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социально-педагогической деятельности, постепенно усложняется, носит 
интегрированный, проблемный, исследовательский характер. 

Ключевые слова: практика, социальный педагог, цель практики, 
содержание практики, форма практики. 

 
Larionova N. The purpose, content and form of future social 

pedagogues 
In article on the basis of analysis of scientific literature and principles of 

the system approach is justified purpose, content and form of future social 
workers. The purpose is the formation of professional readiness of future 
social pedagogues as an integrative, sustainable and dynamic education 
professional personality, the essential characteristics of which are focused on 
the socio-pedagogical profession as a social and personal value of the 
developed system how to carry out socio-pedagogical interaction, readiness of 
professional identity, which is a regulator and a successful self-employed 
professional activity in accordance with the requirements of the content of its 
implementation and the existing standards for assessing its effectiveness, is the 
basis for further personal and professional self-improvement; the content 
should reflect student mastery of various types of professional activity, self-
knowledge, self-determination in various professional roles, formation needs 
improvement in professional activity; the main form is the independent work 
of students in the conditions of a real professional actually on the execution of 
tasks whose content corresponds to the content and logic of socio-pedagogical 
work, gradually complicated, is an integrated, problem, research the character, 
is both invariant and variable component of the internship program. 
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practice, form of practice 

 
Стаття надійшла до редакції 29.12.2014 р. 
Прийнято до друку 30.01.2015 р. 
Рецензент – д. п. н., проф. Караман О. Л. 

 
 

УДК 37.013.42.015.31:364.4-055.5/.7 
 
О. Г. Луганцева  
 
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 
ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ДЛЯ РОБОТИ  
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У непростих економічних і соціально-політичних умовах, що 
склалися сьогодні в країні, виразно проявилася доказовість тези про 
пряму залежність рівня розвитку сучасного українського суспільства від 
повноти функціональності, ступеня благополуччя, фізичного й 
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морального здоровʼя кожної родини. Особливу роль у соціальному 
контролі за успішним протіканням процесу соціалізації в межах сімʼї і 
громадськість, і держава нині відводить соціальному педагогу. 
Беззаперечну довіру і бажання співпрацювати у представників самої 
родини, як свідчить досвід, викликає фахівець, якщо він «приходить» у 
сімʼю, як справжній Професіонал і взірцева Особистість. Саме тому 
кожному з майбутніх соціальних педагогів під час навчання у ВНЗ 
повинна бути надана унікальна можливість максимально зрости й 
сформуватися професійно. І в цьому процесі фахової підготовки 
становлення професійно важливих якостей визнається найбільш 
тривалою і складною його частиною. 

Проблеми професійної підготовки соціальних педагогів та 
соціальних працівників знайшли своє відображення в роботах багатьох 
дослідників (С. Архипова, О. Безпалько, В. Бочарова, Л. Буркова, 
Р. Вайнола, М. Галагузова, І. Доброскок, І. Звєрєва, А. Капська, 
О. Карпенко, Я. Кічук, І. Ковчина, Г. Лактіонова, С. Литвиненко, 
Г. Локарєва, І. Мельничук, Л. Міщик, Р. Овчарова, В. Поліщук, 
В. Сластьонін, М. Фірсов, С. Харченко, Є. Холостова та ін.).  

Сучасні дослідження теоретичних та методичних засад професійної 
підготовки фахівців із соціальної педагогіки зорієнтовано в тому числі й 
на вивчення проблем професійно-особистісного становлення 
майбутнього фахівця (Д. Годлевська, С. Гришак, О. Гура, Н. Клименюк, 
І. Козич, В. Корнещук, Л. Литовченко, М. Малькова, О. Москалюк, 
І. Ніколаєску, Л. Пакушина, О. Патинок, С. Пащенко, Г. Первушина, 
О. Пономаренко, Л. Пундик, Т. Спіріна та ін.).  

Питання визначення якостей спеціаліста соціально-педагогічної 
галузі, які забезпечують здійснення роботи із сім’ями, були поставлені в 
роботах таких відомих сучасних авторів, як Т. Лодкіна [1], В. Торохтій 
[2], І. Трубавіна [3].  

