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НАУКОВІ СТАТТІ МАГІСТРАНТІВ 

 

Алабадла Т.В. 

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО 

СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент І.А. Романова 

 

У статті розглядаються особливості підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до соціально-педагогічної діяльності з адаптації учнів перших класів. 

Визначається рівень готовності студентів, майбутніх соціальних педагогів, до 

роботи з адаптації першокласників. 

Ключові слова: готовність, соціальний педагог, адаптація, 

першокласники. 

 

Alabadla T.V. Training of Future Social Pedagogues to Social Adaptation of 

First-graders. 

The article deals with the peculiarities of the education of future social 

pedagogues for the social-pedagogical activity on the adaptation of first grade 

students. The author determines the level of students’ readiness to work on the 

adaptation of first-graders. 

Keywords: readiness, social teacher, adaptation, first graders. 

 

Постановка проблеми. В Україні триває реформа освіти. Затверджено 

Державний стандарт початкової освіти, за яким навчатимуться першокласники 

з 1 вересня 2018 року. Однією з ключових компетентностей для життя 

випускника нової української школи виділено соціальність. У процесі 

формування соціальності важливим є період молодшого шкільного віку. Це час, 

коли дитина набуває нових соціальних ролей і вже здатна до самостійної 

керованої діяльності, рефлексії, розв’язання життєвих проблем, встановлення 

соціальних контактів, вироблення нових соціальних стратегій життєдіяльності. 

Починати процес формування соціальності в школі потрібно зі сприяння 

соціальній адаптації дитини до умов нового шкільного середовища, що 

потребує цілеспрямованої системної роботи з боку цілої низки соціально-

педагогічних суб’єктів. 

Адаптація першокласників до школи здійснюється за допомогою 

класного керівника, психолога, соціального педагога, медичного працівника. 

Зробивши аналіз документації, а саме річного плану роботи психологічної 

служби школи, ми зробили висновок, що серед основних напрямів її роботи 

увага приділяється профілактиці дезадаптації першокласників на початку 

навчання. Найбільш типові труднощі, які впливають на адаптацію молодших 

школярів, є: проблеми з мотивацією до навчання; труднощі дитини у стосунках 
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з вчителем та однокласниками; низька самооцінка та поганий настрій; труднощі 

у спілкуванні; тривожність та низька активність. 

На основі аналізу соціально-педагогічної літератури (О. Безпалько [1], 

М. Галагузова [8], Л. Дзюбко [2], Г. Колесова [3], Р. Овчарова [7], В. Шульга 

[11] тощо) нами було визначено, що спільні зусилля вчителів, батьків, лікарів, 

шкільного психолога і соціального педагога здатні знизити ризик виникнення у 

дитини шкільної дезадаптації й труднощів навчання. 

Проте, соціальний педагог є ключовою фігурою соціально-педагогічної 

діяльності з адаптації першокласників до умов школи . Він може проводити 

діагностику або на основі результатів діагностики психолога проводить 

необхідну роботу з дітьми з різних напрямків, сприймаючи учня як цілісного 

індивіда, поєднуючи різні сторони його особистості, у той час як суміжні 

спеціалісти підходять до вирішення проблем однобоко.  

Отже, у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів значна увага 

має приділятися процесу формування готовності здійснювати соціально-

педагогічну діяльність з адаптації першокласників. 

Мета статті: проаналізувати особливості підготовки майбутніх 

соціальних працівників до роботи з адаптації першокласників і виявити ступінь 

готовності студентів працювати у цьому напрямі. 

Виклад основного матеріалу. На підставі аналізу наукових досліджень 

Л. Міщик [6], З. Фалинської [9], О. Філь [10] та інших поняття «підготовка 

майбутнього соціального педагога» розглядається як процес формування 

готовності фахівця здійснювати соціально-педагогічну діяльність з розв’язання 

соціально-педагогічних проблем клієнтів у всіх установах і закладах. Отже, 

відповідно до проблеми дослідження результатом підготовки майбутніх 

соціальних педагогів є сформована готовність здійснювати соціально-

педагогічну діяльність з адаптації першокласників до умов навчання в 

шкільному середовищі.  

Аналіз соціально-педагогічних праць дозволив виявити, що готовність до 

професійної педагогічної діяльності розглядається науковцями (С. Литвиненко 

[4], В. Сластьонін [5] та інші) як складне соціально-педагогічне явище, яке 

містить у собі комплекс індивідуально-психологічних якостей особистості і 

систему професійно-педагогічних знань, умінь, навичок, які забезпечують 

успішність реалізації професійно-педагогічних функцій. У структурі готовності 

майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності з адаптації 

першокласників нами виділено три компонента: 1) мотиваційний (інтерес 

студентів до проблеми адаптації учнів перших класів, усвідомлення на рівні 

переконань важливості спрямування процесу набуття дитиною соціального 

досвіду через навчання, спілкування, гру; розвинуте бажання виконувати 

роботу з адаптації першокласників); 2) когнітивний (освіченості студентів, їх 

теоретичної підготовки; знань, що розкривають теоретичний і методичний 

зміст професійної діяльності; обізнаність у психолого-педагогічній своєрідності 

вікового періоду дитини 6-7 років, розуміння домінантного значення її 

емоційного світосприймання та світовідчуття); 3) практичний (володіння 
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навичками організації й координації діяльності суб’єктів соціально-

педагогічної діяльності з адаптації учнів перших класів; володіння методами 

організації діяльності молодших школярів).  

Під час проходження виробничої практики на базі кафедри соціальної 

педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди було вивчено та проаналізовано 

навчально-виховні плани підготовки бакалаврів зі спеціальностей «Соціальна 

педагогіка» і «Соціальна робота» щодо формування готовності студентів до 

адаптації першокласників. Визначено, що не існує окремих навчальних 

дисциплін з проблеми адаптації, які б могли забезпечити повну готовність 

майбутніх фахівців здійснювати соціально-педагогічну діяльність з проблеми 

адаптації першокласників. Проте, окремі аспекти діяльності соціального 

педагога, щодо адаптації першокласників розглянуто у лекційних та 

семінарсько-практичних заняттях різних дисциплін. Зокрема, у дисциплінах 

«Історія і теорія соціальної роботи», «Соціальна педагогіка», «Соціально-

педагогічна робота у загальноосвітніх навчальних закладах», «Прикладні 

методики» розглядаються окремі питання щодо сутності та видів адаптації; 

напрямів соціально-педагогічної діяльності в школі; особливостей діяльності 

соціального педагога з адаптації першокласників; методів роботи соціального 

педагога з молодшими школярами тощо. 

 Протягом періоду навчання студенти проходять: навчально-виробничу 

практику в ЦСССДМ, соціально-педагогічну практику в ЗНЗ та літніх дитячих 

оздоровчих таборах. Під час проходження практики студенти мають 

можливість застосувати ці знання в роботі з учнями перших класів.  

 Для визначення рівня сформованості готовності майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з адаптації першокласників нами було проведено 

діагностування сформованості компонентів готовності у студентів 42-сп групи 

спеціальності «Соціальна педагогіка» факультету психології і соціології. 

Зокрема, студентам було запропоноване тестування для виявлення рівня 

теоретичних знань щодо проблеми адаптації учнів перших класів і розв’язання 

практичних соціально-педагогічних ситуацій, в яких необхідно було визначити 

особливості перебігу процесу пристосування дитини до умов навчання в школі; 

основні причини ускладнення цього процесу і запропонувати план соціально-

педагогічної діяльності з розв’язання цієї проблеми. Для виявлення 

сформованості практичних навичок щодо організації соціально-педагогічної 

діяльності з адаптації першокласників студентам пропонувалось 

проаналізувати звіти психологічних служб загальноосвітніх навчальних 

закладів і оцінити зміст діяльності щодо вирішення проблеми адаптації 

першокласників. 

 Результати проведеного діагностування виявили середній рівень 

сформованості готовності у майбутніх соціальних педагогів здійснювати 

соціально-педагогічну діяльність з адаптації першокласників. Зокрема, досить 

високі показники студенти показали щодо сформованості мотиваційного 

компоненту (у майже 60% майбутніх соціальних педагогів розвинуте бажання 

виконувати роботу з адаптації першокласників; 30% досліджують цю проблему 
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у курсових проектах і лише 10% опитаних відзначили, що цією проблемою 

мають займатися тільки психологи у школі).  

Результати тестування виявили середній рівень сформованості 

теоретичних знань щодо особливостей соціально-педагогічної діяльності з 

адаптації першокласників (4 студенти вірно відповіли на всі питання; 15 

студентів допустили помилки у деяких питаннях тесту і під час розв’язання 

соціально-педагогічних ситуацій; і тільки результати відповідей 2 студентів 

були нижче середнього рівня).  

Найнижчі результати було виявлено щодо сформованості практичного 

компоненту готовності до роботи з адаптації першокласників (тільки половина 

майбутніх соціальних педагогів виявилися здатними проаналізувати й оцінити 

звіти психологічних служб загальноосвітніх навчальних закладів щодо роботи з 

адаптації першокласників і запропонувати план соціально-педагогічної 

діяльності під час розв’язання практичних ситуацій). Така ситуація, на наш 

погляд, пов’язана з недостатнім досвідом практичної роботи з молодшими 

школярами саме з вирішення проблеми адаптації. Соціально-педагогічна 

практика у загальноосвітньому навчальному закладі проходить у другому 

семестрі на четвертому курсі. Здебільшого студенти працюють з підлітками. І 

лише в окремих випадках, якщо об’єктами курсових наукових досліджень є 

молодші школярі, студенти мають змогу працювати з учнями перших класів. 

Висновки. Отже, для покращення процесу підготовки майбутніх 

соціальних працівників до роботи з адаптації першокласників до навчального 

плану підготовки бакалаврів необхідно внести заняття, які б дозволяли на 

практиці досліджувати перебіг процесу адаптації першокласників і долучатися 

до соціально-педагогічної діяльності з покращення адаптації учнів перших 

класів до умов школи. Зокрема, у навчальну дисципліну «Практикум у 

соціально-педагогічній діяльності» на 1-4 курсах необхідно внести відповідні 

змістовні модулі з представленням результатів діяльності у звітах студентів. 
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Бабіч В.М. 

 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ГРИ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М. П. Васильєва 

 

У статті представлено аналіз сутності підготовки майбутніх соціальних 

працівників до соціалізації старших дошкільників з використання гри у 

дошкільному навчальному закладі. Охарактеризовано систему підготовки 

майбутніх соціальних працівників до соціалізації старших дошкільників з 

використання гри у дошкільному навчальному закладі; запропоновано 

комплекс засобів збагачення навчально-методичного забезпечення.  

Ключові слова: підготовка майбутніх соціальних працівників, 

соціалізація,  гра, дошкільний навчальний заклад, старші дошкільники.  

 

Babich V.M. Training of Future Social Workers for Socialization of Senior 

Preschoolers by Using Games in Kindergarten 

The author analyzes the essence of preparing future social workers for the 

socialization of senior preschool children using a game at the kindergarten. The 

system of preparation of future social workers for the socialization of senior 

preschool children by the use of the game in a preschool educational institution was 

characterized; a complex of means of enrichment educational and methodological 

support is offered. 

Keywords: socialization, older preschoolers, kindergarten, game, training 

future social works.  

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку української 

держави набувають актуальності та поступово поліпшуються умови для 

повноцінної соціалізації дітей старшого дошкільного віку. 

Одним з основних факторів соціалізації старших дошкільників виступає 

гра, оскільки ігрова діяльність є провідною для цього віку дітей. Соціальний 

працівник як суб’єкт діяльності, що може залучатися до взаємодії з 

вихователями в дошкільному навчальному закладі, виховує через гру, творчу та 

різнобічно розвинену особистість. Для цього він має сприяти розширенню 

тематики ігор, збагачувати зміст, забезпечувати оволодіння дітьми старшого 
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дошкільного віку рольовою поведінкою, що зумовлює необхідність 

професійної готовності майбутніх соціальних працівників до такої діяльності, 

забезпечення спроможності оптимізувати процес соціалізації старших 

дошкільників з використанням ігор. 

Аналіз актуальних досліджень. Розробка питань професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників знайшла своє відображення в 

працях багатьох дослідників. Проведений аналіз дозволив виявити окремі 

аспекти її дослідження: теоретико-методологічні основи (О. Безпалько, 

В .Бочарова, Р. Вайнола, М. Васильєва, І. Звєрєва, І. Ковчина, А. Капська, 

Г. Лактіонова, Л. Міщик, С. Харченко); теоретико-методичні засади напрямів 

соціально-педагогічної роботи з дошкільниками (В. Суржанська); особливості 

професійної підготовки соціальних працівників засобами гри (І. Романова); 

методичні питання використання гри як методу діяльності з дошкільниками 

(А. Бондаренко, К. Гросс, Д. Ельконін). 

Мета статті:  визначити сутність та особливості підготовки майбутніх 

соціальних працівників до соціалізації старших дошкільників з використанням 

гри у дошкільному навчальному закладі.  

Виклад основного матеріалу. Підготовка майбутніх соціальних 

працівників важливий напрям сучасних педагогічних досліджень. Аналіз 

наукової літератури з проблеми підготовки майбутніх фахівців соціально – 

педагогічного профілю показав, що різні її аспекти вивчали: К. Бакланов, 

Ю. Галагузова, Г. Єфремова, Л. Міщик, Л. Ткаченко, Р. Чубук. 

Л. Міщик, однією з перших почала дослідження в напрямі підготовки 

майбутніх соціальних працівників та довела необхідність використання у 

професійній підготовці майбутніх фахівців системного, особистісно – 

діяльнісного, індивідуального – творчого підходів [4]. Аналіз досліджень 

Г. Єфремова дозволяє визначити підготовку майбутніх соціальних працівників 

як «процес формування фахівця нового типу, здатного швидко й адекватно 

реагувати на зміни, що відбуваються у суспільстві» [3]. Беручи визначення 

автора за основу, професійну підготовку майбутніх соціальних працівників до 

соціалізації старших дошкільників з використанням гри у дошкільному 

навчальному закладі розглядатимемо як процес формування спеціаліста із 

соціального виховання, здатного компетентно вирішувати соціально – 

педагогічні проблеми у дошкільних навчальних закладах, зокрема: вести 

просвітницьку діяльність з батьками та педагогічним колективом, адаптувати 

дошкільнят до нових умов та інше. Л. Ткаченко визначає професійну 

підготовку як «…сукупність спеціальних знань, навичок, умінь, якостей, 

трудового досвіду, норм поведінки, що забезпечують можливість успішної 

роботи з певної професії» [6, с. 301]. Також автор зазнає, що професійна 

підготовка  майбутніх соціальних працівників повинна проходити в три етапи: 

початковий, основний та завершальний. Перший етап характеризується 

цілепокладанням, діагностикою умов, прогнозуванням досягнень та 

плануванням розвитку процесу. Основним етапом на думку Л. Ткаченко є сам 

процес професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, який 
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включає: постановку і роз’яснення мети та завдань, взаємодію викладачів та 

студентів, використання визначених методів, засобів і форм підготовки, 

створення сприятливих умов, стимулювання діяльності студентів. К. Бакланов 

представив трьохрівневу модель професійного розвитку соціального 

працівника. Перший рівень: формування основ; другий рівень – закінчення 

підготовки і оволодіння набутими знаннями, уміннями та навичками; третій 

рівень – спеціаліст володіє не тільки знаннями, а й вже має досвід їх 

застосування [1]. На нашу думку представлена автором модель є дієвою і 

допоможе майбутнім соціальним працівникам системно оволодіти не тільки 

теоретичним багажем, а ще й на практиці застосувати те, чому навчилися, що є 

основою професійної підготовки. Р. Чубук у своїй роботі дав таке визначення 

поняттю «підготовка майбутніх соціальних працівників», як «процес 

багатогранного, інтегративного, педагогічного, що забезпечується створенням 

необхідних педагогічних умов для оволодіння професійними знаннями, 

вміннями, навичками, професійним досвідом з метою формування особистісно-

професійних якостей, які необхідні для успішного функціонування у системі 

міжособистісних відносин, результатом чого є формування професійної 

компетентності соціальних працівників» [5, с.13]. Отже, професійна підготовка 

це багатогранний процес формування не тільки професійних знань, умінь та 

навичок, а ще й професійних якостей, якими необхідно володіти, щоб стати 

компетентним фахівцем з соціально-педагогічної діяльності. 

Ю. Галагузова засвідчила, що якісна підготовка соціальних працівників 

буде можливою, тільки за умови, коли вона буде спиратися на теоретичні 

підходи, які виражають розуміння специфіки професійної діяльності 

соціального працівника. Також однією із найголовніших умов професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників автор виділяє необхідність 

використання науково – методичного забезпечення, яке має 

бутицілеспрямованим, системним та гарантувати зв’язок теорії з практикою [2]. 

Ми, у свою чергу, схиляємося до думки Ю. Галагузової, та для того щоб 

забезпечити цілеспрямованість системність та ґрунтовність підготовки 

майбутніх соціальних працівників до соціалізації старших дошкільників з 

використанням гри у дошкільному навчальному закладі будемо розробляти 

доповнення до вже існуючого науково – методичного забезпечення.  

З метою дослідження процесу підготовки майбутніх соціальних 

працівників до соціалізації старших дошкільників з використанням гри у 

дошкільному навчальному закладі на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди нами 

було проаналізовано навчальний план освітньо – кваліфікаційного рівня 

«бакалавр», спеціальності 231 «Соціальна робота», напряму підготовки 23 

«Соціальна робота». Зокрема, було визначено дисципліни які безпосередньо 

торкаються нашого наукового дослідження: «Основи соціалізації особистості», 

«Прикладні методики», «Технологія соціальної роботи в зарубіжних країнах», 

«Соціально – педагогічна  робота в закладах освіти», «Практикум зі 

спеціалізації», «Соціально – педагогічна робота у дошкільному навчальному 
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закладі», «Вступ до спеціальності», «Технологія соціально – педагогічної 

діяльності», «Соціально – педагогічна діяльність у сфері дозвілля»  

Ефективність процесу підготовки майбутніх соціальних працівників до 

соціалізації старших дошкільників з використанням гри у дошкільному 

навчальному закладі суттєво залежить від організації форми навчальної роботи 

у вищій школі, серед яких: лекції, семінари, практичні заняття, спецкурси, 

соціально – педагогічні практики, консультації, курсові та магістерські роботи. 

На основі науково – педагогічної літератури комплекс засобів з підготовки 

майбутніх соціальних працівників до соціалізації старших дошкільників з 

використанням гри у дошкільному навчальному закладі визначено як 

сукупність матеріальних об’єктів, предметів, різноманітних видів діяльності, 

які використовуються у навчальному процесі як інструменти набуття та 

засвоєння необхідних знань, умінь, навичок, майбутнього фахівця.   

Задля збагачення навчально-методичного забезпечення з підготовки 

майбутніх соціальних працівників до соціалізації старших дошкільників з 

використанням гри у дошкільному навчальному закладі було визначено 

ефективні, дієві форми та засоби: розроблення лекційного заняття 

(«Соціалізація старших дошкільників у ДНЗ») щодо особливостей роботи 

соціального працівника з дошкільниками; проведення семінарсько -  

практичних занять  на яких студенти матимуть змогу удосконалювати свої 

навички, застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності (на тему 

«Практичне використання гри як засобу соціалізації старших дошкільників у 

ДНЗ»); проведення виховного заходу («Гра – вірний шлях до серця 

дошкільників»); організація поза аудиторної діяльності студентів – залучення 

до наукових конференцій, олімпіад, конкурсів, з даної тематики.  

Висновки. На основі узагальнення вивченої теорії та здійсненної 

професійної діяльності, особливостями підготовки майбутніх соціальних 

працівників до соціалізації старших дошкільників з використанням гри у 

дошкільному навчальному закладі можна визначити: створення системи 

соціально – педагогічної діяльності, що передбачає планування, розробку та 

впровадження в підготовку майбутніх соціальних працівників комплексу 

засобів, що є необхідною умовою їхньої підготовки; важливим аспектом у 

підготовці майбутніх соціальних працівників до соціалізації старших 

дошкільників з використанням гри у дошкільному навчальному закладі є 

подолання теоретичних та практичних засобів навчання, що сприяє не лише 

засвоєнню студентами нових знань, а й розвитку практичних навичок 

діяльності.  

Перспективи подальших досліджень. Перспективним напрямом 

наукового досліджень є подальше вивчення теоретичних та практичних 

аспектів, розробка та експериментальна перевірка засобів підготовки майбутніх 

соціальних працівників до соціалізації старших дошкільників з використанням 

гри у дошкільному навчальному закладі та їх ефективність.  
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Борисенко М.С. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ В ЦЕНТРАХ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 

 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Василенко 

 

У статті охарактеризовано суть понять «підготовка», «професійна 

підготовка», «готовність», «професійна діяльність», «професійна готовність 

майбутнього соціального працівника до роботи з дітьми-сиротами». Розкрито 

зміст та особливості підготовки майбутнього соціального працівника до роботи 

в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.. 

Ключові слова: готовність, професійна підготовка, соціальний працівник, 

діти-сироти, центр реабілітації. 

 

Borisenko M.S. Features of Formation of Future Social Workers’ Readiness 

to Work in the Centres of Socio-Psychological Rehabilitation of Children 

The article describes the essence of the concepts of «training», «vocational 

training», «readiness», «professional activity», «professional readiness of the future 

social worker to work with orphans». The content and features of preparing a future 

social worker for work in the centre of social and psychological rehabilitation of 

orphans and children deprived of parental care are revealed. 

Keywords: readiness, training, social worker, orphans, rehabilitation centre. 

 

Постанова проблеми. Складна соціальна і економічна ситуація у 

сучасному суспільстві потребує осмислення концептуальних підходів до 

професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. За таких умов 
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провідною метою модернізації та вдосконалення вищої освіти в Україні стає 

досягнення принципово нового рівня якості підготовки майбутнього фахівця.  

Соціальна значущість діяльності, специфічність і складність роботи 

соціального працівника висувають низку особливих вимог до його професійної 

діяльності в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Проблеми та 

завдання, які виникають у процесі фахової соціально-педагогічної діяльності з 

вихованцями центру, здебільшого не мають однозначного варіанта розв’язання, 

тому потребують спеціальної підготовки, розробці спеціальних циклів 

спеціальних дисциплін, які необхідні для організації роботи з вихованцями 

центру соціально-педагогічної реабілітації. 

Філософські й світоглядні засади підготовки майбутніх педагогів 

представлено у роботах В. Андрущенко, Г. Васяновича, М. Євтуха, І. Зязюна, 

В. Курила, В. Лугового, методологічні – О. Антонової, М. Васильєвої, 

С. Гончаренко, С. Коношенка, О. Кучерявого. Концептуальні засади 

професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери розглядали 

О. Безпалько, Р. Вайнола, К. Віцукаєва, Ю. Галагузова, І. Звєрєва, А. Капська, 

Л. Міщік, С. Омельченко, А. Поляничко. Окремі аспекти професійної 

соціально-педагогічної підготовки до роботи з дітьми-сиротами представлено 

Ю. Кахіані, С. Курінною, Ю. Чернецькою. 

Водночас, аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної 

проблеми свідчить, що, незважаючи на досить вагомі результати наукових 

пошуків у галузі підготовки майбутніх соціальних педагогів, підготовка до 

роботи з вихованцями центру соціально-психологічної реабілітації майже не 

було досліджено.  

Аналіз стану та перспектив підготовки соціальних працівників у 

визначеному напрямі свідчить про необхідність розв’язання суперечності між 

гострою потребою сучасного суспільства у високопрофесійних соціальних 

працівниках для роботи в різних інститутах соціалізації та низьким рівнем 

їхньої готовності до роботи в центрах соціально-педагогічної реабілітації дітей.  

Мета статті. На основі аналізу базових понять проблеми підготовки 

майбутніх соціальних працівників, аналізу специфіки функціонування центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей визначити особливості формування 

готовності майбутніх соціальних працівників до роботи в закладах такого типу 

Основний виклад матеріалу. На основі теоретичного аналізу наукових 

досліджень Р. Вайноли, М. Васильєвої, К. Віцукаєвої, О. Гомонюк, І. Звєрєвої, 

А. Капської, С. Курінної, О. Луганцевої, Л. Міщік, В. Поліщук з’ясовано 

характеристику основних понять дослідження, що характеризують складники 

професійної підготовки майбутнього соціального працівника до роботи в 

центрах соціально-психологічної реабілітації. Поняття «підготовка» у 

широкому значенні вживається до прикладних завдань освіти, коли мається на 

увазі освоєння соціального досвіду з метою його подальшого застосування для 

виконання специфічних завдань практичного, пізнавального або навчального 

плану, пов’язаних з певним видом діяльності (Енциклопедія професійної 

освіти). Професійна підготовка визначається як здобуття кваліфікації за 
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відповідним напрямом професійної підготовки або спеціальності (Закон 

України «Про вищу освіту»).  

Розгляд науковцями (Р. Вайнола, А. Капська, С. Курінна, Л. Міщик) 

дефініції «готовність» як інтегрального новоутворення особистості дало 

можливість представити професійну готовність майбутнього соціального 

працівника до роботи в центрі соціально-психологічної реабілітації як 

багатоаспектне системне поняття, що становить сукупність професійних 

новоутворень, які забезпечують адаптацію й саморозвиток у майбутній 

професійній діяльності; сформованість особистісних та професійних якостей, 

спрямованих на забезпечення кваліфікованого виконання майбутньої діяльності 

з вихованцями центру [2]. 

Під професійною діяльністю Г. Суходольський розуміє будь-яку складну 

діяльність, що постає перед людиною як конституйований спосіб виконання 

чого-небудь, що має нормативно встановлений характер. Професійна діяльність 

є об’єктивно складною, тому вона важка для освоєння, вимагає тривалого 

періоду теоретичного і практичного навчання [4].  

Досліджуючи питання готовності до педагогічної діяльності, О. Деркач 

вводить поняття готовності як цілісного прояву всіх сторін особистості 

вихователя. На її думку, формування готовності означає організацію системи 

таких мотивів, відносин, поведінки та іншої інформації, які, активізуючись, 

уможливлять ефективне виконання своїх функцій [1].  

На основі ретроспективного аналізу поняття «професійна готовність 

майбутнього соціального педагога до роботи в закладах інтернатного типу», яке 

визначено як інтегральне новоутворення особистості, Ю. Кахіані 

схарактеризувала професійну готовність майбутнього соціального педагога до 

роботи в закладах інтернатного типу як багатоаспектне системне поняття, що 

становить сукупність професійних новоутворень, які забезпечують адаптацію й 

саморозвиток у майбутній професійній діяльності; сформованість особистісних 

та професійних якостей, що забезпечують кваліфіковане виконання майбутньої 

діяльності з вихованцями закладів інтернатного типу [3]. 

Особливості підготовки майбутніх соціальних працівників обумовлені 

нормативно-правовою базою МОН України, специфікою функціонування 

центру соціально-психологічної реабілітації, особливостями життєдіяльності 

вихованців в центрах, а також соціально-психологічними проблемами самих 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Прoцес фoрмування системи прoфесiйнoї пiдгoтoвки майбутнiх 

сoцiальних працівників в умoвах вищoгo навчальнoгo закладу регламентується 

низкoю нoрмативних дoкументiв, в яких вiдoбраженo цiлi oсвiтньo-прoфесiйнoї 

пiдгoтoвки, предмет дiяльнoстi майбутнього фахівця соціальної сфери, 

визначенo гoлoвнi функцiї та вимoги дo фахiвця, йoгo мiсце в структурi 

гoспoдарства держави є oсвiтньo-квалiфiкацiйна характеристика.  

За нормативно-законодавчою базою центр забезпечує організаційно-

правові умови соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, визначає соціальні засади та гарантії державної 
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підтримки. У центрі надається соціальна, психологічна, медична, педагогічна, 

реабілітаційна, корекційна допомога та соціально-педагогічна підтримка дітям. 

З дітьми проводиться соціально-педагогічна діяльність щодо корекції проявів 

агресії за такими напрямами: навчально-виховний, перевиховний, 

компенсуючий, трудовий, стимулюючий, відновлювальний, дозвіллєвий. 

