнопедагогічних здібностей; здатність до 

самостійного  конструювання програми діяльності, 

продуктивний, творчий характер діяльності; 

обґрунтування професійних дій згідно із чітко 

визначеними теоретико-методологічними засадами; 

практична ефективність вживаних дій. 

5. Рефлексивний критерій сформованості 

професійної готовності майбутніх соціальних педагогів 

включає такі показники: адекватність особистісно-

професійної самооцінки; позитивно-емоційне сприйняття 

себе як суб’єкта соціально-педагогічної діяльності; 

безперервне прагнення до самовдосконалення;  

сформованість системи рефлексивних умінь. 
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РОЗДІЛ ІІ  

ПРАКТИКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА 

 

2.1. Система формування професійної 

готовності майбутніх соціальних педагогів у процесі 

навчальних практик 

 

Система формування професійної готовності 

майбутніх соціальних педагогів у процесі навчальних 

практик побудована на вихідних положеннях системної 

методології в контексті педагогічної системи, а саме : 

- головною ознакою цілісної системи є її 

інтегративна, системна якість, визначена наявністю 

специфічного зв’язку й відношень між елементами; 

- обов’язковим складником цілісних систем є 

компоненти, тобто ті її структурні частини, взаємодія яких 

призводить до виявлення притаманних цілому якісних 

особливостей; 

- необхідним загальноприйнятим атрибутом 

системи є її структура, яка відбиває впорядкованість 

внутрішніх і зовнішніх зв’язків об’єкта, завдяки яким 

забезпечується її стійкість, стабільність, якісна 

визначеність, специфіка; 

- провідною ознакою системи є наявність 

мети й функцій; 

- принциповою характеристикою системи є 

оглядовість, яка полягає в необхідності включення в 

модель мінімальної кількості параметрів системи; 

- сутність педагогічної системи полягає в 

тому, що вона є системою управління педагогічним 

процесом; 

- усі елементи педагогічної системи 

взаємодіють, що забезпечує ступінь ефективності її 

функціонування. 

Побудова системи педагогічної системи здійснена 

на наступних концептуальних положеннях: 
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1) видом навчально-професійної діяльності, в 

якому створюються найбільш оптимальні умови для 

формування професійної готовності майбутніх соціальних 

педагогів, є практика;  

2)  формування професійної готовності майбутніх 

соціальних педагогів ми розглядаємо не тільки як процес, 

але й як педагогічну систему, що цей процес породжує й 

спрямовує, тобто виступає по відношенню до нього як 

система управління. Це означає, що ефективних 

результатів у формуванні професійної готовності 

майбутніх соціальних педагогів можна досягти лише у 

випадку створення педагогічної системи й забезпечення її 

оптимального функціонування; 

3) підготовка майбутніх фахівців у процесі 

навчальних практик спрямована на формування суб’єктів 

професійної діяльності, які здатні до творення не тільки 

особистісно, але й суспільно значимих продуктів 

діяльності, вміють знаходити продуктивні рішення 

різноманітних і багаторівневих соціально-педагогічних 

проблем, готові до активного впливу на розвиток 

професійної діяльності й професійної спільності, здатні 

брати на себе соціальні й етичні зобов’язання в контексті 

професії, гарантуючи результат, очікуваний суспільством; 

4) особистісно-професійне становлення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі навчальних практик 

забезпечується шляхом включення в самостійну 

діяльність, яка умовами здійснення й змістом забезпечує 

активну взаємодію із професійною культурою й, як 

наслідок, її засвоєння й самовизначення в ній; 

5) професійна підготовка майбутніх соціальних 

педагогів у процесі навчальних практик повинна повною 

мірою відображати цілісність, багатоаспектність, 

динамічність феномену соціально-педагогічної роботи, 

сприяти засвоєнню професійної діяльності в єдності 

предметного, змістового, організаційно-управлінського, 

етичного, технологічного й результативного аспектів, 

засвоєнню професійної культури в єдності раціонального 

й емоціонального компонентів; 
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6) основним механізмом становлення та 

саморозвитку суб’єктності майбутніх соціальних  

педагогів є рефлексія.  

Вирішальне значення  при створенні педагогічної 

моделі на основі системного підходу має визначення мети.  

У своєму визначенні мети ми будемо: 

а) спиратися на базове визначення мети як 

очікуваного результату навчально-виховного процесу, 

вираженого в педагогічних термінах [26]; 

б) розуміти її як передбачуваний результат – 

освітній продукт, що може бути внутрішнім або 

зовнішнім, але він повинен бути створений за певний 

проміжок часу, і його можна продіагностувати, тобто мета 

повинна бути такою, що піддається перевірці [156].  

Метою створеної нами педагогічної системи є 

формування професійної готовності майбутніх соціальних 

педагогів. 

Зміст як елемент системи характеризує певним 

чином упорядковану сукупність елементів і процесів, що 

утворюють предмет або явище. У взаємодії з формою 

зміст представляє провідний, визначний бік об’єкта [148, 

с. 434].  

Дидактика визначає  зміст освіти як педагогічно 

адаптовану систему знань, умінь і навичок, досвіду 

творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до 

світу, засвоєння якої забезпечує розвиток особистості [95, 

с. 349 – 350 ]. 

На думку А. Коноха, „зміст освіти – один із 

компонентів процесу навчання майбутніх спеціалістів. Це 

система наукових, загальних і спеціальних професійних 

знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує 

всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей 

студентів, формування світогляду, моралі й поведінки, 

підготовку до суспільного життя, педагогічної діяльності. 

До змісту освіти входять усі елементи соціального й 

професійного досвіду, накопиченого людством” [78, 

с. 362]. 
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Принциповими для оновлення змісту практичної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів у рамках 

нашого дослідження  є: 

- позиція С. Харченка щодо вимог до змісту 

соціально-педагогічної підготовки студентів, який, як і 

цілі навчання, повинний бути соціально зумовленим, мати 

діагностичну спрямованість, прогностичний характер і 

відображати регулюючу орієнтацію процесу навчання 

[151, с. 51]; 

- положення про вторинність змісту професійної 

підготовки щодо змісту професійної діяльності [там само, 

с. 34]. 

У визначенні змісту педагогічної системи 

формування професійної готовності майбутніх соціальних 

педагогів ми виходимо з розуміння змісту освіти з позицій 

компетентнісної парадигми навчання: змістом освіти 

виступає той рівень розвитку особистості, предметної й 

соціальної (професійної) компетентності людини, який 

формується в процесі здійснення навчальної діяльності 

[20; 149].  

Відповідно, зміст професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів у процесі навчальних 

практик повинний відображати оволодіння студентом 

різними видами професійної діяльності, самопізнання, 

самовизначення в різних професійних ролях, формування 

потреби самовдосконалення в професійній діяльності, що 

передбачає включення студентів у самостійну діяльність у 

ході різних видів практики. 

У сучасній теорії й практиці професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів простежується 

множинність варіантів виділення конкретних видів 

практики. 

Відповідно до нашого розуміння змісту освіти 

майбутніх соціальних педагогів у процесі навчальних 

практик види практики повинні відображати основні 

напрями, види, технології, функції соціально-педагогічної 

діяльності.  
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Ми вважаємо за доцільне зупинитися на наступних 

видах соціально-педагогічної діяльності: соціальне 

обслуговування (соціальна  допомога); соціальне 

виховання; соціокультурна анімація (організація 

дозвіллєвої діяльності); профілактика; корекція; 

реабілітація; підтримка й патронаж; консультування; 

проектування й соціальний менеджмент. 

Впорядкована сукупність відповідних видів 

практики (з їх часовими характеристиками) увійшла до 

організаційно-структурної моделі неперервної практики  

майбутніх соціальних педагогів (див. додаток Б). 

Зміст практики в цілому спрямований на:  

1) поповнення, систематизацію, інтеграцію, 

закріплення й використання в практичній діяльності 

загальних і спеціальних знань; 

2) формування системи загальнопедагогічних і 

спеціальних професійних умінь, здібностей, навичок 

професійної рефлексії, опанування системою базових 

професійних ролей;  

3) формування індивідуального досвіду здійснення 

соціально-педагогічної взаємодії з різними суб’єктами, 

використання соціально-педагогічних технологій 

колективної, групової, індивідуальної роботи з різними 

категоріями клієнтів, творчого й дослідницького підходів 

до професійної діяльності; 

4) формування емоційно-ціннісного ставлення до 

професійної соціально-педагогічної діяльності й до себе 

як суб’єкта цієї діяльності; 

5) розвиток особистісних якостей, необхідних 

соціальному педагогові в його професійній діяльності, 

формування індивідуального стилю професійної 

діяльності й поведінки.  

У той же час кожний вид практики має свої 

змістовні й цільові характеристики, тобто виступає як 

навчальний модуль, логічно завершена частина 

навчального матеріалу, яка обов’язково супроводжується 

контролем освітніх результатів. 
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Ввідно-ознайомча практика,спрямована на 

уведення об’єкта педагогічного впливу в реальне поле 

професійної дійсності. Практика організовується за 

пілотним принципом, що дозволяє за короткий термін 

охопити різні типи й види закладів, установ та служб 

різних організаційно-правових форм. Змістом цієї 

практики ми визначаємо засвоєння початкових знань про 

соціальні проблеми, форми участі держави й 

недержавного сектору в їхньому рішенні, сучасні 

соціальні й соціально-педагогічні установи, їхню 

структуру й напрямки діяльності, умови роботи, 

особливості клієнтури й об’єктів професійної діяльності;  

формування початкових навичок та вмінь студентів під 

час ознайомлення з конкретними видами соціально-

педагогічної роботи, особливо вмінь соціального 

спостереження, аналізу й спілкування; початкове 

накопичення професійного досвіду; формування почуття 

поваги до обраної професії, персональної відповідальності 

соціального педагога за долю людини, розуміння себе як 

особистості й майбутнього професіонала; розвиток 

особистісних професійно важливих якостей.  

Виділення в якості одного з основних такого 

напряму соціально-педагогічної діяльності як соціальне 

обслуговування, під яким розуміють систему соціальних 

заходів, спрямованих на сприяння,  підтримку й надання 

послуг індивідам, сім’ям і групам із метою подолання або  

пом’якшення життєвих  труднощів,  підтримку 

соціального статусу та повноцінної життєдіяльності [62; 

63; 140, с. 280] вимагає включення до педагогічної 

системи такого виду практики як соціально-обслуговуюча. 

Вона  спрямована на формування системи знань щодо 

предметного, змістового, організаційно-управлінського, 

етичного, технологічного й результативного аспектів 

соціального обслуговування, особливостей роботи із 

соціального обслуговування конкретної державної або 

недержавної організації, посадових обов’язків 

працівників, що стосуються соціального обслуговування 

конкретних категорій клієнтів; розвиток комунікативних і 
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аналітичних умінь і навичок, формування початкових 

навичок соціальної діагностики й дидактичних умінь; 

накопичення професійного досвіду надання соціальної 

допомоги конкретному індивіду або сім’ї; формування 

морально-ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця, його 

гуманістичного ставлення до людини, саморозуміння й 

самосприйняття себе як майбутнього фахівця; 

усвідомлення змісту й значення професійно важливих 

якостей особистості соціального педагога, формування 

початкової самооцінки відповідності цим якостям. 

Виходячи з розуміння соціального виховання як 

суттєвого напряму соціально-педагогічної діяльності, 

який передбачає планомірне створення умов для 

цілеспрямованих позитивних розвитку й духовно-

ціннісної орієнтації особистості [140, с. 279],  ми 

включаємо до наскрізної програми такий вид практики  як  

соціально-виховна. За змістом вона спрямована на 

інтеграцію й систематизацію теоретико-методологічних 

знань, формування системи знань щодо предметного, 

змістового, організаційно-управлінського, етичного, 

технологічного й результативного аспектів соціального 

виховання, особливостей локальної системи соціального 

виховання, специфіки професійної діяльності соціального 

педагога конкретної виховної організації; розвиток 

аналітичних, комунікативних, діагностичних і 

дидактичних умінь, формування початкових 

організаторських умінь; набуття практичного досвіду 

соціально-педагогічної діяльності з конкретною 

категорією клієнтів і організації індивідуальної допомоги 

конкретному об’єкту; формування мотивації до 

самостійної професійної діяльності; формування 

позитивного професійного Я-ставлення, стабілізацію 

особистісно-професійної самооцінки й системи базових 

професійно важливих якостей.  

До основних напрямів соціально-педагогічної 

діяльності відносять організацію культурно-дозвіллєвої 

діяльності, соціокультурну анімацію, яка спрямована на 

реалізацію певного потенціалу індивіда, групи, створення 



 69 

атмосфери креативності, допомоги в адаптації до 

соціальних змін, сприяння  інтеграції в соціокультурний 

простір, спонукання до взаємодії та порозуміння в групі, 

спільноті [140, с. 12], що дає нам підстави виділити як вид 

культурно-дозвіллєву практику. ЇЇ зміст спрямований на 

інтеграцію й систематизацію теоретико-методологічних 

знань із соціокультурної анімації, формування системи 

знань щодо предметного, змістового, організаційно-

управлінського, етичного, технологічного й 

результативного аспектів культурно-дозвіллєвої роботи, її 

особливостей в умовах тимчасового колективу; 

удосконалення комунікативних, дидактичних, 

аналітичних, діагностичних умінь, формування й розвиток 

професійних умінь і навичок самостійної роботи з 

конкретним тимчасовим колективом, формування 

проектувальних і організаторських умінь; набуття 

професійного досвіду організації   самоврядування й 

самодіяльності конкретного колективу, дозвіллєвої, 

оздоровчої, просвітницької роботи з тимчасовим 

колективом, формування творчого мислення; 

удосконалення професійно-значущих особистісних 

якостей, формування базових характеристик 

індивідуального професійного стилю. 

Розробка змісту педагогічної системи передбачає 

включення до наскрізної програми виду практики, 

орієнтованого на опанування соціальною профілактикою 

як напрямом, видом і технологією  соціально-педагогічної 

роботи,  спрямованим на  запобігання  складним  

життєвим  обставинам  сімей,  дітей  та молоді,  

аморальній,  протиправній поведінці в сім’ях, серед дітей 

та  молоді,  виявлення  будь-якого  негативного  впливу на 

життя й здоров’я дітей та молоді й запобігання такому 

впливу та  поширенню соціально небезпечних хвороб 

серед дітей та молоді [63]. В якості змісту профілактично-

попереджувальної практики ми визначаємо інтеграцію й 

систематизацію теоретико-методологічних знань із 

соціально-педагогічної профілактики, формування 

системи знань щодо предметного, змістового, 
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організаційно-управлінського, етичного, технологічного й 

результативного аспектів попереджувально-

профілактичної роботи, її особливостей в умовах 

конкретної соціальної служби; стабілізацію системи 

загальнопедагогічних умінь і навичок; надбання 

практичного досвіду попереджувально-профілактичної 

роботи з конкретною категорією об’єктів професійної 

діяльності, використання методів і технологій 

попереджувально-профілактичної роботи; стабілізація 

мотивації до самостійної професійної діяльності; 

стабілізація позитивного професійного Я-ставлення, 

особистісно-професійної самооцінки й системи базових 

професійно важливих якостей.  