На наш погляд, однією з вагомих і ефективних умов здійснення 
педагогічного процесу професійної підготовки соціальних педагогів до 
роботи із сім’єю є забезпечення її спрямованості на формування й розвиток 
таких професійно важливих для цього напряму діяльності якостей, як 
креативність, емоційна стійкість та лідерська гнучкість. У попередніх 
роботах ми розкривали власне розуміння сутності і проявів трьох названих 
вище професійно важливих якостей (ПВЯ). Креативність ми визначили як 
професійно важливу якість особистості соціального педагога, що дозволяє 
творчо вирішувати соціально-педагогічні завдання роботи із сім’єю й 
забезпечує прагнення до професійного самовдосконалення та особистісного 
розвитку. Емоційна стійкість як професійно важлива якість, на наш погляд, 
забезпечує здатність фахівця успішно, продуктивно й стабільно 
здійснювати діяльність в емоційно складних, напружених умовах роботи із 
сім’ями різних типів. Під лідерською гнучкістю ми розуміємо здатність 
соціального педагога доцільно ситуації проявляти гнучкий стиль лідерської 
поведінки в стосунках із сім’єю та стосунках з колегами при взаємодії з 
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метою здійснення кризового втручання, надання професійної допомоги й 
підтримки. 

Необхідність конкретизувати механізми забезпечення 
спрямованості навчання на формування і розвиток найбільш важливих 
для соціально-педагогічної роботи із сімʼєю, з нашої точки зору, 
професійних якостей і визначила мету цієї статті – виклад авторського 
погляду на реалізацію запропонованої для оптимізації навчально-
виховного процесу ВНЗ педагогічної умови. 

Ураховуючи потенційні можливості професійної підготовки 
соціальних педагогів як процесу і як системи на предмет забезпечення 
спрямованості на формування й розвиток указаних ПВЯ, нами визначені 
дві можливі лінії забезпечення спрямованості: перша – співвіднести 
етапність процесу формування професійно важливих для роботи із 
сім’єю якостей з етапністю самого процесу навчання соціального 
педагога й друга лінія – актуалізувати можливості кожного компонента 
системи професійної соціально-педагогічної підготовки (мета, зміст, 
суб’єкти, форми й методи) для досягнення оптимального рівня розвитку 
в студентів креативності, емоційної стійкості та лідерської гнучкості. 

Отже, спочатку розглянемо загальний алгоритм формування й 
розвитку виділених ПВЯ, який може застосовуватися в ході процесу 
навчання майбутніх соціальних педагогів роботі із сім’єю (перша лінія 
забезпечення спрямованості). 

На першому – початковому – етапі, що повинен тривати протягом 
перших двох курсів навчання, організовується в ході вивчення 
нормативних документів, спеціальної літератури, результатів 
спостережень під час навчальних практик, проведення дискусій на 
заняттях, спільна із студентами побудова моделі фахівця, у структурі 
якої перелік і сутнісні характеристики професійно важливих для 
соціально-педагогічної діяльності якостей. З метою фіксації моделі 
фахівця як цільового орієнтиру в навчанні для здобуття можливості 
подальшого аналізу, порівняння, зіставлення, класифікації, рефлексії 
набутого досвіду доцільним для кожного студента є заведення 
спеціальної теки під назвою «Проспект», яка впродовж подальших 
кількох років навчання має виконувати функції накопичувача професійно 
важливої інформації. Одночасно викладачами й кураторами груп 
повинен бути проведений «вхідний» контроль – виявлення 
наявності/відсутності основних ПВЯ соціального педагога за допомогою 
спеціальних психодіагностичних методик. Первинне усвідомлення 
необхідності розвитку наявних здібностей і формування нових – 
важливих для професійної соціально-педагогічної діяльності – якостей 
розпочинає процес формування соціально-професійного мотиву 
самовдосконалення в структурі професійної мотивації. 

Другий етап – основний – акцентований на формування пріоритетних 
для роботи із сім’єю якостей – креативності, емоційної стійкості, лідерської 
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гнучкості. Основний етап представлений послідовною зміною кількох 
підетапів (проходження кроків) на 3 і 4-му роках навчання. 

Першим кроком (підетапом) є засвоєння навчального матеріалу, що 
відображає основну інформацію про прийняті до формування ПВЯ 
(сутність, особливості, ознаки, прояв, види, форми, методи діагностики й 
самодіагностики), з паралельною апробацією тестів самодіагностики 
вираженості творчого потенціалу, емоційної стійкості й лідерських якостей, 
результати яких заносяться до спеціального розділу теки «Проспект». 