Це обумовлює специфіку здійснення професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників, що передбачає вирішення низки завдань, які 

взаємозумовлені, і знаходяться на стадії уточнення відповідно до змін 

функціонування центрів, а саме: підготовка кваліфікованих кадрів у 

відповідності до вимог, що висуваються до професійної соціально-педагогічної 

діяльності; навчання студентів вмілим і ефективним діям, які забезпечують 

успішне виконання професійних завдань, сприятимуть соціалізації вихованців 

центру; формування професійної самосвідомості студентів, почуття 

відповідальності за свої дії, прагнення до постійного вдосконалення своєї 

професійної майстерності з урахуванням специфіки професійної діяльності і 

індивідуальних особливостей дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування; розробка і постійне вдосконалення у студентів практичних умінь і 

навичок професійної діяльності на базі центру соціально-психологічної 

реабілітації; формування високої психологічної стійкості особистості студентів 

та інших професійно-психологічних якостей і навичок у роботі з вихованцями 

центру та їхніми батьками; оволодіння необхідними знаннями, вміннями та 

навичками, підтримання їх на належному рівні і прагнення до досягнення 

професійної майстерності . 

Висновки. Таким чином, на основі аналізу базових понять визначеної 

проблеми, аналізу специфіки функціонування центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей виявлено особливості формування готовності майбутніх 

соціальних педагогів до роботи в закладах такого типу: орієнтацію майбутніх 

фахівців на сучасні вимоги до соціально-педагогічної діяльності; опертя на 

специфічні педагогічні засоби; використання в освітньому процесі психолого-

педагогічних практикумів, спецкурсів та семінарів, які інтегрують теорію та 

практику, реалізують отримані знання, формують основні професійно значущі 

вміння й навички студентів; включення студентів у професійну та 

квазідіяльність; актуалізацію творчого потенціалу студента як зрілої 

особистості та активного суб’єкта майбутньої професійної діяльності. 

Вимагає спеціального вивчення потенціал практики студентів у центрах 

соціально-психологічної реабілітації дітей як чинника формування особистісної 

готовності до труднощів роботи фахівця в закладах цього типу.  
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У статті розкрито сутність, основні завдання та особливості соціалізації 

важковиховуваних підлітків у центрах соціальної реабілітації дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування. Визначено основні напрями, 

форми та методи роботи соціального працівника щодо проблем соціалізації 

важковиховуваних підлітків. 

Ключові слова: соціалізація, важковиховуваність, підліток, 

важковиховуваний підліток, дитина-сирота. 

 

Buvalets A.O. Theoretical Aspects of Socialization of Difficult Teenagers in 

Social Rehabilitation Centres for Orphans and Children Deprived of Parental Care 

The article reveals the essence, the main tasks and features of the socialization 

of hard-core adolescents in social rehabilitation centers for orphans and children 

deprived of parental care. The basic directions, forms and methods of work of a 

social worker concerning problems of socialization of difficult teenagers are 

determined 

Keywords: socialization, difficulty, teenager, difficult teenager, orphan child. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку українського 

суспільства наявною є тенденція до швидкого зростання кількості 

важковиховуваних підлітків, зокрема з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Причинами, що детермінують таку ситуацію, є 

зубожіння значної частини населення, девальвація моральних цінностей, 

виховна пасивність багатьох сімей, поширення наркоманії, деморалізуючий 

вплив ЗМІ тощо. Отже, набуває актуальності проблема забезпечення у 

суспільстві умов для позитивної соціалізації важковиховуваних підлітків з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На нашу 

думку, її вирішення пов’язане з необхідністю оновлення змісту та пошуку 

ефективних форм соціально-педагогічної роботи в різних соціально-виховних 

інститутах, зокрема у центрах соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, які 

залишилися без піклування батьків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз наукових 

джерел засвідчив, що останнім часом у визначеному напряму здійснено низку 
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досліджень, зокрема обґрунтовано принципи, які диктують стратегію 

використання різних форм і методів соціальної роботи із неповнолітніми 

(А. Капська), проаналізовано основи соціально-педагогічного захисту дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах (Л. Завацька, І. Пєша, 

Ж. Петрочко), їхньої соціально-педагогічної реабілітації (О. Безпалько, 

В. Ніколаєва, М. Туленков), особливості організації соціально-педагогічного 

супроводу неповнолітніх (Т. Гущина, Л. Кальченко), зокрема у центрах 

соціальної реабілітації (С. Коношенко, М. Сосюра, С. Харченко) тощо. 

Результати проведеного аналізу вможливили висновок про те, що, на наш 

погляд, недостатньо вивченими залишилися питання визначення суті та 

особливостей процесу соціалізації важковиховуваних підлітків, а також 

проблеми забезпечення якісної професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників до роботи із зазначеною категорією дітей «групи ризику», зокрема 

в умовах центрів соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Мета статті – розкрити суть та особливості соціалізації 

важковиховуваних підлітків; виявити причини, що призводять до 

важковиховуваності неповнолітніх підліткового віку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Результати проведеного 

аналізу наукових джерел (О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська, А. Мудрик, 

А. Рижанова, С. Харченко та ін.) засвідчили, що під соціалізацією розуміють 

«процес інтеграції індивіда в суспільство, у різноманітні типи соціальних 

спільнот (група, соціальний інститут, соціальна організація) шляхом засвоєння 

ним елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких 

формуються соціально значущі риси особистості» [3, с. 5]. 

Установлено, що, на наш погляд, найбільш точно суть процесу 

соціалізації розкрито у соціологічних концепціях соціалізації, де, зокрема, 

обґрунтовано, що вона полягає у виділенні соціально-типового, тобто 

сукупності домінуючих параметрів і характеристик процесів інтеграції 

індивідів в суспільство. При цьому соціум пропонує еталони соціалізації і надає 

індивідам типові соціальні риси, орієнтуючи на набуття соціально бажаних, 

схвалених якостей особистості і моделей її поведінки. Таким чином суспільство 

формує соціально-типове в індивідах, забезпечуючи можливість передбачення 

поведінки індивідів, досягнення певного порядку в соціальній взаємодії, 

збереження соціальної цілісності, самовідтворення та саморегуляції 

суспільства. 

Аналіз соціально-педагогічних наукових джерел уможливив висновок про 

те, що, на думку більшості авторів, по перше, суть соціалізації полягає «в 

поєднанні пристосування і відособлення людини в умовах конкретного 

суспільства» [3, с. 6]. І, по-друге, зокрема, за А. Мудриком [3], складниками 

процесу соціалізації є: 

- стихійна соціалізація, яка відбувається у взаємодії і під впливом 

соціального середовища на індивіда залежно від існуючих соціально-

економічних та соціокультурних реалій; 
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- відносно соціально спрямована соціалізація, коли держава здійснює 

відповідні економічні, законодавчі, організаційні заходи для вирішення своїх 

завдань, які об’єктивно впливають на зміну можливостей і характеру розвитку, 

життєвий шлях тих чи інших соціально-професійних, етнокультурних і вікових 

груп (визначаючи обов’язковий мінімум освіти, строки служби в армії тощо); 

- відносно соціально контрольована соціалізація (у ряді праць визначена 

як «цілеспрямована соціалізація»), що здійснюється в рамках соціальних 

інститутів, які здійснюють планомірний виховний вплив та створюють умови 

для розвитку людини. Таким чином суспільство сприяє успішній соціалізації 

кожного свого члена (слід зазначити, що у А. Мудрика цей складник 

визначений як «виховання», а у сучасних вітчизняних дослідженнях, 

наприклад, у працях А. Рижанової [4], він трактується як «соціальне 

виховання»); 

- самосоціалізації як процесу активного пізнання зовнішньої інформації, 

самопізнання, у якому, беззаперечно, індивід бере активну участь. При чому 

спрямованість само соціалізації індивіда може бути просоціальною, 

асоціальною або антисоціальною, залежно від індивідуальних ресурсів, а також 

відповідно чи всупереч об’єктивним умовам життя. 

Також результати аналізу наукових праць (Т. Гущина, І. Гайдай, 

Л. Кальченко, С. Коношенко, С. Харченко тощо) засвідчили, що: 

 підлітковий вік – це складний період в онтогенезі особистості, оскільки 

являється перехідним від дитинства до дорослості, коли відбуваються зміни як 

в фізичному, психічному, духовному особистісному розвитку підлітка, так і в 

оточуючому його середовищі, а точніше – у системі вимог і очікувань суб’єктів 

цього середовища до нього; 

 важковиховуваність підлітка є предметом дослідження у різних 

наукових галузях (психологічній, педагогічній (соціальна, корекційна, 

реабілітаційна, пенітенціарна педагогіка) тощо), що пояснює виявлену 

множинність підходів до визначення її поняття. 

Узагальнення результатів наукових розвідок дозволило визначити 

важковиховуваність підлітка як опір особистості соціально-виховному впливу. 

При цьому до важковиховуваних віднесені такі категорії дітей: із порушенням 

соціальної адаптації (соціально і педагогічно занедбані діти, дезадаптовані діти 

з девіантною поведінкою, безпритульні, діти-сироти, неповнолітні 

правопорушники, діти з порушенням психосоматичного здоров’я та 

функціональними відхиленнями); з утрудненнями в навчально-пізнавальній 

діяльності (діти з недостатнім розвитком пам’яті, просторового уявлення, 

рухових умінь, з обмеженим запасом загальної обізнаності, труднощами у 

формуванні навичок письма, читання, математичних навичок, а також діти, які 

знаходяться під впливом психотравмуючої ситуації); з проблемами поведінки 

(діти з інфантильною, протестною, гіперактивною, конформною, 

симптоматичною, демонстративною, агресивною поведінкою) [6]. 

Проведений аналіз наукових джерел (Т. Гущина, І. Гайдай, С. Коношенко, 

С. Харченко тощо) дозволив виявити особливості, властиві поведінці 
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важковиховуваного підлітка: по-перше, ворожа, інколи агресивна реакція на 

виховний вплив з боку дорослих, також можливе ігнорування; по-друге, 

перекручення, заперечення, вибіркове сприймання інформації в процесі 

засвоєння норм, правил, цінностей; по-третє, схильність до дій, що є 

протилежними вимогам дорослих (тобто важковиховувані підлітки вчиняють 

навпаки); по-четверте, потяг до негативного соціального досвіду. 

На основі аналізу наукових праць І. Гайдай [1] установлені основні 

причини, що призводять до важковиховуваності дітей, зокрема підліткового 

віку: зростання напруженості життя, підвищена тривожність багатьох людей; 

неузгодженість вимог та зразків поведінки, зокрема між тим, що дитина бачить 

у реальному житті, і тим, чому навчають у навчальних закладах; недоліки 

морального виховання; духовна черствість, емоційна глухота переважної 

більшості дітей; несприятлива спадковість; неадекватна самооцінка (зокрема, 

завищена), небажання визнавати об’єктивні оцінки; відсутність вольової 

саморегуляції (імпульсивність, розгальмованість, невитриманість); асоціальна 

поведінка батьків (пияцтво, бійки, наркоманія, злочинний спосіб життя); 

байдужість батьків до виховання дитини або надмірна опіка; уповільнені темпи 

розумового, соціального та морального розвитку; педагогічна занедбаність. 

Здійснений аналіз процесу соціалізації в підлітковому віці дозволив 

виявити особливості соціалізації важковиховуваних підлітків. Отже, через те, 

що вони постійно чинять опір і майже не піддаються цілеспрямованому 

соціально-виховному впливу, характерною особливістю процесу соціалізації 

важковиховуваних підлітків є його недостатність, пов’язана з відсутністю (чи 

майже відсутністю) його суттєвого складника – відносно соціально 

контрольованої соціалізації. При цьому, беззаперечно, процес соціалізації – 

явище неминуче, тому так чи інакше важковиховувані підлітки соціалізуються. 

Але оскільки цей процес відбувається неконтрольовано, досить складно, а, 

здебільшого, й неможливо точно спрогнозувати його наслідки. Проте можна з 

високою вірогідністю передбачити, що, з огляду на особливості 

важковиховуваних підлітків, ці наслідки будуть негативними і для суспільства, 

і для самого індивіда. 

Ще однією особливістю соціалізації важковиховуваних підлітків, яка 

тісно пов’язана і є наслідком попередньої, – можлива недостатність в 

зовнішньому середовищі особистості необхідної підлітку інформації, що може 

призвести до не сформованості відповідного комплексу соціально значущих 

знань, умінь, навичок. Як результат, індивід не може повноцінно виконувати 

певні соціальні ролі, ускладнюється процес його соціальної взаємодії. 

Особливістю соціалізації важковиховуваних підлітків є також і те, що 

свою енергію та особистісний потенціал вони спрямовують на здійснення 

опору соціально-виховному впливу, часто виявляючи агресію. Усвідомлення 

цієї особливості вкрай важливе для організації роботи з важковиховуваними 

підлітками, у ході якої якраз і потрібно спрямувати потенціал підлітка в 

соціально схвалювані форми поведінки та види діяльності. У визначеному 

контексті, на наш погляд, пріоритетним видом діяльності може стати творчість 
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як «діяльність людини, спрямована на створення духовних і матеріальних 

цінностей, пройнята елементами нового, вдосконалення, збагачення, розвитку» 

[5], наприклад, в умовах центрів соціальної реабілітації важковиховуваних 

підлітків з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Адже встановлено, що одним із напрямів роботи соціальних працівників 

щодо вирішення проблем у соціалізації важковиховуваних підлітків з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (зокрема, 

підготовки до самостійного життя у соціумі, забезпечення умов для 

саморозвитку, самовизначення, самореалізації) є створення й оптимальне 

функціонування центрів реабілітації дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 

батьківського піклування. При цьому на основі узагальнення результатів 

наукових досліджень (С. Коношенко, М. Сосюра, С. Харченко та ін.) з’ясовано, 

що робота соціального працівника з важковиховуваним підлітком в умовах 

центрів соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, реалізується у вигляді комплексу профілактичних, реабілітаційних 

заходів, а також шляхом організації різних сфер життєдіяльності дітей і 

спирається на наступні принципи: індивідуально-особистісний підхід до 

підлітка; опора на позитивні сторони особистості підлітка; об’єктивність 

підходу до підлітка; конфіденційність. 

Аналіз практики діяльності визначених закладів засвідчив, що задля 

підвищення ефективності роботи з дітьми-сиротами та дітьми, які залишилися 

без батьківського піклування, необхідним є, насамперед, підвищити рівень 

компетентності соціальних працівників цих закладів, що передбачає 

сформованість відповідних особистісних якостей, професійних знань, умінь, 

навичок фахівця, здатність до постійного особистісного розвитку, пошуку, 

опанування, застосування найефективніших форм, методів роботи щодо 

подолання проблем у соціалізації визначеної категорії дітей. 

Висновок. Отже, ефективна діяльність соціальних працівників в умовах 

центрів соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, може поступово оптимізувати процес соціалізації 

важковиховуваних підлітків із числа зазначеної категорії дітей, спрямувати 

його у позитивному напрямку. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

РОБІТНИКІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ КАЗКИ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент І.А. Романова 

 

У статті акцентовано увагу на важливості реалізації профілактичної роботи 

з дезадаптованими дітьми дошкільного віку та професійній підготовці 

майбутніх соціальних працівників до профілактики дезадаптованої поведінки 

дітей. Розкрито сутність базових понять дослідження – «професійна підготовка 

майбутніх соціальних працівників», «дезадаптація», виділено причини та 

прояви дезадаптаційної поведінки дітей. Наголошено на необхідності 

використання міждисциплінарного та інтеграційного підходу до підготовки 

майбутніх соціальних працівників, поєднання практичного та теоретичного 

навчання та використанні в освітньому процесі інноваційних форм, технологій 

та методів освітньої діяльності.   

Ключові слова: професійна підготовка, профілактика, майбутні соціальні 

працівники, дезадаптаційна поведінка дошкільників. 

 

Burkanova O.V. Professional Training of Future Social Workers to 

Prevention of Disadaptative Behavior of Preschool Children by Using Fairy Tales 

The article focuses on the importance of implementation of preventive work 

with desadaptive children of preschool age and the professional training of future 

social workers to the prevention desadaptive behavior of children. The essence of the 

basic concepts of the study is «professional training of future social workers», 

«maladjustment», the causes and manifestations of disadaptative behavior of 

children. It is determined the necessity to use an interdisciplinary and integrated 

approach to the preparation of future social workers, a combination of practical and 

theoretical learning and use in educational process of innovative forms, technologies 

and methods of educational activities.  

Keywords: professional training, prevention, future social workers, disadaptative 

behavior of preschool children. 

 

Вступ. Дитина, яка потрапляє у нові для неї соціальні умови, не завжди 

вдається самостійно й успішно подолати стресові ситуації. У зв’язку з цим 

процеси профілактики дезадаптації постають однією з основних проблем 

перебування дитини у дитячому садку, виступають чинником її подальшої 

успішної соціалізації і є одним з провідних напрямів діяльності психологічної 

служби. Провідне місце в цій роботі відводиться соціальним педагогам. Вони 
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організовують соціально-педагогічна діяльність з профілактики дезадаптації 

дошкільників у трьох напрямах: 1) соціально-педагогічна робота з дітьми 

раннього дошкільного віку; 2)  просвітницька робота з батьками; 3) методична 

робота з вихователями.  

Останні дослідження та публікації. Проблему змісту, форм і методів 

профілактики дезадаптації дошкільників досліджували О. Безпалько, А. Бойко, 

В. Бондарь, В. Лозова, Г. Троцко, Л. Міщик, А. Мудрик, Ж. Юзвак та ін. Зміст 

сучасної професійно-педагогічної підготовки соціальних педагогів і 

працівників відображено в працях А. Блінова, І. Звєрєвої, А. Капської, 

С. Хлєбік тощо. Питання організації підготовки майбутніх соціальних педагогів 

і працівників до роботи з дезадаптованими дітьми розглядається у працях 

О. Гутник, О. Клочко, О. Коваль, Н. Пихтіної та інші науковців.  

Результати аналізу зазначених наукових джерел дозволяють стверджувати, 

що проблемі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до 

профілактики дезадаптації дошкільників засобами казки не приділено 

достатньої уваги.  

Метою статті є висвітлення теоретико-методичні аспектів професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики дезадаптації 

дошкільників засобами казки. 

Виклад основного матеріалу. Перебудова сучасної системи виховної 

діяльності у плані різнобічного й гармонійного розвитку дошкільників вимагає 

від соціального працівника особливої уваги до дитини на переломних етапах її 

психічного та соціального розвитку. Педагог має бути готовий не тільки долати 

труднощі дезадаптації дитини, а й створювати умови, які б блокували 

виникнення подібних труднощів, які можуть сповільнювати й деформувати 

процес соціалізації дитини. 

Розкриємо коротко сутність базових понять, які стосуються теми 

дослідження. Науковці трактують поняття «професійна підготовка соціальних 

працівників» у різноманітних аспектах.  

З. Фалинська розглядає професійну підготовку соціальних працівників як 

процес формування фахівця нового типу, здатного швидко й адекватно 

реагувати на зміни, що відбуваються в суспільстві, компетентно вирішувати 

соціально-педагогічні проблеми в усіх типах та видах освітніх установ і 

закладів соціальної роботи, на всіх рівнях управління [6, с. 8]. 

На думку І. Звєрєвої, процес професійної підготовки майбутнього 

соціального працівника передбачає оволодіння знаннями з теоретичного і 

практичного аспектів змісту професійної діяльності майбутнього фахівця та 

технологій організації і проведення соціально-педагогічної діяльності у 

закладах дошкільної освіти, використовуючи відповідні до змісту роботи 

методи і форми навчання, забезпечуючи рефлексію отриманих знань, умінь та 

навичок [5, с. 189]. Важливим є створення в освітньому процесі організаційних, 

психолого-педагогічних умов, які стимулюють студентів до оволодіння 

прикладними предметними знаннями та інтенсивно включатися у процес 

професіоналізації. 
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А. Залізняк вважає, що «професійне становлення майбутнього соціального 

працівника у процесі його підготовки у вищій школі передбачає не лише 

набуття певної сукупності знань, умінь і навичок, але й особистісне 

самовдосконалення, активізацію професійної позиції, виховання таких якостей, 

як комунікативність, тактовність, критичність тощо» [2, с. 9]. 

За визначенням Н. Синюк, професійна підготовка майбутнього 

соціального працівника – це «процес формування та збагачення настанов, знань 

і вмінь, що необхідні майбутньому фахівцю для адекватного виконання 

специфічних завдань навчально-виховного процесу» [7, с. 10]. Одним із таких 

завдань  є подолання проявів дезадаптації дошкільників. 

Традиційно під дезадаптацією розуміють процес втрати дитиною або 

несформованості у неї соціально значущих якостей, що перешкоджає 

успішному пристосуванню до умов соціального оточення [8, с. 82]. 

Дезадаптація є наслідком низького рівня соціальної адаптації особистості до 

середовища і виявляється у девіантній поведінці та неадекватних 

психологічних станах дитини, як-от: депресія, гіперактивність, уособлення, 

агресивність, конфлікти з однолітками, плаксивість тощо.  

Причини дезадаптації дітей дошкільного віку можуть бути різними 

(причому для дезадаптації достатньо хоч би однієї), але часто причини носять 

комплексний характер. Це – і особливості особистості дитини та її психіки; 

брак навичок спілкування, неадекватне оцінювання себе у ситуації спілкування; 

надмірні вимоги до тих, хто оточує, особливо якщо дитина розвинена 

інтелектуально і має високий рівень розумового розвитку; емоційна 

неврівноваженість; установки, що перешкоджають спілкуванню, а саме ‒ 

готовність принизити співрозмовника, проявити свою перевагу; тривожність і 

страх спілкування; замкнутість тощо [1, с. 186]. 

Дезадаптація є доволі поширеним явищем, воно може мати негативні 

наслідки для подальшої успішності в навчанні, загальній соціально-

психологічній адаптації, а також у повноцінному розвитку особистості дитини 

дошкільного віку в цілому.  

У роботі соціального працівника з дошкільниками, які мають проблеми 

адаптації, в умовах закладу дошкільної освіти має застосовуватися трьохрівнева 

система соціально-педагогічної профілактики дезадаптаційної поведінки, що 

включає в себе первинну, вторинну та третинну профілактику. 

Педагогічна наука пропонує широке коло форм, методів і засобів 

соціально-педагогічної діяльності щодо профілактики дезадаптації дітей, серед 

яких чільне місце належить казці. Найчастіше у роботі з дошкільниками 

використовується така технологія як казкотерапія – це «терапія середовищем, 

особливою казковою атмосферою, в якій можуть проявитися потенційні 

можливості особистості, може матеріалізуватись мрія; а головне, в ній 

з’являється відчуття захищеності та аромат таємниці» [5, с. 210].  

Спираючись на можливості дитини, на розуміння механізмів, які 

впливають на процес успішної соціалізації дитини, майбутні соціальні 

працівники мають вміти знаходити адекватні способи та методи  профілактики 
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дезадаптованої поведінки дошкільників, використовуючи при цьому і 

технологію казкотерапії. 

Для підготовки майбутнього соціального працівника до успішної роботи з 

дезадаптованими дітьми дошкільного віку вважаємо доцільним у процесі 

вивчення циклу психолого-педагогічних дисциплін враховувати наступне:  

1. Формувати у студентів готовність до профілактичної роботи, що означає 

наявність у студентів розвинених здібностей своєчасно розпізнавати прояви 

дезадаптації у дітей та вміння діагностувати на основі здобутих психологічних 

знань рівень адаптованості дошкільнят.  

2. Студенту необхідно розширити обсяг знань про особливості, причини та 

прояви дезадаптованої поведінки дітей.  

3. Формувати у студентів знання щодо форм, методів та засобів соціально-

педагогічної діяльності з профілактики дезадаптації дошкільників. 

4. Формувати досвід з вироблення індивідуального стилю поведінки у 

педагогічних ситуаціях, пов’язаних з проявами дезадаптованої поведінки дітей.  

Вирішення зазначених проблем покладене на міждисциплінарний підхід 

до підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики 

дезадаптованої поведінки. Міждисциплінарний підхід передбачає використання 

змісту соціально-педагогічних дисциплін, поєднання різних блоків дисциплін: 

медико-біологічних, соціальних, психолого-педагогічних, гуманітарних, 

філософських. Окрім цього, варто передбачити розширення спектру 

спеціальних дисциплін і спецкурсів, які присвячені питанням організації 

профілактики дезадаптації, що мали б за мету допомагати майбутнім 

соціальним працівникам глибше розуміти проблему і набути 

вузькоспеціалізованих вмінь та навичок. 

Вагомим є і використання інтеграційного принципу під час вивчення 

майбутніми соціальними працівниками організації профілактики 

дезадаптованої поведінки дошкільників. Погоджуючись із визначеннями 

наукових джерел [4; 6], інтеграційний підхід вимагає реалізацію наступних 

завдань: 

- міжгалузеве дослідження проблем соціальної профілактики, 

дезадаптаційної поведінки, класифікації дезадаптаційної поведінки (у процесі 

вивчення валеології, основ медичних знань, основ психіатрії, психотерапії, 

психокорекції тощо, а також комплексу соціально-педагогічних дисциплін); 

- ефективне розподілення навчального матеріалу з основ профілактики 

дезадаптаційної поведінки дошкільників між дисциплінами соціально-

педагогічного циклу; 

- надання ролі провідної в питаннях профілактики дезадаптаційної 

поведінки дітей одній навчальній дисципліні. 

Доцільно звернути увагу й на те, що повноцінна підготовка майбутніх 

соціальних педагогів до профілактики дезадаптації дошкільників має 

поєднувати теоретичну та практичну підготовку. Практика має велике значення 

для професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і дає змогу: 

- ґрунтовніше засвоїти необхідні знання щодо специфіки побудови 
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програми соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими дітьми; 

- сформувати уміння та навички самостійного пошуку ефективних шляхів 

розв’язання проблеми дезадаптаційної поведінки; 

- приймати важливі професійні рішення з урахуванням соціально-

педагогічних та психологічних наслідків; 

- оволодіти уміннями й навичками застосування вітчизняного і 

зарубіжного передового педагогічного досвіду роботи з дезадаптованими 

дітьми [4, c. 98]. 

Сучасну систему підготовки майбутніх соціальних працівників 

неможливо уявити без використання інноваційних технологій, форм і методів 

соціально-педагогічної діяльності, серед яких виділимо наступні: технологія 

коучингу, метод проектів, створення та аналіз проблемних ситуацій, вирішення 

соціально-педагогічних ситуацій (задач) у формі «мозкового штурму», 

«круглого столу», ситуативно-рольові та ділові ігри, дискусія, метод синектики, 

тренінги тощо. 

Висновки. На основі узагальнення результатів наукових досліджень 

можна зробити висновок, що професійна підготовка – це цілеспрямований 

процес професійного розвитку майбутнього фахівця соціальної сфери, який 

забезпечує набуття базових знань, умінь, навичок і практичного досвіду, а 

також якостей особистості, необхідних для здійснення соціально-педагогічної 

діяльності. Професійна підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до 

роботи з профілактики дезадаптації дошкільників засобами казки має 

базуватися на міждисциплінарному та інтеграційному підході, поєднанні 

практичного та теоретичного навчання, використанні інноваційних технологій, 

форм і методів освітньої діяльності. 

Перспективними напрямами подальших наукових досліджень є розробка 

науково-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців 

соціальної сфери до профілактики дезадаптації дошкільників. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 
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У статті визначено актуальність підготовки підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до формування стресостійкості старшокласників; 

розкрито суть понять «стрес», «стресостійкість», наведено показники 

стресостійкості особистості, обґрунтовано технологію формування 

стресостійкості старшокласників (з етапами: мотиваційно-цільовий, 

когнітивно-світоглядний діяльнісно-рефлексивний); висвітлено можливості 

формування мотиваційної, когнітивної та діяльнісно-практичної готовності 

майбутніх соціальних педагогів до такої роботи в процесі професійної 

підготовки майбутніх фахівців. 

Ключові слова: стрес, стресостійкість, формування стресостійкості, 

старшокласники, соціальний педагог, технологія. 

 

Vyatkina G.A. Theoretical Aspects of Future Social Teachers’ Training to the 

Formation of Stress Resistance of Senior Pupils of School 

The article determines the urgency of future social teachers’ training for the 

formation of stress resistance of senior pupils. The essence of the concepts of 

"stress", "stress resistance" are revealed, the indicators of stress resistance of the 

person are given, the technology of formation of stress resistance of senior pupils 

(with stages: motivational-target, cognitive-ideological, activity-reflexive) is 

substantiated. The possibilities of forming of motivational, cognitive and activity-

practical readiness of future social teachers for such work in the process of 

professional training of future specialists have been shown. 