Як компонент педагогічної системи ми виділяємо в 

якості виду корекційно-реабілітаційну практику на 

засадах розуміння корекційного виховання як створення 

умов для пристосування до життя в соціумі, подолання 

недоліків чи дефектів розвитку окремих категорій людей у 

спеціально створених для цього організаціях [126; 140, 

с. 133] і соціальної реабілітації як виду соціальної роботи, 

спрямованої на відновлення основних соціальних 

функцій, психологічного, фізичного, морального здоров’я, 

соціального статусу сімей, дітей та молоді [63; 126]. Зміст 

практики спрямований на інтеграцію й систематизацію 

теоретико-методологічних знань із корекційного 

виховання й соціальної реабілітації, формування системи 

знань щодо предметного, змістового, організаційно-

управлінського, етичного, технологічного й 

результативного аспектів корекційно-реабілітаційної 

роботи, її особливостей в умовах конкретної установи; 

удосконалення системи загальнопедагогічних умінь і 

навичок; надбання практичного досвіду корекційно-

реабілітаційної роботи з конкретною категорією об’єктів 

професійної діяльності, використання методів і технологій 

корекційно-реабілітаційної роботи; усвідомлення 

мотивації до самостійної професійної діяльності; 

удосконалення позитивного професійного Я-ставлення, 
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особистісно-професійної самооцінки й системи 

професійно важливих якостей.  

До наступного виду практики ми віднесли 

соціально-підтримуючу практику, на основі визнання 

напрямом професійної діяльності соціальну підтримку, 

яка передбачає здійснення  соціальної  опіки,  допомоги  

та  патронажу  соціально незахищених категорій індивідів, 

сімей та груп із метою  подолання  життєвих труднощів, 

збереження, підвищення їх соціального статусу [63]. Зміст 

практики спрямований на інтеграцію й систематизацію 

теоретико-методологічних знань із соціальної підтримки, 

формування системи знань щодо предметного, змістового, 

організаційно-управлінського, етичного, технологічного й 

результативного аспектів соціально-підтримуючої роботи, 

особливостей організації соціального патронажу й 

соціального супроводу в умовах конкретної установи; 

удосконалення системи загальнопедагогічних здібностей, 

умінь і навичок, формування спеціальних умінь і навичок; 

надбання практичного досвіду планування й організації 

соціальної підтримки конкретним категоріям (або їх 

окремим представникам) об’єктів професійної діяльності, 

використання методів й технологій соціально-

підтримуючої роботи;  стабілізація усвідомленої мотивації 

до самостійної професійної діяльності; усвідомлення 

мотивації до самостійної професійної діяльності; 

формування Я-поведінкової складової професійної 

самосвідомості; удосконалення системи професійно 

важливих якостей.  

Нами передбачено включення до наскрізної 

програми виду практики, орієнтованого на опанування 

соціально-педагогічним консультуванням – одним із 

напрямів професійної роботи, що передбачає надання 

допомоги  в аналізі й розумінні сутності важкої життєвої 

ситуації й розробці різноманітних варіантів розв’язання 

проблеми [140, с. 129 – 130], соціально-педагогічним  

проектуванням як науково-обґрунтованим визначенням 

варіантів планового розвитку нових соціальних процесів і 

явищ [76, с. 154], менеджментом як управлінням 
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системою  соціальної  роботи  із  сім’ями,  дітьми  та 

молоддю,  спрямованим на реалізацію її завдань та пошук 

оптимальних шляхів їх вирішення [63]. Відповідно, 

консультативно-проектувально-менеджерська практика 

спрямована на інтеграцію й систематизацію теоретико-

методологічних знань із соціального консультування, 

соціального проектування,  соціального управління, 

формування системи знань щодо предметного, змістового, 

організаційно-управлінського, етичного, технологічного й 

результативного аспектів консультативно-проектувально-

менеджерської роботи, її особливостей в умовах 

конкретної установи; гармонізація  системи 

загальнопедагогічних і спеціальних здібностей, умінь і 

навичок; надбання практичного досвіду консультативно-

проектувально-менеджерської роботи з конкретною 

категорією об’єктів професійної діяльності, використання 

методів і технологій соціального консультування, 

соціального проектування,  соціального управління; 

удосконалення досвіду самостійної роботи як завершеного 

процесу професійної діяльності, набуття досвіду 

фандрейзингу (пошуку й залучення ресурсів); формування 

самомотивації професійної діяльності і професійного 

самовдосконалення; гармонізація Я-поведінкової 

складової професійної самосвідомості, системи 

професійно важливих якостей.  

І, нарешті, видом практики, який логічно завершує 

практичну підготовку майбутніх соціальних педагогів, є 

комплексна (стажерська) практика. Зміст практики 

спрямований на гармонізацію інтегрованих знань щодо 

наукового, практичного й прикладного аспектів 

професійної соціально-педагогічної діяльності; 

удосконалення комплексу професійних умінь і навичок, 

способів здійснення професійної діяльності; 

удосконалення досвіду самостійної роботи як системи 

соціально-педагогічної взаємодії з різними суб’єктами 

професійних відносин, розвиток творчого підходу до 

професійної діяльності; гармонізація ціннісно-смислової 

позиції щодо соціально-педагогічної діяльності; розвиток  
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професійної самосвідомості як системи, удосконалення 

системи особистісних якостей, індивідуального стилю 

професійної діяльності й поведінки.   

Практика в професійній соціалізації майбутніх 

соціальних педагогів  об’єднує зусилля двох суб’єктів 

соціалізації – вищого навчального закладу й бази 

практики, через яких на соціалізацію індивіда впливають 

інститут освіти й інститут соціальної роботи, що 

безумовно збагачує професійну соціалізацію студентів. 

Існуючі при цьому розбіжності вимог і механізмів впливу 

на розвиток індивіда, при правильному їх використанні, 

створюють протиріччя як діалектичну основу для 

розвитку суб’єкта навчально-професійної діяльності. 

ВНЗ у системі професійної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів виступає колективним суб’єктом 

педагогічного впливу, який при цьому орієнтується на 

соціальне замовлення щодо змісту професії, на світові 

надбання сучасної соціальної педагогіки в теорії й 

практиці, у тому числі й у підготовці спеціалістів. При 

цьому, ураховуючи практико-орієнтований характер 

професії, без взаємодії із загальноосвітніми закладами, 

соціальними службами, іншими установами, які 

виступають суб’єктами соціально-педагогічної роботи, 

ВНЗ не в змозі забезпечити практичну підготовку 

студентів і навіть вчасно діагностувати якість їхньої 

професійної підготовки  в цілому. 

Метою такої взаємодії повинно бути створення 

оптимальних умов для оволодіння студентом у процесі 

практики різними видами професійної діяльності, 

самопізнання, самовизначення в різних професійних ролях 

і формування потреби самовдосконалення в професійній 

діяльності.  

Змістом взаємодії повинно стати об’єднання ресурсів 

ВНЗ і бази практики в реалізації особистісно-діяльнісного 

підходу в організації практики, а саме: мотивація студентів 

до активності й самостійності, системний методичний 

супровід, контроль освітніх результатів, визначення 

перспектив подальшого професійного й особистісного 
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розвитку, рекомендації зі професійного 

самовдосконалення, побудови або корекції індивідуальної 

освітньої траєкторії. 

Діяльність ВНЗ у взаємодії передбачає виконання 

таких функцій: доведення до бази практики освітніх 

стандартів підготовки соціальних педагогів у вищому 

навчальному закладі, професійно важливих особистісних 

якостей, етичних вимог до професії; допомогу у 

формуванні психологічної та організаційно-методичної 

готовності бази до проведення практики (переважно через 

роз’яснення особливого місця практики в професійному 

становленні майбутніх спеціалістів, доведення цілей, 

завдань, змісту, критеріїв оцінювання практики, рівня 

загальної теоретичної та практичної підготовленості 

студентів до даного виду практики); організацію 

спеціальної підготовки з числа спеціалістів бази практики 

супервізорів для роботи з студентами-практикантами; 

пропозиції перспективної співпраці з базою практики, які 

б включали організацію освітньої, методичної, наукової, 

волонтерської допомоги в удосконаленні роботи 

загальноосвітнього закладу, соціальної служби. 

З боку бази практики взаємодія передбачає: участь 

в експертній оцінці навчально-методичного забезпечення 

практики, запропонованого ВНЗ; підготовка власних 

додаткових програм, виходячи зі специфіки роботи бази 

практики; забезпечення безпосередньої участі студентів 

під керівництвом супервізора у вирішенні соціальних, 

соціально-педагогічних ситуацій, проблем, наданні 

професійної допомоги тощо; спостереження за 

практикантами в реальних умовах виконання ними 

професійних функцій безпосередньо на робочому місці, 

оцінка якості їх підготовки, що є основою для вчасної 

реакції з боку ВНЗ; здійснення оцінки ресурсів і 

можливостей бази щодо забезпечення певного виду 

практики, попередження ВНЗ щодо своїх ускладнень і 

обмежень, запит по допомогу; участь у здійсненні 

науково-дослідницької, аналітично-пошукової діяльності 

в контексті специфіки роботи бази практики. 
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У рамках сучасної освітньої парадигми 

особистісно-орієнтована позиція викладача з перевагою 

організаційної й стимулюючої функцій забезпечує спільні 

з студентом розробку, прийняття й організацію процесу 

досягнення цілей і завдань навчання, що стимулює 

активність студента, актуалізує його особистісний досвід; 

швидко формується внутрішній контроль; відбувається 

збагачення мотивів навчання, пізнання, розширення 

мотиваційної сфери особистості, поява мотивів творчої 

діяльності, інтелектуального співробітництва, 

продуктивних взаємодій, самоактуалізації  [100, с. 14 – 

17].  

Включення студентів в освітній процес практики 

як активних суб’єктів діяльності є необхідною 

передумовою творчого професійного саморозвитку, 

освоєння досвіду освітньої й професійної діяльності. 

Активізація суб’єкт-субʼ єктних відносин викладач-

студент є основною умовою  формування професійної 

педагогічної рефлексії, як активної дослідницької позиції 

стосовно своєї діяльності й себе як її суб’єкта з метою 

конструктивного перетворення професійної діяльності й 

подальшого самовдосконалення.  

Результатом активізації рефлексії є формування 

готовності до самомотивації, ефективної соціально-

педагогічної взаємодії, яка є рефлексивною за своєю 

природою, до саморозвитку й саморегуляції як механізмів 

присвоєння та здійснення особистістю професійної 

діяльності, досягнення професійної ідентичності. 

Основною формою, яка забезпечує ефективне 

опанування соціально-педагогічною діяльністю, а тим 

самим і формування професійної готовності майбутніх 

соціальних педагогів, є самостійна робота студентів в 

умовах реальної професійної дійсності по виконанню 

завдань, визначених відповідно до виду практики та її 

змісту. 

Оптимізація дієвості самостійної роботи 

досягається шляхом виконання низки вимог до розробки 

таких завдань. 
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Перш за все, зміст завдань повинний відбивати 

зміст і логіку соціально-педагогічної діяльності. Дана 

вимога відповідає меті практики як педагогічної системи: 

в основі формування професійної готовності майбутнього 

соціального педагога лежить освоєння соціально-

педагогічної діяльності в єдності предметного, змістового, 

організаційно-управлінського, етичного, технологічного й 

результативного аспектів, що неможливо без здійснення 

особистістю цієї діяльності.  

Міждисциплінарно-інтегративна сутність 

професійної соціально-педагогічної діяльності вимагає 

володіння майбутнім фахівцем професійними 

компетенціями використання знання різних областей 

наук, тобто компетенціями генералізації знань, завдяки 

чому знання здобуває нові якості, його понятійними 

ознаками стають міждисциплінарність, узагальненість, 

системність, загальнонауковість Відповідно до такої 

специфіки наступною вимогою до завдань практики є їх 

інтегрований характер. 

Крім того, завдання повинні носити проблемний 

характер, що відповідає сучасній світовій тенденції 

підготовки фахівців соціальної роботи на засадах 

андрагогіки – науки про навчання дорослих. При цьому 

вирішення проблемної ситуації повинно бути орієнтовано 

на максимальну самостійність як пізнавальної так і 

перетворювальної діяльності, а основу проблемної 

ситуації повинно складати протиріччя між накопиченим 

навчально-професійним досвідом і досвідом, необхідним 

для розв’язання проблемної ситуації 

Необхідним є сполучення завдань інваріантних і 

варіативних, індивідуальних і групових з урахуванням 

необхідності побудови в процесі професійного навчання 

індивідуальної освітньої й навчально-професійної 

траєкторії, індивідуального рівня сформованості 

професійної готовності студентів, наявності професійних 

переваг.  

Наступна вимога до завдань для самостійної 

роботи студента-практиканта обґрунтована самою 
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логікою будь-якого навчання: від простого до більш 

складного, відображеного в принципі наступності 

навчання. Відповідно, повинно бути забезпечене 

поступове ускладнення завдань різних видів практики, 

розширення спектра соціальних ролей і видів діяльності, у 

які включається студент, збільшення обсягу й 

ускладнення змісту діяльності, що від практики до 

практики стає все ближче до діяльності професіонала. 

З урахуванням того, що в умовах постійного 

розвитку й видозміни соціальних проблем, різноманіття 

суб’єктності особистості клієнта соціальна стабільність 

суспільства, самий зміст життя стає неможливим без 

постійного розвитку наукових знань, що лежать в основі 

соціально-педагогічної практики. При цьому динамічність 

соціальної ситуації вимагає оперативного отримання 

необхідних знань, що можливе лиш за умови, якщо 

соціальний педагог безпосередньо включається  в процес 

поповнення наукових знань, їх інтеграції в професійну 

діяльність.  У зв’язку із цим завдання повинні містити 

компонент, спрямований на формування готовності 

майбутніх соціальних педагогів до дослідницької 

діяльності, під якою Т. Дьячек розуміє базовану на 

загальноприйнятій науковій методології діяльність по 

одержанню науково обґрунтованого знання, призначеного 

для цілеспрямованої зміни (гармонізації) соціальної 

реальності, що здійснюється в логічно систематизованій 

послідовності із застосуванням методів і засобів 

наукового пізнання [51, с. 7]. 

Одним із основних методів практики як 

педагогічної системи ми визнаємо проектний. Проектна  

технологія за логікою алгоритму здійснення максимально 

наближена до соціально-педагогічної діяльності і 

передбачає виявлення проблеми, її діагностику, 

постановку мети, обґрунтування засобів досягнення мети, 

їх активізацію, рефлексію отриманих результатів.  

В цілому метод проектів формує не тільки 

готовність до застосування й використання відомих 

способів і методів рішення соціально-педагогічних 
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проблем, але й здатність до самостійного пошуку рішень 

соціально-педагогічних ситуацій, до здійснення 

соціально-педагогічного проектування, стимулює 

устремління до соціально й особистісно значимих цілей, 

зацікавленість досягненням продуктивного результату. 

Наступним методом системи ми обрали 

дискусійний – вид групового методу активного соціально-

психологічного навчання, заснований на спілкуванні або 

організаційній комунікації учасників у процесі 

розвʼ язання ними навчально-професійних задач [47]. 