Другим кроком (підетапом) є цілеспрямоване відпрацювання й 
спонтанний прояв ПВЯ в різних видах діяльності студентів в аудиторній 
і позааудиторній роботі. Прояв якостей повинен супроводжуватися само- 
і взаємооцінкою з боку товаришів по академічній групі у вигляді 
індивідуальної й групової рефлексії у вільній формі. 

Наступний крок (підетап) – демонстрація студентами якостей під час 
виконання професійних функцій фахівця у взаємодії з реальними сім’ями в 
ході виробничих практик (профілактично-попереджувальна та корекційно-
реабілітаційна практики – 3 курс, консультаційна практика – 4 курс). 
Непрямим показником сформованості креативності, емоційної стійкості й 
лідерської гнучкості на цьому підетапі є успішність виконання спеціальних 
завдань під час проходження виробничої практики, яка оцінюється за 
результатами спостережень експертів (кураторів і методистів практики) і 
результатами самоспостереження в щоденниках практикантів. 

Останнім кроком (підетапом) основного етапу формування 
професійно важливих для роботи із сім’єю якостей є спеціально 
організована аналітико-синтетична, узагальнювальна й корекційна 
робота в межах інтенсивного тренінг-курсу, присвяченого поглибленому 
вивченню особливостей соціально-педагогічної роботи із сім’єю (бажано 
на 4 курсі навчання). На основі самостійної рефлексії результатів 
попередньої виробничої практики в ході тренінгу приходить групове 
обговорення студентами основних труднощів, з якими довелося 
зіштовхнутися на практиці, виявлення недоліків у реалізації професійних 
функцій та їхніх причин, самовизначення рівня сформованості якостей, 
визначення цілей і напряму корекції та подальшого їх розвитку. В 
аудиторній роботі застосовується проміжний моніторинг за допомогою 
вже відомих студентам і нових методик діагностики якостей. 

На заключному етапі, що повинен відповідати останньому року 
навчання, відбувається перевірка ефективності корекції ПВЯ в ході 
стажувальної практики, оцінювана експертами за результатами 
спостережень за взаємодією майбутніх фахівців із сім’ями. Підсумком 
цієї роботи має стати зустріч студентів з викладачами й кураторами на 
конференції, метою якої узагальнення результатів проведення 
«вихідного» контролю – діагностики рівня сформованості у випускників 
креативності, емоційної стійкості й лідерської гнучкості (результати 
тестування, самооцінка та оцінка експертів), презентація студентами 
висновків про відповідність еталону, тобто тій моделі фахівця, яка була 
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складена й зафіксована на початковому етапі навчання, оцінювання 
результатів співпраці педагогів кафедри й майбутніх фахівців. 

Друга лінія забезпечення спрямованості професійної підготовки на 
формування і розвиток визначених ПВЯ стосується активізації 
потенціалів основних компонентів навчального процесу, у якості яких 
ми, наслідуючи традиції, розглядаємо мету, зміст, викладацький склад як 
колективний суб’єкт, студентів як суб’єктів, форми й методи навчання. У 
цьому випадку можна говорити про спрямованість професійної 
підготовки як про максимально можливу спрямованість функціонування 
кожного компонента в межах системи професійної підготовки на 
формування в майбутніх соціальних педагогів креативності, емоційної 
стійкості та лідерської гнучкості.  