Keywords: stress, stress resistance, formation of stress resistance, senior pupils, 

social teacher, technology. 

 

Актуальність проблеми. Проблема підвищення рівня стресостійкості 

особистості за швидких темпів сучасного життя, в умовах значної кількості 

стресогенних факторів сучасного світу, пов’язаних із загостренням 

економічних, політичних, екологічних, соціальних проблем, інформаційним 

перевантаженням є, безумовно, актуальною й потребує вирішення. Особливо 
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важливим є формування стресостійкості учнів старшого шкільного віку, перед 

якими постає ряд важливих завдань, зокрема, щодо здійснення свідомого й 

відповідального життєвого, особистісного, професійного самовизначення, 

підготовки до здачі екзаменів зовнішнього незалежного оцінювання, що 

безумовно є значними стресовими факторами у юнацькому віці. Допомогу 

старшокласникам щодо підвищення рівня їхньої стресостійкості, адаптації до 

постійно зростаючих вимог навчального процесу й сучасного життя в цілому, 

можуть надавати вчителі, класні керівники, психологи, а також соціальні 

педагоги, професійним завданням яких є надання допомоги особистості в 

адаптації, здійсненні свідомого життєвого і професійного вибору тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідно відзначити, що 

вивченням феномену стресу, стресостійкості, займалися як зарубіжні 

(Б. Вілсон, Дж. Еверілл, Дж. Гілтон, Р. Грін, Р. Кан, С. Палмер, Т. Пікерин, 

Г. Сельє, З. Фрейд, П. Фресс), так і та вітчизняні вчені (Л. Аболін, В. Бодрова, 

А. Маклаков, В. Матвєєв, В. Мерлін, Н. Русалова, В. Суворова, В. Суботін та 

інші), які переважно визначають стресостійкість як сукупність особистісних 

якостей, що дозволяють людині переносити значні інтелектуальні, вольові та 

емоційні навантаження.  

Воднораз незважаючи на те, що проблемі стресу присвячена достатня 

увага, робіт та публікацій, що містять дослідження підготовки майбутніх 

фахівців соціально-педагогічного профілю до формування стресостійкості 

особистості, зокрема, старшого шкільного віку відносно небагато. Проведені 

нами спостереження за студентами – майбутніми соціальними педагогами та 

працівниками старших курсів під час їхньої виробничої практики в 

загальноосвітніх навчальних закладах також засвідчили, що вони відчувають 

утруднення щодо знаходження ефективних засобів соціально-педагогічної 

діяльності, що сприяли б вирішенню проблем старшокласників в контексті 

дослідження. З огляду на це, цілеспрямована підготовка майбутніх соціальних 

педагогів до розробки й реалізації програми соціально-педагогічної діяльності з 

метою формування стресостійкості старшокласників є актуальною, що 

потребує обґрунтування відповідної технології й конкретних засобів підготовки 

майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі. 

Метою статті є висвітлення теоретичних аспектів підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до формування стресостійкості старшокласників 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

Виклад основного матеріалу. Здійснений науковий пошук [1; 2; 3] 

свідчить, що загалом під стресом (англ. stress – напруження) розуміють стан 

напруженості, сукупність захисних фізіологічних реакцій, що настають в 

організмі тварин і людини у відповідь на вплив різних несприятливих факторів 

(стресорів) – холоду, голодування, психічних і фізичних травм, опромінення, 

крововтрати, інфекції тощо (Г. Сельє). Дистрес (англ. distress – горе, 

страждання, виснаження) Г. Сельє розглядає як стрес, який негативно впливає 

на організм і може повністю розладнати поведінку і діяльність людини. 
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Хронічне переживання дистресу викликає серйозні дисфункціональні 

патологічні порушення в організмі.  

Неможливість протидіяти стресу здійснює значний негативний вплив на 

особистість й має своїм наслідком зростання тривожності, емоційне 

перенапруження, незадоволення собою і своїми успіхами, зумовлює появу 

синдрому навченої безпорадності, що характеризується невірою у власні сили, 

переконанням у неможливості досягти успіху, що відповідно, спричиняє 

байдужість, відмову від конкретних дій для досягнення життєвих цілей. Крім 

того, нездатність долати труднощі й ефективно адаптуватися до стресових 

ситуацій негативно впливає не лише на стан психічного, але й фізичного 

здоров’я особистості – відомо, що більшість захворювань мають 

психосоматичну природу й виникають внаслідок значного стресового 

навантаження, їх «пусковим механізмом» часто є пережитий стрес.  

Все це зумовлює важливість підвищення рівня стресостійкості 

особистості, яка, на думку вчених, є: здатністю організму зберігати нормальну 

працездатність під час дії стресора (А. Маклаков); динамічним процесом 

адекватного реагування, що постійно змінюється в залежності від ситуації, 

стресора (С. Анохіна); властивістю особистості, що забезпечує гармонійне 

відношення між усіма компонентами психічної діяльності в емоціогенній 

ситуації й сприяє успішному виконанню діяльності (Б. Варданян); якістю 

особистості, що характеризується здатністю протистояти стресовим факторам 

за період часу, необхідний для організації нових умов, в яких даний стресор не 

буде загрозливим (Б. Зильберман). Стресостійкість розуміється як складна 

інтегральна властивість особистості, комплекс інтелектуальних, когнітивних, 

емоційних і особистісних якостей, які забезпечують можливість людини 

переносити значні розумові, фізичні, вольові та емоційні навантаження, 

зберігаючи ефективність функціонування у стресогенній ситуації. 

Стресостійкість людини виявляється в здатності адаптуватися до стресових 

ситуацій, зберігаючи високу ефективність життєдіяльності й сприяє 

збереженню здоров’я людини, якщо вона креативно мислить для вирішення 

своїх проблем, відшукуючи шляхи виходу із стресових ситуацій. При цьому 

адаптація може приймати форму протидії стресору, уникнення чи 

пристосування до впливу стресу [1; 3; 5].  

Науковці також виокремлюють комплекс психологічних характеристик 

особистості, пов’язаних із стресостійкістю, який включає когнітивно-

інтелектуальний та емоційно-особистісний блоки. При цьому до когнітивно-

інтелектуальних особливостей, що мають суттєвий вплив на формування 

високого рівня стресостійкості особистості, відносять гнучкість мислення, 

креативність; до емоційно-особистісних властивостей – емоційну стійкість, 

оптимістичне сприйняття тощо. Таким чином, стрес не зводиться лише до 

емоційного феномену, а детермінується і відображається в мотиваційних, 

когнітивних, вольових, характерологічних та інших компонентах особистості. З 

урахуванням цього вважаємо, що показниками стійкості до стресу є: емоційна 

стабільність, здатність людини керувати своїми емоціями й зберігати спокій, 
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продуктивно мислити й конструктивно діяти для вирішення проблемних 

ситуацій, адекватна поведінка в стресових ситуаціях, наявність мотивації до 

діяльності й розвитку, здатність до саморегуляції, спроможність долати страх і 

невпевненість.  

Необхідно відзначити, що важливість підвищення рівня стресостійкості 

особливо актуалізується у юнацькому віці, в учнів старшої школи, які стоять на 

порозі дорослого життя, мають здійснити професійний і життєвий вибір, проте 

не завжди чітко усвідомлюють власні цілі, не відчувають упевненості у власних 

силах й спроможності досягнути своїх сподівань. Найбільш стресовими для 

старшокласників, на думку О. Туманової, Л. Федкуліної, І. Бекетової є кризові 

ситуації в навчальній діяльності, в сімейному та особистому житті (взаємини з 

однолітками, зокрема протилежної статі та взаємини із значущими дорослими), 

у внутрішньому світі особистості, ситуації, пов’язані зі станом здоров’я, а 

також переживання щодо власної спроможності успішно пройти тестові 

випробування й зайняти бажане місце в житті. Воднораз прагнення до 

самостійності і незалежності й острах виявити себе слабким не сприяє тому, 

щоб старшокласники зверталися за допомогою до батьків чи фахівців, вчителів, 

соціальних педагогів, психологів для вирішення власних проблем [4].  

І. Бекетова, яка виокремила чотири основні групи стратегій поведінки 

особистості у кризових ситуаціях (зокрема, перетворювальні, пристосувальні, 

дистанціювальні, фіксуючі на стресі), відзначає, що в юнацькому віці типовими 

стратегіями поведінки є дистанціювання і фіксування на стресі. При цьому в 

кризових ситуаціях у сімейному середовищі, особистому житті, в діяльності, 

здоров’ї, внутрішньому світі й зовнішньому середовищі учні віддають перевагу 

дистанціювальним стратегіям поведінки; у кризових ситуаціях в середовищі 

однолітків і шкільному середовищі – поведінці, що фіксує на стресі. 

Використання означених стратегій зумовлює втрату сформованих позитивних 

установок і відносин старшокласника та є причиною соціально-психологічної 

дезадаптації, наслідком якої є стан напруженості і фрустрації, зниження 

активності старшокласників у навчанні, втрата інтересу до громадської роботи, 

невдачі в навчанні, втрата віри у свої можливості, розчарування у життєвих 

планах, що зумовлює порушення психічного здоров’я особистості. Лише 5% 

респондентів використовують перетворювальні, конструктивні стратегії виходу 

з кризових ситуацій. При цьому більш творчі, «креативні» учні, хоча й 

характеризуються підвищеною чутливістю до стресів, проте обирають 

кількісно і якісно інші, більш зрілі способи подолання стресу, ніж їхні нетворчі 

однолітки [1]. 

Все це підтверджує неготовність більшості молоді до конструктивного 

подолання кризових ситуацій та актуалізує необхідність розробки й реалізації 

системи соціально-педагогічної діяльності з формування стресостійкості 

старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах. Вважаємо, що така 

діяльність є комплексом засобів, спрямованих на розвиток емоційно-вольової 

сфери особистості, формування життєвого оптимізму, творчого мислення, 
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здатності конструктивно діяти для вирішення проблемних ситуацій, прагнення 

до саморозвитку й удосконалення, здатності до саморегуляції й самоорганізації. 

Вважаємо, що технологія соціально-педагогічної діяльності з формування 

стресостійкості старшокласників, яка покладена в основу розробки відповідної 

програми роботи, є сукупністю етапів – мотиваційно-цільового, когнітивно-

світоглядного й діяльнісно-рефлексивного й відповідним цим етапам засобів, 

що гарантують досягнення визначеної мети. Основною метою мотиваційно-

цільового етапу є формування системи позитивних установок особистості на 

досягнення життєвого успіху, розвиток упевненості у власних силах, 

усвідомлення значних потенційних можливостей кожної людини в тому числі 

під час подолання важких життєвих ситуацій. Засобами діяльності на цьому 

етапі є відеолекторії, мотиваційні відеоролики, метод роботи з біографіями, та 

інші засоби, що сприяють усвідомленню того, що у будь-яких стресових 

ситуаціях важливо зберігати спокій й діяти для вирішення проблемної ситуації. 

Когнітивно-світоглядний етап технології спрямовано на оволодіння 

старшокласниками техніками подолання стресових ситуацій, розвиток у них 

творчого мислення, спільне обговорення альтернативних варіантів вирішення 

життєвих труднощів, ознайомлення зі стратегіями досягнення життєвого 

успіху, формування в учнів переконання щодо того, що людина є 

відповідальним творцем власного життя. Засобами діяльності на цьому етапі є 

тренінги спілкування, розвитку впевненості в собі, майстер-класи з арттерапії, 

творчі заняття щодо ознайомлення з психологічними методиками досягнення 

успіху (НЛП, афірмації, візуалізація та ін.) та інші заходи, спрямовані на 

формування вміння долати труднощі, зберігати емоційну стабільність, 

активність, шукати творчі шляхи виходу з проблемних ситуацій. Діяльнісно-

рефлексивний етап орієнтовано на стимулювання старшокласників до 

здійснення свідомого й відповідального життєвого і професійного вибору, їх 

залучення до розробки й реалізації програми власного самовдосконалення, а 

також долучення до діяльності з допомоги іншим людям, які знаходяться в 

кризових ситуаціях, зокрема, розробки й реалізації волонтерських заходів для 

дітей у складних життєвих обставинах (дітей з особливими потребами й 

позбавлених батьківського піклування), що не лише сприяє долученню 

старшокласників до позитивної соціально значущої діяльності, а й допомагає 

усвідомити переваги власної ситуації, а також значущість взаємодопомоги і 

солідарності як важливих життєвих цінностей. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Здійснене 

дослідження проблеми формування стресостійкості старшокласників дозволяє 

стверджувати, що означена якість є надзвичайно важливою для ефективної 

життєдіяльності особистості, що потребує розробки й реалізації системи 

соціально-педагогічної діяльності з формування стресостійкості 

старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах. Реалізація такої 

діяльності потребує цілеспрямованої підготовки майбутніх фахівців соціальної 

сфери, зокрема, формування у них мотиваційної готовності діяти в означеному 

напрямі, а також системи знань і вмінь, досвіду для розробки й реалізації 
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системи роботи для формування в особистості стійкості до стресів. Такі знання 

студенти можуть отримати під час вивчення дисциплін «Соціалізація 

особистості», «Самовиховання й саморегуляція особистості, «Методика 

організації роботи з різними соціальними групами», «Соціально-педагогічна 

діяльність в закладах освіти», розробки програм соціально-педагогічної 

діяльності й змісту конкретних заходів для формування стресостійкості 

старшокласників під час підготовки індивідуальних науково-дослідних завдань, 

курсових робіт, в процесі самостійної роботи. Перспективою подальших 

досліджень є розробка комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних 

працівників до формування стресостійкості старшокласників загальноосвітніх 

навчальних закладів.  
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ З НЕПОВНИХ 

СІМЕЙ У ЗНЗ 

 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н.О. Єсіна 

 

У статті розкрито поняття «готовність майбутніх соціальних працівників 

до формування соціальної активності підлітків із неповних сімей», описано 

компоненти готовності соціального працівника до відповідної професійної 

діяльності; проаналізовано навчально-методичне забезпечення професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників до формування соціальної 

активності підлітків із неповних сімей; розроблено та експериментально 

перевірено комплекс засобів підготовки  майбутніх соціальних працівників до 

формування соціальної активності підлітків з неповних сімей у 

загальноосвітніх навчальних закладах.  

Ключові слова: соціальний працівник, соціальна активність, підготовка, 

неповна сім’я. 

 

Gardel T.O. Training of Future Social Workers to Formation of Teenages 

Social Activity from Incomplete Families in School 

A concept «readiness of future social workers to forming of teenagers social 

activity from incomplete families» is exposed in the article, components of social 
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worker readiness is described to corresponding professional activity; the educational-

methodical providing of professional preparation of future social workers is analysed 

to forming of teenagers` social activity from incomplete families; it is worked out and 

the complex of preparation to future social workers facilities is experimentally tested 

to forming of teenagers` social activity from incomplete families in general 

educational establishments.  

Keywords: social worker, social activity, preparation, incomplete family. 

 

Постановка проблеми. Соціально-економічні та суспільно-політичні 

процеси, що відбуваються нині в нашій державі, уможливлюють залучення 

особистості до активної перетворювальної соціальної діяльності, що сприяє 

розвитку самостійного мислення, відповідальності за власні вчинки, готовності 

до участі у вирішенні злободенних питань українського суспільства. Соціальна 

активність, як основна якість соціалізованої людини, забезпечує її 

самовираження й самореалізацію у різних соціальних групах, а також у 

суспільстві загалом. За умови сформованості цієї якості особистість 

інтегрується у суспільні відносини, впливає на них, успішно реалізує свою 

життєву позицію в різних видах соціальної діяльності.  

Особливо значущою проблема формування соціальної активності 

вбачається для підлітків з неповних сімей, адже, на думку багатьох фахівців, 

більшість дітей з таких сімей характеризуються низьким рівнем соціальної 

активності, невмінням протистояти життєвим труднощам, невпевненістю в собі. 

Все це і зумовлює необхідність фахової підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до соціальної роботи з такими підлітками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі виховання та 

формування соціальної активності підлітків із неповних сімей присвятили свої 

наукові праці І. Дементьєва [2], Т. Камєнєва та Н. Степашов [5], Н. Клімкіна [7], 

З. Матейчик [9] та ін.  

Проблема підготовки соціальних працівників до професійної діяльності із 

підлітками з неповних сімей в закладах освіти розкрита в дослідженнях 

О. Безпалько, І. Звєрєвої, З. Кияниця та В. Кузьминського [1], Л. Завацької [4], 

О. Карпенко [6] та ін.  

Отже, аналіз наукових праць з проблеми професійної підготовки 

соціальних працівників до професійної діяльності дозволяє нам говорити про 

актуальність даної проблеми. Однак ретроспективний аналіз соціально-

педагогічної літератури, практики вищої школи показує, що даний напрям на 

сьогоднішній день залишається недостатньо дослідженим. Зокрема, відсутній 

дієвий комплекс засобів, який дозволив би формувати у майбутніх соціальних 

працівників навички розвитку соціальної активності підлітків з неповних сімей. 

Метою статті є розробка та експериментальна перевірка комплексу 

засобів підготовки соціальних працівників до формування соціальної 

активності підлітків з неповних сімей. 

Виклад основного матеріалу. Соціальні трансформації, які 

відбуваються сьогодні в країні, – розбудова демократії та громадянського 
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суспільства, ставлять перед вітчизняною освітою вимоги щодо формування 

розвиненої та соціально адаптованої особистості, яка має власну активну 

соціальну позицію. Відповідно, для підлітків, які активно залучаються до 

соціального життя та формують новий соціальний досвід, особливого значення 

набувають процеси розвитку їх соціальної активності. 

Соціальна активність підлітка може розглядатися як один із 

найважливіших чинників його соціального розвитку, який відбувається у 

процесі засвоєння ним соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються 

його соціальні якості. Зважаючи на це, можемо констатувати, що є певна 

векторність у соціальній активності: конструктивний та деструктивний 

напрями, коли підліток може спрямувати свою активність як у позитивне, так і 

негативне русло. 

Соціальну активність особистості науковці розглядають як певний тип 

взаємовідносин між особистістю і соціальним середовищем, які реалізуються у 

процесі її соціальної діяльності, в якій на основі суспільно сформованих 

здібностей здійснюється перетворення оточуючого соціального середовища. [4; 

6; 7]. Крім того, «будь-яке оточуюче соціальне середовище бере участь у 

формуванні особистості людини, тому воно одночасно виступає і середовищем 

виховання» [11]. 

Ураховуючи вищенаведене, соціальну активність пропонуємо розуміти як 

інтегративну якість, яка охоплює соціальні знання і досвід, потребу в 

самореалізації й досягненні суспільно значущих цілей і характеризується 

спрямованістю на різні види соціально корисної діяльності, готовності брати на 

себе відповідальність за прийняті рішення і власні дії й виявляється в 

конкретній соціальній діяльності. 

Аналіз соціально-педагогічної літератури дозволив визначити, що 

готовність до професійної діяльності майбутніх соціальних працівників 

трактується приблизно однаково, зокрема, як: наявність у фахівця знань, умінь і 

навичок, що дозволяють здійснювати свою діяльність на рівні сучасних 

професійних вимог (Н. Кузьміна [8, с.78]); активність людини та її вольових 

компонентів, що сприяють вчиненню ефективних дій для досягнення мети, а 

також мотивів поведінки (П. Рудик [10, с.121]). 

На основі аналізу соціально-педагогічної літератури визначаємо 

готовність соціальних працівників до професійної діяльності як сукупність 

знань, умінь, навичок, що сприяють ефективній реалізації набутих професійних 

компетенцій соціальної спрямованості (соціальна активність, соціальна 

взаємодія, соціальна комунікація тощо). 

У структурі готовності майбутніх соціальних працівників до  професійної 

діяльності науковці [4; 11] частіше за все виділяють такі компоненти: 

мотиваційні, когнітивні, орієнтаційні, особистісні, пізнавально-оперативні, 

операціональні, емоційно-вольові, психофізіологічні, оцінюючі, ситуативні.  

На підставі аналізу посадових інструкцій соціальних працівників (школи, 

центри соціальної допомоги та обслуговування) та аналізу соціально-

педагогічної літератури у контексті дослідження готовності соціального 
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працівника до формування соціальної активності підлітків з неповних сімей 

нами виділено наступні компоненти: мотиваційний ( у соціального працівника 

має бути мотивація в досягненні поставлених цілей у формуванні соціальної 

активності підлітків з неповних сімей), когнітивний (соціальний працівник має 

володіти заданим набором знань, умінь, навичок стосовно сутності соціальної 

активності, соціальної взаємодії, комунікації, а також особливостей перебігу 

процесів формування соціальної активності на всіх етапах взаємодії підлітка з 

неповної сім’ї та соціального працівника, управлінський (для ефективної 

взаємодії з підлітками з неповних сімей соціальний працівник має володіти 

правильністю і швидкістю виконання дій, вибору оптимального рішення та 

його реалізації, контролю та коригування, уміннями з прийняття рішень щодо 

формування соціальної активності підлітків з неповних сімей). 

Отже, компонентно-структурний та рівневий аналіз педагогічного 

феномену формування соціальними працівниками соціальної активності 

підлітків з неповних сімей дозволив більш чітко уявити сутність 

досліджуваного поняття й конкретизувати його зміст.  

З метою дослідження процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до формування соціальної активності підлітків з неповних сімей на базі ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди проведено аналіз навчально-методичного забезпечення, 

що розглянуто як сукупність документів, наукових, навчальних, методичних 

матеріалів, які описують зміст, встановлюють структуру, визначають результат, 

регламентують перебіг навчального процесу. Зміст навчально-методичного 

забезпечення з визначеної проблеми у вищій школі має відтворювати логіку, 

системність та поєднувати теоретичну, практичну та особистісну підготовку 

майбутнього фахівця до професійної діяльності.  

Аналіз практики підготовки майбутніх соціальних працівників у 

Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди 

дозволив визначити, що, моделюючи зміст технології підготовки соціальних 

працівників до формування соціальної активності підлітків з неповних сімей, 

маємо спиратися на можливості інтеграції знань із різних дисциплін загальної 

та професійної підготовки майбутніх фахівців. Реалізуючи сказане, нами 

оновлено зміст навчальних дисциплін, пов’язаних із професійною взаємодією 

соціальних працівників, спрямованої на взаємодію з підлітками у напрямі 

формування у них соціальної активності. До низки цих дисциплін віднесено 

такі: «Філософія», «Психологія», «Технологія соціальної роботи», «Соціально-

педагогічна робота в закладах освіти», «Теорія і методика соціальної роботи з 

сім’єю» та «Основи соціально-правового захисту неповнолітніх». 

Вважаємо, що у процесі вивчення наведених дисциплін є всі можливості 

створення найкращих умов для формування у студентів професійної 

компетентності взаємодії з підлітками з неповних сімей та її реалізації під час 

майбутньої професійної діяльності. 

Реалізація комплексу засобів з формування соціальними працівниками 

соціальної активності підлітків з неповних сімей передбачає використання 

таких інтерактивних методів навчання: діалогічно-дискусійні; ситуаційні; ігрові, 
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тренінгові. Вказані методи мають реалізовуватися як під час проведення 

лекційних та практичних занять, так і в позааудиторній роботі (табл. 1). 

Таблиця 1 

Доповнення змісту навчальних дисциплін навчального плану підготовки 

соціальних працівників з метою більш глибокого формування ними 

соціальної активності підлітків з неповних сімей 

Навчальна 

дисципліна 

Зміст питань, що мають бути доповнені 

Цикл загальної підготовки 

«Психологія» Психологія здоров’я та здорового способу життя. 

Вікова фізіологія підлітків. Психологічні особливості 

виховання підлітків у неповних сім’ях.  

«Філософія» Філософські школи та течії сімейних відносин. 

Цикл фахової підготовки 

«Технологія 

соціальної роботи» 

Технологія соціальної роботи в зарубіжних країнах. 

Попередження та врегулювання ускладнень під час 

соціальної роботи з підлітками. 

«Соціально-

педагогічна робота 

в закладах освіти» 

Роль соціального педагога у роботі з неповними 

сім’ями. 

«Теорія і методика 

соціальної роботи з 

сім’єю» 

Соціальний статус неповної сім’ї. 

«Основи соціально-

правового захисту 

неповнолітніх» 

Основи сімейного права. Нормативно-правове 

забезпечення функціонування неповних сімей та їх 

соціального захисту. Права дитини та механізм їх 

забезпечення. 

 

Ефективність розробленого комплексу підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до формування соціальної активності підлітків з неповних сімей 

перевірялася в процесі проведення експерименту. Виокремлено три етапи 

проведення соціально-педагогічного експерименту: констатувальний 

(визначення рівня сформованих готовності студентів до формування соціальної 

активності підлітків з неповних сімей), формувальний (впровадження 

комплексу засобів з підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування 

соціальної активності підлітків з неповних сімей), контрольний (аналіз 

отриманих результатів). 

Базою проведення експериментального дослідження з підготовки 

соціальних працівників до формування соціальної активності підлітків з 

неповних сімей став Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди. Для експерименту було обрано 10 студентів 2 курсу 

спеціальності «Соціальна робота» (22-СР) у якості експериментальної групи, а 

також 10 студентів 2 курсу спеціальності «Психологія» (23-П).  

Зіставлення даних у студентів контрольної та експериментальної груп 
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також свідчить про суттєві позитивні зміни на всіх рівнях, що відбулися під час 

формувального етапу експерименту. 

За когнітивним компонентом відбулося зростання високого рівня з 0% до 

65%, а достатнього – зменшення з 45% до 35%, а також відсутність низького 

рівня на контрольному етапі. По управлінському компоненту відбулося 

зростання високого рівня сформованості з 20% до 40%, зростання достатнього 

рівня з 30% до 40% та зменшення низького рівня з 50% до 5%. 

Зіставлення даних у студентів контрольної та експериментальної груп 

також свідчить про суттєві позитивні зміни на всіх рівнях, що відбулися під час 

формувального етапу експерименту. 

Висновки. Серед визначених  компонентів технології підготовки 

соціальних працівників до формування соціальної активності підлітків з 

неповних сімей для експериментальної групи найбільших позитивних зрушень 

зазнав когнітивний компонент, на другому місці - управлінський компонент, на 

третьому – мотиваційний. Це пояснюється тим, що розроблена технологія 

навчання у більшій мірі реалізується на теоретичному рівні, а уже у 

майбутньому має реалізовуватись на практиці під час професійної діяльності 

соціального працівника. Отже, порівняльний аналіз результатів, отриманих на 

етапі констатації, і кінцевих експериментальних даних дозволив простежити 

динаміку рівнів сформованості досліджуваної компетентності у студентів 

експериментальної групи, що свідчить про дієвість розробленого комплексу 

засобів. 
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Годованець В.В. 

 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З МОЛОДДЮ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ 

БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «КАРІТАС» 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент І.А. Романова 

 

У статті узагальнений досвід здійснення соціальної роботи з молоддю в 

роботі благодійного фонду «Карітас» в Україні; визначена основні напрями 

надання соціальних послуг молоді; основна цільова аудиторія молоді, яка 

отримає ці послуги; основні принципи здійснення соціальної роботи в місцевих 

осередках і специфічні види соціальної роботи, які використовуються в різних 

містах України в роботі благодійного фонду «Карітас». 

Ключові слова: соціальне виховання, молодь, релігія, «Карітас». 

 

Godovnets V.V. Social Work with Youth by the Example of the Activity of 

Chaitas Foundation “Caritas” 

The article summarizes the experience of implementing social work with youth 

in the work of Charity Fund «Caritas» in Ukraine. The author determines: the main 

directions of provision of social services for youth; the main target audience of youth 

who receives these services; the basic principles of social work in local communities 

and the specific types of social work that are used in different cities of Ukraine in the 

work of the charity fund «Caritas». 

Keywords: social upbringing, youth, religion, «Caritas». 