Використання дискусійного методу має особливе 

значення з урахуванням специфіки професійної соціально-

педагогічної діяльності: студент набуває цілісного досвіду 

соціальної взаємодії, опановує метод переконання, який є 

одним із інструментів професійного впливу на різних  

суб’єктів. 

Висновки: 

1. Метою практики як педагогічної системи є 

формування професійної готовності майбутніх соціальних 

педагогів, під якою ми розуміємо інтегративне, стійке й 

динамічне утворення особистості майбутнього 

соціального педагога, сутнісними характеристиками якої є 

спрямованість на соціально-педагогічну професію як 

соціальну й особистісну цінність, опанована система 

способів здійснення соціально-педагогічної взаємодії, 

сформованість професійної самосвідомості. 

3. Зміст практики в цілому спрямований на 

поповнення, систематизацію, інтеграцію, закріплення й 

використання в практичній діяльності загальних і 

спеціальних знань; формування системи загально-

педагогічних і спеціальних професійних умінь і навичок, 

навичок професійної рефлексії, опанування системою 

базових професійних ролей;  формування індивідуального 

досвіду здійснення соціально-педагогічної взаємодії з 

різними суб’єктами, використання соціально-педагогічних 

технологій колективної, групової, індивідуальної роботи з 

різними категоріями клієнтів, творчого й дослідницького 

підходів до професійної діяльності; формування емоційно-
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ціннісного ставлення до професійної соціально-

педагогічної діяльності й до себе як суб’єкта цієї 

діяльності;  розвиток особистісних якостей, необхідних в 

професійній діяльності, формування індивідуального 

стилю професійної діяльності й поведінки.  

4. Зміст практики конкретизований в таких її видах 

як ввідно-ознайомча; соціально-обслуговуюча; соціально-

виховна; культурно-дозвіллєва; попереджувально-

профілактична; корекціно-реабілітаційна; соціально-

підтримуюча; консультативно-проектувально-

менеджерська; стажерська, і  

4. Суб’єктами педагогічної системи є  вищий 

навчальний заклад і бази практики, що ефективно 

взаємодіють між собою з метою оптимізації практичної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів. Змістом 

взаємодії є об’єднання ресурсів ВНЗ і баз практики в 

реалізації особистісно-діяльнісного підходу в організації 

практики, а саме: мотивація студентів до активності й 

самостійності, системний методичний супровід, контроль 

освітніх результатів, визначення перспектив подальшого 

професійного й особистісного розвитку, рекомендації зі 

професійного самовдосконалення, побудови або корекції 

індивідуальної освітньої траєкторії. 

3. Об’єктом педагогічної системи є студент-

практикант, який взаємодіє з викладачами практики на 

суб’єкт-суб’єктних засадах, що активізує його педагогічну 

рефлексію як активну дослідницьку позицію стосовно 

своєї діяльності й себе як її суб’єкта з метою 

конструктивного перетворення професійної діяльності й 

подальшого самовдосконалення. Результатом активізації 

рефлексії є формування готовності до самомотивації, 

ефективної соціально-педагогічної взаємодії, яка є 

рефлексивною за своєю природою, до саморозвитку й 

саморегуляції як механізмів присвоєння та здійснення 

особистістю професійної діяльності, досягнення 

професійної ідентичності. 

4. Основними формами і методами педагогічної 

системи  формування професійної готовності майбутніх 
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соціальних педагогів у процесі навчальних практик є 

самостійна навчально-професійна діяльність студентів в 

реальному полі соціально-педагогічної роботи з 

виконання завдань програми практики, метод проектів, 

дискусійний метод, форми імітаційного навчання (проект 

та експерт-семінари). Їх використання забезпечує 

евристичний характер навчально-професійної діяльності 

студентів, експериментальність, інтенсифікацію і 

продуктивність навчання, оптимізує процес освоєння 

різними видами  професійної діяльності, забезпечує його 

ефективність і гарантує досягнення мети педагогічної 

системи.  
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2.2. Наскрізна програма практики студентів спеціальності „Соціальна педагогіка” 

освітньо-кваліфікаційних рівнів „бакалавр” і „спеціаліст” 

 

Основні задачі й зміст практики: 

Вид 

практики 

Ввідно-

ознайомча 

Семестр 

І 
Місце проходження практики 

Соціальні служби адміністративних органів управління, 

територіальні центри соціальних служб для молоді й дорослих, 

громадські організації соціального захисту  

Організація практики: 

Практика організовується за пілотним принципом, що дозволяє за 

короткий термін охопити різні типи і види установ та служб 

соціальної допомоги різних організаційно-правових форм. 

Задачі й види 

діяльності 

 

Основні задачі 

практики: 

1. Знайомство з 

різними типами й 

видами установ та 

служб соціальної 

 

Звітна документація 

1. План-щоденник проходження практики  

(максимальна кількість балів – 40) 

( за схемою). 

Дата Зміст фактично 

виконаної роботи 

Спостереження й особисті 

враження, висновки 
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допомоги. 

2. Знайомство з 

різними категоріями 

клієнтів соціальних 

служб. 

3. Знайомство зі 

змістом і сферами 

професійної діяльності. 

4. Розвиток 

аналітичних і частково 

комунікативних умінь і 

навичок. 

 

Види роботи: 

1.  Вивчення 

документації, яка 

регламентує діяльність 

конкретних служб, 

закладів, організацій 

соціального захисту 

або соціальної 

 

2. Аналітична довідка  
(характеристика системи роботи соціальної служби) 

(максимальна кількість балів – 30). 

 

Алгоритм аналітичної довідки: 

1. Назва організації. 

2. Адреса, телефон. 

3. Історична довідка  (рік та передумови створення, ініціатори й 

засновники, основні етапи становлення або реорганізації). 

4. Форма власності. 

5. Джерела фінансування. 

6. Нормативна база діяльності. 

7. Задачі та функції служби. 

8. Організаційна структура служби. 

9. Штат працівників (кількість, посади, зміст посадових обов’язків). 

10. Соціальний портрет контингенту клієнтів. 

11. Основні напрямки, форми й методи роботи. 

12. Вертикальні та горизонтальні зв’язки. 
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допомоги. 

2.  Спостереження 

професійної діяльності 

працівників служби. 

3.  Участь (у межах 

можливого) у 

професійній діяльності 

служби. 

3. Звіт-аналіз щодо власної участі в професійній діяльності служби  

(максимальна кількість балів – 30) 

зміст доручення, характер виконання (індивідуальний чи груповий; 

самостійно, під контролем спеціалістів служби чи в якості помічника), 

ступінь готовності до виконання завдання, психологічні, 

комунікативні, етичні, теоретико-методичні труднощі, ступінь 

задоволення від участі в професійній діяльності служби, 

результативність роботи, надбаний досвід). 

 

4. Характеристика-відгук на студента з бази проходження практики 

(групова форма). 

 

 

Вид практики 

Соціально- 

обслуговуюча 

Семестр 

ІІ 
Місце проходження практики 

Державні та недержавні організації  

(заклади соціального обслуговування людей похилого віку та 

непрацездатних громадян (інтернати, територіальні центри, 

служби соціального обслуговування), установи соціального 

захисту населення, громадські організації, що працюють у 

системі соціального обслуговування) 
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Задачі й види 

діяльності 

1. Знайомство із 

системою роботи із 

соціального 

обслуговування 

конкретної державної 

або недержавної 

організації. 

2. Вивчення правової 

бази, що регламентує 

діяльність служби із 

соціального 

обслуговування  

й порядку надання 

соціальної допомоги та 

соціальних послуг 

клієнтам. 

3. Знайомство з 

посадовими 

обов’язками 

Звітна документація 

 

1. План-щоденник проходження практики (за схемою) 

(максимальна кількість балів – 30) 

 

Дата План  

роботи 

Зміст 

фактично 

виконаної 

роботи 

Спостереження й аналіз 

професійної діяльності та 

поведінки спеціалістів, поведінки 

клієнтів, аналіз самопочуття, 

власної готовності до здійснення  

контактів з клієнтами, 

спеціалістами, до виконання 

конкретних дій у сфері соціального 

обслуговування 

    

 

2. Аналітична довідка (характеристика системи роботи служби із 

соціального обслуговування) 

(максимальна кількість балів –20) 

 

Алгоритм аналітичної довідки: 
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працівників, що 

стосуються 

соціального 

обслуговування 

4. Вивчення системи 

роботи із соціального 

обслуговування 

конкретного клієнта.  

5. Вивчення соціально-

психолого-

педагогічних 

особливостей основної 

(або однієї з основних) 

групи клієнтів даної 

служби 

6. Спостереження й 

аналіз професійної 

діяльності спеціалістів 

служби із соціального 

обслуговування  

7. Участь у здійсненні 

1. Перелік правових і нормативних документів, що регламентують 

діяльність служби із соціального обслуговування, їх основні 

положення 

2. Контингент клієнтів, охоплених  системою соціального 

обслуговування. 

3. Порядок оформлення й надання соціальної допомоги та соціальних 

послуг клієнтам. 

4. Посадові обов’язки працівників у системі соціального 

обслуговування даної служби. 

5. Система соціального обслуговування служби: 

Вид соціальної 

допомоги або 

послуги 

Хто може користуватися 

(категорія клієнтів) 

На якій 

підставі 

   

 

3. Аналіз системи соціального обслуговування конкретного клієнта 
(характеристика кризової ситуації, види, конкретний зміст та умови 

надання соціальної допомоги та соціальних послуг). 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

4. Соціально-психолого-педагогічний портрет основної (або однієї з 
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соціального 

обслуговування. 

основних) групи клієнтів даної служби (на основі психолого-

педагогічної літератури, інтерв’ю зі спеціалістами служби, власних 

спостережень). 

(максимальна кількість балів – 30) 

 

5. Аналіз технологій, що використовуються в роботі даної служби.  

(максимальна кількість балів – 10) 

 

6. Характеристика-відгук на студента з бази проходження практики 

(групова форма). 
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Вид практики 

Соціально-виховна 
Семестр 

ІІІ 
Місце проходження практики 

Навчально-виховні заклади, виховні організації 

Задачі й види 

діяльності 

1. Вивчення системи 

соціального виховання 

конкретного закладу 

2. Формування цілісного 

уявлення про роботу 

соціального педагога 

освітньо-виховного 

закладу 

3. Виконання обов’язків 

соціального педагога (у 

якості його помічника) 

4. Надбання практичного 

досвіду соціально-

педагогічної діяльності з 

різними категоріями 

дітей 

5. Знайомство із 

Звітна документація 

1. План-щоденник проходження практики ( за схемою). 

(максимальна кількість балів – 20) 

 

Дата План  

роботи 

Зміст 

фактично 

виконаної 

роботи 

Психолого-

педагогічні 

спостереження 

за закріпленим 

класом 

(групою) 

Психолого-

педагогічні 

спостереження 

за обраним 

об’єктом 

(учень, що 

потребує 

індивідуальної 

допомоги) 

     

 

2. Аналітична довідка (характеристика системи роботи соціально-

педагогічної служби закладу). 

(максимальна кількість балів – 10) 
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системою соціально-

педагогічної діяльності 

конкретного закладу 

6. Вивчення 

документації, яка 

регламентує діяльність 

соціально-педагогічної 

служби закладу. 

7. Проведення соціальної 

паспортизації класу. 

8. Здійснення психолого-

педагогічних 

спостережень за 

закріпленим класом і за 

окремим об’єктом 

(учнем, що потребує 

індивідуальної 

допомоги).  

9. Аналіз організації 

індивідуальної допомоги 

конкретному об’єкту. 

Алгоритм аналітичної довідки: 

1. Посадові обов’язки соціального педагога. 

2. Соціальний паспорт школи. 

3. Аналіз плану роботи соціального педагога (основні напрямки, 

форми й методи роботи, урахування в плануванні особливостей 

соціального портрету контингенту учнів). 

4. Зовнішні зв’язки СПС (із державними органами, громадськими 

організаціями, соціальними службами).  

 

3. Аналітична довідка (організація соціального виховання в 

організації) 

(максимальна кількість балів – 10) 

Алгоритм аналітичної довідки 

1. Концептуальні засади організації соціального виховання. 

2. Організація побуту. 

3. Організація соціального досвіду. 

4. Організація індивідуальної допомоги. 

 

4. Аналіз плану роботи соціального педагога  

(максимальна кількість балів – 10) 

(основні напрямки, форми й методи реалізації діагностико-
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прогностичної, профілактичної, організаційної, соціально-

терапевтичної, охоронно-захисної функцій, організація роботи з 

учнями, батьками, педагогами). 

 

5. Характеристика діагностичного інструментарію соціально-

педагогічної служби. 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

6. Соціальний паспорт закріпленого за студентом класу. 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

7. Аналітична довідка (організація роботи з учнем, що потребує  

індивідуальної допомоги) 

(максимальна кількість балів – 20) 

а) „соціальний діагноз” (індивідуальні особливості, ситуація 

соціального розвитку); 

б) організація індивідуальної допомоги учню соціальним педагогом 

(система заходів, застосовані технології, результативність); 

в) власні пропозиції щодо організації індивідуальної роботи з даним 

учнем. 
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8. Розробка заходу профілактично-виховного характеру, 

проведеного в класі, групі. 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

9. Характеристика-відгук на студента з бази проходження 

практики (індивідуальна форма). 

 

 

Вид практики 

Культурно-дозвіллєва 
Семестр 

ІУ 
Місце проходження практики 

Дитячі оздоровчі табори, виховні організації 

Задачі й види 

діяльності 

1. Вивчення системи 

соціального виховання та 

культурно-дозвіллєвої 

роботи даної виховної 

організації 

2. Вивчення правової та 

нормативної бази, яка 

регламентує соціально-

виховну та культурно-

Звітна документація 

1. План-щоденник проходження практики ( за схемою). 

(максимальна кількість балів – 20) 

Дата План 

роботи 

Зміст 

фактично 

виконаної 

роботи 

Психолого-

педагогічні 

спостереження 

за дитячим 

колективом 

Психолого-

педагогічні 

спостереження 

за обраним 

об’єктом 

(індивід (група), 

що потребує 

індивідуальної 
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дозвіллєву діяльність 

організації 

3. Формування й 

розвиток професійних 

умінь і навичок 

самостійної роботи з 

тимчасовим дитячим 

колективом 

4. Організація 

самоврядування й 

самодіяльності дитячого 

колективу  

5. Організація й 

проведення дозвіллєвої, 

оздоровчої, 

просвітницької роботи з 

дітьми 

6. Удосконалення 

комунікативних, 

організаційних, 

аналітичних, 

допомоги) 

     

 

2. Аналітична довідка (характеристика системи соціального 

виховання та культурно-дозвіллєвої роботи даної тимчасової 

виховної організації). 

(максимальна кількість балів – 20) 

Алгоритм аналітичної довідки: 

1. Назва організації. 

2. Місце розташування. 

3. Форма власності. 

4. Джерела фінансування. 

5. Правова та нормативна база 

6. Концептуальні засади організації соціального виховання та 

культурно-дозвіллєвої роботи  

7. Організація побуту. 