Оперування цільовим компонентом, за нашим задумом, передбачає 
звернення до дій цілепокладання, що пронизують увесь процес навчання, – 
звернення до постановки різних за масштабністю та джерелами цілей, 
підцілей і конкретизації їх у завданнях. Постійній роботі студентів із 
складною ієрархією цілей у різні моменти навчання повинно надаватися 
особливого значення: підтримувати усвідомленість, самостійність та чітке 
визначення студентами приналежності цілей до рівнів колективу, групи, 
індивіда (суб’єкта навчання). Така пильна увага до участі студентів у 
процесі цілепокладання пояснюється його особливою роллю в становленні 
й успішному прояві всіх трьох професійно важливих для роботи із сім’єю 
якостей (формулювання мети є творчим процесом вибору одного з 
можливих бажаних варіантів результату справи; наявність усвідомленої 
мети є потужним ресурсом протистояння будь-яким стресам; уміння 
передбачати майбутній результат спільної діяльності й правильно 
формулювати особисті й, що важливо, групові цілі виділяє в групі явного 
лідера). На перших етапах навчання організовується колективна робота 
студентів над постановкою й формулюваннями цілей і завдань власної 
навчальної діяльності (на початку вивчення дисципліни, окремого 
тематичного модуля, конкретного заняття у формі вільної дискусії або 
міжгрупового змагання). Далі навчання цілепокладання продовжується на 
груповому рівні в моменти виконання навчальних завдань підгрупами в 
аудиторії, підготовки проектною групою до майбутнього заняття, 
групового виконання домашніх завдань. Паралельно створюються умови 
для осмислення та аналізу студентом на рівні потреб власних устремлінь, 
очікувань від навчання взагалі й від виконання конкретних навчальних дій 
на кожному етапі зокрема. Така індивідуальна робота над постановкою й 
корекцією актуальних цілей навчання має відбуватися в ході рефлексії з 
обов’язковою фіксацією цілей для можливості подальшого зіставлення з 
досягнутими результатами. Наявність самостійно поставлених цілей 
мотивує студентів – майбутніх соціальних педагогів на необхідність їх 
досягнення, а сам процес цілепокладання підвищує рівень суб’єктності, а 
відповідно – самостійності й відповідальності. Досягнення ж поставлених 
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цілей позитивно впливає на формування адекватної самооцінки, підвищує 
впевненість у власних силах. 

Забезпечення спрямованості на формування й розвиток ПВЯ 
змістовного компонента професійної підготовки соціальних педагогів 
розкривається в руслі поповнення змісту навчальним матеріалом – 
науковою інформацією про креативність, емоційну стійкість і лідерську 
гнучкість фахівця, що здійснює професійну соціально-педагогічну 
допомогу сім’ям різних типів. Більша частина інформації, що є базовою 
для формувального процесу (інформація про сутність названих ПВЯ, про 
ознаки наявності, про прояви, про форми та види), повинна бути введена 
до дисциплін основного етапу процесу формування ПВЯ, які 
відповідають першому кроку (підетапу).  

Провідні позиції в реалізації спрямованості процесу навчання на 
формування ПВЯ, звичайно, належать суб’єктному компоненту 
професійної підготовки, який представлений, з одного боку, 
викладацьким колективом, з іншого, – студентами як повноправними 
учасниками процесу навчання. Говорячи про спрямованість суб’єктного 
компонента, ми в першу чергу маємо на увазі віддзеркалення поставленої 
мети (сформувати за час навчання в студентів позначені вище якості) у 
діяльності викладачів і діяльності самих студентів, забезпечення їхньої 
активності в цьому напрямі. 

Особлива роль висококваліфікованого викладацького складу 
кафедри, який поза сумнівом є основним організатором і реалізатором 
процесу навчання, повинна виявлятися в такому. 

По-перше, викладачі – авторитетні педагоги на особистому 
прикладі повинні демонструвати володіння зазначеними якостями, 
проявляючи творчий підхід до власної професійної діяльності 
(публічною за своєю суттю й відкритою для оцінювання та критики), 
педагогічний оптимізм, готовність вирішувати проблеми, що виникають, 
складні, деколи конфліктні ситуації міжособистісного спілкування, 
протистояти стресам, поєднувати позиції формального й неформального 
лідера в педагогічній взаємодії. Необхідність спеціальної реконструкції 
подібної поведінки, що послужить зразком для наслідування, у будь-яких 
ситуаціях (аудиторного й неформального спілкування, кураторства, 
наукового керівництва) базується на припущенні адекватності взаємодії 
викладача зі студентами в навчальному процесі та взаємодії соціального 
педагога із сім’єю в процесі надання соціально-педагогічних послуг. 

По-друге, викладачі здійснюють особистий контроль і своєчасну 
корекцію розвитку ПВЯ в студентів з позиції консультантів і помічників, 
ґрунтуючись на результатах діагностики, на власних спостереженнях за 
поведінкою студентів у навчальних ситуаціях, у спеціально 
організованих на заняттях професійних ситуаціях (у моменти занурення 
в професійну діяльність), за виконанням професійних функцій на 
виробничій практиці. Для ефективнішого керівництва процесом 
формування професійно важливих для роботи із сім’єю якостей у 
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структурі особистості майбутніх спеціалістів доцільно створити 
експертно-методичну групу з компетентних педагогів. 