 

Постановка проблеми. Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні 

призводить до девальвації загальнолюдських цінностей, утратою виховного 

ідеалу сучасної молоді, що вимагає проведення цілеспрямованої 

профілактичної й корекційної роботи з боку соціальних працівників. Зараз в 

Україні триває реформування державної соціальної політики у сфері 

соціального захисту дітей і сімей з дітьми. Відповідно до нововведень 

відповідальність центрів соціальних служб для дітей, молоді та сімей була 

розширена, проте наразі їх послуги є надто обмежені: бракує спеціалістів для 

роботи із кризовими сім’ями і дітьми, коштів; у сільській місцевості служби 

територіально недоступні для їх користувачів. Ці фактори знижують 

ефективність надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, що 

перебувають у складних життєвих обставинах.  

Потужним засобом соціального виховання має виступати релігія. 

Православна церква накопичила значний досвід релігійного виховання, 

соціалізації молодої людини, введення її в систему соціальних відносин. 

Сприйняття людиною православної віри, її цінностей і норм сприяє визначенню 

духовних орієнтирів, здатних забезпечити не лише її входження в соціум на 
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традиційно-історичних засадах, а й створення умов для її самовиховання й 

самореалізації.  

Християнські конфесії в Україні динамічно розгортають волонтерський 

рух. Суть його полягає у створенні невеликих груп віруючих, які надають 

адресну соціальну, медичну та патронажну допомогу інвалідам, хворим, 

громадянам похилого віку, дітям-сиротам, опікуються засудженими в місцях 

позбавлення волі та людьми, які знаходяться в зоні АТО та поза нею.  

Аналіз наукової літератури засвідчив збільшення уваги дослідників до 

проблеми використання релігії в процесі соціалізації людини. Різноманітні 

аспекти соціалізації підростаючого покоління засобами релігії розглядаються 

науковцями в основному через призму християнського виховання, розвитку 

духовності як в цілому, так і виховання окремих рис характеру. Одночасно 

дослідники звертають увагу на значні резерви релігійного культурного 

середовища у процесі соціалізації підростаючого покоління. Так, розробкою 

проблем духовно-морального виховання молоді займаються О. Загаєвська [4], 

Т. Захарович [6], В. Кузьмук [9], Л. Московчук [10], О. Рудь [13], О. Сапожнік 

[14], І. Тоцький [15] та інші. Педагогічні аспекти впливу християнського 

культурного середовища на формування особистості досліджують М. Антонець 

[1], М. Галагузова [2], М. Євтух [3], Л. Задорожна [5], І. Карпова [7], 

Р. Костенко [8], А. Мудрик [11], О. Романовський [12], В. Бабаєв [12], 

О. Пономарьов [12], Т. Тхоржевська [16] тощо. 

Мета статті: узагальнити досвід соціальної роботи з молоддю в роботі 

благодійного фонду «Карітас» в Україні. 

Результати дослідження. Важливу роль у соціальному служінні 

релігійних організацій відіграють благодійні фонди, серед яких «Карітас» 

(УГКЦ). Історія становлення Карітасу сягає 1897 року, коли католицьким 

священиком у м. Фрайбург (Німеччина) було започатковано першу таку 

організацію, а згодом почали утворюватися подібні організації в інших країнах 

Європи та поза її межами. У 1950 році благодійні організації Карітасу з різних 

країн об’єдналися в Карітас Інтернаціоналіс. Зараз це конфедерація 165 

національних благодійних організацій, що діють у близько 200 країнах світу, 

мають спільну мету і схожі напрямки роботи. Сьогодні Карітас України 

складається з близько 20 регіональних організацій. До проектів залучено майже 

1000 працівників і волонтерів. Впродовж останніх років річний бюджет 

Карітасу України становить приблизно 1 млн. євро, при цьому 94-97% цих 

коштів — надходження з-за кордону. 

На сьогодні концепція мобільної роботи з молоддю розроблена і широко 

використовується у Німеччині, Естонії, Чехії, Словаччині, Угорщині, Болгарії, 

Грузії та інших країнах Європи та США. В Україні концепцію мобільної роботи 

з молоддю почав використовувати Карітас України в 2005 році в рамках 

проекту «Діти вулиці» за підтримки Карітасу Німеччини та Європейського 

Союзу. Використовуючи цю концепцію, Карітас України намагається 

орієнтувати свою роботу на потенціал та ресурси молодих людей, підтримати 

їх, заохотити до активної позиції у житті, створити умови для того, щоб діти та 
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молодь у складних життєвих обставинах відчули себе повноправними членами 

громади та суспільства. 

Мобільна робота з молоддю складається із 4 складових: 1) надання 

індивідуальної допомоги; 2) вулична соціальна робота; 3) робота з групами; 

4) робота з місцевою громадою. 

Цільовою групою проекту «Мобільна робота з молоддю є: 1) діти та 

молодь, які живуть або проводять більшість свого часу на вулиці; 2) діти та 

молодь, які перебувають у небезпечній для життя, психічного й фізичного 

здоров’я ситуації; 3) діти та молодь з кризових сімей, які потребують підтримки 

у навчанні та вихованні; 4) діти та молодь, які не можуть вирішити власні 

життєві проблеми без сторонньої допомоги; 5) діти та молодь, які перебувають 

у закладах опіки або колоніях, або ті, які вийшли з них. 

Критеріями, на які звертають увагу соціальні працівники при відборі 

користувачів, є такі проблеми як: невідвідування школи та серйозні труднощі у 

навчальному процесі; поведінкові труднощі в школі; цькування, насилля, 

негативний тиск однолітків; вживання алкоголю, наркотичних чи токсичних 

засобів, куріння; ранні статеві стосунки; депресії, проблеми у спілкуванні з 

однолітками та дорослими; складні стосунки із батьками, занедбаність у сім’ї, 

втечі з дому, тощо. 

Послуги мобільної роботи Карітасу України з молоддю базуються на 

комплексному підході, основними принципами роботи якого є: комплексність, 

робота над стосунками, орієнтація на ресурси, потреби та участь, 

добровільність, відсутність формальностей і гнучкість, сприйняття, 

конфіденційність. 

Використовуються такі форми роботи: індивідуальна консультація та 

підтримка, базові життєво необхідні послуги для підопічних в кризі (кухня, 

пральня, одяг, душ, інша допомога); групова робота, що містить виховну 

функцію і допомагає дітям здобути новий соціальний досвід завдяки контакту з 

іншими людьми, а на основі цього – розвиватися, здобувати нові соціальні 

навики. Працівники Карітасу створюють умови дітям і молоді для досягнення 

власного успіху та визнання. Мобільна робота з молоддю ведеться в соціальних 

центрах, на вулиці, у школах, закладах опіки тощо. 

Аналіз досвіду надання соціальних послуг осередками благодійного 

фонду «Карітас» у різних містах України дозволив визначити специфічні 

напрями діяльності. Так, «Карітас» у м. Київ з 1993 року займається допомогою 

соціально незахищеними верствам населення і, зокрема, молоді та дітям. 

Основною метою діяльності по мобільній роботі з молоддю працівниками 

київського «Карітасу» є привернення уваги суспільства до проблем 

незахищених дітей і молоді в Україні та надання допомоги дітям і сім’ям у 

кризових ситуаціях. Окремим напрямом роботи цього «Карітасу» є залучення 

молодого покоління до здорового способу життя завдяки діючому футбольному 

гуртку. Підопічні діти мають можливість двічі на тиждень займатися з 

професійним тренером відпрацьовуючи ігрові навики та просто здобуваючи 

позитивний досвід спілкування з однолітками. На базі роботи гуртка створено 
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дитячу команду «Мрія», яка за час її існування має низку досягнень у виступах 

на міських і міжобласних змаганнях з вуличного футболу, в т.ч. Кубок 

ЮНІСЕФ (ІІ і ІІІ місця). На базі «Карітасу» у м. Київ працює благодійна 

їдальня, пральня, можна прийняти душ та отримати одяг з гуманітарної 

допомоги. 

«Карітас» у м. Хмельницький працює з кризовими дітьми і молоддю з 

2004 року. На даний момент соціальний центр у місцевому «Карітасі» 

забезпечує потребуючих молодих людей можливістю долучатись до 

різноманітних тематичних гуртків і секцій, займатись на спеціальному 

спортивному майданчику (футбол, волейбол, настільний теніс), брати участь у 

профорієнтаційних заходах, користуватись комп’ютером і Інтернетом для того, 

щоб знайти необхідну інформацію, зокрема і щодо можливого місця праці, 

спільно організовувати дозвілля і відпочинок. У хмельницькому «Карітасі» діє 

фотогурток, де діти і молодь не лише вчаться фотомистецтву і можливості 

самореалізовуватись, а й вмінню організовувати виставки, презентувати їх як в 

себе в Хмельницькому, так і в чужих містах. «Карітас» у м. Хмельницький 

надає психолого-педагогічну допомогу та соціальне консультування, 

гуманітарну допомогу, можливість самостійно попрати свою білизну та при 

потребі покращити санітарно-гігієнічний стан підопічних. 

Молодіжний соціальний центр «Карітас» у м. Львів (УГКЦ) є місцем 

зустрічі дітей та молоді з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. 

Особливістю центру є його розташування – знаходиться неподалік центру міста 

в лісопарковій зоні, має власний спортивно-ігровий майданчик. Юні підопічні 

мають змогу не лише отримувати від місцевого «Карітасу» соціальну допомогу, 

а й всесторонньо розвиватись: засвоїти основи інформатики, грати у футбол і 

настільний теніс, навчитись їздити на велосипедах, брати участь у 

веломандрівках, побувати в цікавих місцях тутешнього регіону, відвідувати 

музеї та театри, організовувати спеціальні свята тощо. 

У тернопільському «Карітасі» праця із дітьми з проблематичних родин 

виділилась в окрему ланку діяльності ще у 1999 році. Така робота розпочалася з 

надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, дітям з кризових багатодітних і 

малозабезпечених родин у вигляді одягу, взуття, продуктів харчування, а вже 

згодом ця діяльність включала і організаціюїхнього дозвілля у вигляді літніх 

таборів. Ще пізніше було організовано мобільну роботу з дітьми і молоддю 

безпосередньо на вулиці. Сьогодні місцевий «Карітас» комплексно опікується 

потребуючими дітьми і молоддю, надаючи медичну, психологічну, 

інформаційну та юридичну допомогу і захист. Окрім забезпечення базових 

потреб, велику увагу у тернопільському «Карітасі» приділяють духовному, 

креативному та психосоціальному розвитку дітей і молоді. Тут діють соціо-

терапевтична група (соціалізація, психокорекційна робота, рольові ігри), 

спортивний клуб (аеробіка, хореографія), клуб «Дозвілля» (табори, мандрівки, 

екскурсії, екологічні заходи), «Language club» (вивчення англійської та 

німецької мови), клуб першовідкривачів «Discovery», «Кухня народів світу», 

арт-гуртки. Вагомого значення у «Карітасі» в м. Тернополі надають також 
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організації дозвілля та літнього відпочинку – вже не один рік тут успішно 

реалізовується програма під назвою «Школа екстремального виживання у 

природі», яка поєднує в собі відпочинок та навчально-освітню програму, а 

також терапевтичні табори. 

У м. Харкові в роботі з молоддю реалізують проекти: 1) «Центр для дітей 

та сім’ї», мета якого – сприяння захисту та розширенню прав і можливостей 

дітей із вразливих категорій населення та їхніх сімей шляхом надання повного 

спектра соціальних послуг. Цільова група проекту: діти та підлітки, які 

перебувають у складних життєвих та психологічних обставинах, сім’ї в 

кризових ситуаціях. Форми соціальної роботи: індивідуальні консультування 

дітей та батьків, групові заняття для дітей віком від 3 до 12 років, соціальний 

супровід, інтеграційні заходи для сімей із зони АТО; 2) «Центр матері і 

дитини» спрямований на надання допомоги одиноким матерям, вимушено 

переселеним із зони АТО, та потребуючим одиноким матерям, що проживають 

у м. Харкові й області оголошує набір бенефіціарів. Метою проекту є створення 

належних умов для активної інтеграції одиноких матерів із неповнолітніми 

дітьми в соціальний та трудовий простір м. Харкова. Види соціальної роботи: 

соціальний супровід та допомогу при оформленні соцвиплат і пільг; педагогіко-

адаптаційну допомогу; психологічну допомогу; медичну допомогу; надання 

можливості перекваліфікації/навчання; допомогу в пошуку роботи та адаптації 

на ринку праці м. Харкова; надання одноразової фінансової допомоги для 

оренди житла; проведення інтеграційних заходів, спрямованих на покращення 

навичок самоорганізації. 

Висновки. Отже, соціальні проекти благодійного фонду «Карітас» в 

Україні відображають широкий спектр допомоги молоді, яка направлена не 

лише на подолання матеріальних труднощів, а й на забезпечення духовного 

розвитку та спроможності самостійно долати проблеми. Соціальна робота 

«Карітасу» з молоддю базуються на комплексному підході, основними 

компонентами якого є повага до підопічних, їхнього своєрідного життєвого 

простору, використання ресурсів користувачів та наявних ресурсів місцевих 

громад. У сучасних умовах православна церква, спираючись на досвід 

соціально-педагогічної діяльності релігійних громад, церкви в цілому 

попередніх поколінь, використовує значний арсенал форм, методів і засобів у 

соціалізації молодого покоління, що відбувається: за допомогою знайомства 

дітей та молоді з культурною спадщиною народу (архітектура, музика, живопис 

і т. ін.); через ознайомлення в ході екскурсії до храмів, паломницьких 

подорожей до монастирів, відвідування релігійних служб та інше з цінностями 

вітчизняної православної культури, християнського світу в цілому; у процесі 

активної соціальної благодійної, волонтерської діяльності молоді; під час 

самореалізації та співтворчості у процесі діяльності у різноманітних студіях, 

гуртках, клубах, що створюються при храмах, і, звичайно, завдяки 

використанню релігійних методик впливу, виховання і самовиховання, що дає 

молодій людині можливість удосконалити себе, свій внутрішній світ, виховати 
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в собі почуття добра, справедливості, чесності, патріотизму, прагнення служити 

людям і Батьківщині, інші високі моральні якості. 

 
Список використаних джерел: 

1. Антонець М. Християнські принципи виховання: азбука використання. Психологія і 

суспільство. 2012. № 3. С. 113–118.  

2. Галагузова М.А. Социально-педагогическая деятельность в конфессиях. Социальная 

педагогика : курс лекций / под. общ. ред. М. А. Галагузовой. М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2000. С. 342–357. 

3. Євтух М. Б., Тхоржевська Т. Д. Проблеми виховання молоді у світлі християнського 

вчення. Виховання і культура. 2001. № 1(1). С. 58–61. 

4. Загаєвська О. Християнська етика як засіб виховання особистості. Актуальні питання 

культурології. Рівне, 2007. Вип. 5. С. 86–89.  

5. Задорожна Л. Основи християнського вихованя: історія педагогіки і сучасність. Наук. 

зап. Нац. ун-т «Острозька академія»; [редкол.: І.Д. Пасічник (відп. ред.) та ін.]. Острог, 

2000. Т. 3. С. 327–332.  

6. Захарович Т. Роль християнської моралі у вихованні позитивної «Я-концепції підлітків». 

Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного 

відродження України : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / НАН України [та ін.] ; 

відп. за вип. В. М. Жуковський. Острог, 1997. С. 131–136.  

7. Карпова І.Г. До питання про роль релігійних інститутів у соціалізації молодого 

покоління. Проблеми соціальної роботи. 2014. №1(4). С. 123-128. 

8. Костенко Р.В. Вплив християнської релігії на особистість у процесі її соціалізації. 

Виховання і культура. 2001. № 1(1). С. 62–66. 

9. Кузьмук В. Християнська мораль – ефективний засіб виховання студентської молоді. 

Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного 

відродження України : зб. наук. пр. Нац. ун-т «Острозька академія» ; [редкол.: 

І.Д. Пасічник (відп. ред.) та ін.]. Острог, 1999. Т. 2, Ч. 2. С. 259–267.  

10. Московчук Л. Виховання учнів на основі християнської моралі. Рідна школа. 2005. № 6. 

С. 40–43. 

11. Мудрик А.В. Религиозные организации и религиозное воспитание. Общение в процессе 

воспитания. М., 2001. С. 180–183.  

12. Романовський О.Г., Бабаєв В.М., Пономарьов О.С. Педагогічні аспекти впливу 

християнського культурного середовища на формування особистості. Педагогіка 

толерантності. 2001. № 1. С. 64–68. 

13. Рудь О.В. Християнські духовні цінності в освітньо-виховному процесі. Наук. вісн. ВДУ 

ім. Лесі Українки. Луцьк, 2005. № 5. С. 53–57.  

14. Сапожнік О. Формування духовного світогляду школярів у православній недільній школі 

[Електронний ресурс]. Нова пед. думка. 2011. №2. Режим доступу: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2011_2/ 

15. zmist.htm.  

16. Тоцький І.Л. Проблема виховання молоді: духовно-моральний аспект. Педагогічний 

пошук : наук.-метод. вісн. / Упр. освіти і науки Волин. облдержадмін., Волин. ін-т 

післядиплом. пед. освіти ; [голов. ред. М.О. Сташенко]. Луцьк, 2011. Вип. 2. С. 44–47. 

17. Тхоржевська Т.Д. Православне виховання в історії педагогіки України : монографія. К.: 

Фенікс, 2008. 432 с.  

18. Чорна-Бохняк Н. Мобільна робота з молоддю Карітасу України. Львів: Карітас України, 

2014. 52 с. 

 

 

 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2011_2/


 47 

Дмитрівська М.Є. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ 

СФЕРИ ДО МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ 

КУЛЬТУРИ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М. П. Васильєва 

 

У статті визначено суть морального виховання підлітків у закладах 

культури. Розкрито зміст та особливості підготовки фахівців соціальної сфери 

до морального виховання підлітків у закладах культури. Визначено можливості 

використання етнопедагогічних засобів у моральному вихованні підлітків. 

Ключові слова: моральне виховання, професійна підготовка, підлітки, 

заклади культури, етнопедагогічні засоби. 

 

Dmytrovskaya M.E. Features of Training of Future Spesialist of Social 

Sphere to Moral Education of Teenagers in Institutions of Culture 

The article defines the essence of moral education of adolescents in cultural 

institutions. Content and features of preparation of specialists of social sphere for 

moral education of teenagers in cultural establishments are revealed. The possibilities 

of using ethnopedagogical means in the moral education of adolescents are 

determined. 

Keywords: moral education, professional training, teenagers, institutions of 

culture, ethnopedagogical means. 

 

Постанова проблеми. Моральне виховання підлітків  складний і 

багатогранний процес, який здійснюється під впливом різних факторів, що 

накладає відбиток на їхню поведінку.  

У сучасних умовах в Україні спостерігається поширення негативних 

явищ у підлітковому середовищі. Аналіз наукових досліджень свідчить про 

недостатній рівень морально-духовних цінностей у підлітків, відчуження дітей 

від дорослих, негативізм по відношенню до життя. Серйозні деформації, що 

поширилися в останні два десятиліття у сфері формування ідеалів, морально-

ціннісна дезорієнтація значної частини населення, особливо молоді, актуалізує  

необхідність пошуку шляхів конструктивних змін, як на рівні особистості, так і 

на рівні різних молодіжних груп.  

Масова культура, що позбавлена морального та естетичного підґрунтя, 

негативно впливає на соціалізацію підлітків, і це вимагає активного втручання 

фахівців соціальної галузі, здатних знизити негативний вплив цієї культури на 

процес морального виховання сучасних підлітків, тому необхідним стає пошук 

ефективних шляхів та засобів професійної підготовки майбутніх фахівців 

соціальної галузі до морального виховання підлітків у закладах культури 

Аналіз досліджень. Аналіз наукової літератури з проблеми морального 

виховання особистості показав, що поняття «моральне виховання»  науковці 
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визначають по-різному. Так, В. Демиденко та В. Перепелиця зазначають, що 

«моральне виховання - це планомірний, цілеспрямований вплив на морально-

емоційний розвиток людини через організацію умов, в яких формуються її 

духовна, емоційна, світоглядна сфери та поведінка відповідно до моралі 

суспільства і загальнолюдських морально-етичних цінностей» [6, c. 8]. Крізь 

призму впливу соціальних факторів на розвиток підлітків розглядає процес 

морального виховання О. Матвієнко. Дослідниця зазначає, що «моральне 

виховання особистості - це складний і багатогранний процес, який включає 

педагогічні та соціальні впливи»[ 4, с. 29]. М. Фіцула пов’язує цей процес із 

«формуванням стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок 

поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участі у 

практичній діяльності» [9, с. 249]. Психологи О. Скрипченко, Л. Долинська 

зазначають, що планомірний,  цілеспрямований  процес організації та  

стимулювання  різнобічної  діяльності  учнів,  їх спілкування, спрямований на 

оволодіння школярами моральною культурою, яка визначає ставлення 

школярів до навколишнього світу [1, с. 368]. Отже, моральне виховання 

підлітків розглядаємо як складний процес, ефективність якого залежить від 

цілеспрямованого впливу фахівців соціальної галузі, що мають створити умови 

для розвитку моральних почуттів, моральної свідомості та моральної поведінки 

вихованців.  

Аналіз наукової літератури з проблеми визначення теоретико-методичних 

основ професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних 

працівників показав, що її досліджували  О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська, 

О. Карпенко, Г. Лактіонова, Л. Міщик, В. Поліщук, С. Харченко та ін. Проте, 

проблема професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних 

працівників до морального виховання підлітків у закладах культури є 

недостатньо розробленою та потребує подальшого вивчення як у теоретичній, 

так і в практичній площинах та доцільним є проведення спеціальних 

досліджень із метою розробки комплексу засобів професійної підготовки 

майбутніх фахівців, що забезпечить формування їхньої готовності до виконання 

означеного виду діяльності. 

Мета статті. Визначити суть та особливості підготовки майбутніх 

працівників соціальної сфери до морального виховання підлітків у закладах 

культури. 

Основний виклад матеріалу. Вивченням проблеми морального розвитку 

особистості займалися представники різних наук, що досліджують людину: 

філософи (С. Анісімов, А. Гусейнов, О. Дробницький, та ін.), психологи 

(А. Асмолов, О. Бодальов, Л. Божович, Я. Коломинський, Л. Кольберґ, 

К. Лоренц, А. Маслоу, К. Роджерс,), педагоги (Ю. Азаров, В. Білоусова, 

О. Богданова, А. Бойко, Є. Ільїн, Б. Кобзар, М. Красовицький, К. Левін, 

А. Макаренко, А. Мудрик, В. Сухомлинський). 

Як зазначає Н. Мойсеюк, зміст морального виховання учнів передбачає 

утвердження принципів загальнолюдської моралі  правди, справедливості, 

патріотизму, доброти, працелюбності та інших доброчинностей на 
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національному ґрунті, він зумовлений потребами і вимогами суспільства до 

формування всебічно розвиненої особистості, рівнем його моральності [5, 

с. 420]. З огляду на ці чинники завдання морального виховання – формування 

національної свідомості й самосвідомості, прагнення жити в гармонії з 

природою, свідомої дисципліни, обов’язку та відповідальності, поваги до 

закону, до старших, до жінки. У процесі морального виховання особливого 

значення набуває застосування особистісно-орієнтованого підходу, коли в 

центрі виховного процесу знаходяться інтереси дитини, її потреби та 

можливості. 

Один з важливих напрямів у роботі соціального педагога/працівника  

моральне виховання підлітків, у процесі якого формується моральна культура 

дитини, розвиваються її задатки і моральні якості, що має великий вплив на її 

соціалізацію. Важлива роль при цьому належить закладам культури, до яких 

відносяться бібліотеки, музеї, галереї, заповідники, виставкові зали, театри, 

філармонії, концертні організації, мистецькі колективи, кінотеатри, кіно-, 

відеопрокатні підприємства, об’єднання, палаци, будинки культури, інші клубні 

заклади, заклади освіти сфери культури, початкові спеціалізовані мистецькі 

навчальні заклади (школи естетичного виховання та студії), парки культури та 

відпочинку тощо.  

Тому, на нашу думку, робота з морального виховання підлітків має 

будуватися з обов’язковим використанням виховного потенціалу закладів 

культури. Падіння впливу закладів культури на підлітків призводить до того, 

що в їхньому моральному й естетичному становленні утворюється своєрідний 

вакуум, який заповнюється в макросередовищі не кращими зразками продуктів 

засобів масової комунікації, а в мікросередовищі  залученням до різних за 

спрямованістю неформальних організацій, вуличних компаній й угруповувань, 

діяльність яких переважно набуває антиморального, антикультурного, 

антисоціального характеру.  

В умовах політичних, соціально-економічних змін, що відбуваються в 

нашому суспільстві, особливо важко доводиться підліткам та молоді, з їх ще не 

сформованим світоглядом, рухливою системою цінностей. У підготовці 

підростаючого покоління до життя величезне значення має народна педагогіка, 

народні традиції та звичаї, культура. Народна педагогіка – це складова частина 

педагогічного досвіду, виробленого протягом тисячоліть, що є результатом 

колективного внеску багатьох поколінь у духовну культуру. Багато народних 

традицій сягають корінням в глибоку давнину. Народна педагогіка є тим 

джерелом, звідки впродовж століть люди черпали ідеї, які формували 

свідомість молодого покоління. Народна педагогіка несе в собі ідеї сімейного, 

трудового, морального, розумового, фізичного та естетичного виховання. 

Сучасні дослідники у галузі професійної підготовки фахівців соціальної 

сфери доводять необхідність використання етнопедагогічних засобів у 

підготовці майбутніх фахівців до морального виховання дітей та молоді. Так, 

В.Костіна під час організації професійної підготовки майбутніх фахівців 

соціальної сфери до використання етнопедагогічних засобів у роботі з 
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дезадаптованими дітьми та молоддю розкриває різні аспекти виховного впливу 

етнопедагогічних засобів на формування особистості вихованців та пропонує в 

межах вивчення дисципліни «Етнопедагогіка» опанування студентами 

різноманітних технік та методів використання етнопедагогічних засобів у 

процесі морального виховання дітей та молоді з метою профілактики їхньої 

дезадаптації [2,3]. Аналіз праць С. Стефанюк показав, що автор пропонує 

використовувати у процесі морального виховання школярів засоби 

етнокультурних традицій та потенціал козацької педагогіки [7,8].  

На основі узагальнення ідей вищезазначених дослідників нами були 

розроблені майстер-класи для підлітків  вихованців спеціалізованих закладів 

системи соціальної підтримки (центрів соціальної реабілітації тощо) з метою 

їхнього морального виховання за допомогою використання етнопедагогічних 

засобів: виготовлення іграшок (ляльок-мотанок, сонячних коників з ниток), 

виготовлення оберегів з природного матеріалу (мішечків із запашними травами, 

домовиків, кухонних прикрас). 

Виготовлення цих іграшок є простим у виконанні та має виховуючий 

вплив на дітей. Саме розповідь про ці давні обереги, виявлення їх важливості у 

житті дитини та спроба власноруч зробити таку ляльку  допомагають дітям у 

сприйнятті і розумінні цінності власного життя, свого майбутнього і є 

поштовхом до позитивних змін у моральному плані, тому, на нашу думку, 

запропоновані засоби у підготовці майбутніх соціальних працівників до 

морального виховання підлітків дозволяють підвищити їхню готовність до 

розвитку морально-етичних цінностей дезадаптованих дітей та молоді. 

У дослідженні для формування у підлітків моральних якостей ми обрали 

використання етнопедагогічних засобів (майстер-класів з виготовлення 

народних іграшок, які можуть проводитися на базі різних закладів культури). 

Проведення майстер-класів з виготовлення народних іграшок забезпечує не 

тільки розвиток умінь і навичок з роботи руками, а й активно залучає підлітків 

до духовних скарбів нашого народу. При проведенні майстер-класів доречно 

використовувати такі методи виховання: настанови через пояснення, 

переконання, бесіди, аналіз проблемних ситуацій, методичні й рольові ігри, 

драматизацію, метод незакінчених речень.  

Нами розроблено комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до морального виховання підлітків у закладах культури до складу 

якого входять лекційні, семінарські та практичні заняття, що сприяють 

засвоєнню студентами теоретичної та практичної діяльності із підлітками у 

закладах культури. 

Використання розроблених майстер-класів, що складають основу 

практичних занять з майбутніми соціальними педагогами та соціальними 

працівниками у процесі їхньої професійної підготовки дозволяє суттєво 

підвищити показники їхньої готовності до морального виховання підлітків у 

закладах культури. 