8. Організація соціального досвіду. 

9. Організація індивідуальної допомоги. 

10. Аналіз плану роботи організації на період проходження практики 

(основні напрямки, форми й методи роботи, урахування в 
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діагностичних умінь і 

професійно-значущих 

особистісних якостей 

7. Формування 

проективних умінь 

 

плануванні особливостей даного тимчасового дитячого 

об’єднання). 

11. Організаційна структура. 

12. Штат працівників (кількість, посади, зміст посадових обов’язків). 

13. Посадові обов’язки педагогічних працівників.  

 

3. Розробка структурно-функціональної моделі самоврядування 

дитячого колективу. 

(максимальна кількість балів – 20) 

 

4. Звіт-аналіз організації практикантом культурно-дозвіллєвої 

діяльності у ввіреному структурному підрозділі тимчасового  

дитячого  колективу 

(максимальна кількість балів – 15) 

Алгоритм звіту-аналізу: 

Обґрунтованість змісту й форм організації культурно-дозвіллєвої 

діяльності особливостями даного тимчасового дитячого 

об’єднання. 

Основні напрямки, форми й методи роботи. 

Ступінь, форми й методи залучення дітей до організації роботи. 

Оцінка результатів роботи. 
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5. Розробка проведеного виховного заходу 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

6. Звіт про організацію індивідуальної допомоги дітям у процесі 

соціальної адаптації в тимчасовому дитячому колективі (аналіз 

причин незадовільної адаптації, програма допомоги, її ефективність). 

(максимальна кількість балів – 15) 

 

7. Характеристика-відгук на студента з бази проходження 

практики (індивідуальна форма). 

 

 

Вид практики 

Попереджувально-

профілактична 

 

Семестр 

 

V 

Місце проходження практики 

Соціальні служби адміністративних органів управління, 

центри соціальних служб для молоді, інспекції та служби у 

справах неповнолітніх, освітні заклади, громадські 

благодійні організації   

Задачі й види 

діяльності 

1. Формування 

Звітна документація 

1. План-щоденник проходження практики ( за схемою). 

(максимальна кількість балів – 10) 
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цілісного уявлення про 

систему 

попереджувально-

профілактичної роботи  

конкретної соціальної 

служби 

2. Виконання 

обов’язків (у якості 

помічника) 

соціального педагога 

працівника 

3. Надбання 

практичного досвіду 

попереджувально-

профілактичної роботи 

з конкретною 

категорією об’єктів 

професійної діяльності 

4. Знайомство з 

методами й 

технологіями 

 

Дата План  

роботи 

Зміст 

фактично 

виконаної 

роботи 

Спостереження, аналіз, 

самоаналіз 

 

    

 

2. Аналітична довідка (характеристика системи роботи соціальної 

служби). 

(максимальна кількість балів – 10) 

Алгоритм аналітичної довідки: 

1. Назва організації. 

2. Адреса, телефон. 

3. Історична довідка (рік та передумови створення, ініціатори й 

засновники, основні етапи становлення або реорганізації). 

4. Форма власності. 

5. Джерела фінансування. 

6. Нормативна база діяльності. 

7. Задачі та функції служби. 

8. Організаційна структура служби. 
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попереджувально-

профілактичної роботи   

5. Вивчення 

документації, яка 

регламентує діяльність 

служби в цілому та 

конкретних 

спеціалістів зокрема. 

6. Здійснення 

спостережень за 

професійною 

діяльністю 

спеціалістів, виділення 

технологічної, 

комунікативної, 

етичної складової 

7. Апробація 

технологій діагностики 

соціально-небезпечних 

тенденцій у розвитку 

індивіда, групи, сім’ї, 

9. Штат працівників (кількість, посади й посадові обов’язки). 

10. Соціальний портрет контингенту клієнтів. 

11. Основні напрямки, форми й методи роботи. 

12. Діагностичні технології у роботі служби. 

13. Об’єкти, організаційні форми, види технологій попереджувально-

профілактичної роботи.   

14. Вертикальні та горизонтальні зв’язки в здійсненні 

попереджувально-профілактичної роботи.  

 

3. Аналіз плану роботи соціальної служби на період проходження 

практики  

(максимальна кількість балів – 10) 

(зміст, організаційні форми, об’єкти попереджувально-профілактичної 

роботи, самостійність і співпраця з іншими соціальними службами). 

 

4. Характеристика ресурсів, що застосовуються в попереджувально-

профілактичній роботі  даної служби, пропозиції щодо вдосконалення 

ресурсного забезпечення. 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

5. Аналітична довідка (попереджувально-профілактична робота з 
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соціального 

середовища 

8. Аналіз конкретної 

профілактичної  

програми в роботі 

служби 

9. Апробація 

технологій 

установлення 

контактної взаємодії з 

об’єктом професійної 

діяльності 

10. Виконання 

індивідуального або 

групового завдання за 

змістом, обговореним 

із керівниками та 

спеціалістами служби  

 

конкретним об’єктом): 

(максимальна кількість балів – 10) 

а) діагностика „соціального неблагополуччя”; 

б) оцінка стану об’єкту та соціального оточення; 

в) попереджувально-профілактична робота (мета, зміст, форми, методи, 

результативність); 

г) власні пропозиції щодо організації попереджувально-профілактичної 

роботи з даним об’єктом. 

 

6. Звіт про результати апробації технології встановлення контактної 

взаємодії з об’єктом професійної діяльності: 

(максимальна кількість балів – 15) 

а) характеристика технології; 

б) її реалізація щодо конкретного об’єкту; 

в) оцінка результативності. 

 

7. Розгорнутий протокол індивідуальної або групової бесіди 

спеціалістів з об’єктами професійної діяльності з аналітичними 

висновками  

(максимальна кількість балів – 15) 

(професійна доцільність бесіди, засоби встановлення контактної 
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взаємодії, засоби здійснення психолого-педагогічного впливу, ступінь 

досягнутого порозуміння, характер взаємодії й стиль спілкування; 

особливості мови, тону бесіди, міміки, пантоміміки, емоційних проявів 

спеціаліста й аудиторії; ступінь діалогічності /монологічності бесіди, 

дотримання норм професійної етики).  

 

8. Звіт-аналіз про виконання індивідуального або групового завдання  

(максимальна кількість балів – 10) 

(зміст і характер завдання, об’єкт (об’єкти) професійної діяльності, що 

було сплановано для його виконання, що фактично реалізовано, 

використані технології, оцінка результативності, самооцінка 

професійної готовності до виконання завдання, психологічне 

самопочуття в процесі здійснюваної діяльності, надбані в результаті 

знання, уміння й навички).  

 

9. Розробка просвітницько-профілактичного заходу (програми).   

(максимальна кількість балів – 10) 

 

10.Характеристика-відгук на студента з бази проходження практики 

(індивідуальна форма). 



 98 

Вид практики 

Корекційно- 

реабілітаційна 

Семестр 

VІ 
Місце проходження практики 

Дитячі притулки, інспекції та служби у справах неповнолітніх, 

соціально-реабілітаційні центри для дітей і дорослих; відділи 

реабілітаційної роботи територіальних центрів соціальної 

допомоги населенню, центри соціальних служб для молоді, 

школи-інтернати, дитячі приймальники  

Задачі й види 

діяльності 

1. Формування цілісного 

уявлення про систему 

корекційно-

реабілітаційної роботи  

конкретної соціальної 

служби 

2. Виконання обов’язків 

(у якості помічника) 

соціального працівника/ 

педагога 

3. Надбання практичного 

досвіду корекційно-

реабілітаційної роботи з 

Звітна документація 

1. План-щоденник проходження практики ( за схемою). 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

Дата      План  

роботи 

  Зміст фактично 

виконаної роботи 

Спостереження, аналіз, 

самоаналіз 

 

    

 

2. Аналітична довідка (характеристика системи роботи соціальної 

служби). 

(максимальна кількість балів – 10) 

Алгоритм аналітичної довідки: 

1. Назва організації. 
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конкретною категорією 

об’єктів професійної 

діяльності 

4. Знайомство з 

методами й технологіями 

корекційно-

реабілітаційної роботи   

5. Вивчення 

документації, яка 

регламентує діяльність 

служби в цілому та 

конкретних спеціалістів 

зокрема. 

6. Здійснення 

спостережень за 

професійною діяльністю 

спеціалістів, виділення 

технологічної, 

комунікативної, етичної 

складової 

7. Аналіз конкретної 

2. Адреса, телефон. 

3. Історична довідка (рік та передумови створення, ініціатори й 

засновники, основні етапи становлення або реорганізації). 

4. Форма власності. 

5. Джерела фінансування. 

6. Нормативна база діяльності. 

7. Задачі та функції служби. 

8. Організаційна структура служби. 

9. Штат працівників (кількість, посади й посадові обов’язки). 

10. Соціальний портрет контингенту клієнтів. 

11. Основні напрямки, форми й методи роботи. 

12. Діагностичні технології у роботі служби. 

13. Об’єкти, організаційні форми, види технологій корекційно-

реабілітаційної роботи.   

14. Вертикальні та горизонтальні зв’язки в здійсненні корекційно-

реабілітаційної роботи.   

 

3. Аналіз плану роботи соціальної служби на період проходження 

практики  

(максимальна кількість балів – 10) 

(зміст, організаційні форми, об’єкти корекційно-реабілітаційної 
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корекційно-

реабілітаційної програми 

в роботі служби 

8. Відпрацювання 

технологій установлення 

контактної взаємодії з 

об’єктом професійної 

діяльності 

9. Виконання 

індивідуального або 

групового завдання за 

змістом, обговореним із 

керівниками та 

спеціалістами служби  

роботи, самостійність і співпраця з іншими соціальними службами). 

 

4. Характеристика ресурсів, що застосовуються в корекційно-

реабілітаційній роботі  даної служби, пропозиції щодо вдосконалення 

ресурсного забезпечення. 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

5. Аналітична довідка (корекційно-реабілітаційна робота з 

конкретним об’єктом): 

а) діагностика „соціального неблагополуччя”; 

б) оцінка стану об’єкту та соціального оточення; 

в) корекційно-реабілітаційна робота (мета, зміст, форми, методи, 

результативність); 

г) власні пропозиції щодо організації корекційно-реабілітаційної 

роботи з даним об’єктом. 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

6. Розгорнута соціально-психолого-педагогічна характеристика 
індивіду (групи) – об’єкту корекційно-реабілітаційної роботи. 

(максимальна кількість балів – 10) 
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7. Звіт про результати відпрацювання технології встановлення 

контактної взаємодії з об’єктом професійної діяльності: 

(максимальна кількість балів – 15) 

а) характеристика технології; 

б) авторська адаптація технології до даного об’єкту; 

в) практична реалізація технології; 

в) оцінка результативності. 

 

8. Розгорнутий протокол індивідуальної або групової бесіди 
спеціалістів з об’єктами професійної діяльності з аналітичними 

висновками  

(максимальна кількість балів – 15) 

(професійна доцільність бесіди, засоби встановлення контактної 

взаємодії, засоби здійснення психолого-педагогічного впливу, 

ступінь досягнутого порозуміння, характер взаємодіїї й стиль 

спілкування; особливості мови, тону бесіди, міміки, пантоміміки, 

емоційних проявів спеціаліста й аудиторії; ступінь 

діалогічності/монологічності бесіди, дотримання норм професійної 

етики).  

 

9. Звіт-аналіз про виконання індивідуального або групового 
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завдання  

(максимальна кількість балів – 10) 

(зміст і характер завдання, об’єкт (об’єкти) професійної діяльності, 

що було сплановано для його виконання, що фактично реалізовано, 

використані технології, оцінка результативності, самооцінка 

професійної готовності до виконання завдання, психологічне 

самопочуття в процесі здійснюваної діяльності, надбані в результаті 

знання, уміння й навички).   

 

10. Характеристика-відгук на студента з бази проходження 

практики (індивідуальна форма).  

 

 

Вид 

практики 

Соціально-

підтримуюча 

Семестр 

VІІ 
Місце проходження практики 

Дитячі, геріартричні притулки, інспекції та служби у справах 

неповнолітніх, соціально-реабілітаційні центри для дітей і дорослих; 

територіальні центри соціальної допомоги населенню, центри 

соціальних служб для молоді, школи-інтернати, дитячі 

приймальники, освітньо-виховні заклади, органи опіки й піклування.  

Задачі й види Звітна документація 
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діяльності 

1. Формування цілісного 

уявлення про систему 

соціально-підтримуючої 

роботи конкретної 

соціальної служби 

2. Виконання обов’язків  

(у якості помічника) 

соціального працівника/ 

педагога  

3. Надбання практичного 

досвіду планування й 

організації соціальної 

підтримки конкретним 

категоріям (або їх 

окремим представникам) 

об’єктів професійної 

діяльності 

4. Знайомство з 

методами й технологіями 

надання соціальної 

1. План-щоденник проходження практики (за схемою). 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

Дата План  

роботи 

Зміст фактично 

виконаної роботи 

Спостереження, 

аналіз, самоаналіз 

    

 

2. Аналітична довідка (характеристика системи роботи соціальної 

служби або соціально-педагогічної служби освітнього закладу). 

(максимальна кількість балів – 10) 

Алгоритм аналітичної довідки (для соціальних служб): 

1. Назва організації. 

2. Адреса, телефон. 

3. Історична довідка (рік та передумови створення, ініціатори й 

засновники, основні етапи становлення або реорганізації). 

4. Форма власності. 

5. Джерела фінансування. 

6. Нормативна база діяльності. (із конкретним переліком 

законодавчих актів).  

7. Задачі та функції служби. (із посиланням на зміст Статуту або 
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підтримки  

5. Відпрацювання 

технологій соціального 

консультування й 

соціального патронажу  

6. Вивчення 

документації, яка 

регламентує діяльність 

служби в цілому та 

конкретних спеціалістів 

зокрема. 

7. Здійснення 

спостережень за 

професійною діяльністю 

спеціалістів, виділення 

технологічної, 

комунікативної, етичної 

складової 

8. Аналіз  організації 

соціальної підтримки, 

наданої спеціалістами  

Типового положення).  

8. Організаційна структура служби. 

9. Штат працівників (кількість, посади й посадові обов’язки). 

10. Соціальний портрет контингенту клієнтів. 

11. Основні напрямки, форми й методи роботи. 

12. Вертикальні та горизонтальні зв’язки. (З якими організаціями, 

зміст і форми співпраці, характер співпраці – постійно, 

періодично, час від часу) 

Алгоритм аналітичної довідки (для освітніх закладів): 

1. Соціальний паспорт закладу. 

2. Система організації соціального виховання. 

3. Аналіз плану роботи соціального педагога (основні напрямки, 

форми й методи реалізації діагностико-прогностичної, 

профілактичної, організаційної, соціально-терапевтичної, 

охоронно-захисної функцій, урахування в плануванні 

особливостей соціального портрету контингенту учнів). 

4. Характеристика діагностичного інструментарію соціально-

педагогічної служби. 

