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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ДО РОБОТИ З СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО УМОВ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Анотація. У статті визначено поняття «професійна підготовка майбутніх 

соціальних працівників до роботи з соціальної адаптації дітей молодшого 

дошкільного віку до умов закладу дошкільної освіти» як процес набуття 

необхідних знань, умінь, навичок, досвіду щодо особливостей соціальної 

адаптації дітей молодшого дошкільного віку під час теоретико-практичного 

навчання у закладі вищої освіти, а також розвиток професійно важливих 
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якостей здобувачів вищої освіти, які забезпечать готовність фахівців до такої 

роботи у майбутній професійній діяльності». Схарактеризовано структурні 

компоненти професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до 

роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов 

закладу дошкільної освіти. Визначено поняття та розкрито складові готовності 

майбутніх соціальних працівників до роботи з соціальної адаптації дітей 

молодшого дошкільного віку до умов закладу дошкільної освіти. 

Ключові слова: майбутній соціальний працівник, дитина молодшого 

дошкільного віку, соціальна адаптація, професійна підготовка, готовність. 
 

Kolomiiets Т.O., Sheplyakova I.O. The Professional Training of Future 

Social Workers to the Work for the Social Adaptation of Children of Young 

Preschool Age to the Conditions of the Preschool 

 

Annotation. The article defines the concept of «the professional training of 

future social workers to the work for the social adaptation of children of young 

preschool age to the conditions of the preschool» as a process of acquiring the 

necessary knowledge, skills, experience on the features of social adaptation of 

preschool children during theoretical and practical training in institutions of higher 

education, as well as the development of professionally important qualities of 

applicants for higher education, which will ensure the readiness of professionals for 

such work in future professional activities. The structural components of professional 

training of future social workers to the work for the social adaptation of children of 

young preschool age to the conditions of the preschool are characterized. The 

concepts are defined and the components of readiness of future social workers to the 

work for the social adaptation of children of young preschool age to the conditions of 

the preschool are revealed. 

Keywords: future social worker, child of young preschool age, social 

adaptation, professional training, readiness. 
 

Постановка проблеми. Актуалізованою у сьогоденні є проблема 

забезпечення необхідних умов у соціумі для позитивної соціалізації дітей, 

зокрема молодшого дошкільного віку. Значущим інститутом соціалізації дітей 

цього віку є заклад дошкільної освіти (надалі – ЗДО). 

При цьому успішність перебігу процесу соціалізації дитини молодшого 

дошкільного віку в ЗДО, насамперед, залежить від ефективності процесу її 

соціальної адаптації до умов цього закладу. Адже, на жаль, лише третина 

молодших дошкільнят, які почали відвідувати ЗДО, успішно адаптуються до 

його умов. Більшість дітей стикаються з різноманітними складнощами 

адаптаційного періоду, пов᾽язаними з їхньою нездатністю або невмінням 

приймати соціальні правила і норми, виконувати соціальні ролі, знаходити 

орієнтири для вибору стратегії поведінки у групі ровесників та з дорослими 

тощо. Причому самостійно здолати проблеми цього складного періоду дитині 

часом не під силу. Тому вона потребує підтримки, допомоги і розуміння як з 

боку батьків, так і з боку інших учасників освітнього процесу в ЗДО, зокрема 
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соціального педагога, обов᾽язком якого є здійснення соціально-педагогічного 

супроводу процесу соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку в 

ЗДО. А, відтак, у процесі підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі 

значна увага має приділятися формуванню їхньої готовності до такої роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз наукових 

джерел засвідчив, що вирішенню проблеми соціальної адаптації особистості 

присвячені праці вітчизняних (О. Безпалько, І. Звєрєва, Ю. Клочан та ін.) та 

зарубіжних (А. Бандура, Р. Гартман, Е. Еріксон, А. Маслоу, А. Мудрик, 

Ж. Піаже, К. Роджерс, М. Ромм, З. Фрейд та ін.) учених. Окремі аспекти 

соціальної адаптації особистості в умовах закладів освіти репрезентовано в 

студіях О. Єжової, Л. Міщик, В. Костіної, В. Оржехівської, зокрема дітей 

дошкільного віку в умовах ЗДО – С. Андрійчук, Н. Аксарінової, Л. Артемової, 

Г. Бєлєнької, Н. Ватутіної, Н. Гавриш, Н. Захарової, О. Кононко, В. Кузьменко, 

Л. Лязіної, Т. Поніманської та інших. 

Питання професійної підготовки фахівців соціальної галузі в закладах 

вищої освіти розкрито в дослідженнях вітчизняних (О. Безпалько, 

О. Василенко, М. Васильєва, О. Гуренко, Н. Єсіна, І. Звєрєва, Н. Кабусь, 

А. Капська, О. Карпенко, В. Костіна, В. Поліщук, І. Романова, І. Шеплякова та 

ін.) та зарубіжних (О. Абдулліна, Р. Овчарова, В. Сластьонін, О. Холостова та 

ін.) учених. Розробкою основ роботи фахівця соціальної галузі з соціальної 

адаптації дошкільників займалися С. Курінна, В. Суржанська, А. Носач та інші. 

Однак, питання професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників до здійснення роботи з соціальної адаптації дітей молодшого 

дошкільного віку до умов закладу дошкільної освіти (зокрема технологічні 

аспекти цієї проблеми) в наукових джерелах у галузі соціальної роботи 

висвітлені недостатньо. 