Результати дослідно-експериментальної роботи, що проведено з 

майбутніми соціальними педагогами та соціальними працівниками на базі 
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ХНПУ імені Г.С. Сковороди та БФБО «Карітас» дозволили виявити 

підвищення рівня професійної, особистісної та мотиваційної готовності 

майбутніх соціальних педагогів до морального виховання підлітків у закладах 

культури з використанням етнопедагогічних засобів, що підтвердило 

ефективність розробленого комплексу засобів. На основі узагальнення 

результатів експериментального дослідження було виявлено умови 

застосування комплексу засобів підготовки майбутніх соціальних працівників 

до морального виховання підлітків у закладах культури з використанням 

етнопедагогічних засобів: теоретична основа (проведення спеціальних 

лекційних та семінарських занять), практична основа (проведення майстер-

класів із дітьми з сімей груп «ризику» соціальних службах та громадських 

організаціях). 

Висновки: 1. До змісту професійної підготовки соціальних педагогів та 

соціальних працівників до морального виховання підлітків у закладах культури 

віднесено: володіння ґрунтовними знаннями з морального виховання підлітків; 

розвиток уміння доцільно застосовувати засоби морального виховання 

підлітків; реалізовувати на практиці набуті знання та уміння стосовно 

морального виховання підлітків; формування прагнення до професійного 

розвитку, саморозвитку та самореалізації у зазначеному напрямі. 

2. Особливостями професійної підготовки соціальних педагогів та соціальних 

працівників до морального виховання підлітків у закладах культури визначено: 

використання етнопедагогічних засобів як основи морального виховання 

підлітків у закладах культури; застосування інтерактивних форм та методів під 

час їхньої підготовки. 
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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО УМОВ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, викладач І.О. Шеплякова 

 

У статті проаналізовано наукові підходи до визначення поняття соціальна 

адаптація. Виокремлено фактори, що детермінують процес соціальної адаптації 

дітей до умов школи. Встановлено види соціальної адаптації першокласників 

до умов загальноосвітнього навчального закладу. Визначено та проаналізовано 

явище соціальної дезадаптації першокласників. Обґрунтовано необхідність 

соціально-педагогічного супроводу процесу соціальної адаптації 

першокласників до умов школи. 

Ключові слова: адаптація, соціальна адаптація, фактор, загальноосвітній 

навчальний заклад, першокласник, дезадаптація. 

 

Dubonos V.V. Social Adaptation of First-graders to the Conditions of a 

School 

The article analyzes the scientific approaches to the definition of the concept of 

social adaptation. The factors that determine the process of social adaptation of 

children to school conditions are singled out. The types of social adaptation of first-

graders to the conditions of a school are established. The phenomenon of social 

disadaptation of first-graders was determined and analyzed. The necessity of social 

and pedagogical support of the process of social adaptation of first-graders to the 

conditions of school is substantiated. 

Keywords: adaptation, social adaptation, factor, school, first-grader, 

disadaptation. 

 

Постановка проблеми. Реформування системи загальної середньої 

освіти, зокрема її початкової ланки (введення нової програми, зміна форм і 

методів викладання тощо) актуалізує у сьогоденні проблему соціальної 

адаптації першокласників до умов школи. Адже помилки у сімейному 

вихованні майбутніх першокласників, поширене невідвідування або 

несистематичне відвідування дітьми дошкільних установ, і, як результат, не 

сформованість чи недостатня сформованість навичок спілкування з 

однолітками зумовлюють неготовність майбутніх першокласників до школи. 

Що, у свою чергу, суттєво ускладнює процес адаптації дітей до умов 

загальноосвітнього навчального закладу (далі – ЗНЗ), який передбачає 

оволодіння ними новою соціальною роллю (учня) та новим видом діяльності 

(навчання) і об’єктивно пов’язаний з необхідністю звикання до змін звичного 

способу життя дитини, нового соціального оточення, правил і традицій школи, 

системи оцінювання результатів діяльності. Самостійно здолати проблеми 

цього складного періоду дитині часом не під силу, вона потребує підтримки, 
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допомоги і розуміння як з боку батьків, так і з боку працівників школи, зокрема 

соціального педагога, обов’язком якого є здійснення соціально-педагогічного 

супроводу першокласників в умовах їх адаптації до школи. Щодо останнього, 

то проблема ускладнюються тим, що традиційні форми, методи соціально-

педагогічного супроводу першокласників, на жаль, з огляду на аналіз практики, 

є не достатньо ефективними. 

Таким чином, у зв’язку з актуалізацією проблеми в сучасному суспільстві 

вважається за необхідне здійснити аналіз феномену «соціальна адаптація», 

зокрема соціальна адаптація першокласників до умов ЗНЗ, виокремити 

фактори, що детермінують цей процес. 

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; соціальній адаптації 

першокласників до умов ЗНЗ – наукові розвідки С. Белічевої, Л. Божович, 

Л. Виготського, В. Сафронової; виявленню причин можливої дезадаптації 

першокласників – дослідження І. Агафонової, М. Безруких, В. Кагана та ін. 

З огляду на висновки В. Кан-Каліка, Н. Нікандрової, В. Немченко, 

з’ясовано, що значно підвищує успішність протікання процесу соціальної 

адаптації особистості її соціальна активність [5, с. 27]. 

Отже, результати проведеного аналізу вможливили висновок про те, у 

науковій спільності відсутня єдина концепція соціальної адаптації, яка була б 

представлена у вигляді теоретичної моделі. Крім то, на наш погляд, 

недостатньо вивченими залишилися питання соціально-педагогічного 

супроводу процесу соціальної адаптації першокласників до умов школи та їх 

подальшого соціального розвитку, а також проблеми забезпечення якісної 

професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до його 

здійснення. 

Мета статті – проаналізувати сучасні підходи до розуміння процесу 

соціальної адаптації; визначити умови, необхідні для позитивної соціальної 

адаптації першокласників у соціальному середовищі загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Узагальнення результатів 

проведеного аналізу наукових джерел [3; 5; 9] уможливило висновок про те, що 

соціальна адаптація – це «процес пристосування індивіда до умов соціального 

середовища, формування адекватної системи стосунків із соціальними 

суб’єктами, інтеграція особистості в соціальні групи; а також діяльність щодо 

освоєння стабільних соціальних умов, прийняття норм і цінностей нового 

соціального середовища» [3, с. 254]. Результатом означеного процесу є 

адаптованість особистості, що трактується як «ступінь її пристосування до 

умов життя і діяльності» [1, с. 160]. 

З’ясовано, що психоаналітичне розуміння адаптації ґрунтується на 

наукових висновках 3. Фрейда. В основу теорії адаптації автором покладена 
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теза про те, що соціальне середовище спочатку є ворожим до особистості та її 

прагнень, а, отже, адаптація трактується як «процес встановлення 

гомеостатичної рівноваги між особистістю і вимогами зовнішнього оточення 

(середовища)» [5, с. 26]. Відповідно до цього, процес соціально-психологічної 

адаптації можна представити у вигляді узагальненої формули: конфлікт – 

тривога – захисні реакції. 

У той час, як на думку В. Кона, соціальна адаптація – це «процес 

активного пристосування і вольової реалізації засвоєних норм і цінностей в 

умовах конкретного соціального середовища» [8, с. 3]. 

Результати проведеного аналізу наукових праць (М. Галагузова, Р. Літвак, 

А. Реан, М. Ромм та ін.) засвідчили, що, по-перше, адаптація дитини до школи 

відбувається не одразу і, як правило, триває 1-2 місяці (зокрема, 56% дітей 

успішно адаптуються протягом перших двох місяців навчання (6-8 тижнів)) 

[9, с.50-51]. Проте у деяких дітей цей процес триває до кінця першого 

півріччя (близько 30% першокласників) і більше (14% дітей, у яких період 

початку навчання в школі пов’язаний зі значними труднощами). Це дозволило 

вченим, зокрема, В. Голуб, С. Лісовець, виокремити три рівні соціальної 

адаптації дитини до умов школи: 

 високий рівень адаптації: першокласник позитивно відноситься до 

школи, її вимог, навчальний матеріал засвоює легко; глибоко і повно опановує 

програмний матеріал; старанний, уважно слухає вказівки, пояснення вчителя;  

 середній рівень адаптації: першокласник позитивно відноситься до 

школи, знаходження в школі не викликає негативних переживань; розуміє 

навчальний матеріал, якщо вчитель дає його детально і наочно, засвоює 

основний зміст навчальних програм. 

 низький рівень адаптації: першокласник негативно або індиферентно 

відноситься до школи; часті скарги на здоров’я; домінує пригнічений настрій; 

спостерігаються порушення дисципліни; при виконанні самостійних 

навчальних завдань не проявляє інтересу; до уроків готується нерегулярно, 

йому необхідний постійний контроль [6]. 

По-друге, адаптація дитини до школи, пов’язана зі значним напруженням 

усіх систем організму. Протягом цього періоду дитина й батьки стикаються з 

різними проблемами, які можна поділити на дві групи: фізичний стан і 

здоров’я дитини (які визначають її здатність витримувати шкільне 

навантаження); психологічна адаптація в новому колективі однолітків, 

налагодження взаємодії з учителем [7, с. 160]. Причому слід пам’ятати, що 

дитячий організм (перші (найважчі) місяць-два перебування у школі) 

переживає справжній фізіологічний шквал – активний пошук способів 

реагування на нові навантаження; усі його системи (серцево-судинна, 

ендокринна, нервова, дихальна тощо) функціонують в екстремальному режимі 

[1, с. 23]. 

І, по-третє, на тривалість та успішність перебігу соціальної адаптації 

першокласників суттєво впливають різноманітні фактори. При цьому до числа 

найбільш сприятливих факторів відносять наступні: адекватну самооцінку 
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свого становища дитиною; правильні методи виховання в сім’ї; відсутність в 

сім’ї конфліктних ситуацій; сприятливий статус у групі однолітків і т. д. 

З’ясовано також, що важливими для успішної адаптації дитини до школи є 

повноцінне харчування, дотримання режиму дня, повноцінний сон, щоденні 

прогулянки на свіжому повітрі, фізичне навантаження, хобі. У свою чергу, 

несприятливими для процесу адаптації першокласників до школи є такі 

фактори, як: неправильні методи виховання в сім’ї; функціональна неготовність 

до навчання в школі; незадоволеність у спілкуванні з дорослими; неадекватне 

усвідомлення свого становища в групі однолітків тощо [6]. 

Отже, перебіг процесу соціальної адаптації залежить від рівня готовності 

дитини до навчання у школі (фізіологічної, соціально-психологічної, 

інтелектуальної готовності, темпераменту дитини, її готовності до 

встановлення нових соціальних контактів); особистісних якостей (наприклад, 

дисциплінованості, товариськості); емоційної атмосфери у сім’ї; 

професіоналізму педагогічного колективу [4]. 

У ході теоретичного аналізу встановлено, що з проблемами соціальної 

адаптації першокласників до умов ЗНЗ кожен рік стикаються педагогічні 

колективи шкіл. Це зумовило виникнення спеціального терміну – «шкільна 

адаптація», під якою розуміють складний процес пристосування дитини до 

умов школи [2, с. 24]. При цьому з’ясовано, що у разі, якщо дитина тривалий 

період не може адаптуватися наступає дезадаптація, під якою розуміємо 

виражені проблеми, які не дозволяють дитині вчитися і виникнення будь-яких 

труднощів, пов’язаних з навчанням (погіршення психічного та фізичного 

здоров’я, труднощі у формуванні навичок читання та письма тощо). 

Установлено, що позитивній адаптації дитини до умов школи та 

запобіганню виникнення явища дезадаптації сприяє соціально-педагогічний 

супровід соціальної адаптації першокласника у ЗНЗ. Під «соціально-

педагогічним супроводом» розуміємо «діяльність соціального педагога з 

надання превентивної та оперативної допомоги дітям у вирішенні їх соціально-

педагогічних проблем в середовищі життєдіяльності, спрямовану на створення 

умов та забезпечення найбільш доцільною підтримки дитині, стимулювання 

осмислення проблеми, способу її подолання, а також спонукання до 

самостійності і активності в цьому) [4]. І саме перший рік навчання в школі, що 

є кризовим моментом життя дитини, актуалізує проблему її супроводу крізь 

«складнощі» освітнього процесу. 

На нашу думку, соціальний педагог повинен розробити інтегративну, 

універсальну модель соціально-педагогічного супроводу першокласників до 

умов конкретного загальноосвітнього навчального закладу. У загальному 

вигляді зазначена модель має складатися з трьох взаємопов’язаних блоків: 

робота з дітьми; робота з учителями; робота з батьками. Вона може бути 

покладена в основу розробки комплексної програми адаптаційних занять з 

профілактики проявів шкільної дезадаптації учнів перших класів. 

Окрім того, слід пам’ятати, що ефективність соціально-педагогічного 

супроводу першокласників залежить від того, чи створене у ЗНЗ соціально-
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виховне середовище, сприятливе для успішного соціального розвитку кожної 

дитини. Вирішальним при цьому є спільні зусилля та співпраця, насамперед, 

вчителя і батьків, які здатні забезпечити зниження рівня тривожності всіх 

суб’єктів, котрі взаємодіють з дитиною, сприяти формуванню позитивного 

емоційного ставлення дитини до занять, відповідного ставлення дитини, а 

також батьків, вчителів до її успіхів і невдач. На нашу думку, за таких умов 

можна значно знизити ризик виникнення у дитини шкільної дезадаптації. 

Висновки. Таким чином, соціальна адаптація першокласників до умов 

школи ефективніше, якщо у загальноосвітньому навчальному закладі 

здійснюється соціально-педагогічний супровід процесу її проходження учнями. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ 

ГАЛУЗІ ДО СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ 

ДОШКІЛЬНИКІВ У ДНЗ ЗАСОБАМИ КАЗКИ 

 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Н.О. Єсіна 

 

У статті розкрито сутність понять «соціальне виховання», «дошкільний 

навчальний заклад», «казка», «професійна підготовка майбутніх фахівців»; 

визначено особливості підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до 

соціального виховання дошкільників; розроблено та експериментально 

перевірено комплекс засобів підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до 

соціального виховання старших дошкільників у ДНЗ засобами казки. 
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старшого дошкільного віку, дошкільний навчальний заклад, казка. 

 

Ezhova K.Yu. Features of Training of Future Spesialist of Social Sphere to 

Social Education of Senior Preshoolers in Kindergarten by Fairy Tales 

The article reveals the essence of the concepts of "social upbringing", 

"preschool educational institution", "fairytale", "professional preparing of future 

specialists"; features of the preparation of future specialists of social industry for 

social upbringing of preschool children are determined; a complex of means of 

preparing future specialists in the social field for the social upbringing of senior 

preschool children in the preschool education institution by means of fairytales was 

developed and experimentally tested. 

Keywords: professional preparation, social upbringing, children of the senior 

preschool age, kindergarten, fairy tale. 

 

Постановка проблеми. У соціальному вихованні особистості 

дошкільника значну роль відіграє найближче соціальне середовище. 

Дошкільний навчальний заклад – середовище, де дитина отримує елементарні 

знання, уміння, навички, які гарантують формування в неї здатності 

орієнтуватися в довкіллі, набувати життєвого соціального досвіду, адекватно 

реагувати на явища, події, людей, предметний світ. Під впливом дошкільного 

навчального закладу в дитини відбувається становлення позитивного образу - 

Я, формування почуття власної значущості серед інших людей, адекватна 

самооцінка, усвідомлюється поведінка з урахуванням можливих реакцій інших 

людей, виховується уміння пристосовуватися до життя в нових соціальних 

умовах. Види діяльності, які виникають під час взаємодії дітей дошкільного 

віку виробляють у дитини необхідні навички соціальної взаємодії, уміння 

підкорятися колективній дисципліні та водночас відстоювати власні інтереси, 

співвідносити їх із суспільними. 

Метою соціального виховання у дошкільному навчальному закладі є 

використання засобів, та методів, що найбільш пристосовані для повноцінного 

виховання дошкільнят. Аналіз досліджень науковців І. Бех, А. Богуш, 

О. Бондаренко, С. Русової, К. Ушинського, В. Сухомлинського тощо показав, 

що одним з важливих засобів виховання дошкільників виступає казка [3; 5; 15; 

16;17; 18] 

Поява дітей з особливими потребами у середовищі ДНЗ, збільшення 

кількості дітей з сімей «групи ризику», нестача та недоліки сімейного 

виховання через брак часу та необізнаність батьків зумовили потребу 

компетентних спеціалістів з питань соціального виховання, що сприятимуть 

соціальному вихованню дошкільників в умовах ДНЗ. 

Особливого значення в цьому процесі набуває особистість соціального 

педагога, оскільки саме він має здійснювати соціальне виховання дітей і 

сприяти формуванню в них адекватної соціальної свідомості, тому суб’єкти 

соціально-педагогічної діяльності потребують спеціальної підготовки. 
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Аналіз досліджень. Аналіз наукової літератури з проблеми підготовки 

майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання старших 

дошкільників у ДНЗ засобами казки показав, що дослідженими є такі аспекти 

проблеми: роль казок у вихованні та розвитку особистості дитини (С. Русова, 

В. Сухомлинський, К. Ушинський, Є. Фльорина) [15;17;18]; можливості 

використання казки з метою впливу на психічну сферу особистості 

дошкільника (О. Запорожець, Т. Зінкевич-Євстигнєєва, О. Петрова та ін.) [8;9]; 

особливості здійснення соціально-педагогічної діяльності в установах різного 

типу (Н. Заверико І. Звєрева) [7]; доцільність застосування казкотерапії у 

професійній діяльності соціального педагога (А. Капська, С. Савченко та ін.) 

[10]; загальні засади організації професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів (А. Капська, Л. Міщик, Є. Холостова та ін.) [10;12]; проблеми 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з різними 

категоріями клієнтів (І. Звєрева, Ю. Мацкевич, С. Пащенко та ін.) [14], 

теоретичні та методичні засади застосування художньо-естетичної інформації, 

зокрема казкотерапії у процесі фахової підготовки майбутніх соціальних 

педагогів (Г. Локарєва) [11]. Але проблема особливостей професійної 

підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до використання засобів казки 

у соціальному вихованні дошкільників залишається недостатньо розробленою, 

що зумовило необхідність її дослідження. 

Мета статті. Визначити суть та особливості підготовки майбутніх 

фахівців соціальної галузі до соціального виховання старших дошкільників у 

ДНЗ засобами казки. 

Виклад основного матеріалу. У дітей старшого дошкільного віку 

сприймання казки набуває диференційованого характеру:  

 по-перше - у дітей формується здібність до елементарного аналізу 

твору, вибіркове ставлення до героїв казки, за допомогою інтонації, міміки, 

жестів виявляються почуття, співпереживання до своїх улюблених казкових 

героїв, оточуючого соціального середовища;  

 по-друге - під час спілкування з однолітками та старшими людьми 

закладаються основи соціальної поведінки в суспільстві.   

Як засвідчив аналіз досліджень А. Капської та О. Безпалько соціальне 

виховання це – створення в суспільстві умов та заходів, спрямованих на 

оволодіння й засвоєння молодим поколінням загальнолюдських і спеціальних 

знань, соціального досвіду з метою формування в нього соціально-позитивних 

ціннісних орієнтацій. [10;4] 

За визначенням А. Мудрик «соціальне виховання» це – виховання, що 

здійснено державою й суспільством у спеціально створених для цього 

організаціях [13]. 

М. Галагузова визначає «соціальне виховання» як цілеспрямований 

процес формування соціально значущих якостей у дитини, необхідних їй для 

успішної соціалізації [6].  

Тому, проаналізувавши визначення науковців, ми характеризуємо 

соціальне виховання як цілеспрямований процес створення в суспільстві таких 
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умов та заходів, що сприятимуть формуванню соціально значущих якостей у 

дитини та успішній соціалізації. 

Згідно з Законом України «Про дошкільну освіту», «дошкільний 

навчальний заклад – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини 

на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, 

соціальна адаптація та готовність продовжувати освіту, за законом діти 

старшого дошкільного віку – це діти від п’яти до шести (семи) років [2], тому 

саме в цьому віці дитина має завершувати дошкільну соціалізацію з необхідним 

набором сформованих якостей та переходити до початкового етапу шкільної 

соціалізації.  

Аналіз наукової та навчально-методичної літератури показав, що 

відсутній єдиний погляд на можливості використання казки у соціальному 

вихованні. Так, В. Сухомлинський вважав, що казковий жанр розвиває 

мислення кожної дитини, сприяє створенню інтелектуальної атмосфери в 

дитячому колективі [17], В. Анікін визначає казки, як колективно створені і 

традиційно збережені народом усні прозові художні розповіді такого реального 

змісту, що за необхідності вимагає використання прийомів неправдоподібного 

зображення реальності [ 1]. 

Тому, поняття «казка» розглядають як: активне естетичне мистецтво, яке 

захоплює усі сфери духовного життя дитини (розум, почуття, уяву, волю). 

Аналіз досліджень З. Фалинської дозволяє визначити підготовку 

майбутніх фахівців соціальної галузі як «процес формування фахівця нового 

типу, здатного швидко й адекватно реагувати на зміни, що відбуваються у 

суспільстві, компетентно вирішувати соціально-педагогічні проблеми в усіх 

типах та видах навчально-виховних установ і закладів соціальної роботи, на 

всіх рівнях управління»[19;20]. Підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі 

має забезпечувати володіння сукупністю соціально-педагогічних, 

психологічних, соціально-виховних прийомів і методів, які цілеспрямовано 

впливають на свідомість, поведінку і діяльність особистості старших 

дошкільників з метою їх активного пристосування до умов суспільства.  

Аналіз наукової літератури показує, що процес підготовки майбутніх 

фахівців соціальної галузі – це складний, багаторівневий процес, що має 

включати практичну та теоретичну підготовку та основи розвитку особистісних 

якостей майбутнього фахівця. 

На основі проведеного аналізу теоретичних джерел нами було розроблено 

комплекс засобів підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до 

соціального виховання старших дошкільників у ДНЗ засобами казки, до складу 

якого входять: лекційне («Казка як засіб соціального виховання 

дошкільників»), семінарське («Практичне використання казки як засобу 

соціального виховання дошкільників у ДНЗ») та практичні заняття з 

виготовлення казкових персонажів лялькового театру із застосуванням 

різноманітних технік, що сприяють засвоєнню студентами технології 

соціально-педагогічної діяльності з використання казки як засобу соціального 

виховання старших дошкільників у ДНЗ. 
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У межах експериментальної частини дослідження, що було проведено на 

базі Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди та Благодійного фонду «Карітас» перевірено ефективність 

розробленого комплексу засобів. 

На основі узагальнення результатів експериментального дослідження 

було виявлено умови застосування комплексу засобів підготовки майбутніх 

фахівців соціальної галузі до соціального виховання старших дошкільників у 

ДНЗ засобами казки. Проведення лекційних та семінарських занять стали 

теоретичною основою технології соціального виховання дошкільників, 

застосувати яку студенти 2 курсу - майбутні соціальні працівники  мали змогу 

під час проведення казки з використанням лялькового театру зі старшими 

дошкільниками із сімей малозабезпечених та переселенців із зони АТО в 

Благодійному фонді «Карітас». 

Узагальнення результатів дослідно-експериментальної роботи дозволило 

виявити підвищення рівня професійної, особистісної та мотиваційної 

готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до соціального виховання 

старших дошкільників засобами казки, що підтвердило ефективність 

розробленого комплексу засобів.  

Висновки. На основі узагальнення результатів наукового пошуку, 

особливостями професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до 

соціального виховання старших дошкільників у ДНЗ засобами казки можна 

визначити: 1) створення системи соціально-педагогічної діяльності, що 

передбачає планування, розробку та впровадження в процес підготовки 

майбутніх фахівців соціальної галузі комплексу засобів, що є необхідною 

умовою їхньої підготовки; 2) важливим аспектом у підготовці майбутніх 

фахівців соціальної галузі до соціального виховання старших дошкільників у 

ДНЗ засобами казки є поєднання теоретичних та практичних засобів навчання, 

що сприяє не лише засвоєнню студентами нових знань, а й розвитку 

практичних навичок діяльності. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА ЯК СОЦІАЛЬНА 

ПРОБЛЕМА 

 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, викладач І.О. Шеплякова 

 

У статті розкрито наукові підходи до визначення понять «соціальне 

сирітство» та «соціальні сироти». Визначено поняття соціальної профілактики, 

її напрями та рівні. Проаналізовано нормативно-правову базу здійснення 

соціальної роботи з попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. 

Ключові слова: соціальне сирітство, біологічне сирітство, сирота, 

безпритульність, бездоглядність, профілактика. 

 

Zhilenko S.O. The Prevention of Social Orphanhood as a Social Problem 

The article reveals scientific approaches to the definition of the concepts of 

«social orphanhood» and «social orphans». The concept of social prevention, its 

directions and levels are defined. The normative and legal basis for the 

implementation of social work on the prevention of child neglect and homelessness is 

analyzed. 

Keywords: social orphanhood, biological orphanhood, orphan, homelessness, 

neglect, prevention. 

 

Постановка проблеми. Останніми роками у наукових джерелах з 

проблем сім’ї, дитинства, соціальної і демографічної державної політики 
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предметом гострих дискусій є обговорення феномену «соціальне сирітство». 

Актуальність даної теми зумовлена стрімким поширенням цього негативного 

суспільного явища у вітчизняній соціальній практиці. І це незважаючи на 

суспільну потребу у міцній, дружній родині, яка здатна адаптуватися до нових 

життєвих реалій. Проте недосконалість вітчизняної соціальної політики 

(спрямованої, здебільшого, не на усунення причин негативних явищ, а на їх 

корекцію), поступове згортання державного управління та фінансування у 

сфері сімейних відносин (зокрема, щодо матеріальної підтримки багатодітних 

сімей; соціалізації підростаючих поколінь тощо), а також внаслідок загального 

кризового стану, в Україні, на жаль, «створені сприятливі умови» для 

поширення явища соціального сирітства. Таким чином, у зв’язку з 

актуалізацією проблеми в сучасному суспільстві, вважається за необхідне 

проаналізувати поняття «соціальне сирітство» з метою пошуку ефективних 

шляхів його попередження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз наукових 

джерел засвідчив, що проблему соціального сирітства у своїх працях 

досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, а саме: О. Антонова-Турченко, 

Л. Артюшкіна, Л. Божович, Л. Волинець, І. Дементьєва, Н. Комарова, 

І. Лопатченко, В. Оржехівська, І. Пеша, І. Пінчук, А. Поляничко, А. Прихожан, 

Я. Раєвська, Н. Толстих, С. Толстоухова та інші. Предметом наукових розвідок 

дослідників стали особливості соціалізації дітей-сиріт (зокрема, їх соціальної 

адаптації), соціально-педагогічні умови соціального розвитку тощо. Але 

недостатньо вивченими залишилися питання визначення ефективних шляхів 

подолання соціального сирітства, а також підготовки майбутніх соціальних 

працівників до здійснення його ефективної соціальної профілактики. 

При цьому з’ясовано, що провідним завданням соціальної політики будь-

якої держави, яке закріплене у міжнародних (Конвенція ООН про права дитини, 

Декларація прав дитини, Всесвітня декларація про забезпечення виживання, 

захисту і розвитку дітей та інших) та національних нормативних актах багатьох 

держав – членів ООН, є забезпечити право дитини на виховання в сім’ї. 

Реалізація зазначеного права передбачає необхідність створити умови для 

виховання дитини у родинному колі, запобігти (за можливості) вилученню 

дитини із сім’ї та передачі її на виховання в державний заклад [5]. 

На основі аналізу нормативних [3; 4; 5; 6] та наукових джерел [1; 2; 7; 8; 9] 

установлено, що здійснення вітчизняної державної політики у сфері захисту 

дітей, попередження дитячої бездоглядності, безпритульності регулюється 

численними правовими актами, які можна умовно об’єднати у такі групи: 

нормативно-правові акти у сфері захисту прав дітей (Конституція України, 

Конвенція ООН про права дитини, Сімейний та Цивільний кодекси України, 

Закони України (далі – ЗУ) «Про охорону дитинства», «Про попередження 

насильства в сім’ї», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей» тощо); нормативно-правові акти у сфері соціальної 

підтримки і соціального забезпечення сімей з дітьми (ЗУ «Про соціальні 

послуги», ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», ЗУ «Про державну 
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соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» тощо); нормативно-правові 

акти, що регламентують процедуру виявлення дітей, які залишилися без 

батьківського піклування, та їх подальшого влаштування (ЗУ «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» тощо). 