5. Характеристика системи роботи із проблемними учнями та  

сім’ями.   
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індивіду, групі, сім’ї 

9. Виконання 

індивідуального 

завдання за змістом, 

обговореним із 

керівниками та 

спеціалістами служби  

 

6. Характеристика зв’язків соціально-педагогічної служби закладу з 

іншими організаціями та соціальними службами (З якими 

організаціями, зміст і форми співпраці, характер співпраці – 

постійно, періодично, час від часу) 

 

3. Аналіз плану роботи соціальної служби на період проходження 

практики. 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

4. Характеристика ресурсів, що застосовуються в організації 

соціальної підтримки представників груп ризику, пропозиції щодо 

вдосконалення ресурсного забезпечення. 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

5. Аналітична довідка (соціально-підтримуюча робота з індивідом 

або групою): 

(максимальна кількість балів – 10) 

а) „соціальний діагноз”; 

б) організація соціальної підтримки (мета, зміст, форми, технології, 

методи, залучення до соціальної підтримки інших організацій і 

служб, результативність); 



 106 

в) власні пропозиції щодо організації соціальної підтримки даним 

індивідам або групам. 

 

6. Розгорнутий протокол індивідуальної або групової бесіди 

(максимальна кількість балів – 15) 

спеціалістів з об’єктами професійної діяльності з аналітичними 

висновками: 

1) Щодо психологічних особливостей об’єкту бесіди (із 

застосуванням діагностичних методик) 

2) Щодо бесіди в цілому (професійна доцільність бесіди, засоби 

встановлення контактної взаємодії, засоби здійснення психолого-

педагогічного впливу, ступінь досягнутого порозуміння, 

характер взаємодії й стиль спілкування; особливості мови, тону 

бесіди, міміки, пантоміміки, емоційних проявів спеціаліста й 

аудиторії; ступінь діалогічності/монологічності бесіди, 

дотримання норм професійної етики).  

7. Розгорнутий протокол консультування клієнтів спеціалістами 

служби  

(максимальна кількість балів – 15) 

 (характеристика об’єкту консультування, його проблеми, 

використані технології, результативність, власні зауваження й 
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пропозиції). 

 

8. Моніторинг здійснення соціального патронажу, оцінка 

доцільності використаних технологій, власна участь в організації та  

здійсненні патронажу..  

(максимальна кількість балів – 10) 

 

 

9. Звіт-аналіз про виконання індивідуального завдання  

(максимальна кількість балів – 10) 

(зміст і характер завдання, об’єкт (об’єкти) професійної діяльності, що 

було сплановано для його виконання, що фактично реалізовано, 

використані технології, оцінка результативності, самооцінка 

професійної готовності до виконання завдання, психологічне 

самопочуття в процесі здійснюваної діяльності, надбані в результаті 

знання, уміння й навички).   

 

10. Характеристика-відгук на студента з бази проходження 

практики (індивідуальна форма). 
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Вид практики 

Проектувально-

менеджерсько- 

консультативна 

Семестр 

VІІІ 
Місце проходження практики 

Дитячі притулки, інспекції та служби в справах неповнолітніх, 

соціально-реабілітаційні центри для дітей і дорослих; 

територіальні центри соціальної допомоги населенню, центри 

соціальних служб для молоді, школи-інтернати, дитячі 

приймальники, громадські організації соціального захисту 

Організація практики: 

Індивідуальне (по 1-2 особи) закріплення студентів за базами 

практики  

Задачі й види діяльності 

1 Формування цілісного 

уявлення про планування 

та організацію системи 

соціально-педагогічної та 

соціальної роботи    

2. Виконання обов’язків 

соціального працівника/ 

педагога  

3. Надбання практичного 

досвіду планування й 

організації соціально-

Звітна документація 

 

1. План-щоденник проходження практики (за схемою). 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

Дат

а 

План  

роботи 

Зміст фактично 

виконаної роботи 

Спостереження, аналіз, 

самоаналіз 

    

 

2. Аналітична довідка (характеристика системи планування та 

організації роботи соціальної служби або соціально-педагогічної 

служби освітнього закладу). 
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педагогічної та соціальної 

роботи  

4. Знайомство із системою 

менеджменту в роботі 

конкретної соціальної 

служби 

5. Відпрацювання 

технологій соціального 

проектування 

6. Участь у системі 

фандрейзингу конкретної 

соціальної служби 

7. Вивчення документації, 

яка регламентує діяльність 

служби в цілому та 

конкретних спеціалістів 

зокрема. 

8. Здійснення 

спостережень за 

професійною діяльністю 

спеціалістів, виділення 

(максимальна кількість балів – 15) 

Алгоритм аналітичної довідки: 

1. Назва організації. 

2. Адреса, телефон. 

3. Історична довідка (рік та передумови створення, ініціатори й 

засновники, основні етапи становлення або реорганізації). 

4. Форма власності. 

5. Джерела планування соціально-педагогічної (соціальної 

роботи).  

6. Технології планування соціально-педагогічної (соціальної 

роботи).  

7. Організація управління й реалізації запланованої роботи 

8. Система фандрейзингу (пошуку ресурсів) 

9. Моніторинг реалізації запланованої роботи 

10. Система звітності й аналізу виконання запланованої роботи. 

11. Нормативна база діяльності (із конкретним переліком 

законодавчих актів).  

12. Задачі та функції служби (із посиланням на зміст Статуту або 

Типового положення).  

13. Організаційна структура служби. 

14. Штат працівників (кількість, посади й посадові обов’язки). 
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технологічної, 

комунікативної, етичної 

складової 

9. Виконання 

індивідуального завдання 

за змістом, обговореним із 

керівниками та 

спеціалістами служби  

 

15. Соціальний портрет контингенту клієнтів. 

16. Основні напрямки, форми й методи роботи. 

17. Вертикальні та горизонтальні зв’язки. (З якими організаціями, 

зміст і форми співпраці, характер співпраці – постійно, 

періодично, час від часу) 

 

3. Аналіз системи управління даної соціальної служби: 

(максимальна кількість балів – 10) 

а) структура управління; 

б) форми й методи управління; 

в) система контролю за виконанням посадових обов’язків 

спеціалістами служби;   

г) система покарань і заохочень у системі управління; 

д) форми й методи залучення рядового складу до участі в 

плануванні, організації й аналізі роботи служби. 

 

4. Характеристика технологій менеджменту в управлінні 

кадровим складом служби  

(максимальна кількість балів – 15) 

(характеристика кадрового складу (професіоналізм, мотивація до 

професійної діяльності), стиль спілкування керівного складу з 
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підлеглими, традиційні та інноваційні технології стимулювання 

персональної відповідальності, активності, ініціативності, 

творчості, професійного самовдосконалення, формування почуття 

колективізму, позитивних ділових і особистісних відносин, стиль 

спілкування спеціалістів на горизонтальному рівні, загальна 

психологічна атмосфера в колективі). 

 

5. Аналітична довідка (характеристика соціального проекту): 

(максимальна кількість балів – 20) 

а) доцільність проекту, об’єктивна потреба; 

б) ресурсозабезпеченість проекту; 

в) очікувані результати; 

г) зміст проекту; 

д) характеристика системи роботи з реалізації проекту; 

є) отриманий результат; 

е) оцінка результативності, позитивного й негативного в розробці 

проекту  й організації роботи з його впровадження. 

 

6. Розгорнутий протокол консультування клієнтів спеціалістами 

служби  

(максимальна кількість балів – 20) 
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 (характеристика об’єкту консультування, його проблеми, 

використані технології, результативність, власні зауваження й 

пропозиції). 

7. Звіт-аналіз про виконання індивідуального завдання 

(максимальна кількість балів – 10) 

(зміст і характер завдання, об’єкт (об’єкти) професійної діяльності, що 

було сплановано для його виконання, що фактично реалізовано, 

використані технології, оцінка результативності, самооцінка 

професійної готовності до виконання завдання, психологічне 

самопочуття в процесі здійснюваної діяльності, надбані в результаті 

знання, уміння й навички).   

 

8. Характеристика-відгук на студента з бази проходження 

практики (індивідуальна форма). 

 

 

Вид практики 

Комплексна 

(стажерська) 

Семестр 

ІХ 
Місце проходження й організація практики 

Державна (громадська) служба за персональним вибором  

студента   

Задачі й види 

діяльності 

Звітна документація 

1. План-щоденник проходження практики (за схемою). 



 113 

1. Удосконалення й 

розвиток професійної 

готовності в процесі 

самостійної роботи на 

посаді соціального 

педагога або соціального 

працівника 

2. Самостійне 

проектування й 

здійснення процесу 

(фрагменту) професійної 

діяльності по вирішенню 

проблем конкретного 

об’єкту соціально-

педагогічної (соціальної) 

роботи 

3. Удосконалення 

комплексу професійних 

умінь і особистісних 

якостей 

4. Виконання 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

Дата План  

роботи 

Зміст фактично 

виконаної роботи 

Спостереження, аналіз, 

самоаналіз 

    

 

2. Аналітична довідка (характеристика системи роботи соціальної 

служби або соціально-педагогічної служби освітнього закладу). 

(максимальна кількість балів – 10) 

Алгоритм аналітичної довідки (для соціальних служб): 

1. Назва організації. 

2. Адреса, телефон. 

3. Історична довідка (рік та передумови створення, ініціатори й 

засновники, основні етапи становлення або реорганізації). 

4. Форма власності. 

5. Джерела фінансування. 

6. Нормативна база діяльності (із конкретним переліком 

законодавчих актів).  

7. Задачі та функції служби (із посиланням на зміст Статуту або 

Типового положення).  
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індивідуального 

завдання науково-

дослідного характеру за 

змістом, обговореним із 

керівником практики і 

спеціалістами служби  

 

8. Організаційна структура служби. 

9. Штат працівників (кількість, посади й посадові обов’язки). 

10. Соціальний портрет контингенту клієнтів. 

11. Основні напрямки, форми й методи роботи. 

12. Вертикальні та горизонтальні зв’язки (з якими організаціями, 

зміст і форми співпраці, характер співпраці – постійно, 

періодично, час від часу) 

Алгоритм аналітичної довідки (для освітніх закладів): 

1. Соціальний паспорт закладу. 

2. Система організації соціального виховання. 

3. Аналіз плану роботи соціального педагога (основні напрямки, 

форми й методи реалізації діагностико-прогностичної, 

профілактичної, організаційної, соціально-терапевтичної, охоронно-

захисної функцій, урахування в плануванні особливостей 

соціального портрету контингенту учнів). 

4. Характеристика діагностичного інструментарію соціально-

педагогічної служби. 

5. Характеристика системи роботи із проблемними учнями та  

сім’ями.  

6. Характеристика зв’язків соціально-педагогічної служби закладу з 

іншими організаціями та соціальними службами (З якими 
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організаціями, зміст і форми співпраці, характер співпраці – 

постійно, періодично, час від часу) 

 

3. Аналіз плану роботи соціальної служби на період проходження 

практики. 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

4. План самостійної роботи на період практики (з обов’язковим 

обґрунтуванням заходів). 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

5. Аналітична довідка (соціально-педагогічна (соціальна) робота з 

конкретним об’єктом): 

(максимальна кількість балів – 10) 

а) „соціальний діагноз”; 

б) соціально-психолого-педагогічна характеристика об’єкту; 

в) організація професійної діяльності (мета, зміст, форми, технології, 

методи, залучення самого об’єкту, допомоги індивідів, груп, 

спільнот, організацій); 

г) отримані результати, ступінь результативності, об’єктивні й 

суб’єктивні  перепони в досягненні оптимального результату. 
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6. Програма й результати навчально-дослідницької роботи на 

період практики ( відповідно до специфіки служби або закладу). 

(максимальна кількість балів – 20) 

 

7. Звіт про результати самостійної роботи на посаді соціального 

педагога або соціального працівника 

(максимальна кількість балів – 10) 

 

8. Професійне портфоліо  

(максимальна кількість балів – 20) 

(есе, присвячене собі як професіоналу (мотиви вибору професії, етапи 

професійного й особистісного зростання, досягнуті результати, професійні 

вподобання, перспективи працевлаштування й професійної кар’єри); 

фотодокументи, грамоти, дипломи, авторські розробки, малюнки, вірші, 

наукові роботи, публікації тощо).  

 

9. Характеристика-відгук на студента з бази проходження 

практики (індивідуальна форма). 

 

 



 117 

ЗАКЛЮЧЕННЯ 

 

Отже, у посібнику обґрунтовано організацію 

практики майбутніх соціальних педагогів як педагогічну 

систему в єдності наступних компонентів:  

мети, яка спрямована на формування практичної 

готовності майбутніх соціальних педагогів;  

змісту, що відображає оволодіння студентом 

різними видами професійної діяльності, самопізнання, 

самовизначення в різних професійних ролях, формування 

потреби самовдосконалення в професійній діяльності;  

суб’єктів педагогічного впливу – вищий 

навчальний заклад і соціальні служби (бази практики), що 

ефективно взаємодіють між собою з метою оптимізації 

практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів;  

об’єкту педагогічного впливу – студента-

практиканта, який взаємодіє з викладачами практики на 

суб’єкт-суб’єктних засадах, що активізує його педагогічну 

рефлексію;  

форм і методів, що забезпечують евристичний 

характер навчально-професійної діяльності студентів, 

експериментальність, інтенсифікацію та продуктивність 

навчання (самостійна навчально-професійна діяльність 

студентів у реальному полі соціально-педагогічної роботи 

з виконання інваріантних і варіативних, індивідуальних і 

групових завдань програми практики випереджувального, 

творчого, пошукового, дослідно-експериментального 

характеру, метод проектів, дискусійний метод, форми 

імітаційного навчання (проект та експерт-семінари)). 
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Додаток А 

Методики діагностики сформованості професійної 

готовності  

майбутніх соціальних педагогів  

 

Додаток А.1 

Методика самодіагностики сформованості професійної 

готовності майбутніх соціальних педагогів  

(питальник для студентів спеціальності „Соціальна 

педагогіка”) 

 

1. Дайте оцінку за 5-бальною шкалою 

рівня Вашої згоди з наведеними нижче твердженнями 

(„1” – мінімальна оцінка – „дуже низький”;   „5” – 

максимальна оцінка – „дуже високий”): 

Обрав професію абсолютно 

свідомо, за внутрішнім 

бажанням  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Соціально-педагогічна 

діяльність має високу 

соціальну значимість 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Опанування соціально-

педагогічною професією має 

високу  значимість особисто 

для мене 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Упевнений у придатності до 

соціально-педагогічної 

професії 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Готовий до подолання 

труднощів у процесі навчання 

для того, щоб стати гарним 

фахівцем 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Упевнений, що професія 

„соціальний педагог” є моїм 

покликанням 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Готовий до подолання  

професійних ризиків у 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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професії заради допомоги 

людям 

Заради професії готовий 

знехтувати недостатньою 

матеріальною винагородою, 

яку отримує соціальний 

педагог 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Заради професії готовий 

знехтувати недостатнім 

суспільним визнанням  

соціальної педагогіки в нашій 

країні 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Готовий ставитися до людей, з 

якими буду взаємодіяти в 

професії, як до цінностей 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Готовий до дотримання 

етичних норм у професії в 

будь-якій ситуації 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Готовий нести власну 

відповідальність за наслідки 

своїх професійних дій 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Готовий до активної участі в 