По-третє, залишаючи за собою основні функції організації, 
координації й контролю за формувальним процесом, викладачі у своїй 
педагогічній діяльності повинні враховувати чинники, що позитивно 
впливали на успішність розвитку ПВЯ: забезпечення комфортної 
атмосфери на заняттях для всіх студентів, створення ситуацій особистого 
успіху для кожного; організація спільної продуктивної діяльності на 
принципах співпраці; заохочення ініціативи й прояву відповідальності; 
звернення до наявного життєвого (зокрема й сімейного) досвіду 
студентів; усебічна підтримка мотивації до самозмін; контроль за рівнем 
працездатності на заняттях; відстеження групової динаміки. 

Забезпечити спрямованість діяльності студентів як суб’єктів 
процесу навчання на самоформування і саморозвиток необхідних ПВЯ 
означає викликати первинний інтерес до проблеми, зафіксувати появу 
мотивації до самозмін і спрямувати активність студентів – майбутніх 
соціальних педагогів на роботу над створенням ансамблю з трьох 
професійно важливих для роботи із сім’єю якостей. Виходячи з цього, 
основними завданнями для викладачів стають: 1) використовуючи 
унікальну можливість етапу освоєння професії, привернути увагу 
майбутніх фахівців до проблеми здібностей узагалі та здібностей, які є 
особливо значущими для професії, зокрема; 2) підтримати бажання 
студентів визначити наявність у себе необхідних для соціально-
педагогічної діяльності здібностей, які мають потенційну можливість 
перетворитися на професійно важливі якості фахівця; 3) скласти портрет 
фахівця – соціального педагога, який володіє необхідними для 
ефективної роботи із сім’єю якостями; 4) створити умови для прояву 
прихованих, розвитку наявних і формування відсутніх ПВЯ. 

Останнє із завдань якраз і передбачає прояв самостійності студентів 
у напрямі самозмін. Позитивні результати має принести активність 
майбутніх соціальних педагогів, забезпечена участю в процесі 
колективної творчості академічної групи, волонтерського загону, 
студентського сектору наукових центрів і лабораторій та знайомство з 
етапами індивідуального творчого процесу (від моменту постановки 
проблеми до отримання нового результату через усвідомлення та 
подолання творчих бар’єрів, переживання фрустрації та інсайту й 
верифікацію знайденого рішення) при самостійному виконанні творчих 
навчальних і професійних завдань.  

Опануванню навичок емоційної стійкості сприяє відчуття студентами 
власної повноцінної суб’єктної позиції в різних видах діяльності (активність 
і включеність), що дає почуття упевненості в собі, знижує рівень 
тривожності, підвищує внутрішній локус контролю. Відчуття реальної 
можливості управляти ситуацією зумовлює розвиток здатності 
контролювати не лише свій психоемоційний стан, але й позитивно впливати 
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на стан оточуючих – партнерів по спілкуванню й діяльності – товаришів по 
навчанню, друзів, членів власної сім’ ї, клієнтів на практиці. 

Перші кроки на шляху розвитку лідерської гнучкості 
відбуватимуться при спробах студентів – майбутніх соціальних педагогів 
– зайнятися самоорганізацією й самоуправлінням власною навчальною 
діяльністю – формулюванням цілей і завдань, складанням планів, 
пошуками ресурсів, самостійним ухваленням рішень, самоконтролем і 
самооцінкою виконаної роботи (ознаки «потенційного лідерства» [4]). 
Подальший рух до розкриття лідерського потенціалу кожного студента 
пов’язаний з набуттям ними досвіду організаційної та управлінської 
діяльності в межах керівництва груповою роботою на рівні академічної 
групи (виконання деяких викладацьких функцій унаслідок делегування 
повноважень лектора, тренера, дослідника), на рівні навчальних підгруп 
різних за кількістю учасників та обов’язково змінного складу 
(необхідність наблизити до реальних умов взаємодії із сім’ями в 
практичній діяльності спеціаліста), на рівні творчих груп, які беруть 
участь у суспільному житті факультету. 