Отже, соціальне сирітство постає як проблема національного значення, 

що потребує першочергового вирішення, від ефективності якого залежить 

стабілізація демографічного розвитку України. Пошук шляхів її вирішення 

повинен здійснюватися, на наш погляд, у контексті необхідності створення 

умов для розвитку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, а 

також запобігання поширенню цього явища в суспільстві. 

Мета статті – проаналізувати наукові підходи до розуміння феномену 

«соціальне сирітство»; визначити поняття, напрями та рівні соціальної 

профілактики соціального сирітства в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведений аналіз 

джерельної бази засвідчив, що «сирота» – це «дитина, яка тимчасово чи 

постійно перебуває поза сімейним оточенням унаслідок втрати батьків, а також 

дитина, яка не може з певних причин чи з власних інтересів залишатися в 

сімейному оточенні та потребує захисту й допомоги з боку держави» [7, с. 455]. 

При цьому «сирітство» трактується як «соціальне явище, що характеризується 

наявністю у суспільстві дітей, які залишились без батьківського піклування 

через смерть батьків, позбавлення їх батьківських прав, визнання їх безвісті 

відсутніми чи недієздатними» [7, с. 455]. 

Відповідно до цього сирітство (як явище) поділяють на біологічне (щодо 

дітей, батьки яких загинули чи померли) та соціальне (щодо дітей, які 

позбавлені батьківського піклування через інші соціальні обставини). 

Щодо останнього, то «соціальне сирітство» тлумачимо як соціальне 

явище, спричинене ухиленням або відстороненням батьків від виконання 

батьківських обов’язків по відношенню до неповнолітньої дитини. Як зазначає 

О. Терновець, соціальне сирітство – це «комплексний соціальний феномен, 

який досліджують на міждисциплінарному рівні» [9, с. 67]. 

При цьому погоджуємося з висновками вчених (І. Пеша, А. Прихожан, 

О. Терновець та ін.) про те, що соціальне сирітство – це «певний стан дитини, 

який характеризується тим, що діти за живих батьків, незалежно від офіційно 

визнаного статусу сім’ї, живуть без необхідної опіки й виховання, без 

емоційної підтримки та участі з боку своєї родини» [9, с. 67]. Підтримуємо 

також позицію вітчизняних дослідників Л. Артюшкіної та А. Поляничко, що 

соціальні сироти являють собою «особливу соціально-демографічну групу 

дітей, які формально мають батьків, але через соціальні, економічні, морально-

психологічні та фізичні причини фактично позбавлені батьківського 

піклування» [1, с. 6]. 

За свідченням І. Лопатченко [2], перше системне дослідження 

соціального сирітства в Україні було здійснене в 1998 р. у рамках проекту 

ЮНІСЕФ «Трансформація державної системи інститутів піклування про 
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дитину в Україні». Зокрема, авторським колективом наукового дослідження 

«Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні 

системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування» 

було сформульоване поняття «соціальні сироти» – «особлива соціально-

демографічна група дітей, які внаслідок соціальних, економічних та морально-

психологічних причин лишились сиротами при живих батьках» [8, с. 25]. До 

цієї ж групи зараховані безпритульні та бездоглядні діти, тобто «діти вулиці». 

З’ясовано, що у міжнародних нормативно-правових документах 

ЮНІСЕФ з означеної проблематики у якості родового поняття визначено саме 

дефініцію «діти вулиці», до числа яких (як видові поняття), у свою чергу, 

відносять: безпритульних – дітей, які не підтримують зв’язку зі своїми 

родинами, живуть тимчасово або кожного разу в новому місці в непридатних 

помешканнях; базовими потребами для них є виживання та пошук житла; 

бездоглядних – тих, що спілкуються з сім’єю, але через ряд причин (бідність, 

насилля, експлуатацію, перенаселеність житла тощо) проводять значну частину 

життя на вулиці; дітей, які перебувають під державною опікою (ті, які втекли з 

інтернатів, притулків та знаходяться на вулиці). 

У вітчизняному правовому полі поняття «безпритульні діти» вперше 

було закріплене в у статті 1 З ЗУ «Про охорону дитинства», відповідно до якої 

до безпритульних належать «діти, яких залишили батьки; які з власного 

бажання покинули сім’ю або дитячі виховні заклади, а також діти, які не мають 

визначеного місця проживання» [4, с. 4]. У той час, як нормативне визначення 

поняття «бездоглядна дитина» досі відсутнє. При цьому у наукових джерелах 

під «бездоглядною» автори розуміють дитину, яка, на відміну від 

безпритульної, як правило, живе з батьками, зберігає зв’язки з родиною, але 

позбавлена любові, уваги, розуміння, впливу, контролю близьких їй людей [2]. 

Окрім того, аналіз нормативної бази засвідчив, що наведені випадки 

дитячого неблагополуччя законодавець поєднує у змісті такого поняття як 

«діти, позбавлені батьківського піклування», тобто «діти, які залишилися без 

піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у 

батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісти відсутніми 

або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях 

позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх 

органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухилянням від сплати аліментів та 

відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка 

перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, 

діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні 

діти» [3]. 

Результати проведеного аналізу наукових праць [1; 2; 7; 8; 9] з визначеної 

проблематики уможливили висновок про те, що причини виникнення 

соціального сирітства можна поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні (фактори, що здійснюють зовнішній негативний вплив на сім’ю) – 

закладаються в державі і обумовлені соціально-економічними умовами 

(економічна нестабільність, бідність, зростання злочинності, безробіття тощо). 
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Внутрішні – утворюються безпосередньо в середовищі сім’ї (які можуть 

проявитися під впливом зовнішніх факторів)) (позашлюбне народження 

дитини, відмова від новонароджених немовлят, погані матеріальні та житлові 

умови, помилки у вихованні, поширення алкоголізму, наркоманії, ув’язнення 

батьків, неповна сім’я тощо). 

Отже, на нашу думку, одним із нагальних соціально значущих завдань є 

пошук шляхів зниження кількості бездоглядних, безпритульних неповнолітніх 

та темпів поширення явища соціального сирітства за рахунок підвищення 

ефективності соціальної профілактики останнього, підготовки соціальних 

працівників до її здійснення. 

Адже саме соціальна профілактика є одним з перспективних і важливих 

напрямів діяльності у соціальній роботі з подолання соціального сирітства, 

організація і здійснення якої потребує комплексного підходу. При цьому під 

соціальною профілактикою розуміємо «вид соціальної роботи, спрямованої 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 і здоров’я дітей та молоді і запобігання такому 

впливу та поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді» [5]. 

З’ясовано, що соціальна профілактики, зокрема соціального сирітства, 

здійснюється на таких рівнях: загально соціальний рівень (загальна 

профілактика) передбачає діяльність різноманітних соціальних інститутів 

(насамперед, держави), спрямовану на покращення соціально-економічної, 

морально-духовної сфер функціонування суспільства; спеціальний рівень 

(соціально-педагогічна, соціально-психологічна) полягає в цілеспрямованому 

впливі на негативні фактори, пов’язані з окремими видами відхилень або 

проблем; індивідуальний рівень (індивідуальна профілактика) являє собою 

профілактичну діяльність щодо конкретних осіб, поведінка яких має риси 

відхилень або проблемності [8, с. 101]. 

Вважаємо, що підвищити ефективність профілактики соціального 

сирітства можна завдяки відповідній діяльності суб’єктів соціальної роботи 

щодо раннього виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, надання їм комплексних соціальних послуг (адже на ранньому 

етапі неблагополуччя, коли сімейні проблеми ще не набули загрозливого 

характеру, родина активно намагається шукати вихід, вмотивована на 

отримання допомоги, охоче йде на співпрацю), а також попередження 

вилучення дитини із сім’ї. 

Висновки. Отже, у сучасному суспільстві відбуваються складні і 

неоднозначні процеси, внаслідок яких поширюється таке негативне суспільне 

явище як соціальне сирітство. Подолання визначеного явища передбачає 

розробку і впровадження ефективної системи його профілактики. 
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Калініченко Я.В. 

 

ФУНКЦІЇ, ЕТАПИ КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 

 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент М.П. Васильєва 

 

У статті розглянуто суть поняття корекція, надано характеристику її 

функцій (виховної, компенсаторної, стимулюючої, коригуючої, регулюючої) та 

етапів (формулювання соціально-психологічної проблеми; висування гіпотез 

про причини; діагностика проблем; вибір і використання методів корекційної 

роботи; розробка і здійснення корекційної роботи; контроль).  

Ключові слова: корекція, підлітковий вік, функції корекції, етапи 

корекції, ігрові форми. 

 

Kalinichenko Ya.V. Functins, Stages of Correction of Aggressive Behavior 

of Teenagers 

The article considers the essence of the concept of correction, provides a 

description of its functions (educational, compensatory, stimulating, correcting, 

regulating) and stages (formulation of socio-psychological problem, hypothesis about 

causes, diagnosis of problems, the choice and use of correctional methods, the 

development and implementation of correctional work, control).. 

Keywords: correction, adolescent age, correction functions, correction stages, 

game forms. 

 

Постанова проблеми. Темп, ритм сучасних технологічних перетворень, з 

насиченим характером різноманітної інформації, яка впливає на підлітка, у 
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якого ще не вироблено чіткої життєвої позиції, викликає у дітей відчуття 

безнадійності і роздратування. При цьому у дітей підліткового віку 

розвивається відчуття протесту, часто неусвідомленого, і разом з тим росте їх 

індивідуалізація, яка при втраті позитивної соціальної зацікавленості веде до 

нестерпності, агресії.  

А. Адлер, Р. Берон, Д. Річардсон, І. Фурманов встановили, що агресія 

найбільш притаманна дітям підліткового віку, оскільки вона виступає формою 

самовираження.  

У науковій літературі проблема агресивності серед підлітків 

розглядається в дослідженнях К. Андерсена, А. Адлера, А. Бандури, А. Басса, 

Р. Берона, Р. Бердена, Ж. Вілсона, Дж. Доларда, К. Конкейнен, К. Левіна, 

Л. Семенюк, Р. Сірса, С. Тейлора, І. Фурманова та інших. 

Теоретичні й практичні аспекти соціально-педагогічної корекції 

агресивності учнів підліткового віку в різних напрямках розглядали Р. Берон, 

Р. Овчарова, Д. Річардсон. Аналіз наукових праць підтвердив, з одного боку, 

актуальність проблеми агресивності у дітей підліткового віку, необхідність 

урахування специфіки агресивних процесів, що відбуваються в підлітковому 

середовищі, та їх вплив на формування соціального досвіду підлітків. З іншого 

боку, очевидною є недостатня розробленість методик соціально-педагогічної 

корекції агресивності у дітей підліткового віку. Актуальність і соціальна 

значимість цієї роботи значною мірою обумовлена спрямованістю її результатів 

на вирішення суперечностей між: стрімким зростанням агресивних тенденцій у 

підлітковому середовищі та відсутністю у сучасній науковій теорії та практиці 

обґрунтованих ефективних шляхів, методів та засобів соціально-педагогічної 

корекції агресивності дітей підліткового віку в умовах загальноосвітнього 

навчального закладу. 

Мета статті. На основі налізу наукової літератури виокремити функції, 

розкрити етапи корекції дітей підліткового віку. 

Основний виклад матеріалу. Аналіз наукових праць А. Прохорова, 

Я. Коломенського, Є. Панько, С. Страхової, М. Велієвої дозволяє стверджувати, 

що здійснення діяльності з соціально-педагогічної корекції агресивності 

підлітків у ЗНЗ має свої особливості. Соціально-педагогічна корекція 

агресивності підлітків повинна бути спрямована, насамперед, на усунення 

причини, яка викликала таку поведінку. Поки не буде з’ясована причина, не 

можна прогнозувати наслідок. Тому планування корекційної роботи з 

агресивними підлітками у шкільному середовищі, на думку Л. Андрюштної [1] 

обов’язково повинно включати з’ясування так званого «соціального анамнезу» 

– вивчення соціального оточення підлітка, його соціального статусу у 

дітейському колективі, стосунків з учителями, з батьками. 

На початкових етапах корекційної роботи не показані групові форми [3], 

Оскільки практично неминучу негативну консолідацію підлітків в групі,  

Після діагностики рівня агресивності та видів акцентуацій характеру 

підлітків, необхідно слідувати етапам корекційної роботи як індивідуальної. 

Особливе місце в корекційній роботі слід приділяти формуванню кола інтересів 
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підлітка на основі особливостей його характеру і здібностей. Необхідно 

прагнути до максимального скорочення періоду вільного часу підлітка за 

рахунок залучення до позитивно формуючих особу занять: читання, самоосвіта, 

заняття музикою, спортом [4]. 

Агресивні підлітки, при всій відмінності їх особових характеристик і 

особливостей поведінки, відрізняються деякими загальними рисами. Так у 

віковій психології до таких рис відносять бідність та примітивність ціннісних 

орієнтацій, відсутність захоплень, вузькість і нестійкість інтересів. У цих дітей, 

як правило, низький рівень інтелектуального розвитку, підвищена навіюваність, 

копіювання, недорозвиненість етичних уявлень. Їм властива емоційна грубість, 

озлобленість, як проти однолітків, так і проти навколишніх дорослих. У таких 

підлітків спостерігається крайня самооцінка (або максимально позитивна, або 

максимально негативна), підвищена тривожність, страх перед широкими 

соціальними контактами, егоцентризм, невміння знаходити вихід з важких 

ситуацій, переважання захисних механізмів над іншими механізмами, 

регулюючими поведінку [2; 3]. Разом з тим серед агресивних підлітків 

зустрічаються і діти добре інтелектуально і соціально розвинені. У них 

агресивність виступає засобом підняття престижу, демонстрація своєї 

самостійності, дорослості. Часто такі підлітки знаходяться по відношенню до 

офіційного керівництва школи в деякій опозиції, що виражається в їх 

підкресленій незалежності від вчителів. Вони претендують на неформальну, але 

авторитетнішу владу, спираючись на свою реальну фізичну силу. 

Л. Андрюшина, Ф. Коломенський, І. Кондракова, С. Страхова визначають 

такі функції корекції особистості підлітка: виховну (відновлення позитивних 

якостей, які переважали у підлітка до появи негативних рис, звернення до 

пам’яті підлітка про його добрих справах); компенсаторна (формування у 

підлітка прагнення компенсувати той чи інший соціальний недолік посиленням 

діяльності в тій галузі, в якій він може добитися успіхів, яка дозволить йому 

реалізувати свої можливості, здібності і, головне, потреба в самоствердженні); 

стимулююча (активізація позитивної соціально корисної предметно-практичної 

діяльності молодшого підлітка; вона здійснюється за допомогою засудження 

або схвалення, тобто зацікавленого, емоційного ставлення до особистості, її 

вчинків); коригуюча (виправлення негативних якостей особистості молодшого 

підлітка і застосування різноманітних методів і методик, спрямованих на 

коригування мотивації, ціннісних орієнтації, установок, поведінки); регулююча 

(спосіб впливу соціальної групи на особистість, що викликає зміни ступеня 

участі останньої у внутрішньо групових процесах і групової діяльності в 

цілому) [1; 4].  

Отже, корекція агресивності підлітка – це соціально-педагогічний 

комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених операцій та процедур, 

спрямованих на регуляцію мотивацій, ціннісних орієнтації, установок і 

поведінки особистості, а через неї – на систему різних внутрішніх спонукань, 

що регулюють і коригують особистісні якості, що характеризують відношення 

до соціальних дій і вчинків [1]. 
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За своїм проявам регуляція корекція розвивається від рівня взаємних 

впливів учасників безпосереднього міжособистісного спілкування до рівня 

активної саморегуляції і самоконтролю. Регулювання та корекція здійснюються 

на основі мобілізації зусиль з метою успішного їх виконання. Тому суттєву 

роль в ній грають вольові особистісні якості підлітка. Вони дозволяють 

особистості мобілізувати внутрішню енергію, проявити активність не тільки за 

сприятливих умов, кризах, конфліктах, але і при зовнішніх перешкодах.  

Для розкриття сутності агресивності, її особливості для дітей молодшого 

підліткового віку розглянемо особливості цього віку (важкий період статевого 

дозрівання та психологічного дороблення,  нестабільність особистості, вольові 

особистісні якості молодшого підлітка). Вони дозволяють особистості 

мобілізувати внутрішню енергію, проявити активність не тільки за сприятливих 

умов, кризах, конфліктах, але і при зовнішніх перешкодах. 

Р. Овчарова виділяє такі етапи корекційної роботи у підліткових групах: 

1) формулювання соціально-психологічної та педагогічної проблеми; 

2) висування гіпотез про причини девіантної поведінки; 3) діагностичний етап 

(виявлення психолого-педагогічних, соціально-економічних проблем підлітків); 

4) вибір методів і технологій корекційної роботи; 5) використання методів, 

методик і технологій корекційної роботи; 6) розробка програми корекційної 

роботи з підлітками; 7) здійснення цієї програми; 8) контроль за ходом та 

ефективністю програми корекції.  

Висновки. Таким чином, розгляд суті поняття корекція, характеристика її 

функцій (виховної, компенсаторної, стимулюючої, коригуючої, регулюючої) та 

етапів (формулювання соціально-психологічної проблеми; висування гіпотез 

про причини; діагностика проблем; вибір і використання методів корекційної 

роботи; розробка і здійснення корекційної роботи; контроль) дозволили 

встановити, що здійснення соціально-педагогічної корекції агресивної повинна 

відбувається не як просте тренування умінь і навичок, не як окремі вправи з 

удосконалення соціально-педагогічної діяльності, а як цілісна осмислена 

діяльність підлітка, яка органічно вписується в систему його повсякденних 

життєвих стосунків. 

У підлітковому віці універсальною формою корекції є гра. Ігрова 

діяльність може бути з успіхом використана як для корекції особистості 

дитини, так і для розвитку його пізнавальних процесів, мовлення, спілкування, 

поведінки у мікросередовищі. Цінність технології соціально-педагогічної 

корекції полягає в тому, що вона дає можливість дитині відчути себе 

перспективним у тій діяльності, яка є для нього особистісно значимою 

Подальшого дослідження потребують вивчення питання підготовки 

майбутніх фахівців соціальної сфери до корекції проявів агресії підлітків. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ПРИЙОМНИХ 

ДІТЕЙ І ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ В УКРАЇНІ 

 

Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, викладач І.О. Шеплякова  

 

У статті розкрито суть та особливості соціального супроводу прийомних 

дітей і прийомних сімей. Розкрито зміст завдань соціального супроводу 

прийомних дітей і прийомних сімей. Визначено основні форми роботи 

соціального працівника щодо реалізації плану соціального супроводу 

прийомних дітей. 

Ключові слова: сирота, діти, позбавлені батьківського піклування, 

прийомна сім’я, прийомні діти, соціальний супровід, соціальний захист, план 

соціального супроводу. 

 

Korkh J.O. Theoretical Aspects of Social Supply of Accepted Children 

and Acceptance Families in Ukraine 

The article deals with the essence and features of social support of adopted 

children and foster families. The content of the tasks of social support of adopted 

children and foster families is revealed. The basic forms of work of a social worker 

concerning implementation of the plan of social support of foster children are 

determined. 

Keywords: orphan, children deprived of parental care, foster family, foster 

children, social support, social protection, social support plan. 

 

Постановка проблеми Загальновідомим є той факт, що тільки сім’я 

здатна забезпечити задоволення основних потреб дитини, забезпечуючи, 

підтримуючи, стимулюючи її стабільний соціальний розвиток. Проте через 

певні соціальні, економічні, морально-психологічні причин (втрата батьків, 

поширення явищ алкоголізму, наркоманії батьків, їх ув’язнення тощо), на жаль, 

далеко не кожна дитина в Україні має можливість виховуватися у середовищі 

рідної сім’ї, набуваючи статус «дитини-сироти» або «дитини, позбавленої 

батьківського піклування». При цьому альтернативою виховання у рідній сім’ї 

для зазначених категорій дітей стають такі сімейні форми влаштування, як 

усиновлення/удочеріння, влаштування під опіку/піклування у сім’ї родичів, а 

також прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. Щодо останніх двох 

форм, то на сьогодні вони набули значного поширення у вітчизняній практиці 

соціальної роботи. Хоча слід зазначити, що, на жаль, влаштування нерідних 

дітей у прийомні сім’ї досить часто призводить до ускладнення взаємовідносин 
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між членами родини. Саме тому ефективне функціонування прийомної сім’ї, 

збереження та відновлення її виховного потенціалу вимагає постійної 

соціальної підтримки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз наукових 

джерел засвідчив, що соціальну роботу з різними категоріями населення, у тому 

числі з дітьми, які залишилися без батьківського піклування, досліджували 

О. Безпалько, С. Архіпова, А. Капська, І. Звєрєва та ін. У педагогічній, зокрема, 

соціально-педагогічній спадщині різні аспекти проблеми дітей-сиріт висвітлено 

у працях В. Ослон, Н. Толстих, А. Прихожан, Дж. Райкус, Р. Хьюз, Л. Волинець 

та ін.; проблеми прийомних дітей розкрито у наукових студіях Г. Бевз, І Пєшої, 

Ж. Петрочко та ін. 

На основі узагальнення вітчизняного і світового досвіду соціальної 

роботи з прийомними сім’ями методичні рекомендації та плани роботи для 

працівників соціальної сфери з визначеною категорією дітей «групи ризику» 

розроблено О. Яременко, Н. Комаровою, Л. Волинець, І. Пєшою та ін. 

Мета статті – визначити поняття ««соціальний супровід прийомних 

дітей» та «соціальний супровід прийомних сімей», розкрити суть, особливості, 

основні завдання та етапи соціального супроводу як технології соціальної 

роботи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведений аналіз наукових 

[1; 2; 3; 4] та нормативно-правових джерел засвідчив, що процес надання 

підтримки прийомним сім’ям здійснюється шляхом соціального супроводу на 

підставі Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого Наказом 

Міністерства соціальної політики в Україні № 318 від 31.03.2016 р. [5].  

При цьому «соціальний супровід прийомних дітей» визначено як вид 

соціальної роботи, систему комплексних заходів для підтримки, реабілітації та 

соціалізації прийомних дітей. 

У свою чергу, встановлено, що соціальний супровід прийомних сімей – 

вид соціальної роботи, система комплексних заходів для підтримки 

сприятливих соціально-економічних та психологічних умов функціонування 

сім’ї, збереження її здатності до виховання прийомних дітей.  

З’ясовано, що учасниками соціального супроводу прийомних дітей та 

прийомних сімей є: представники органів державної влади; соціальні 

працівники; прийомні батьки та їхні діти; прийомні діти; біологічні батьки 

прийомних дітей, родичі; залучені спеціалісти; супервізор. При цьому 

підкреслюється, що всі учасники процесу соціального супроводу мають 

усвідомлювати той факт, що ефективність підтримки прийомних сімей 

залежить від їхньої узгодженої взаємодії, причому принципи такої взаємодії 

основних учасників повинні бути відображені в угоді про влаштування дитини 

у прийомну сім’ю [3, с. 12]. Організацію та здійснення соціального супроводу 

сімейних форм опіки покладено на Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 
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У Державному стандарті соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах, наголошується на тому, що 

основним принципом роботи соціального працівника при здійсненні 

соціального супроводу прийомних дітей є принцип індивідуального підходу до 

кожної дитини, що сприяє її позитивній соціалізації, соціальній реабілітації, 

збереженню здоров’я тощо. 

У той час, як соціальний супровід прийомних сімей ґрунтується на 

принципі співпраці між учасниками процесу для виконання головного завдання 

– соціальної реабілітації та соціалізації прийомних дітей. 

При цьому провідними завданнями соціального супроводу прийомних 

дітей визначені: 

- робота щодо забезпечення вікових потреб дітей; 

- здійснення реабілітаційних заходів (медичних та оздоровчих, 

освітянських, соціальних та правових); 

- захист прав прийомних дітей (майнових, житлових, особистісних); 

- підтримка контактів дитини з її біологічними родичами; 

- залучення різних видів додаткової допомоги для прийомних дітей; 

- підготовка щорічного звіту про стан та розвиток дитини у прийомній 

сім’ї. 

Для виконання поставлених завдань та вирішення нагальних питань 

розвитку прийомної дитини соціальний працівник налагоджує співпрацю з 

різними фахівцями та державними службовцями. 

У свою чергу, завданнями соціального супроводу прийомних сімей є: 

- підтримка здорового соціально-психологічного клімату сім’ї; 

- навчання та посилення виховного потенціалу прийомних батьків; 

- контроль за отриманням батьками державних виплат на утримання 

дитини; 

- формування партнерських стосунків між учасниками соціального 

супроводу; 

- залучення різних видів додаткової допомоги за потребою; 

- захист прав та інтересів прийомних сімей; 

- підготовка щорічного звіту про ефективність функціонування 

прийомної сім’ї.  

Установлено, що основними формами роботи соціального працівника 

щодо реалізації плану соціального супроводу прийомних дітей є: відвідування 

на дому; зустрічі, прогулянки з прийомними дітьми: підтримка телефонних 

контактів (робота щотижневої телефонної години); консультування прийомних 

дітей; організація зустрічей з біологічними родичами і спостереження за 

перебігом цих зустрічей; представлення інтересів прийомних дітей в установах 

та закладах; організація навчальних програм для прийомних дітей; щорічний 

аналіз стану та розвитку прийомних сімей,  

Формами роботи соціального працівника із супроводу прийомної сім’ї є: 

відвідування прийомної сім’ї; підтримка телефонних контактів; організація 

груп взаємопідтримки, спеціальні індивідуальні освітні програми тощо; 
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представництво інтересів прийомних сімей; посередництво при вирішенні 

суперечностей; організація надання матеріальної та інших видів допомоги за 

потребою; щорічний аналіз ефективності функціонування прийомних сімей. 

Соціальний працівник та прийомні батьки є партнерами у наданні опіки 

дитини у прийомній сім’ї. Соціальний працівник є з’єднуючою ланкою між 

державою та прийомними батьками і саме його кваліфікаційна підготовка та 

робота забезпечують компетентне вирішення і узгодження усіх поточних 

питань супроводу прийомної сім’ї. 

З’ясовано, що на початковому етапі функціонування прийомної сім’ї 

здійснюється початкова підтримка, яка потрібна для сприяння адаптації сім’ї і 

прийомної дитини до нових умов проживання, пошуку ефективних способів 

взаємодії. Подальша підтримка спрямована на вирішення проблем розвитку 

прийомної дитини на різних етапах її особистісного становлення, а також 

проблем функціонування сім’ї, які обмежують її можливості в наданні опіки 

прийомній дитині. 

При цьому важливими організаційними заходами з підтримки прийомних 

дітей та прийомних сімей є: аналіз дотримання державних гарантій прийомним 

сім’ям та забезпечення прав прийомних дітей; щорічний огляд функціонування 

сім’ї та розвитку прийомної дитини; організація заходів щодо надання 

благодійної допомоги прийомним сім’ям; сприяння розвитку груп 

взаємодопомоги прийомних батьків (групи зустрічей); організація навчання 

членів прийомних сімей (наприклад, проведення літньої школи для прийомних 

сімей).  

Держава в особі представників відповідних відділів державної 

адміністрації гарантує надання таких видів матеріальної підтримки прийомним 

батькам та забезпечення прав прийомних дітей: вчасних виплат на утримання 

дітей в прийомних сім’ях; дотримання та забезпечення особистісних й 

матеріальних прав прийомних дітей (оздоровлення, безкоштовний проїзний 

квиток, забезпечення житлом, тощо); організації супроводу прийомних сімей 

тощо. 

За результатами аналізу наукових праць [3; 4] та нормативно-правових 

джерел [5] установлено, що план соціального супроводу – це план спільних дій 

соціального працівника та прийомних батьків щодо соціалізації прийомних 

дітей та підтримки прийомних сімей. Він складається соціальними 

працівниками після підписання угоди про влаштування дитини у прийомну 

сім’ю відповідно до визначених завдань і містить у собі дві основні частини. 

Перша частина плану стосується соціального супроводу прийомної 

дитини і містить перелік відповідних дій за такими напрямами: економічний 

супровід; юридично-правовий супровід; психологічний супровід; медичний 

супровід. 