удосконаленні соціально-

педагогічної практики в нашій 

країні 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Упевнений, що в майбутньому 

професія в Україні набуде 

високого суспільного визнання 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Переконаний у правильності 

вибору професії 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

2. Дайте оцінку за 5-бальною шкалою 

ступеню Вашого задоволення відповідними 

можливостями в професії „соціальний педагог”  („1” – 

мінімальна оцінка – „дуже низький”;   „5” – 

максимальна оцінка – „дуже високий”): 

Спілкування з людьми різного      
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віку, статі, статусу, фізичного 

й розумового розвитку  

1 2 3 4 5 

Безпосередній вплив на долю 

конкретних людей із метою 

позитивних зрушень  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Можливість надати реальну 

кваліфіковану допомогу 

людям 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Можливість особистісно-

професійного саморозвитку й 

самоствердження  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Можливість відчути успіх від 

позитивних результатів 

соціально-педагогічної 

взаємодії 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Можливість суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії із клієнтом, 

спонукання його на 

активність, самостійне 

рішення проблем 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Можливість отримувати 

підтвердження власної 

професійної придатності з 

кожним новим випадком 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Відчуття підконтрольності 

кожного етапу роботи, того, 

що Ви керуєте професійним 

процесом 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Відчуття спроможності 

продуктивно розв’язувати 

складні й критичні професійні 

ситуації 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Визнання клієнтами 

важливості соціально-

педагогічної роботи 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Відчуття вдячності клієнтів за 

надану допомогу 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Визнання суспільством і 

державою важливості 

соціально-педагогічної роботи 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Стан постійного професійного 

пошуку внаслідок унікальності 

кожної соціально-педагогічної 

ситуації, що вимагає творчого 

характеру роботи  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Можливість прояву 

індивідуального стилю 

професійної діяльності 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Необхідність постійного 

подолання труднощів 

об’єктивного й суб’єктивного 

характеру 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Можливість кар’єрного росту  1 2 3 4 5 

Можливість конструктивного 

діалогу з колегами й 

адміністрацією в процесі 

роботи 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Відчуття морального 

задоволення від професійної 

діяльності 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Можливість у процесі роботи 

співпрацювати з різними 

соціальними інституціями 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Достатньо висока заробітна 

платня, яка задовольняє 

професійні й особисті потреби 

фахівця 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

3. Дайте оцінку за 5-бальною шкалою 

рівня Вашої готовності до здійснення професійних дій 

(„1” – мінімальна оцінка – „дуже низький”;   „5” – 

максимальна оцінка – „дуже високий”): 

Рівень сформованості системи 

професійних здібностей 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Готовність до самостійного 

конструювання програми 

діяльності в контексті 

конкретної соціально-

педагогічної ситуації, 

продуктивний, творчий 

характер діяльності;  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Чітка визначеність теоретико-

методологічних засад 

здійснюваної професійної 

діяльності  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Практична ефективність 

здійснюваних дій, 

забезпечення позитивної 

динаміки соціально-

педагогічної ситуації 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

4. Дайте оцінку за 5-бальною шкалою 

рівня сформованості у Вас конкретних груп 

професійних здібностей („1” – мінімальна оцінка – 

„дуже низький”;   „5” – максимальна оцінка – „дуже 

високий”): 

Комунікативні 1 2 3 4 5 

Організаторські 1 2 3 4 5 

Діагностичні 1 2 3 4 5 

Проектувальні 1 2 3 4 5 

Дидактичні 1 2 3 4 5 

Аналітичні 1 2 3 4 5 

 

5. Дайте оцінку за 5-бальною шкалою 

рівня Вашої готовності до виконання конкретних 

професійних ролей („1” – мінімальна оцінка – „дуже 

низький”;   „5” – максимальна оцінка – „дуже 

високий”): 

Координатор 1 2 3 4 5 

Помічник 1 2 3 4 5 

Психотерапевт 1 2 3 4 5 
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Наставник 1 2 3 4 5 

Експерт 1 2 3 4 5 

Громадський діяч 1 2 3 4 5 

Захисник 1 2 3 4 5 

Консультант 1 2 3 4 5 

Аніматор 1 2 3 4 5 

Конфліктолог 1 2 3 4 5 

 

6. Дайте оцінку за 5-бальною шкалою 

рівня Вашої згоди з наведеними нижче твердженнями 

(„1” – мінімальна оцінка – „дуже низький”;   „5” – 

максимальна оцінка – „дуже високий”): 

Мої особистісні якості 

абсолютно відповідають 

вимогам до фахівця  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Я дуже добре знаю як 

переваги, так і недоліки своєї 

особистості, які є професійно 

важливими 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Я чітко знаю, що мені 

необхідно набути, змінити в 

особистісному плані, щоб 

наблизитись до ідеалу фахівця 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Я чітко знаю, що мені 

необхідно досягти в 

професійному плані в процесі 

подальшого навчання 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Я впевнений у своїй 

спроможності до ефективного 

самовиховання й самоосвіти  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Я впевнений, що мої моральні 

якості абсолютно відповідають 

професії 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Я постійно аналізую себе в 

процесі практичної діяльності, 

роблю висновки й 

використовую їх для того, щоб 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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не повторювати помилок 

Я постійно аналізую себе в 

процесі практичної діяльності, 

роблю висновки й 

використовую їх для того, щоб 

закріпити ті зразки поведінки 

й діяльності, які забезпечують 

успішний результат 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Я абсолютно задоволений 

своїми успіхами в 

практичному навчанні 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Я абсолютно готовий до 

постійного особистісно-

професійного  

самовдосконалення, яких би 

зусиль це не вимагало 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

7. Дайте оцінку за 5-бальною шкалою 

рівня сформованості у Вас рефлексивних умінь („1” – 

мінімальна оцінка – „дуже низький”;   „5” – 

максимальна оцінка – „дуже високий”): 

Самоспостереження 1 2 3 4 5 

Самоусвідомлення 1 2 3 4 5 

Самоаналіз 1 2 3 4 5 

Самоконтроль 1 2 3 4 5 

Самокорекція 1 2 3 4 5 

 

8. Дайте оцінку за 5-бальною шкалою 

рівня сформованості у Вас якостей соціального 

педагога, визначених професійним стандартом („1” – 

мінімальна оцінка – „дуже низький”;   „5” – 

максимальна оцінка – „дуже високий”): 

Уміння слухати інших із 

розумінням і 

цілеспрямованістю  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Уміння знайти інформацію та 

зібрати факти, необхідні для 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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підготовки соціальної історії, 

оцінки ситуації 

Уміння створювати й 

розвивати взаємини, що 

сприяють успішній 

професійній діяльності 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Уміння спостерігати та 

інтерпретувати вербальну й 

невербальну поведінку,  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Уміння застосовувати знання 

із соціальної педагогіки або 

практичної психології, з теорії 

особистості та діагностичні 

методи 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Уміння активізувати зусилля 

індивідів, груп, спільноти з 

вирішення власних проблем, 

викликати довіру з їхнього 

боку 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Уміння обговорювати гострі 

теми в позитивному 

емоційному тоні й без 

вираження погроз 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Уміння розробляти 

новаторські рішення проблем 

індивідів, груп, спільнот 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Уміння виявляти потреби для 

визначення терапевтичних 

залежностей 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Уміння вести дослідження або 

інтерпретувати висновки 

досліджень і положень 

професійної літератури 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Уміння забезпечувати й 

налагоджувати взаємини між 

конфліктуючими індивідами, 

групами 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Уміння забезпечувати 

міжвідомчі звʼ язки 

1 2 3 4 5 

Уміння інтерпретувати й 

виявляти соціальні потреби та 

ознайомлювати з ними 

відповідні органи 

(адміністрація, фінансові 

органи, суспільні організації) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

Додаток А.2 

Методика експертної оцінки рівня сформованості 

професійної готовності майбутніх соціальних педагогів 

 (питальник для викладачів практики студентів 

спеціальності „Соціальна педагогіка”) 

 

1. Дайте оцінку за 5-бальною шкалою рівня 

сформованості в студента-практиканта конкретних 

груп професійних здібностей („1” – мінімальна оцінка 

– „дуже низький”;   „5” – максимальна оцінка – „дуже 

високий”): 

Комунікативні 1 2 3 4 5 

Організаторські 1 2 3 4 5 

Діагностичні 1 2 3 4 5 

Проектувальні 1 2 3 4 5 

Дидактичні 1 2 3 4 5 

Аналітичні 1 2 3 4 5 

2. У кожній групі запропонованих оцінок 

визначте ту одну позицію, яка найбільше характеризує 

студента-практиканта: 

1. Студент демонструє високий рівень 

усвідомленості особистісної й соціальної 

значимості соціально-педагогічної 

діяльності; 

2. Студент демонструє достатній рівень 

усвідомленості соціальної значимості 

соціально-педагогічної діяльності, але її 

особистісна значимість усвідомлена 

недостатньо; 

3. Соціальна й особистісна значимість 

професії не усвідомлюються; 

 

1. Наявне стійке позитивно-емоційне 

ставлення до соціально-педагогічної 

діяльності; 

2. Студент демонструє позитивно-емоційне 

ставлення до окремих видів соціально-

педагогічної діяльності; 
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3. Позитивно-емоційне ставлення до 

соціально-педагогічної діяльності 

проявляється ситуативно або не 

проявляється взагалі; 

1. Присутнє стійке прагнення до опанування 

професією, до саморозкриття й 

самоствердження в ній; 

2. Прагнення до опанування професією, до 

саморозкриття й самоствердження в ній 

носить нестійкий характер; 

3. Відсутня настанова на опанування 

соціально-педагогічною діяльністю, на 

активний прояв себе в професії; 

 

1. Професійні мотиви усвідомлені, стійкі, 

дієві, сформовані в системі. 

2. Професійні мотиви до певної міри 

усвідомлені, стійкі, але недостатньо дієві, 

у системі не достатньо сформовані. 

3. Усвідомленість, стійкість, дієвість 

професійних мотивів проявляються в 

недостатній мірі або не проявляються 

взагалі.   

 

3. У кожній групі запропонованих оцінок 

визначте ту одну позицію, яка найбільше характеризує 

студента-практиканта: 

1. Студент демонструє повноту 

сформованості системи 

загальнопедагогічних здібностей; 

2. Студент демонструє повноту 

сформованості окремих груп здібностей; 

3. Студент демонструє фрагментарний прояв 

окремих професійних здібностей; 

 

1. Самостійно конструює програму 

діяльності, діяльність носить 

продуктивний творчий характер;  

2. Здатний до продуктивної реконструкції, 

діяльність виконується не алгоритмічно, а 
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з опорою на здогад „за зразкомˮ ; 

3. Працює по підказці, використовує 

алгоритм розв’язання типових соціально-

педагогічних ситуацій; 

1. При обґрунтуванні професійних дій 

спирається на чітко визначені теоретико-

методологічні засади професійної 

діяльності; 

2. Обґрунтування професійних дій 

здійснюється в узагальненому вигляді; 

3. При обґрунтуванні професійних дій не в 

повній мірі спирається на чітко визначені 

теоретико-методологічні засади 

професійної діяльності; 

 

 

1. Ефективність уживаних дій висока. 

2. Ефективність уживаних дій достатня. 

3. Ефективність уживаних дій недостатня 

або відсутня взагалі. 

 

4. У групі запропонованих оцінок визначте ту 

позицію, яка найбільше характеризує студента-

практиканта: 

1. Студент демонструє високу адекватність 

особистісно-професійної самооцінки;  

2. Студент демонструє недостатню 

адекватність особистісно-професійної 

самооцінки;  

3. Студент демонструє значну або повну 

неадекватність особистісно-професійної 

самооцінки;  

 

1. Присутня стійка задоволеність собою як 

суб’єктом соціально-педагогічної 

діяльності;   

2. Задоволеність собою як суб’єктом 

соціально-педагогічної діяльності 

нестійка, носить ситуативний характер;   

3. Присутня низька задоволеність собою як 

суб’єктом соціально-педагогічної 
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діяльності або взагалі низький рівень 

інтересу до себе в такій якості;   

1. Наявне стійке, усвідомлене прагнення до 

самовдосконалення (особистісного й 

професійного);  

2. Прагнення до самовдосконалення 

(особистісного й професійного) 

недостатньо стійке й усвідомлене;  

3. Прагнення до професійного 

самовдосконалення не проявляється 

взагалі;  

 

1. Система рефлексивних умінь 

(самоспостереження, самоусвідомлення, 

самоаналіз, самокорекція, самоконтроль) 

сформована в повному обсязі й на 

високому рівні.  

2. Система рефлексивних умінь 

(самоспостереження, самоусвідомлення, 

самоаналіз, самокорекція, самоконтроль) 

сформована не в повному обсязі, 

недостатньо  проявляються самоконтроль і 

самокорекція. 

3. Сформовані окремі рефлексивні уміння, 

самоконтроль і самокорекція носять 

невпорядкований характер, проявляються 

у вигляді спонтанної реакції або не 

проявляються взагалі. 

 

 

5. Визначте рівень сформованості в студента-

практиканта системи, яку характеризує спрямованість 

на соціально-педагогічну професію як соціальну й 

особистісну цінність, опанована система способів 

здійснення соціально-педагогічної взаємодії, 

сформованість професійної самосвідомості: 

А) Високий; 

Б) Середній;   

В) Низький. 



Додаток Б 

Організаційно-структурна модель практики студентів спеціальності „Соціальна педагогікаˮ  

Концептуальний компонент 

 

Інтегрована модель „входження в професіюˮ  

1. Розуміння освіти як творення. 2. Проблемний характер практичного навчання. 3. Виконання 

навчального плану органічно поєднується з індивідуальною освітньою траєкторією. 4. Навчання в 

процесі реальної діяльності підкріплюється імітаційним навчанням. 5. Однакова увага приділяється 

індивідуальним і груповим формам роботи студентів. 6. Як процес, так і результати практики 

аналізуються й оцінюються. 7. Освітні результати оцінюються як сукупність зовнішніх і внутрішніх 

продуктів діяльності студентів, але акцент зроблено на останні. 8. Оцінювання результатів практики 

відбувається шляхом поєднання нормативного й формативного оцінювання. 