Нарешті, спрямованість методичного компонента процесу 
навчання (у складі якого ми розглядаємо в єдності методи й форми 
навчання) передбачає цілеспрямовану селекцію й застосування в 
навчальному процесі комплексу методів і форм навчання, відповідних 
критерію максимальної адекватності поставленим завданням формування 
й розвитку в майбутніх соціальних педагогів креативності, емоційної 
стійкості та лідерської гнучкості як основних професійно важливих для 
роботи із сім’єю якостей. 

Спочатку приділимо увагу характеристикам основних форм 
навчання, застосування яких, на наш погляд, сприяє процесу формування й 
розвитку пріоритетних для роботи з сім’єю ПВЯ. Первинне значення для 
розвитку креативності мають дві основні форми роботи студентів – 
індивідуальна робота з викладачами, кураторами й наставниками практики 
в ході консультацій (визначення характеру й обсягу творчих 
індивідуальних завдань під час вивчення дисциплін «активу» професійної 
підготовки до роботи з сім’єю та проходження виробничих практик; 
педагогічна допомога й підтримка у виконанні завдань) і самостійна 
робота студентів (виконання творчих завдань та їхня презентація в групі). 
Важливу роль у забезпеченні спрямованості на розвиток креативності 
відіграє такий варіант самостійної роботи, як участь студентів у 
навчально- і науково-дослідній роботі (залучення до процесу наукової 
творчості) – підготовка проектів і написання статей, присвячених 
проблематиці соціально-педагогічної роботи із сім’ями різних типів. 

Вирішення завдань розвитку емоційної стійкості реалізовується у 
формах групової, індивідуальної й самостійної роботи майбутніх 
спеціалістів. Групова форма роботи надає можливість моделювати варіації 
професійної взаємодії із сім’єю (відпрацювання емоційної стійкості у 
момент дії емоціогенних чинників) і спостерігати за поведінкою учасників у 
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заданій ситуації, організовувати рефлексію студентами власних дій і при 
необхідності надалі коректувати прояв рівня сформованості емоційної 
стійкості в індивідуальній роботі з викладачами. Завдання для самостійної 
роботи повинні передбачати: проведення самоспостережень в обмежених 
часом рамках і в різних ситуаціях за власним психоемоційним станом; 
самоаналіз, цілеспрямований пошук і фіксацію в особистих щоденниках 
ресурсів емоційної стійкості; у якості домашніх завдань – складання власної 
профілактичної антистресової програми (з подальшим груповим 
обговоренням) й освоєння психогімнастичних вправ, що підвищують рівень 
емоційної стійкості. 

Для розвитку лідерської гнучкості найефективнішою нами визнана 
групова робота студентів, яка надає широкі можливості для: 
1) моделювання в навчальному процесі ситуацій, які змушують 
проявляти лідерські якості, займати формальну й неформальну лідерські 
позиції, грати ролі ділового й емоційного лідера, відпрацьовувати стилі 
керівництва групою; 2) відстеження розстановки учасників групового 
процесу з погляду займаних ролей і позицій (діагностика ПВЯ); 
3) відпрацювання на навчальному матеріалі, що стосується специфіки 
соціально-педагогічної роботи із сім’єю, прояв лідерства у двох основних 
площинах професійної взаємодії – командоутворення й співпраця з 
колегами та партнерами й безпосередня взаємодія з представниками 
сім’ ї; 4) програвання в різних змодельованих ситуаціях лідерських ролей 
спеціаліста, який взаємодіє із сім’єю (експерт, приклад для наслідування, 
захисник, натхненник, фасилітатор, адміністратор, миротворець, 
посередник та ін.); 5) організації швидкого зворотного зв’язку, що 
надається групою. 

Методи навчання, відібрані нами як засоби формування й розвитку 
креативності, емоційної стійкості та лідерської гнучкості, виконують три 
основні функції. Перша функція – трансляція навчального матеріалу 
(інформації про ПВЯ) для його з’ясування студентами й перетворення на 
знання, друга – сприяння усвідомленню, прояву, фіксації й доданню 
зусиль майбутніх соціальних педагогів до саморозвитку якостей, 
необхідних для ефективної роботи із сім’єю, і третя – непряма 
діагностика рівня сформованості ПВЯ. Детальним характеристикам 
методів навчання як засобів формування й розвитку професійно 
важливих для зазначеного напряму діяльності якостей ми присвятили 
окрему публікацію. 