Друга частина плану стосується прийомної сім’ї і містить такі блоки: 

економічний супровід; моніторинг стану прийомної сім’ї; консультативний 

супровід; методично-навчальний супровід; психологічний супровід (за 

потребою). 
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Початковий план соціального супроводу складається на перший місяць 

існування прийомної сім’ї, враховуючи найбільш гострі проблеми, які 

потребують термінового вирішення, далі розробляється план супроводу на 

півріччя. У подальшому складається щорічний план соціального супроводу. 

Висновки. Позитивним результатом влаштування дитини у прийомну 

сім’ю можливість виховання у сімейному оточенні, забезпечення її 

першочергових потреб, а також формування здатності до їх самостійного 

забезпечення у майбутньому. А, отже, стратегічним напрямом соціального 

супроводу прийомної дитини та прийомної сім’ї має стати визначення 

перспектив подальшого влаштування дитини після досягнення нею повноліття 

– працевлаштування, забезпечення житлом, продовження освіти.  

 
Список використаних джерел: 

1. Бевз Г. М., Пєша І. В. Дитина в прийомній сім’ї: нотатки психолога / за заг. ред. 

О. О. Яременка. Київ: Український ін-т соц. досл., 2001. 101 с. 

2. Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо підготовки прийомних батьків 

/ Н. М. Комарова, Л. С. Волинець, Н. В. Салабай, І. В. Пєша, Г М. Бевз. Київ: 

«Студцентр», 1998. 128 с. 

3. Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального супроводу 

прийомних сімей / Н. М. Комарова, Г. М. Бевз, Л. С. Волинець та ін. Київ: 

Український ін-т соціальних досліджень, 1999. 103 с. 

4. Прийомна сім’я: оцінка ефективності опіки: [метод. рекоменд. для соц. працівників] / 

О. О. Яременко [та ін.]; за ред. Т. М. Тележенко. Київ: Український ін-т соц. досл., 

2000. 78 с. 

5. Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах: Наказ Міністерства соціальної 

політики в Україні № 318 від 31.03.2016 р URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0621-16. 

 

Лепейко А.С. 

 

ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ПІДЛІТКІВ 

 

Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Н.О. Єсіна  

 

У статті висвітлено результати діагностичного дослідження рівня 

готовності майбутнього соціального педагога до профілактики девіантної 

поведінки підлітків; уточнено критерії діагностики рівня готовності 

майбутнього соціального педагога; застосовано різноманітні діагностичні 

процедури для визначення рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до 

профілактики девіантної поведінки підлітків; запропоновано заходи для 

підвищення рівня підготовки майбутнього спеціаліста до роботи з підлітками 

схильними до девіантної поведінки. 

Ключові слова: професійна підготовка, соціальний педагог, 

профілактика, девіантна поведінка, рівень готовності. 
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Lepeiko A.С. Dignosis of the level of Readiness of Future Social Pedagogues 

to Prevention of Deviant Behavior of Teenagers 

The article highlights the results of the diagnostic study of the readiness level 

of the future social pedagogue for the prevention of deviant behavior of adolescents; 

the criteria for diagnosing the level of readiness of the future social pedagogue are 

specified; various diagnostic procedures are used to determine the level of readiness 

of future social educators for the prevention of deviant behavior of adolescents. It is 

proposed measures to improve the training of a future specialist to work with 

adolescents prone to deviant behavior. 

Keywords: professional training, social teacher, prevention of deviant 

behavior, readiness level. 

 

Постановка проблеми. Зміни, що стрімко відбуваються в нашому 

суспільстві обумовили виникнення ряду соціальних проблем, які потребують 

нагального вирішення. Однією з таких проблем є розвиток девіантної поведінки 

серед підлітків. У зв’язку з цим, в соціальній педагогіці виникає гостра потреба 

у підготовці майбутніх соціальних педагогів до профілактики девіантної 

поведінки підлітків.  

Таким чином, дослідивши рівень готовності та шляхи підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до профілактики девіантної поведінки 

підлітків, ми зможемо простежити тенденції до вдосконалення напрямів 

вирішення цієї проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури 

засвідчує, що проблемою підготовки майбутніх соціальних педагогів 

займаються такі науковці, як: І. Звєрєва [3], А. Капська [4]; аспектами 

практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної 

діяльності З. Фалинської [11]; питаннями профілактики девіантної поведінки 

підлітків С. Лобанова [5], Н. Максимова [6], В. Оржеховська [8], А. Печенюк 

[9], Л. Шнейдер [13]. 

Метою статті є вивчення рівня готовності майбутніх соціальних 

педагогів до профілактики девіантної поведінки підлітків. 

Виклад основного матеріалу. З метою виявлення рівня готовності 

майбутніх соціальних педагогів до профілактики девіантної поведінки підлітків 

серед студентів ХНПУ імені Г.С. Сковороди, спеціальності «Соціальна робота» 

була здійснена діагностична перевірка, у ході якої нам стало відомо основні 

проблеми в підготовці майбутнього спеціаліста до професійної діяльності.  

Для діагностування рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до 

профілактики девіантної поведінки підлітків було використано метод 

тестування [1].  

Дослідження відбувалося за такими критеріями, як: когнітивний 

(усвідомлення ризиків роботи та знань внутрішніх потенціалів власної 

особистості), мотиваційний (виявлення внутрішніх і зовнішніх мотивів роботи з 

підлітками схильними до девіантної поведінки), діяльнісний (визначення вмінь 

і навичок потрібних у роботі з запобігання девіації) [6, с. 97].  
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Отже, для того аби перевірити усвідомлення студентами внутрішньої 

готовності до ризиків роботи з підлітками, які схильні до девіантної поведінки 

та з метою виявлення особистих потенціалів було проведено методики «Оцінка 

власного потенціалу «емоційного вигорання» [10] та «Діагностика вольового 

потенціалу» [12]. За їхніми результатами стало відомо, що показники рівня 

стресостійкості та саморегуляції; вміння приймати швидкі, але зважені рішення 

в складних соціально-педагогічних ситуаціях; вольового потенціалу лише у 

44,2 % опитаних зі студентської групи становить середній рівень, у інших він 

занадто низький (що обумовлено боязню до стресових ситуацій та 

неготовністю самостійно приймати важливі рішення). 

Для визначення прагнення студентів до оволодіння професією та 

бажанням працювати за спеціальністю було застосовано «Тест-опитувальник 

для визначення рівня професійної спрямованості студентів» [2]. Діагностування 

виявило, що високий рівень показали 11,7 % респондентів, середній – 17,6 %, 

відповідно низький – 70,7 %. Зазначені показники свідчать, що відбувається 

зниження усвідомлення важливості професії, у зв’язку з цим падає рівень 

засвоєння студентами потрібних знань, вмінь і навичок для професійної 

діяльності.  

Подібні тенденції вимагають ознайомлення з мотивами професійної 

підготовки кожного окремого студента. Тому проведене тестування на 

діагностику мотивації до успіху Т. Елерса [10] дозволило виявити рівень 

запитів студента до саморозвитку та самореалізації у професійній діяльності та 

бажання майбутнього спеціаліста до міжособистісної взаємодії з підлітками 

схильними до девіантної поведінки. Вивчення даного аспекту підтвердило 

позитивне ставлення та прагнення майбутнього соціального педагога до роботи 

з такими підлітками, а також високу мотивацію при досягненні результату 

професійної діяльності.  

Одним з завдань підготовки майбутніх соціальних педагогів є створення 

умов до розкриття та подальшого розвитку творчого потенціалу особистості, 

вироблення вміння налагоджувати довірливі відносини під час спілкування та 

спільної діяльності з підлітками. Тому для визначення комунікативних та 

організаторських здібностей, креативності мислення було використано 

методики «Виявлення комунікативних та організаторських здібностей»[10] і 

«Який Ваш креативний потенціал?» [7, с.17]. Результати діагностування 

засвідчують, що кожен опитаний студент має високий рівень творчих 

здібностей, які допомагають у вирішенні професійних завдань соціального 

педагога. В свою чергу, проведення анкетування показало, що студенти мають 

середній рівень готовності до роботи з підлітками схильними до девіантної 

поведінки. 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що проведений аналіз 

діагностичного дослідження підкреслює важливість вдосконалення засобів 

підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики девіантної 

поведінки підлітків.  
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За таких умов, нами було запропоновано комплекс заходів, які 

сприятимуть цілеспрямованій підготовці майбутнього фахівця до профілактики 

девіантної поведінки підлітків.  

Проведення круглих столів на теми «Шляхи вдосконалення підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до профілактики девіантної поведінки 

підлітків» та «Ризики в роботі з підлітками схильними до девіації» допоможуть 

дослідити нові напрями і засоби підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

запобігання розвитку девіантної поведінки та скласти уявлення про складнощі 

соціально-педагогічної діяльності з підлітками схильними до девіації [5]. 

Запобігання розвитку проявів форм девіантної поведінки та зниження 

впливів зовнішніх факторів на їх розвиток стане можливим при розгляді і 

обговоренні основних причин виникнення цієї проблеми. Цьому сприятиме 

проведення дискусії «Девіантна поведінка підлітків: причини розвитку та 

засоби запобігання».  

Розгляд наукових доповідей під час наукової конференції «Питання 

підготовки майбутнього соціального педагога до профілактики девіантної 

поведінки підлітків» зверне увагу на потреби і інтереси студентів в аспекті 

теоретичної і практичної підготовки майбутнього фахівця; ознайомить 

учасників зі шляхами поліпшення цього процесу; допоможе скласти уявлення 

про переваги і недоліки підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

профілактики девіантної поведінки підлітків; розкриє рівень підготовленості 

майбутнього спеціаліста до роботи з підлітками за створених професійно-

орієнтованих та науково-практичних умов навчання студента [4, с.13]. 

Рольова гра «Вирішити тут і зараз» надасть можливість створити умови 

для опрацювання реальних соціально-педагогічних ситуацій, які потребують 

негайного вирішення, що спонукає майбутнього спеціаліста застосовувати 

відомі і набутті ним професійні знання, вміння і навички. При цьому студент 

виробляє свій стиль спілкування з клієнтом, знаходить підходи до становлення 

довірливих відносин та вчиться стримувати свої почуття і емоції [13]. 

Під час підготовки студентів варто враховувати психологічне ставлення 

майбутнього соціального педагога до своєї роботи та контингенту, з яким він 

працює, психологічну готовність зіштовхнутися зі складнощами профілактики 

девіантної поведінки підлітків сам на сам. Тому слід проводити такі тренінгові 

заняття, як: «Методика подолання емоційного вигорання спеціаліста соціальної 

сфери», «Контроль власних почуттів та емоцій», «Вирішення нестандартних 

соціально-педагогічних ситуацій». Всі вони покликані вирішити внутрішні 

психологічні проблеми майбутнього фахівця, не допустити розвитку страху 

перед професією та виконанням професійних завдань. 

Навчальні екскурсії до спеціалізованих установ денного та постійного 

перебування дітей схильних до девіантної поведінки формуватимуть уявлення 

про форми і методи профілактики і корекції проявів девіацій, сприятимуть 

усвідомленню наслідків розвитку девіації у підлітків та дозволять на практиці 

застосовувати набутті та опановувати нові вміння і навички роботи з підлітками 

схильними до девіантної поведінки [8, с.435]. 
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Відкриття студентського наукового товариства з питань вивчення 

проблем підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики 

девіантної поведінки підлітків сприятиме оптимізації вирішення проблем 

вдосконалення і змін у процесі навчання студентів, враховуючи орієнтацію 

теорії і практики професійної підготовки майбутнього фахівця на конкретну 

спеціалізацію. 

Все вищезазначене вказує на те, що в наявності вищих навчальних 

закладів, які займаються підготовкою фахівців соціальної сфери, безліч 

можливостей для налагодження якісної роботи з підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до профілактики девіантної поведінки підлітків. 

Висновки. Отже, проведена діагностика рівня готовності майбутнього 

соціального педагога до профілактики девіантної поведінки підлітків засвідчує, 

що процес професійної підготовки фахівця до виконання професійних завдань 

потребує значного доопрацювання, а подекуди  введення нових засобів 

навчання, орієнтації цього процесу на науково-дослідницьку і практичну 

діяльність, в якій студент буде проявляти самостійність; твердість характеру; 

гнучкість, оригінальність і креативність мислення; задіюватиме особистісний та 

творчий потенціал; розвине навички міжособистісного спілкування. 
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У статті представлено аналіз сутності підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до профілактики насильства та жорстокого поводження батьків щодо 

дітей. Охарактеризовано зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

профілактики насильства та жорстокого поводження батьків щодо дітей на 

основі соціально-педагогічної літератури. 

Ключові слова: жорстоке поводження з дітьми з боку батьків, завдання 

соціального педагога, підготовка майбутніх соціальних педагогів, 

загальноосвітній навчальний заклад, зміст підготовки. 

 

Lyashko A.Yu. Theoretical Aspects of Preparing Future Social Teachers to 

Prevent Violence and Cruel Treatment of Parents against Children in a School. 

The article presents the analysis of the nature of training future social teachers 

for prevention of violence and abuse of parents against children. The author 

characterizes the content of training future social teachers for prevention of violence 

and abuse of parents against children on the basis of socio-pedagogical literature. 

Keywords: cruel treatment of children by parents, the task of the social teacher, 

training of future social teachers, content of the training. 

 

Постановка проблеми. Сучасні погляди суспільства на виховання, 

нетерпимість до насильства над дітьми і занедбаності батьками сформувались 

відносно недавно. Насильство над дітьми існувало у всі часи і виникало значно 

частіше в попередніх поколіннях, ніж сьогодні. Щоб не допускати явища 

насильства у родині необхідно проводити профілактичну роботу, що має свою 

ефективність при залученні фахівців. Одним з таких фахівців у 

загальноосвітніх навчальних закладах є соціальний педагог. Профілактика 

насильства над дітьми в сім’ї потребує соціальних педагогів високого рівня 

кваліфікації. Соціально-педагогічну роботу треба здійснювати за такими 

напрямами: налагодження контактів та надання підтримки жертвам насильства; 

створення атмосфери безпеки та довіри; розробка й реалізація корекційних 

програм; здійснення правової просвіти дітей; взаємодія з правоохоронними 

органами, службами соціального захисту, медичними закладами тощо. Знаючи 

причини насильства в родині, чинники, які призводять до виникнення 

жорстокого ставлення до дітей у сім’ї з боку батьків, соціальний педагог зможе 

попередити вияви домашнього насильства. А щоб він діяв на високому рівні 

потрібно займатися підготовкою майбутніх соціальних педагогів. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми жорстокого 

поводження з дітьми вивчає плеяда вчених. Пошук соціально-педагогічних 

умов, причин і факторів виникнення насильства над дітьми досліджують такі 

вчені, як А Барило, Т. Гончарова, О. Коломієць, С. Тунтуєва.  

У педагогічній спадщині тема профілактики насильства та жорстокого 

поводження щодо дітей представлена у працях: Г. Біляченко, В. Головня, 

Т. Грушко, Н. Зобенко, О. Кочемировська, І. Мачуська, А. Михайловська, 

А. Стромило та ін.  

Правові, соціальні, психологічні та медичні аспекти попередження 

насильства в сім’ї представлені у працях В. Бондаровської, О. Кочемировської, 

Г. Лактіонової, Ю. Онишко, Р. Хаар, Г. Христова та ін.  

Розробляють методичні рекомендації та корекційні програми для 

працівників соціальної сфери, використовуючи вітчизняний і світовий досвід, 

С. Буров, І. Дубиніна, В. Міленко, С. Мосієнко, Ю. Онишко, Л. Смислова, 

М. Ясиновська та ін.  

Щодо ролі соціального педагога у виявлені та профілактиці насильства та 

жорстокого поводження над дітьми займаються такі науковці, як 

О. Бєлоліпцева, І. Веретенко, В. Гуріч, І. Жаркова та ін. 

Підготовці майбутніх соціальних педагогів до профілактики насильства 

та жорстокого поводження щодо дітей присвячено праці: І. Голованової, 

О. Куторжевської, В. Поліщук та ін. 

Аналіз соціально-педагогічної літератури свідчить, що на сучасному етапі 

недостатньо приділяють увагу підготовці соціальних педагогів здатних 

здійснювати профілактику насильства та жорстокого поводження батьків щодо 

дітей у загальноосвітньому начальному закладі. 

Мета статті – на основі аналізу соціально-педагогічної літератури 

виявити та охарактеризувати зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів 

допрофілактики насильства та жорстокого поводження батьків щодо дітей. 

Виклад основного матеріалу. Щоб підготувати майбутніх соціальних 

педагогів до захисту прав дитини, вони повинні бути в курсі того, що діти є 

незахищеними та вразливими частинами суспільства, повністю залежні від 

дорослих, через які діти стають жертвами домашнього насильства і 

жорстокістю батьків над дітьми. Право людини на захист від усіх форм 

насильства гарантується ст. 28 і 52 Конституції України, згідно з якими ніхто, у 

тому числі дитина, не може бути підданий катуванню, жорстокому, 

нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню [1]. 

Жорстоке поводження з дітьми з боку батьків – досить широке та 

емоційно забарвлене поняття. Вона охоплює весь спектр поведінки і 

несприятливих дій батьків, вихователів, людей, які мають значну перевагу над 

дитиною, і що це залежить від того, що призводить або може призвести до 

порушення будь-якого аспекту благополуччя дитини. Дії дорослих можуть 

варіювати ступінь негативізму від незначних помилок у вихованні крайньої 

жорстокості і насильства з особливою жорстокістю. Це можуть бути як активні 

дії дорослих, так і пасивні, тобто, відсутність коштів, основних, необхідних 
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умов для життя та розвитку дитини, нездатність задовольнити основні потреби 

дитини, залишаючи її в небезпеці або без належного нагляду за дитиною  тощо. 

Це може бути одночасно фізичне, психічне, економічне, сексуальне насильство, 

нехтування основними потребами так і надмірний догляд, фанатична любов, що 

заважають нормальній адаптації дитини в життя, розвиток його незалежності 

тощо [2]. 

У ході підготовки студентів, щоб вирішити цю проблему, потрібно 

пам’ятати, що робота з сім’єю є делікатним питанням, вона має свої 

особливості. Завдання соціального педагога полягає в сприянні відновленню 

почуття безпеки, взаємної поваги, взаєморозуміння в сім’ї. Він повинен бути 

твердо переконаний в тому, що його дії є правильними, бути в змозі чітко 

сформулювати свої цілі і завдання, над якими він буде працювати, щоб 

зосередитися на допомозі і захисту, в яких родина відчуває найбільші 

ускладнення і що є причиною неадекватного поводження з дитиною.  

Важливим завданням для соціального педагога є своєчасність виявлення 

сімей, особливо дітей, які потребують державної допомоги та підтримки. 

Підставою для роботи соціального педагога з сім’єю з метою підвищення 

ефективності щодо виховання дітей повинні виступати знання об’єктивних 

умов, які дозволяють це здійснити. Такими умовами є засвоєння дорослими 

членами сім’ї базових знань, формування навичок та умінь, які необхідні для  

здійснення виховання дітей в сім’ї; встановлення і розвиток взаєморозуміння, 

взаємодопомоги, взаємоповаги між людьми похилого віку та молодшими 

членами сім’ї. Це важливо для соціального педагога, щоб знати справжню 

картину життя кожної родини і поточний стан психологічної і педагогічної 

підготовки батьків, щоб отримати батьківські функції. Для цього необхідно 

мати інформацію про: ставлення батьків до виховання дітей, психолого-

педагогічні та правові знання, засвоєння відповідних навичок і умінь, щоб 

знати потреби, інтереси, прагнення батьків і дітей, характеристики різних типів 

сімей, різні соціальні статуси у відносинах між дорослими та дітьми. Найбільш 

важливими є знання про гострі проблеми сучасної сім’ї, які зачіпають інтереси і 

права дитини в сім’ї. 

Для успішного виконання намічених шляхів студенти − майбутні 

соціальні педагоги повинні бути добре теоретично і практично підготовленими. 

Необхідні знання студенти отримують під час лекційних курсів і підготовки до 

практичних та семінарських занять. 

Студенти знайомляться з правовими та організаційними основами щодо 

профілактики насильства в сім’ї, а також інформацією про організації, які 

вживають заходів, щоб запобігти цьому явищу, яке підпадає під закон України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству», з основними 

принципами Декларації про права дитини і основними положеннями Конвенції 

про права дитини. Студенти вивчають і аналізують основні положення 

міжнародно-правових актів і законодавства України щодо запобігання 

жорстокого поводження з дітьми. Визнання складності цієї проблеми сприяє 

вивчення історії формування прав дитини та поступового наближення 
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суспільства до розуміння недостатності певних поглядів на виховання дитини і 

ставлення до нього. В процесі підготовки повідомлень, тез, доповідей, 

рефератів, студентами поглиблюється і розширюється отримані знання, вони 

навчаються шукати інформацію, яка необхідна для виконання цього завдання 

самостійно, що сприяє розвитку здатності не відступати від ситуацій, які не 

мають рішення.  

Велика увага приділяється проблемам соціальної та педагогічної 

діагностики жорстокого поводження батьків з дітьми, вивчення відносин між 

батьками та дітьми, способами виховання дітей, стилів взаємодії, лідерства 

шляхом спостереження, інтерв’ювання, анкетування, тестування, застосування 

проективних методик тощо. Студенти отримують знання про фактори, які 

можуть призвести до жорстокого поводження з боку батьків над дітьми, про 

види жорстокого поводження, насильства, зневаги потребами дитини. Знання 

головних ознак поведінки дитини і батьків із зазначенням можливої 

ненавмисної поведінки дорослих дає студентам уявлення про показники 

розвитку спостережної програми з вивчення взаємин між батьками і дітьми. 

Студенти перевіряють отримані знання під керівництвом наукового керівника в 

процесі проведення практичної частини курсових робіт з цього питання. 

Мотиваційний компонент забезпечує обізнаність студента щодо всіх 

негативних наслідків для дитини: потрапляння в несприятливі умови 

виховання, переживання травми, жорстокого поводження з нею, сексуальну і 

економічну експлуатацію, фізичні покарання, постійну критику, приниження, 

заперечення та інші дії дорослих, що спричинюють  різні проблеми не лише в 

дитинстві, але і в подальшому дорослому віці. Науковці звертають увагу, що 

жорстоке поводження з дітьми може бути одним з факторів, що зумовлюють 

безпритульність, девіантну і образливу поведінку, проституцію, наркоманію, 

алкоголізм та інші пристрасті, емоційну байдужість, агресію [3]. 

Важливим під час проведення практичних занять є акцент на основні 

практичні навички студентів при вирішенні проблемних ситуацій, виконуючи 

творчі завдання, моделювання проблемних завдань та ситуацій. 

Вдосконалюють та збагачують свої вміння майбутні соціальні педагоги 

під час проходження соціально-педагогічної практики. У системі підготовки 

соціальних педагогів до попередження жорстокого поводження з дітьми 

соціально-педагогічна практика є зв’язуючою ланкою між теоретичним 

навчанням та їх самостійною роботою, надає досвід практичної діяльності. 

Робота проводиться в умовах, максимально наближених до реальних. У ході 

проходження соціально-педагогічної практики студенти проводять соціально-

педагогічну діагностику із застосуванням різноманітних методик для 

отримання достовірної інформації, причин виникнення проблемної ситуації та 

визначення подальшої роботи з родиною, дітьми, батьками. 

Висновки. На підставі аналізу соціально-педагогічної літератури 

виявлено та схарактеризовано зміст підготовки студентів – майбутніх 

соціальних педагогів до профілактики насильства та жорстокого поводження 

батьків щодо дітей. Установлено, що необхідною є не лише теоретична 
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підготовка, що забезпечує ґрунтовними знаннями, але й практична апробація 

сформованих умінь та навичок під час проходження практики та проведення 

науково-дослідницької роботи. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО 

ДІЯЛЬНОСТІ У ЗНЗ З ДІТЬМИ, БАТЬКИ ЯКИХ РОЗЛУЧИЛИСЯ 

 

Науковий керівник - кандидат педагогічних наук , доцент Н.О. Єсіна 

 

У статті розкрито поняття «сім’я», «неповна сім’я», «соціально-

педагогічна робота»; визначені основні проблеми дітей, батьки яких 

розлучились; дано авторське визначення поняття «сім’я»; розкриті основні 

аспекти соціально-педагогічної роботи з дітьми, батьки яких розлучились.  

Ключові слова: сім’я, неповна сім’я, розлучення, соціально-педагогічна 

робота. 

 

Nigievich O.A. Training of Future Social Workers to Activities with 

Children of Divorced Family in School 

The article describes the concept of "family", "incomplete family", "social - 

pedagogical work"; identified the main problems of children whose parents were 

divorced; given author’s definition of the concept of "family". The main aspects of 

social - pedagogical work are revealed with children whose parents have been 

divorced. 

Keywords: family, incomplete family, divorce, social-pedagogical work. 

 

Постановка проблеми. Сім’я - це основа збереження культури, етичних 

норм, традицій народу, основа суспільства та всебічної підтримки особистості. 

Усі людські проблеми починаються і закінчуються у сім’ї. Сучасна сім’я 

недостатньо справляється з функціями інституту первинної соціалізації дитини 

з низки різних причин, а саме: матеріальні і психолого-педагогічні проблеми, 

зміна ціннісних орієнтацій, втрата стабільності й історичної значущості 

функцій сім’ї, цивільні шлюби, неповні, кризові сім’ї, позбавлення батьківських 

прав, поширення соціального сирітства, насилля в сім’ї, розлучення. 
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Розлучення – це подвійна травматична подія у житті дитини, що зумовлює 

динаміку негативних явищ: напружену атмосферу в сім’ї внаслідок 

дестабілізації емоційних стосунків між подружжям, та стосунків між дітьми та 

батьками після розлучення. У даній ситуації, особливо актуальною стає 

проблема роботи з такими дітьми. Все це і зумовлює необхідність фахової 

підготовки майбутніх соціальних працівників до діяльності з дітьми батьки, 

яких розлучились. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз психолого-

педагогічної літератури дозволив встановити, що проблемою сім’ї займалися 

(Т. Алєксєєнко [1], О. Безпалько [2], І. Трубавіна [7]), неповної сім’ї 

(І. Дементьєва [3], М. Стуколова [6], І. Трубавіна [7]), соціально-педагогічної 

роботи з дітьми, батьки яких розлучились (О. Карпенко [4], В. Костів [5]).  

Метою статті є дослідження особливостей соціально-педагогічної роботи 

з дітьми батьки, яких розлучились. 

Виклад основного матеріалу. Протягом усього життєвого шляху 

особистості сім’я є тим найближчим мікросоціальним оточенням, яке 

опосередковує і визначає своєрідність її життєдіяльності, тому сім’я виступає 

провідним мікрофактором соціалізації особистості. Основні соціалізуючи 

функції сім’ї, передусім, полягають у забезпеченні фізичного та емоційного 

розвитку індивіда; формуванні статевої ідентифікації дитини; її розумовому 

розвитку та розвитку здібностей і потенційних можливостей; забезпеченні 

дитині почуття захищеності; формуванні ціннісних орієнтацій особистості; 

оволодінні дитиною основними соціальними нормами. 

У соціально-педагогічній науці немає єдиного підходу до визначення 

поняття «сім я». 

Т. Алєксєєнко визначає сім’ю як динамічну малу групу людей, які разом 

проживають, пов’язані родинними відносинами (шлюбу, кровної спорідненості, 

усиновлення, опіки), спільністю формування і задоволення соціально-

економічних та інших потреб, взаємною моральною відповідальністю [1]. 

На думку, І. Трубавіної  сім’я – це мала соціальна група, що складається з 

поєднаних шлюбом чоловіка та жінки, їхніх дітей (власних або усиновлених), 

інших осіб, пов’язаних родинними зв’язками з подружжям, кровних 

родичів [7]. 

Ми вважаємо, що сім’я – це соціальна група, яка складається з людей, які 

зазвичай перебувають у шлюбних або кровних стосунках і здійснюють свою 

життєдіяльність на основі спільного економічного, побутового, морально-

психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей. Одним із 

різновидів сім’ї є неповна сім’я. До неї відносяться сім’ї, у яких батьки 

розлучились. Діти, які пережили розлучення своїх батьків або розлучення і 

повторний шлюб одного з батьків, піддаються порівняно більшому ризику 

зіткнутися з психологічними проблемами, ніж діти з міцних сімей.  