 

Ц
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ь
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в
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й
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м
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Мета – формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів 

Методологічні 

підходи: 

Системний  

Особистісно-

діяльнісний 

Синергетичний 

Принципи: 

зворотного звʼ язку теоретичного навчання й практики – з одного 

боку, осмислення й застосування студентами на практиці теоретичних знань, 

усвідомлення їхньої значимості для успішної професійної діяльності, а, з 

іншого боку, – закріплення при вивченні теоретичних дисциплін і в навчально-

дослідницькій роботі емпіричних знань, отриманих на практиці; 

інтегрованого підходу до розробки змісту завдань практики – завдання 
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повинні бути такими, щоб їхнє виконання вимагало обʼ єднання знань 

студентів із різних навчальних курсів;  

систематичності й послідовності – головним у цьому принципі є 

логічна побудова змісту навчання, а також обґрунтована послідовність етапів 

освітнього процесу (поетапне освоєння всього комплексу професійних умінь і 

навичок, почергове оволодіння всіма професійними функціями фахівця, 

поступове засвоєння комплексних професійних дій); 

наступності – змістовний взаємозв’язок усіх видів практики, коли 

освоєння нового здійснюється на основі досвіду, набутого студентами на 

попередніх етапах практичної підготовки; 

динамічності – поступове ускладнення задач різних видів практики, 

розширення спектра соціальних ролей і видів діяльності, у які включається 

студент, збільшення обсягу й ускладнення змісту діяльності, що від практики 

до практики стає все ближче до діяльності професіонала; 

поліфункціональності – зміна установ, які використовуються як бази 

практики, що дозволить студенту ясніше зрозуміти загальне й специфічне в 

змісті діяльності соціального педагога в різних соціально-педагогічних 

установах і з різними категоріями клієнтів, а також одночасне виконання в 

ході практики різних професійних функцій (організаторської, соціально-

виховної, соціально-освітньої, корекційно-реабілітаційної, правозахисної, 

попереджувальної, профілактичної) і оволодіння в різних видах практики 
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різними професійними ролями (організатора діяльності, вихователя, 

захисника, посередника, помічника, консультанта тощо); 

перспективності – знайомство зі сферами соціально-педагогічної 

діяльності з урахуванням їхнього перспективного розвитку. Реалізація даного 

принципу вимагає ретельного підбору баз практики, щоб майбутній 

соціальний педагог міг познайомитися із професійними обов’язками фахівця в 

установах різного типу й виду, різних організаційно-правових форм і форм 

власності, а також різної відомчої приналежності – освіти, соціального 

захисту, юстиції й інших. Причому це повинні бути не тільки установи, де уже 

введена посада соціального педагога й працює такий фахівець, але й установи, 

у яких такої посади немає, але в них ведеться та чи інша робота з різними 

категоріями клієнтів, яким потрібна допомога в соціальному вихованні й 

освіті; 

продуктивності навчання – головним орієнтиром навчання є особисте 

освітнє збільшення студента, що складається з його внутрішніх і зовнішніх 

освітніх продуктів навчальної діяльності. Продуктивне навчання орієнтоване 

не стільки на вивчення відомого, скільки на додання до нього нового. У 

процесі створення зовнішніх освітніх продуктів у ході практики відбувається 

розвиток внутрішніх навичок і здібностей, що властиві фахівцям у відповідній 

області діяльності. Зовнішнє освітнє збільшення відбувається одночасно з 

розвитком особистісних якостей студента, що є складовою частиною 
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професійного портрета соціального педагога; 

свідомості й активності –  навчання  ефективне, коли студент 

усвідомлює необхідність свого навчання взагалі й у процесі практики, 

зокрема, приймає його цілі й задачі чи ставить їх самостійно, бере участь у 

плануванні й організації своєї діяльності, у її усвідомленні, самоконтролі й 

самооцінці; 

освітньої (і одночасно професійної) рефлексії – освітній процес 

супроводжується його рефлексивним усвідомленням студентами як 

суб’єктами навчання на особистісному, діяльнісному й інтерактивному рівнях. 
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Види практики:  

 

Структура навчального модуля „Практика”:  

 

Ввідно-ознайомча 

(І семестр, 2 тижні)  

 

Соціально-

обслуговуюча  

(ІІ семестр, 2 тижні)  

 

Соціально-виховна 

(ІІІ семестр, 2 тижні) 

Ретроспективний компонент –  зв’язок із набутими до 

практики знаннями, уміннями й навичками (засоби ретроспекції – 

актуалізація знань, умінь і навичок у процесі підготовчих лекцій, 

семінарів, настановних конференцій, індивідуальної та групової 

самостійної роботи, вхідного анкетування й тестування). 



 155 

 Культурно-

дозвіллєва  

(ІУ семестр, 4 тижні)  

 

Профілактично-

попереджувальна  

(У семестр, 2 тижні)  

 

Корекційно-

рабілітаційна  

(УІ семестр, 2 тижні)  

 

 Соціально-

підтримуюча 

(УІІ семестр, 2 тижні)  

 

Консультативно- 

проектувально-

менеджерська  

(УІІІ семестр, 8 

тижнів) 

 

Стажерська 

(комплексна 

(ІХ семестр, 10 

тижнів) 

  

Актуальний компонент – 1) організація – вид практики, 

відповідні види діяльності та завдання, бази, що відповідають змісту й 

завданням практики, специфіка її організації; 2) методичне 

супроводження – індивідуальні та групові консультації студентів 

викладачами практики, взаємоконсультування студентів, обмін 

досвідом розв’язання аналогічних професійних проблем , проект-

семінари, експерт-семінари, групові дискусії, ділові ігри, тренінги 

тощо;  3) контроль освітніх результатів – індивідуальне й групове 

обговорення виконаних завдань, аналіз зовнішніх освітніх продуктів, 

узагальнення спостережень за індивідуальною діяльністю студентів у 

карті оцінки й самооцінки   професійних умінь, вихідне анкетування й 

тестування,  узагальнення індивідуальної участі студентів у проект- та 

експерт-семінарах (оцінка рівня за певними критеріями – орієнтація у 

контексті професійної ситуації (знання і розуміння), оволодіння 

формами роботи (уміння), комунікація у навчальному діалозі і 

позиціонування)), аналіз і самоаналіз динаміки професійної компетенції 

й особистісних збільшень студентів. 
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 Перспективний компонент – рекомендації по професійному 

самовдосконаленню, побудові або корекції індивідуальної освітньої 

траєкторії, практичне використання набутих знань, умінь і навичок 

(доповіді на підсумковій конференції, навчально- і науково-дослідна 

індивідуальна й групова робота, волонтерська діяльність, наставництво 

студентів молодших курсів тощо).  
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Моніторинг професійної готовності  

 

Критерії сформованості 

професійної готовності: 

Ціннісно-змістовний 

критерій   

Операційний критерій 

Рефлексивний критерій   

 

Рівні сформованості  

професійної готовності: 

Високий 

Середній 

Низький 

 

Засоби здійснення 

моніторингу: Спостереження за 

навчально-професійною 

діяльністю  студентів, за 

квазипофесійною діяльністю 

студентів у процесі використання 

імітаційних форм навчання 

(проект- і експерт-семінари), за 

поведінкою студентів у ході 

допоміжних форм супроводження 

практики (індивідуальні й групові 
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консультування, 

взаємоконсультування, бесіди (у 

тому числі рефлексивні)). 

 

 

 

Складові моделі були обґрунтовані в публікаціях: 

 

1. Ларіонова Н.Б. Засоби здійснення моніторингу професійного становлення студентів 

соціально-педагогічних спеціальностей у процесі навчальних практик / Н.Б. Ларіонова // Наукові 

записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: 

Педагогіка. – 2002. –  № 10. – С.161 – 165. 

2. Ларіонова Н.Б. Методологічні основи та дидактичні принципи організації навчальних 

практик студентів соціально-педагогічних спеціальностей / Н.Б. Ларіонова // Вісник Луганського 

державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2003. – № 8 (64) серпень. – С. 159 – 

167. 

3. Ларіонова Н.Б. Модель практичного навчання як методологічна основа формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників / Н.Б. Ларіонова // Вісник Луганського 

національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2004. – № 1 (69) січень. – С. 158 

– 162. 
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4. Ларіонова Н.Б. Модульний принцип проектування навчальних практик студентів 

спеціальності „Соціальна роботаˮ  / Н.Б. Ларіонова // Збірник наукових праць за результатами 

Всеукраїнської науково-практичної конференції „Підготовка соціального працівника: надбання, 

проблеми, перспективиˮ . – Хмельницький, 2003. – С. 30 – 32. 

5. Ларіонова Н.Б. Організаційно-структурна модель практичної підготовки соціальних 

педагогів та соціальних працівників освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст» / Н.Б. Ларіонова // 

Матеріали УІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта-2004ˮ . Том 37. 

Проблеми підготовки фахівців. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 52 – 53. 

 



 

Додаток В 

Структурні компоненти педагогічної системи формування професійної готовності 

майбутніх соціальних педагогів у процесі навчальних практик 

 
ПРИНЦИПИ ЦІЛЕПОКАДАННЯ 

 
 

 

 

 

 

 

МЕТА 

формування професійної готовності  

майбутніх соціальних педагогів 

стійка позитивна настанова на 

професійну діяльність на основі системи 

мотиваційно-ціннісних ставлень 

особистості до призначення професії, 

професійної діяльності, професійного 

спілкування, прояву себе в професії, 

набутих особистісних смислів 

опанування  соціально-педагогічною 

діяльністю 

здатність реалізовувати 

необхідні в контексті соціально-

педагогічної ситуації професійні 

функції на основі опанованих 

способів професійної дії (в 

єдності мети, задач, методів, 

способів і результату) та 

розвиненої системи професійних 

здібностей 

здатність до аналізу й 

самоаналізу, самостійного 

формування й корекції 

професійної самооцінки і Я-

концепції, професійного 

самовдосконалення, 

розвитку своїх творчих 

здібностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

ОБ’ЄКТ 

СТУДЕНТ-ПРАКТИКАНТ 
Взаємодіє з викладачами практики 

на суб’єкт-суб’єктних засадах 

 

Активізація педагогічної 

рефлексії 

 

Професійна ідентичність 

СУБ’ЄКТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ 

ВНЗ БАЗА  ПРАКТИКИ 

Мета взаємодії – оптимізація практичної 

підготовки майбутніх соціальних 

педагогів 

Зміст взаємодії – об’єднання ресурсів в 

реалізації особистісно-діяльнісного підходу 

в організації практики 

ЗМІСТ 
Відображає оволодіння студентом, 

різними видами професійної 

діяльності, самопізнання, 

самовизначення в різних 

професійних ролях, формування 

потреби самовдосконалення в 

професійній діяльності 

Конкретизується у видах практики 

ФОРМИ Й МЕТОДИ 
Забезпечують евристичний 

характер навчально-

професійної діяльності 

студентів, 

експериментальність, 

інтенсифікацію і 

продуктивність навчання 
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обумовленості цілей професійної  
соціально-педагогічної освіти  

трансформаціями сучасного суспільства  

й соціальною ситуацією у світі 

органічного поєднання  

в цілі інтересів  

суспільства й індивіда 

вирішального  

значення  

мети 



Додаток Г 

Показники оцінювання завдань практики 

Завдання програми практики Рівень виконання Бали 

Звітна документація 

1. План-щоденник проходження 

практики (за схемою). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Аналітична довідка (характеристика 

системи роботи соціальної служби або 

 

Низький – записи відображають зміст 

фактично виконаної роботи, 

спостереження обмежуються фіксацією 

поверхневих фактів й особистих вражень 

практиканта 

Середній – додатково до попереднього 

рівня записи містять певні елементи 

аналізу фактів, що спостерігаються, 

самоаналізу професійного самопочуття,  

але відсутній системний, обґрунтований 

аналіз, а також необхідні висновки й 

пропозиції 

Високий – присутній системний, 

обґрунтований аналіз фактів, що 

спостерігаються, власного професійного 

самопочуття,  а також необхідні висновки й 

пропозиції 

 

Низький – довідка (паспорт) обмежена 

конкретними фактами, відсутні елементи 

 

10 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

4 
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соціально-педагогічної служби 

освітнього закладу), соціальний 

паспорт класу, школи . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Аналіз плану роботи соціальної 

служби, окремого спеціаліста на період 

проходження практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

аналізу  

Середній  – довідка містить елементи 

аналізу, розкриває певні моменти 

організації й роботи служби, паспорт 

містить уточнення й примітки, що 

відбивають конкретні особливості, 

необхідні для організації подальшої роботи  

Високий – довідка (паспорт) містить 

глибокий, повний  аналіз, що розкриває 

роботу служби (клас, школу) як систему, 

дозволяє будувати перспективне 

оцінювання й прогнозування 

 

Низький – поверхневе розкриття основних 

моментів, що стосуються змісту плану 

роботи 

Середній – наявність елементів аналізу, 

розкриття основних напрямів, 

організаційних форм роботи служби, 

спеціаліста 

Високий – повний аналіз роботи служби, 

спеціаліста в системі (доцільність, 

відповідність завданням служби, потребам 

клієнтури, соціальній ситуації) 

 

8 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 



 162 

4.Характеристика інструментарію даної 

служби, ресурсів, що застосовуються в 

організації відповідного напряму 

соціально-педагогічної, соціальної 

роботи; характеристика окремого виду 

інструментарію 

 

 

 

 

 

 

5.Аналітична довідка (організація 

відповідної роботи з індивідом або 

групою). 

 

 

 

 

 

 

6. Розгорнутий протокол 

індивідуальної або групової бесіди 

(консультування) спеціалістів з 

Низький – виділені складові 

інструментарію, ресурсного забезпечення 

Середній – додатково до попереднього 

рівня присутній аналіз оптимальності й 

ефективності наявного інструментарію, 

наявних ресурсів 

Високий  – додатково до попередніх рівнів 

системний аналіз інструментарію, ресурсів 

містить оцінку доцільності й ефективності 

використання, пропозиції щодо 

вдосконалення  

 

Низький – поверхневий, фрагментарний 

опис роботи з індивідом або групою 

Середній – поданий достатньо глибокий 

системний аналіз цієї роботи 

Високий –  глибокий системний аналіз 

роботи завершують висновки щодо 

доцільності й ефективності, а також власні 

пропозиції щодо її вдосконалення 

 

Низький – протокол в основному описує 

хід бесіди (консультування), поведінку її 

учасників, характеристика результатів 

3 

 

6 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

3 

 

6 

 

12 

 

 

 

 

5 
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об’єктами професійної діяльності з 

аналітичними висновками: 

 Щодо психологічних 

особливостей об’єкту бесіди 

(відповідно до запропонованої 

кафедрою психології методики) 

 Щодо бесіди в цілому. 