Резюмуючи викладене вище, нагадаємо, що забезпечення 
спрямованості професійної підготовки соціальних педагогів на 
формування й розвиток таких професійно важливих для роботи із сім’єю 
якостей, як креативність, емоційна стійкість і лідерська гнучкість, 
можливо реалізовувати за двома лініями. Перша лінія представляє 
розподіл етапів процесу формування ПВЯ відповідно до ходу здійснення 
загального процесу навчання майбутнього соціального педагога. Друга 
лінія забезпечення спрямованості покликана актуалізувати можливості 
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кожного компонента системи професійної підготовки (мета, зміст, 
суб’єкти, форми й методи) для досягнення оптимального рівня розвитку 
в майбутніх соціальних педагогів креативності, емоційної стійкості та 
лідерської гнучкості. 

Отже, у межах представленої на розгляд роботи ми запропонували 
власний погляд на можливості оптимізації процесу професійної 
соціально-педагогічної підготовки до роботи із сімʼєю в ракурсі 
формування і розвитку професійних якостей особистості майбутніх 
фахівців. Подальшої особливої уваги потребує визначення і розкриття 
сутності інших професійно-особистісних характеристик, що повинні 
складати цілісний портрет успішного соціального педагога, який працює 
із сімʼєю, а також розробка питань становлення професіоналізму такого 
фахівця в умовах ВНЗ. 
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Луганцева О. Г. Формування і розвиток у майбутніх соціальних 

педагогів професійно важливих для роботи із сімʼєю якостей 
У статті визначені й описані дві лінії забезпечення спрямованості 

професійної підготовки соціальних педагогів на формування й розвиток 
таких професійно важливих для роботи із сім’єю якостей, як 
креативність, емоційна стійкість і лідерська гнучкість: співвіднесення з 
етапністю процесу навчання і актуалізація можливостей кожного з 
компонентів системи професійної підготовки.  

Ключові слова: соціально-педагогічна робота із сімʼєю, професійно 
важливі якості, креативність, емоційна стійкість, лідерська гнучкість. 

 
Луганцева О. Г. Формирование и развитие у будущих 

социальных педагогов профессионально важных для работы с 
семьей качеств. 

В статье описаны две линии обеспечения направленности 
профессиональной подготовки социальных педагогов на формирование и 
развитие таких профессионально важных для работы с семьей качеств, 
как креативность, эмоциональная устойчивость и лидерская гибкость: 
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соотнесение с этапностью процесса обучения и актуализация 
возможностей компонентов системы профессиональной подготовки.  

Ключевые слова: социально-педагогическая работа с семьей, 
профессионально важные качества, креативность, эмоциональная 
устойчивость, лидерская гибкость. 

 
Lugantseva O. G. Formation and development of future social 

pedagogues important professionally qualities for work with the family. 
Results of scientific research on a problem of vocational training of future 

social pedagogues to work with a family are presented in article. In particular 
such aspect of research as introduction to process of training of the new 
pedagogical condition demanding to provide an orientation of vocational 
training of social pedagogues on formation and development such professionally 
important for work with a family of qualities as creativity, emotional stability 
and leader’s qualities reveals. Such orientation, from the point of view of the 
author, it is possible to provide on two lines. The first line represents distribution 
of stages of process of formation of professionally important qualities according 
to the course of the general process of training of future social pedagogues. The 
second line is urged to staticize possibilities of each component of system of 
vocational training (the purpose, the contents, subjects, forms and methods) for 
achievement of an optimum level of development in future social pedagogues of 
creativity, emotional stability and leader’s qualities. 

Key words: social-pedagogical work with a family, important professional 
qualities, creative qualities, emotional stability, leader’s qualities. 
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ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОСНОВ 
ЗДОРОВ’Я ДО СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ 

 
Виховання духовно, психічно, соціально та фізично здорового 

підростаючого покоління є одним з приорітетних завдань сьогодення. 
Нині ще більш актуальною стає проблема формування статевої культури 
сучасних підлітків, що повязано з безліччю особливостей теперішнього 
часу. У звязку з цим, вкрай важливим є збільшити зусилля з боку 
загальноосвітніх навчальних закладів у контексті здійснення процесу 
статевого виховання на більш якісному рівні. Останнім часом з появою 
навчального курсу «Основи здоров’я» значно підвищуються такі 


