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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
„ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

ЛАРІОНОВА Наталія Борисівна

УДК 378.011.3 : 36-051

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ
СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНИХ ПРАКТИК

13.00.05 – соціальна педагогіка

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Слов’янськ – 2013
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Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Державному закладі „Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка”, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Харченко Сергій Якович,
Державний заклад „Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка”,
завідувач кафедри соціальної педагогіки.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Міщик Людмила Іванівна,
Державний вищий навчальний заклад „Глухівський
національний педагогічний університет імені
Олександра Довженка”, завідувач кафедри загальної
і соціальної педагогіки та психології;

кандидат педагогічних наук, доцент
Заверико Наталія Віталіївна,
Державний вищий навчальний заклад
„Запорізький національний університет”,
завідувач кафедри проблем керування та соціальної
педагогіки

Захист відбудеться 20 листопада 2013 р. о 12.00 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради К 12.112.01 у Державному вищому навчальному
закладі „Донбаський державний педагогічний університет” за адресою: 84116,
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19, 2 поверх, конференц-зал.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Державного вищого
навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет” за
адресою: 84116, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19.

Автореферат розіслано ___ жовтня 2013 року.

Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Курінна С. М.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Дослідження проблеми підготовки
соціальних педагогів, оформлення її в один з основних напрямів сучасної
педагогічної думки зумовлене загостренням кризових явищ в українському
суспільстві й необхідністю розв’язання низки соціальних і соціально-
педагогічних проблем, а також суттєвими змінами в суспільній свідомості й
визнанням професійної соціально-педагогічної діяльності як вагомого чинника
реалізації соціальної політики держави.

Відтак, актуальним є пошук шляхів оптимізації професійної підготовки
соціальних педагогів, формування здатності випускників ефективно
вирішувати в практичній діяльності різноманітні професійні завдання.

При цьому специфіка професії й умови, в яких здійснюється соціально-
педагогічна робота в Україні, вимагають особливо ґрунтовної практичної
підготовки, що зумовлено низкою чинників, а саме: перетворювальний зміст
професійної діяльності, її практико-орієнтований характер, феноменальна
соціальна значимість; інновація професії в нашому суспільстві; активне
формування й розвиток системи установ й організацій, що здійснюють
соціально-педагогічну діяльність; недостатність відомчої нормативної й
інструктивно-методичної бази підготовки та професійної діяльності
спеціалістів; багатоманітність можливих місць роботи після закінчення ВНЗ і,
відповідно, певна своєрідність завдань, об’єктів, форм і методів професійної
діяльності; чинник „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.

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 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.

Проблеми професійної підготовки соціальних педагогів протягом
останнього часу стали предметом наукових досліджень як в Україні
(С. Архипова, О. Безпалько, Р. Вайнола, Г. Єфремова, І. Звєрєва, А. Капська,
Л. Коваль, І. Козубовська, Н. Кривоконь, Г. Лактіонова, С. Литвиненко,
І. Мигович, Л. Міщик, В. Поліщук, Г. Попович, С. Харченко, Л. Штефан та
ін.), так і в Росії (М. Богуславський, В. Бочарова, М. Галагузова,
Ю. Галагузова, І. Зимняя, Г. Корнетов, В. Масленнікова, А. Соловйов,
Є. Холостова, Б. Шапіро й ін.).
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Проблемам змісту й організації педагогічної практики студентів ВНЗ

присвячені праці О. Абдулліної, Є. Бондаревської, Л. Булатової, З. Васильєвої,
В. Воробйової, Ф. Гоноболіна, Н. Загрязкіної, Н. Кичук, Г. Коджаспірової,
Н. Кузьміної, В. Максимова, О. Мосіна, В. Розова, В. Тарантея, О. Щербакова
та багатьох інших науковців.

Теоретичні, організаційні, методичні аспекти соціально-педагогічної
практики досліджують Т. Веретенко, О. Гомонюк, Н. Заверико, Л. Міщик,
Н. Олексюк, З. Фалинська, І. Холковська й ін.

Проте, здійснені дослідження не вичерпують усіх питань щодо основ
підготовки спеціалістів нової генерації, особливо це стосується такої ланки як
навчальна практика. Крім того, питання формування професійної готовності
майбутніх соціальних педагогів у процесі навчальних практик спеціально не
досліджувалось.

Аналіз праць зазначених вище вчених показав, з одного боку, особливе
значення практичної підготовки фахівців спеціальності „Соціальна
педагогіка”, з іншого, – відсутність науково обґрунтованої системи
формування професійної готовності соціального педагога в процесі
навчальних практик. У той же час вивчення практичного досвіду підготовки
соціальних педагогів дозволяє зробити висновок, що відбувається інтенсивний
пошук ефективних моделей навчальної практики, але цей процес часто
відбувається емпірично, без належного науково-теоретичного обґрунтування.

У цілому аналіз психолого-педагогічної літератури й практики
професійної підготовки соціальних педагогів в умовах вищого навчального
закладу дозволив 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 науково-методичної літератури, результатів наукових
досліджень із проблем професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів
показав, що в численних і вагомих за теоретичними й прикладними
здобутками працях залишається поза увагою ґрунтовне вивчення проблеми
формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів у процесі
навчальних практик.

Виходячи з об’єктивної суспільної значимості процесу формування
професійної готовності майбутніх соціальних педагогів, безумовної наукової
актуальності проблеми, а також ураховуючи недостатню її розробленість у
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