Мета статті – здійснити компонентно-структурний аналіз технології 

професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з 

соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов закладу 

дошкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі аналізу наукових 

джерел [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9] установлено, що професійна підготовка є 

невід᾽ємною складовою професійної освіти, у ході якої формуються та 

розвиваються знання, вміння, навички та якості фахівця. При цьому в 

Енциклопедії для фахівців соціальної сфери професійна підготовка соціальних 

працівників / соціальних педагогів визначена як «процес і результат оволодіння 

цінностями соціальної та соціально-педагогічної діяльності, професійно 

необхідними знаннями, вміннями й навичками, формування професійно 

важливих особистісних якостей, які є основою готовності до професійної 

соціальної та соціально-педагогічної діяльності» [7, с. 233]. У свою чергу під 

«готовністю», за В. Семиченко, розуміють «наявність компетенції, знань, 

умінь та навичок, необхідних для успішного виконання певної сукупності 

завдань» [10, с. 50]. 
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Професійна підготовка фахівців соціальної галузі є складним, 

багаторівневим процесом, що триває впродовж усього періоду навчання 

майбутніх фахівців у закладі вищої освіти й включає теоретичну та практичну 

підготовку, передбачає поступове нарощування знань, умінь, навичок, досвіду 

практичної діяльності, розвиток професійно важливих особистісних якостей 

майбутнього фахівця. 

На основі узагальнення результатів теоретичного аналізу наукових 

джерел визначено поняття «професійна підготовка майбутніх соціальних 

працівників до роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного 

віку до умов закладу дошкільної освіти» як процес набуття необхідних знань, 

умінь, навичок, досвіду щодо особливостей соціальної адаптації дітей 

молодшого дошкільного віку під час теоретико-практичного навчання у закладі 

вищої освіти, а також розвиток професійно важливих якостей здобувачів вищої 

освіти, які забезпечать готовність фахівців до такої роботи у майбутній 

професійній діяльності. Результатом зазначеного процесу визначено 

готовність студентів до здійснення такої роботи у майбутній професійній 

діяльності. 

Теоретичний аналіз наукових джерел (В. Андрієвська [1], С. Архипова 

[2], О. Безпалько [3], Р. Вайнола [4], Л. Міщик [8]) дозволив визначити 

компоненти технології підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи 

з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов ЗДО: 

змістовний (моделювання складових готовності фахівця до роботи з соціальної 

адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов ЗДО); діяльнісно-

процесуальний (окреслення оптимальних форм, методів і засобів професійної 

підготовки); нормативно-правовий (характеристика нормативних основ 

забезпечення процесу професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників до роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку 

до умов ЗДО); професійно-особистісний (моделювання системи професійно 

важливих особистісних якостей майбутнього фахівця, необхідних для 

ефективної роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до 

умов ЗДО); моніторингово-корекційний (визначення динаміки поетапної зміни 

рівня готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з соціальної 

адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов ЗДО за допомогою 

діагностичного інструментарію, зіставлення отриманих результатів з метою 

функціонування системи професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників до роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку 

до умов ЗДО і внесення, у разі потреби, відповідних коректив у процес 

професійної підготовки). 

На основі аналізу джерельної бази [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10] установлено, 

що особливістю професійної підготовки майбутнього соціального працівника 

до роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов 

ЗДО є комплексність та системність цього процесу з врахуванням основних 

складників відповідної готовності здобувачів вищої освіти: когнітивний 

компонент (наявність у здобувачів вищої освіти загально-педагогічних та 
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спеціальних знань психосоціальних особливостей вікового періоду дитинства 

3-4 років; особливостей та технології професійної діяльності соціального 

працівника з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов 

ЗДО; оволодіння необхідним інструментарієм психолого-педагогічних методик 

соціально-педагогічної корекції та розвитку дитини 3-4 років); мотиваційно-

ціннісний компонент (професійно-педагогічна спрямованість студентів на 

вирішення проблеми соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку в 

майбутній власній фаховій діяльності, показниками якої є сформованість у 

здобувачів вищої освіти пізнавальних та соціальних мотивів такої роботи; 

усвідомлення значущості та бажання опанування необхідних для цього знань, 

формування умінь); особистісний (сформованість професійно важливих 

особистісних якостей майбутнього фахівця, необхідних для ефективної роботи 

з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов ЗДО); 

діяльнісний компонент (оволодіння уміннями та навичками організації, 

координації діяльності суб᾽єктів соціально-виховної роботи з соціальної 

адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов ЗДО); 

На основі аналізу теоретичних підходів до проблеми оцінки готовності 

майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності (В. Андрієвська 

[1], О. Безпалько [3], Р. Вайнола [4], О. Гуренко [6]) схарактеризовано критерії 

готовності здобувачів вищої освіти – майбутніх соціальних працівників до 

роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов ЗДО: 

когнітивний, мотиваційно-ціннісний, особистісний та діяльнісний. 

Висновки. Проблема підготовки майбутніх соціальних працівників до 

роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов 

закладу дошкільної освіти є актуальною й вимагає вирішення. Перспективи 

подальшої роботи вбачаємо у розробці та експериментальній перевірці 

комплексу засобів професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до 

роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов 

закладу дошкільної освіти. 
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Анотація. У статті обґрунтовано актуальність проблеми професійної 

підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики булінгу серед 
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