 

 

 

 

 

 

7. Звіт-аналіз про виконання 

індивідуального або групового 

завдання, реалізацію власної участі в 

діяльності служби, самостійної 

професійної діяльності  

 

 

 

 

 

невірна або неповна 

Середній – присутні спроби пояснити 

логіку бесіди (консультування), її 

динаміку, аналіз окремих фрагментів 

бесіди, характеристика результатів вірна й 

достатньо повна 

Високий – поданий системний глибокий 

аналіз бесіди (консультування) відповідно 

до алгоритму, висловлена особиста думка 

щодо професійності проведення бесіди 

(консультування), характеристика 

результатів вірна, повна, містить 

перспективне прогнозування  

 

Низький – показані зміст і характер 

завдання, доручення, роботи, об’єкт 

(об’єкти) професійної діяльності, що було 

сплановано для його виконання, що 

фактично реалізовано  

Середній – описані використані технології, 

містяться певні елементи аналізу 

результативності, самооцінки професійної 

готовності до виконання завдання, 

психологічного самопочуття в процесі 

 

10 
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8. Розробка й проведення заходу 

просвітницько-профілактичного, 

виховного характеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здійснюваної діяльності 

Високий – глибокий системний аналіз 

виконання завдання, плану роботи, глибока 

професійна рефлексія, обґрунтовані 

висновки щодо професійної готовності й 

подальшого самовдосконалення 

 

Низький – планування заходу здійснено на 

репродуктивному рівні, відбиває тенденцію 

до одноманітності, стереотипності в 

організації заходу, його проведення 

відбиває недостатній рівень відповідних 

навичок, самоаналіз і самооцінка носять 

фрагментарний, поверхневий характер 

Середній – планування відбиває достатній 

рівень методичної підготовки, готовність 

до урізноманітнення організації заходу, 

компоненти заходу логічно вибудовані, 

достатній рівень організаційно-

комунікативних умінь і навичок під час 

проведення,  системність у самоаналізі й 

самооцінці 

Високий – планування здійснено на 

високому методичному рівні, містить 
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9. Соціально-психолого-педагогічний 

портрет основної (або однієї з 

основних) групи клієнтів даної служби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творчий внесок практиканта, його 

готовність використовувати як традиційні, 

так й інноваційні методи  в організації й 

проведенні заходів, високий рівень 

організаційно-комунікативних умінь і 

навичок під час проведення,  глибина, 

повнота й системність у самоаналізі й 

самооцінці 

  

Низький – портрет носить фрагментарний, 

несистемний, поверхневий характер, не 

задіяні в комплексі всі можливі джерела 

для його створення (психолого-педагогічна 

література, інтерв’ю зі спеціалістами, 

власні спостереження) 

Середній – Портрет відображає основні 

особливості в системі, містить елементи 

аналізу походження цих особливостей та 

необхідності використання в професійній 

діяльності 

Високий – поданий повний, системний, 

обґрунтований портрет, аналіз 

особливостей виступає основою 

обґрунтування методичної доцільності 
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10. Розробка структурно-

функціональної моделі самоврядування 

дитячого колективу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Програма й результати навчально-

дослідницької роботи 

 

 

використання певних підходів і технологій 

у діяльності  

 

Низький – запропонована модель створена 

з використанням типових, стереотипних 

підходів, не враховані особливості даного 

дитячого колективу, психолого-педагогічні 

особливості відповідного віку, недостатньо 

функціональна 

Середній – модель містить елементи 

творчого, нестандартного підходу, 

достатньо обґрунтована, але не враховує в 

повній мірі особливості потреб дітей у 

самостійності й активності  

Високий – модель креативна, 

нестандартна, методично обґрунтована, 

функціональна, забезпечує потребу дітей   

у самостійності й активності, участі в 

організації власної дозвіллєвої діяльності  

 

Низький – обрана проблема недостатньо 

актуальна для даної служби, результати 

роботи поверхневі, відображають 

описовий, несистемний, неаналітичний 
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 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Створення професійного портфоліо 

 

 

 

підхід до збору й обробки матеріалу, 

відсутня перспектива використання 

матеріалу для подальшого дослідження й 

використання в практиці роботи служби 

Середній – подана достатньо повна, 

теоретично обґрунтована програма роботи, 

але теоретична й практична підготовка 

студента для її виконання недостатня, 

перспектива використання матеріалу для 

подальшого дослідження й використання в 

практиці роботи служби подана 

схематично 

Високий – повна, комплексна, теоретично 

обґрунтована програма роботи, глибока 

теоретична, методична й практична 

підготовка студента, обґрунтовані й 

окреслені перспективи використання 

матеріалу для подальшого дослідження й 

використання в практиці роботи служби 

 

Низький – представлені матеріали 

переважно відображають конкретні факти 

професійного становлення 

(фотодокументи, грамоти, дипломи, 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

48 
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малюнки, вірші  тощо). Есе відсутнє або 

носить описовий характер. Процес 

власного професійного становлення 

відображений переважно на фактажному й 

емоційному рівнях.  

Середній – матеріали представлені більш 

різноманітно, додані авторські роботи 

методичного, наукового характеру. Есе 

містить аналітичний підхід до 

відображення  процесу професійного 

становлення, але не є достатньо повним і 

глибоким 

Високий – матеріал містить у тому числі 

науково-дослідницькі роботи (публікації, 

проекти тощо). Аналіз  процесу 

професійного становлення  містить мотиви 

вибору професії, системну картину 

професійного та особистісного зростання, 

самооцінку результатів професійної 

підготовки на ціннісно-смисловому, 

операційному та рефлексивному рівнях. 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 



Кожне завдання практики оцінюється окремо.  

Відповідно до шкали ЕСТS: 

 Низький рівень виконання завдання – 50 – 74% від максимальної кількості балів, 

передбачених програмою; 

 Середній – 75 – 89%; 

 Високий – 90 – 100%.   

Загальна оцінка за практику виставляється за сумою балів, набраних за всі завдання, 

передбачені програмою конкретного виду практики.   
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Додаток Д 

Приклади інваріантних завдань випереджаючого, пошукового, дослідно-

експериментального характеру 

№ Вид практики, 

ретроспективні й 

перспективні  

зв’язки  

Зміст завдання Внутрішній освітній продукт 

1. 

І 

Ввідно- 

ознайомча 
Курс „Вступ до 

спеціальності” ↔ 

Курс „Соціальна 

педагогіка” (ІІ 

курс),  

„Основи 

соціально-

правового захисту 

особистості” 

(ІІІ курс) 

Аналіз системи роботи 

соціально-педагогічної 

(соціальної) служби за 

алгоритмом: 

1. Форма власності. 

2. Джерела фінансування. 

3. Нормативна база 

діяльності. 

4. Задачі та функції служби. 

5. Організаційна структура 

служби. 

6. Штат працівників 

(кількість, посади, зміст 

посадових обов’язків). 

7. Соціальний портрет 

контингенту клієнтів. 

8. Основні напрямки, форми 

Набуття практичного досвіду 

ділової професійної комунікації на 

рівні „фахівець – фахівець”, 

використання методів інтерв’ю, 

аналізу документів, спостереження, 

узагальнення й систематизації, 

цілісне сприйняття соціально-

педагогічної роботи  в єдності 

предметного, змістового, 

організаційно-управлінського й 

технологічного аспектів, 

формування уявлення про 

секторальну й міжвідомчу 

співпрацю в соціально-педагогічній 

практиці, формування початкових 

уявлень  про сутність діяльності й 

рольовий діапазон соціального 
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й методи роботи. 

9.   Вертикальні та   

      горизонтальні зв’язки. 

педагога, аналітичних здібностей, 

уміння самоорганізації власної 

діяльності з метою отримання 

бажаного результату. 

2. 

І 

Соціально-

обслуговуюча 

Курс „Вступ до 

спеціальності” ↔ 

Курси „Основи 

соціально-

правового захисту 

особистості”, 

„Технології 

соціально-

педагогічної 

діяльності” (ІІІ 

курс) 

Аналіз системи соціального 

обслуговування конкретного 

клієнта: 

1. Характеристика кризової 

ситуації. 

2. Види, конкретний зміст 

та умови надання 

соціальної допомоги та 

соціальних послуг. 

3. Відповідність системи 

соціального 

обслуговування 

об’єктивним потребам 

клієнта й нормативно-

правовій регламентації 

надання соціальних 

послуг. 

Набуття практичного досвіду 

ділової професійної комунікації на 

рівні „фахівець – фахівець”, ділової 

й особистісної комунікації на рівні 

„фахівець – клієнт”, використання 

методів інтерв’ю, бесіди, 

спостереження, аналізу документів, 

порівняння, узагальнення, 

систематизації, системного аналізу, 

формування уявлення щодо 

сутності, видових і процесуальних 

особливостей соціально-

педагогічної діяльності з 

соціального обслуговування, 

усвідомлення об’єктивної 

обумовленості професійної 

соціально-педагогічної діяльності, 

формування аналітичних, 

комунікативних, діагностичних, 

дидактичних здібностей.  
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3. 

ІІ 

Соціально-

виховна 

Курс „Соціальна 

педагогіка” (ІІ 

курс) ↔ „Етика 

соціально- 

педагогічної 

діяльності” (ІІ 

курс), „Технології 

соціально-

педагогічної 

діяльності” (ІІІ 

курс) 

Аналіз організації 

соціального виховання за 

алгоритмом: 

1. Концептуальні засади 

організації соціального 

виховання. 

2. Організація побуту. 

3. Організація 

соціального досвіду. 

4. Організація 

індивідуальної допомоги. 

5. Результативність 

системи соціального 

виховання. 

6. Власні пропозиції 

щодо оптимізації в 

організації соціального 

виховання. 

Опанування досвідом 

обґрунтування професійних дій на 

чітко визначені теоретико-

методологічні засади, системного 

аналізу професійної соціально-

педагогічної діяльності, 

використання методів інтерв’ю, 

бесіди, аналізу документів, 

включеного спостереження, 

формування уявлення щодо 

сутності, видових і процесуальних 

особливостей соціально-

педагогічної діяльності з 

соціального виховання, 

аналітичних, комунікативних, 

діагностичних, дидактичних, 

частково організаційних й 

проектувальних здібностей.    
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4.  

ІІІ 

Попереджувальн

о-профілактична  
Курс „Соціально-

педагогічна 

діагностика (ІІІ 

курс) ↔ 

„Технології 

соціально-

педагогічної 

діяльності” (ІІІ 

курс)  

Апробація технології 

встановлення контактної 

взаємодії з об’єктом 

професійної діяльності: 

а) характеристика 

технології; 

б) авторська адаптація 

технології до даного 

об’єкту з урахуванням його 

особистісних характеристик 

і особливостей ситуації 

соціального розвитку; 

в) процес її реалізації щодо 

конкретного об’єкту; 

г) оцінка результативності, 

причин успішності 

/неуспішності. 

Опанування елементарним досвідом 

самостійного конструювання 

програми діяльності в контексті 

конкретної соціально-педагогічної 

ситуації, здійснення діяльності  

продуктивного, творчого характеру, 

формування уявлення щодо сутності, 

видових і процесуальних 

особливостей соціально-педагогічної 

діяльності з соціальної профілактики, 

опанування досвідом рефлексії 

власної навчально-професійної 

діяльності, розвиток комунікативних, 

аналітичних, діагностичних, 

дидактичних, організаторських, 

проектувальних здібностей, 

усвідомлення особистісних якостей 

соціального педагога як 

професійного інструментарію й 

власної відповідальності за 

отриманий результат. 
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5.  

ІУ 

Соціально-

підтримуюча  

Курс „Технології 

соціально-

педагогічної  

діяльності” (ІІІ 

курс)  ↔  Курс 

„Менеджмент 

соціальної 

роботи” 

(ІУ курс) 

 Виконання 

індивідуального завдання в 

системі соціально-

підтримуючої роботи 

служби: 

а)  зміст і характер завдання; 

б) об’єкт (об’єкти) 

професійної діяльності; 

в) що було сплановано для 

виконання завдання; 

г) що фактично реалізовано; 

д) використані технології,  

є) оцінка результативності; 

е) самооцінка професійної 

готовності до виконання 

завдання, психологічне 

самопочуття в процесі 

здійснюваної діяльності, 

надбані в результаті знання, 

уміння й навички.   

 

Опанування досвідом участі у 

колективно-розподільчих 

професійних відносинах, 

самостійного проектування й 

організації соціально-педагогічної 

діяльності, формування уявлення 

щодо сутності, видових і 

процесуальних особливостей 

професійної діяльності з соціальної 

підтримки, стабілізація системи 

загальнопедагогічних здібностей, 

формування системи рефлексивних 

умінь (самоспостереження, 

самоусвідомлення, самоаналіз, 

самокорекція, самоконтроль). 



Додаток Е 

 

Критерій орієнтації студента в контексті професійної 

ситуації  

(знання й розуміння) 

Рівень Показники 

Низький Студент описує вивчені факти 

і явища безсистемно, не 

розкриваючи причинно-наслідкові 

зв’язки, частково використовує для 

цього професійну термінологію, 

переважає емоційна оцінка 

 

Середній Студент використовує основні 

компоненти отриманих знань для 

характеристики фактів і явищ, 

частково розкриває причинно-

наслідкові зв’язки 

 

Високий Студент здатен на системний 

аналіз отриманої інформації, 

повністю розкриває причинно-

наслідкові зв’язки, демонструє 

глибоку теоретичну компетентність 

у розумінні проблеми, що 

аналізується 
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Додаток Ж 

 

Критерій оволодіння  

формами роботи (уміння) 

Рівень Показники 

Низький Студент здатен виконати 

роботу за отриманим алгоритмом або 

усередненим зразком без урахування 

специфіки ситуації або клієнта 

 

Середній Студент здатен запропонувати 

окремі нестандартні елементи 

рішення поставленої задачі, розуміє 

специфіку ситуації 

 

Високий Студент самостійно ставить 

мету у відповідності до специфіки 

ситуації і планує власну діяльність, 

спрямовану на її реалізацію  
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Додаток З 

 

Критерій комунікації  

в навчальному діалозі й позиціонування 

Рівень Показники 

Низький Студент здатний 

запропонувати проект або його 

частку, приєднатися до чужої позиції 

або емоційно підтримати її, пасивно 

вислухує чужі аргументи, не в змозі 

аргументувати власні пропозиції 

 

Середній Студент здатен сформулювати 

власну позицію, усвідомлює чужу 

аргументацію, критично до неї 

ставиться, але ускладнюється в 

аргументації як „за”, так і „проти” 

(кількість доводів, їх різноманітність 

і глибина) 

  

Високий 

 

 

 

Студент здатний „активно” 

вислухати опонента, сприяти 

розвитку і уточненню його позиції, 

сформулювати власну позицію, 

глибоко її аргументувати, активно 

відстоювати і розвивати у ході 

навчального діалогу  
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Додаток І 

Карта оцінки й самооцінки  

професійної готовності студента-практиканта 

1. Прізвище, ім’я, по батькові 

__________________________________________________________________________________ 

2. База й термін проходження практики  

 

Показники 

професійної 

готовності 

Рівень сформованості й рекомендації 

для подальшого розвитку і самовдосконалення 

 Методист кафедри Супервізор бази 

практики 

Самооцінка 

Професійні мотиви, 

ціннісні орієнтації 
   

Комунікативні 

здібності 

   

Організаційні здібності    

Діагностичні здібності    

Проектувальні 

здібності 

   

Дидактичні здібності    

Аналітичні здібності    

Рефлексивна сфера    
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ЗМІСТ 

 

ВСТУП                                                                    с. 3 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО  

ЗАКЛАДУ                                                 с. 7 

1.1. Формування професійної готовності як 

мета практики майбутніх соціальних педагогів  с. 7 

1.2. Суттєві  характеристики навчальної 

практики як різновиду освітнього процесу       с. 24 

1.3. Діагностика  сформованості професійної 

готовності майбутніх соціальних педагогів      с. 49 

РОЗДІЛ ІІ. ПРАКТИКА МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЯК 

ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА                  с. 62 

2.1.  Система формування професійної готовності 

майбутніх соціальних педагогів у процесі 

навчальних практик                                             с. 62 

2.2.  Наскрізна програма практики студентів 

спеціальності „Соціальна педагогіка”               с. 81 

ЗАКЛЮЧЕННЯ                                                  с. 117 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ                                    с. 118 

ДОДАТКИ                                                          с. 138 
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