Так, за твердженням М. Стуколової, у неповних сім’ях частіше, ніж у 

звичайних сім’ях, присутні авторитарні або занадто ліберальні відносини [6, 

с.26].  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Загалом же, характер розлучення батьків може по-різному впливати на 

психологічний стан дитини. Зокрема, найбільш травмуючою є ситуація, коли 

батьки втягують дитину у конфлікт, намагаючись перетягнути її на чиюсь 

сторону.  

На адаптацію дитини до розлучення батьків значним чином впливає їх 

уміння пристосуватися до нової ситуації: чим більше занепокоєння відчувають 

батько і мати, тим імовірніше, що душевну рівновагу у дитини також буде 

порушено.  

Багатьма науковцями виявлено, що «схильність до розлучень» часто 

передається з покоління в покоління, тобто люди, чиї батьки розлучилися, 

розлучаються частіше за тих, хто виховувався у міцній сім’ї. Одне з пояснень 

цьому криється в тому, що діти розлучених батьків, вступаючи в шлюб, уже 

мають уявлення про можливість розлучення і, відповідно, знижене почуття 

відповідальності по відношенню до подружніх обов’язків [6, с.16].  

Соціально-педагогічна робота – це різновид соціально-педагогічної 

діяльності, що здійснюється в певній соціальній інституції та спрямована на 

точно визначений об’єкт впливу [2]. 

Соціально-педагогічна робота з сім’ями, у яких батьки розлучились, 

поєднує у собі декілька аспектів, що характеризує її як єдність таких 

складників. 

Соціальному працівнику, який працює з такою сім’єю потрібно провести 

реабілітаційну роботу з матерями і дітьми після розлучення, допомогти 

впоратися з життєвими труднощами, розв’язати питання, що стосуються 

інтересів дитини.  

У більшості випадків батько лише сплачує аліменти і не цікавиться 

дитиною. У таких випадках його слід запросити до школи чи соціальної служби 

і пояснити, що дитині молодшого та підліткового віку потрібна не лише 

матеріальна допомога, а й батьківська підтримка та порада. Слід наголосити на 

тому, що батько має великий вплив на формування особистості дитини. 

Можливо, саме така розмова із соціальною службою змінить подальшу долю 

кожної дитини.  

Ще однією із проблем, з якою стікається соціальний працівник це, коли 

мати категорично проти, щоб дитина спілкувалася чи бачилася з батьком, 

думаючи, що він погано впливає на виховання чи нервову систему дитини. 

Вона не замислюється, що в даному випадку саме вона може негативно 

вплинути на психіку та емоційний стан дитини. Матері слід пояснити, що якщо 

дитина хоче бачитися з батьком, то лише своєю волею вона не може 

заборонити їй робити це. При розлученні батьки мають рівні права на 

виховання дитини і такі суперечливі питання можна з легкістю вирішити за 

допомогою соціальних служб чи органів опіки та піклування. Задача 

соціального працівника полягає в тому, аби допомогти батькові і матері знайти 

спільну мову заради дитини. Так чи інакше, дитина шукатиме спілкування з 

батьком потай, а це може позначитися на її здоров’ї і призведе до нервових 

зривів. Дуже важливо, аби мати і батько домовилися між собою і не 
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налаштовували дитину один проти одного. Необхідно наголосити також на 

тому, що вони не повинні надто опікуватись над сином чи донькою. 

Контролюючи кожний їхній крок, вони не зможуть виховати в них здатність до 

прийняття самостійних рішень. Потрібно встановити демократичні стосунки, 

відмовитися від надмірного контролю, проявити більше довіри [3, c. 17]. 

Досить важко працювати соціальним службам із одинокими матерями. 

Такі жінки, як правило, перебувають у постійному стресі і це відбивається не 

лише на їхньому самопочутті, а й на вихованні дитини. Діти з таких сімей часто 

страждають від нестачі спілкування, недогляду та зовсім не знають батька. Це 

негативно позначається на їхньому спілкуванні в дитячому садочку, школі, 

інших навчальних закладах. Особливо потерпають від відсутності батька в сім’ї 

хлопчики, бо як правило жінки не настільки тверді і рішучі у своєму вихованні 

як чоловіки. Ми не можемо судити жінок, які вирішили ростити дитину 

самостійно, так як існують різноманітні причини та пояснення такому рішенню. 

Соціальний працівник повинен зважити на те, що такі жінки не люблять, коли 

цікавляться їхнім сімейним станом, хоча і потребують професійних порад. 

Тому, якщо мати не хоче йти на контакт, спеціаліст із соціальної роботи може, 

принаймні, допомогти дитині і залучити її до занять у гуртках та секціях 

безкоштовно. Зовсім недосліджене явище коли батько виховує дитину сам і, як 

показують дослідження, він зовсім непогано може впоратися з батьківськими 

обов’язками. Напруга може виникнути у тих сім’ях, де мати не цікавиться 

дитиною, веде неправильний спосіб життя, або створила нову сім’ю, в якій 

живе благополучно. Тоді дитина звинувачує себе у розлученні батьків і 

відчуває ненависть до матері, а потім і до інших жінок [4, 132].  

Висновок. З усього вищесказаного ми можемо зробити висновок, що 

сім’ї, у яких батьки розлучились мають багато проблем і труднощів, які важко 

вирішити без допомоги соціальних спеціалістів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІСТОВОГО ДОЗВІЛЛЯ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ У БУДИНКАХ ТВОРЧОСТІ 

 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Н.Д. Кабусь 

 

У статті визначено основні напрями діяльності соціального педагога з 

організації змістового дозвілля молодших школярів у будинках творчості; 

обґрунтовано технологію організації такої діяльності (з етапами: мотиваційний, 

пізнавально-перетворювальний і креативно-ціннісний), спрямовану на розвиток 

духовно-творчого потенціалу дітей, їхнього прагнення до самоствердження 

через позитивні вчинки; наголошено на важливості формування мотиваційно-

ціннісної, когнітивної та діяльнісно-практичної готовності майбутніх 

соціальних педагогів до даного виду роботи. 

Ключові слова: організація змістового дозвілля, молодші школярі, 

будинок творчості, соціальний педагог, технологія. 

 

Nesterenko V.V. Theoretical Issues of Future Social Teachers’ Training to 

the Organization of Leisure Activities of Junior Schoolchildren in the Buildings 

of Children’s Creativity.  

The article defines the main directions of activity of social teacher in organizing 

of leisure activities of junior schoolchildren in the buildings of children’s creativity. 

There has been substantiated the technology of such activity organization (with 

stages: motivational, cognitive-transformative and creative-value-oriented), which is 

aimed at the development of spiritual and creative potential of children, their desire 

for self-affirmation through positive actions. The importance of forming the 

motivational-value, cognitive and activity-practical readiness of future social teachers 

for this type of work has been emphasized. 

Keywords: organization of leisure activities, junior schoolchildren, the 

buildings of children’s creativity, social teachers, technology. 

 

Актуальність дослідження. Організація змістового дозвілля дітей 

починаючи з молодшого шкільного віку, спрямованого на розвиток їхніх 

творчих здібностей, формування гуманістичної спрямованості, важливих 

моральних якостей, ціннісного ставлення до себе, інших людей, природи, 

культури, світу в цілому, розвиток емоціонально-естетичного, інтелектуального 

потенціалу, соціо-комунікативної культури дітей, є одним із найактуальніших 

завдань в контексті розвитку високоморальної відповідальної творчої 

особистості, здатної до самореалізації на благо суспільства.  

Якнайсприятливіші умови для організації такого дозвілля створюються 

завдяки діяльності позашкільних закладів, зокрема будинків творчості, що 

мають найширші можливості для всебічного гармонійного творчого розвитку 
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дітей та молоді, виявлення й реалізації їхніх талантів та здібностей, розвитку в 

них позитивних прагнень, бажання до самореалізації й самоствердження у 

різних видах творчої діяльності. Долучення дітей до гурткових занять сприяє 

активному зануренню підростаючої особистості до важливих для її позитивного 

розвитку видів діяльності – пізнавальної, творчої, комунікативної, ціннісно-

орієнтованої. Більш неформальна, порівняно з навчальним закладом, атмосфера 

спілкування й найширші можливості для вибору заняття до душі, можливість 

досягти у ньому значущих видимих результатів, брати участь у творчих 

майстернях, конкурсах, виставах надзвичайно позитивно впливає на 

становлення підростаючої особистості. 

Як свідчить аналіз нормативної бази [2], організацію змістового дозвілля 

дітей у будинках творчості здійснюють різні суб’єкти – директор, заступники 

директора, педагогічні працівники, психологи, керівники гуртків, в тому числі 

соціальні педагоги, які можуть бути керівниками гуртків соціально-

реабілітаційного чи іншого напряму, а також виконувати широкий спектр 

інших функцій соціально-педагогічного характеру, що потребує відповідної 

підготовки майбутніх фахівців під час навчання в університеті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вирішенню проблеми 

професійної підготовки майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери 

присвячено праці О. Безпалько, М. Васильєвої, А. Капської, Л. Міщик, В. Поліщук, 

А. Рижанової, С. Харченка та інших учених. Вирішенню проблеми змістовної 

організації вільного часу дітей присвячено праці А. Воловик, Г. Євтєєва, І. Кона, 

А. Макаренка, В. Сухомлинського, Т. Сущенко, С. Шацького, С. Шмакова та 

інших. Питанням підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації 

дозвілля дітей та молоді присвячено праці Т. Кисельової, Т. Ковальчук, 

Г. Олійник, О. Рассказової, І. Яворської та інших науковців.  

Воднораз спостереження за студентами свідчать, що майбутні соціальні 

педагоги не готові достатньою мірою до здійснення соціально-педагогічного 

супроводу організації змістового дозвілля дітей, не володіють повною мірою 

технологіями організації змістового дозвілля дітей молодшого шкільного віку в 

будинках творчості засобами соціально-педагогічної (зокрема, соціально 

виховної розвивально-творчої діяльності), що зумовлює актуальність 

відповідної підготовки студентів. 

Метою статті є висвітлення теоретичних аспектів підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до організації змістового дозвілля молодших школярів у 

будинках творчості  

Виклад основного матеріалу. Здійснений нами аналіз досвіду діяльності 

будинків творчості [1; 3; 4] свідчить, що поряд з багатоаспектною гуртковою 

роботою, що здійснюється за художньо-естетичним, науково-технічним, 

туристично-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, соціально-реабілітаційним, 

спортивним та військово-патріотичним напрямами, у центрах дитячої творчості 

проводиться широка методична, виховна, профорієнтаційна, інформаційна 

робота, консультаційна й просвітницька робота з батьками, відбувається 

створення сайтів для батьків, ведеться сайт будинку творчості, надаються фото- 
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і відео звіти діяльності гуртків та колективів закладу. Крім того, у будинках та 

центрах творчості зазвичай діє дитяче самоврядування – функціонують дитячі 

організації як добровільні спільноти дітей, що мають свій статут, атрибути, 

традиції, реалізують творчі програми та проекти. 

Означене свідчить про значущість і значні можливості соціально-

педагогічної діяльності в процесі організації змістового дозвілля дітей у 

будинках творчості. З огляду на викладене вище вважаємо, що діяльність 

соціального педагога з організації дозвілля молодших школярів у будинку 

творчості має бути спрямована на: 1) організацію гуртка соціально-

реабілітаційного (чи будь-якого іншого) спрямування відповідно до 

можливостей, інтересів, схильностей соціального педагога; 2) організацію 

спільних заходів різних дитячих колективів, батьків і дітей, які б сприяли 

налагодженню спільної творчої діяльності різних суб’єктів освітньо-виховного 

процесу; 3) налагодження й опосередковане управління діяльністю дитячого 

об’єднання; 4) проведення широкомасштабної просвітницько-консультаційної 

роботи з батьками (як безпосередньої – через виступи на батьківських зборах, 

організацію лекторіїв, тренінгів, гурткових занять для батьків, так і 

опосередкованої через налагодження роботи відповідної сторінки сайту 

закладу) з попередження і вирішення труднощів соціалізації дітей, 

налагодження позитивних стосунків у сім’ї тощо; 5) здійснення різних видів 

професійної діяльності соціального педагога – соціально-виховної, 

профілактичної, просвітницької, корекційної-реабілітаційної, рекламно-

інформаційної, спрямованих на пропаганду здорового способу життя, 

зміцнення психічного, соціального, духовного здоров’я особистості, виявлення 

й усунення відхилень у розвитку особистості (групи, колективу), запобігання 

конфліктам в міжособистих стосунках, сприяння формуванню позитивних 

життєвих цілей та перспектив дітей та молоді. 

З урахуванням того, що залучення дітей до дозвіллєвої діяльності (участь 

у якій є добровільною) можливе лише на основі стійкого інтересу батьків і 

дітей до такої діяльності, а також за умови отримання дітьми задоволення від 

відвідування занять, конкретних результатів, які задовольняють як батьків, так і 

дітей, зрозуміло, що майбутні соціальні педагоги мають володіти технологією 

організації змістового дозвілля дітей у будинках творчості, яка б гарантувала 

досягнення запланованих результатів – а саме сприяла формуванню стійкої 

мотивації дітей до відвідування гурткових занять у будинку творчості, їх 

зануренню у активну творчу діяльність, що сприяє розвитку їхнього духовно-

творчого потенціалу, здатності до свідомого вибору позитивних стратегій 

спілкування й діяльності, прагнення до самоствердження через позитивні 

вчинки. При цьому етапами технології організації змістового дозвілля дітей у 

будинках творчості, на нашу думку, є мотиваційний, пізнавально-

перетворювальний і креативно-ціннісний.  

Так, метою мотиваційного етапу технології є формування стійкого 

активного інтересу дітей до занять у будинках творчості, потребує 

налагодження різноманітної захоплюючої колективної творчої діяльності під 
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час занять, яка дозволяє кожній дитині відчувати успіх, отримувати конкретні 

результати на кожному занятті, які діти можуть презентувати батькам, друзям, 

одноліткам. Це потребує застосування ігрових, арттерапевтичних методів, 

організації творчих майстерень, проведення майстер-класів, творчих 

практичних занять. Як ми вже відзначали, соціальний педагог у будинку 

творчості може бути організатором і керівником гуртка. У нашому дослідженні 

для організації соціальним педагогом гурткової діяльності молодших школярів 

пропонуємо програму творчої студії «Казкова країна»., котра є інтегрованим 

гуртком для дітей, що передбачає залучення дітей до різних видів творчої 

діяльності – театралізації, малювання, створення декорацій, костюмів, 

подарунків, проведення занять зі сценічної майстерності, сценічної мови та 

руху. Результатом діяльності цієї студії є підготовка і проведення дітьми 

спектаклю-казки до новорічних свят і закінчення навчального року. Воднораз 

усі заняття протягом підготовки спектаклів також здійснюються через 

створення казкової атмосфери. Вважаємо, що на мотиваційному етапі для 

вибору разом з дітьми казки для театралізації на кожному занятті важливо 

презентувати нову казку й організовуючи творчу діяльність дітей, стимулювати 

їх до визначення її моралі, основних рис характеру головних героїв, 

обговорення можливих варіантів розвитку подій для того, щоб спільно з дітьми 

обрати казку чи створити власний сюжет для театралізованої постанови.  

Пізнавально-перетворювальний етап технології організації змістового 

дозвілля дітей спрямовано на оволодіння дітьми необхідними знаннями і 

вміннями для реалізації театралізованої постанови. На цьому етапі відбувається 

спільна з дітьми розробка сюжету казки, її доповнення, розподіл ролей, 

проведення занять з акторської, сценічної майстерності, оволодіння технікою 

руху на сцені, технікою володіння голосом, визначення всіх необхідних 

елементів – декорацій, костюмів, реквізиту, їх поступове створення. 

На креативно-ціннісному етапі технології основною метою є розвиток 

творчих здібностей, комунікативних, гуманістичних якостей дітей, їх уміння 

доводити справу до завершення, отримувати очікуваний результат, прагнути 

працювати далі, удосконалюватись, стверджувати цінності добра, дружби, 

взаємодопомоги. На цьому етапі в процесі колективної творчої діяльності під 

час підготовки спектаклю важливо створювати творчу позитивну атмосферу, де 

разом з дітьми в процесі здійснення репетицій знаходити й реалізовувати 

шляхи втілення цінності істини, добра,  краси, дружби в процесі підготовки 

вистави. Діти мають не просто оволодівати елементами акторської 

майстерності, сценічного руху, важливо розвивати у них здатність до 

позитивної взаємодії, прагнення творити добро, стверджувати цінність 

позитивної поведінки, розвивати прагнення допомоги іншим. На цьому етапі 

важливим є об’єднання зусиль усіх учасників колективу для успішного 

завершення і реалізації творчого задуму, що потребує не лише 

запам’ятовування й реалізації своєї ролі, а й створення подарунків, призів для 

глядачів, залучення батьків до діяльності гуртка тощо. Результатом креативно-

ціннісного етапу технології є реалізація спектаклю, що забезпечує формування 



 91 

відчуття власної значущості, гордості за проведену роботу, свій колектив й 

сприяє постановці нових цілей діяльності. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації змістового дозвілля 

дітей у будинках творчості має бути спрямована на формування у майбутніх 

фахівців мотиваційно-ціннісної, когнітивної та діяльнісно-практичної 

готовності до даного виду роботи, що спряла б цілеспрямованому розвитку 

творчих, комунікативних здібностей, гуманістичних якостей дітей, їхнього 

прагнення до розвитку й реалізації у різних видах позитивно спрямованої 

діяльності. Перспективою подальшого дослідження вважаємо розробку й 

експериментальну перевірку комплексу засобів відповідної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів.  
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У статті розглянуто сутність та особливості підготовки майбутніх 

соціальних працівників до роботи зі студентською молоддю у позанавчальний 

час. Проведено аналіз програми підготовки соціальних працівників у 

Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди 

щодо формування готовності майбутніх соціальних працівників до роботи зі 

студентською молоддю. Запропоновано комплекс засобів збагачення 

навчально-методичного забезпечення. 
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Poliatykina Y.I. Traning of Future Social Workers to Work with Students 

in Post Educational Time 
The article deals with the essence and peculiarities of the preparation of future 

social workers to work with students in post educational time. The analysis of 

programs for the training of social workers at the H.S.Skovoroda Kharkiv National 

Pedagogical University is determined. The complex of means of enrichment of 

teaching and methodical support is offered.   
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Постановка проблеми. Важливе місце в житті сучасної молоді займає 

сфера вільного часу. Він є одним з найважливіших засобів формування 

особистості молодої людини, оскільки в його умовах найбільш сприятливо 

проходять відновлюючи процеси, які знімають інтенсивні психічні, 

інтелектуальні та фізичні навантаження. 

 Проблема зайнятості студентів у вільний від навчання час набуває 

неабиякого значення, адже студенти, які не залучені до позанавчальної 

діяльності, у кращому випадку, проводять свій вільний час у мережі Інтернет, а 

в гіршому – починають задовольняти свої потреби шляхом вживання алко- і 

нарко- речовин. Студентський вік – відкрита платформа для пізнання чогось 

нового, молодь сповнена сил та енергії для досягнення неабияких вершин, а 

коли ця енергія не використовується за призначенням (для пізнання нового, для 

саморозвитку), то це або марна трата часу, або негативні наслідки. Саме тому 

з’явилася необхідність вивчення проблеми підготовка майбутніх соціальних 

працівників до роботи зі студентською молоддю у позанавчальній діяльності.  

 Аналіз досліджень. У соціально-педагогічних дослідженнях розробкою 

проблеми організації культури дозвілля студентів займаються І. Андрєєва, 

В. Бочарова, Н. Голубкова, Н. Литовська, А. Рижанова, Л. Швидка тощо.  

Аналіз наукових праць І. Звєрєвої, А. Капської, Н. Максимовської, 

А. Рижанової дає зробити висновок, що вільний час студентів потребує 

цілеспрямованого використання різними суб’єктами соціально-педагогічної 

діяльності у вищому навчальному закладі. Враховуючи особливості 

студентської молоді, які пов’язані з проявом лідерських якостей, соціальної 

активності в колективі, їх необхідно залучати до роботи студентського 

самоврядування. Дана діяльність включає в себе організацію та участь у різних 

соціально-педагогічних заходах.  

Мета статті: розкрити зміст та особливості підготовки майбутніх 

соціальних працівників до роботи зі студентською молоддю у позанавчальній 

діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз соціально-педагогічної літератури 

(Т. Буяльська [1], А. Капська [2], С. Пішун [3], Н. Путіловська [4]) свідчить, що 

особливістю підготовки майбутнього соціального працівника є комплексність 

та системність цього процесу. Готовність майбутнього соціального працівника 

працювати зі студентською молоддю в позанавчальний час визначається 

сформованістю таких компонентів, як: 1) когнітивний компонент (включає 

формування системи соціально-педагогічних та психологічних знань з 

проблеми використання вільного часу студентської молоді); діяльнісний 

компонент (системи фахових умінь, які застосовуються у практичній роботі з 

студентською молоддю у позанавчальний час); мотиваційно-особистісний 

компонент (забезпечення професійно спрямованого формування здібностей та 
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якостей, які дають можливість спеціалісту вільно і впевнено діяти у соціально-

педагогічних ситуаціях у роботі зі студентами у позанавчальній діяльності). 

З метою дослідження процесу підготовки майбутніх соціальних 

працівників до роботи зі студентською молоддю у позанавчальний час на базі 

ХНПУ імені Г.С. Сковороди проведено аналіз навчально-методичного 

забезпечення, що розглянуто як сукупність документів, наукових, навчальних, 

методичних матеріалів, які описують зміст, встановлюють структуру, 

визначають результат, регламентують перебіг навчального процесу. 

Встановлено, що спеціальних дисциплін у циклі професійної підготовки 

бакалаврів не передбачено, але деякі аспекти даного питання розглядаються в 

межах наступних дисциплін: «Методологія та методика викладання соціально-

педагогічних дисциплін» (лекція «Сучасні проблеми та перспективи 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів в Україні та за 

кордоном», практичне заняття «Професійний портрет соціального педагога»), 

«Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля» (лекція «Культурно-історичні 

витоки організації дозвілля», практичне заняття «Організація дозвілля з 

різними категоріями людей»), «Прикладні методики» (лекція «Особливості 

діяльності соціального педагога, як організатора дозвілля», практичні заняття 

«Групові ігри», «Скрабл»), «Соціальна робота в Україні» (лекція: «Соціальна 

робота з різними категоріями клієнтів» (питання «Технології соціальної роботи 

з клієнтами різного віку»)), «Технологія соціальної роботи в зарубіжних 

країнах» (лекція «Окремі технології соціальної роботи»), «Етнопедагогіка» 

(лекція «Сімейні традиції рідного краю», практичне заняття «Традиції 

об’єднують»). 

Дослідивши та проаналізувавши навчальний план встановлено, що 

підготовка майбутніх соціальних працівників з питання формування культури 

дозвіллєвої діяльності направлена на розширення та збільшення знань студентів 

щодо цього питання, але недостатня увага приділяється формуванню 

практичних навичок з організації змістового дозвілля молоді з опертям на 

студентський колектив. 

Задля збагачення навчально-методичного забезпечення з професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників до формування культури 

дозвіллєвої діяльності було виокремлено ефективні форми та засоби: 

доповнення лекційних та семінарських занять щодо особливостей роботи 

соціального працівника зі студентською молоддю; проведення практичних 

занять, на яких студенти матимуть можливість удосконалювати свої навички, 

застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності (на тему: «Методи 

формування студентського колективу», «Гра як засіб колективоутворення», 

«Студентське самоврядування – засіб формування дружніх стосунків між 

студентами»); проведення лекції («Колектив – важлива складова кожної 

особистості», «Особливості колективної творчої діяльності», «Форми та методи 

колективної діяльності», «Напрями діяльності соціального працівника зі 

студентською молоддю»); організація позааудиторної діяльності студентів – 

залучення до наукових конференцій, олімпіад, конкурсів з даної тематики, 
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організація екскурсій до музеїв, походи на виставки, що сприятиме розвитку 

умінь у студентів організовувати колективну діяльність; проведення 

анкетування та тестування зі студентами на тему: «Чи важливо соціальному 

працівнику володіти навичками формування культури дозвіллєвої діяльності у 

студентів?» з метою моніторингу ставлення студентів до даної проблематики. 

Висновки. Процес підготовки майбутніх соціальних працівників до 

роботи зі студентською молоддю у позанавчальній діяльності полягає в 

логічному, послідовному поєднанні набутих теоретичних знань з практичними 

вміннями. Це вимагає системної роботи з формування навичок роботи зі 

студентським колективом у позанавчальний час; збільшення видів і кількості 

заходів, які організуються самими студентами з використанням органів 

студентського самоврядування.  
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У статті розкрито сутність профілактики наркоманії підлітків та 

особливості підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики 

вживання наркотичних речовин підлітків у ЗНЗ. 

Ключові слова: профілактика, профілактика девіантної поведінки, 
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство стурбовано проблемою 

поширення явища вживання наркотиків, особливо у підлітковому середовищі. 

В останні роки проблема профілактики наркоманії стала актуальною особливо 

у підлітковому віці, починаючи с 10-12 років виникає наркотична залежність. 

Специфіка наркоманії визначається зміною наркоситуації  в нашій країні, 

основною тенденцією якої є катастрофічне зростання числа наркозалежних, 

насамперед, серед дітей і підлітків, що створило передумови до загрози 

національній безпеці країни, пов’язаної з епідемією наркозалежності серед 

молоді. 

Метою профілактики наркоманії у загальноосвітньому навчальному 

закладі є попередження виникнення девіантної поведінки у підлітків та 

виникнення потягу до спроби наркотичних речовин.  

Аналіз досліджень показав, що одним із важливих засобів профілактики є 

посилення «антинаркотичної» пропаганди під час освітнього процесу, 

проведення тренінгових занять, бесід з учнями з наведенням конкретних 

прикладів і факторів.  

У загальноосвітній школі педагогічна профілактика наркоманії у підлітків 

успішно може здійснюватись за умови міцної взаємодії між класним 

керівником, вчителем, психологом, а за необхідності працівником 

правоохоронних служб. 

Особливого значення в процесі проведення профілактичних заходів 

набувають фахівці соціальної галузі, оскільки саме вони займаються питанням 

виховання в учнів ведення здорового способу життя, запобігання виникненню 

шкідливих звичок за допомогою проведень різних заходів. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукової літератури з проблеми 

підготовки майбутніх соціальних працівників до профілактики наркоманії у 

ЗНЗ показав, що проблемам наркоманiї приділяють увагу дослідники – 

О. Безпалько, І. Звєрева, А. Капська, О. Карпенко та iншi. Дослiдники вивчали 

рiзнi аспекти проблеми реалiзацiї профiлактичної дiяльностi, а саме: питання 

органiзацiї взаємодїi соцiальних педагогів з пiдлiтками, що мають прояви 

адиктивної поведінки, дослідження С. Болтівець, Н. Максимової, М. Мосьпан 

щодо основних форм, змісту, принципів і напрямів превентивної освіти 

неповнолітніх і їх батьків, психологічних аспектів асоціальної, адиктивної 

поведінки в середньому та старшому шкільному віці, розглянула системні 

механізми профілактики виникнення психологічної готовності до вживання 

психотропних речовин, які охоплюють зміст і форми превентивного виховання. 

Дослідники вивчали різні аспекти проблеми реалізації профілактичної 

діяльності, а саме: питання організації взаємодії соціальних педагогів зі 

старшими підлітками, що мають прояви адиктивної поведінки (Л. Анісімов, 

О. Балакірєва, Н. Бурмака, М. Малькова, М. Полісадова та ін..); проблеми 

методики та застосування технологій профілактики і корекції адиктивної 

поведінки підлітків у діяльності соціального педагога загальноосвітнього 

закладу (С. Березін, К. Лисецький, Л. Фортова та ін.); питання готовності 
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спеціалістів до профілактичної роботи зі старшокласниками (М. Ковальчук, 

О. Макєєва, О. Пилипенко та ін.); стратегії формування здорового способу 

життя учнів (Л. Ващенко, Ю. Галустян, С. Кириленко).  

Мета статті. Визначити сутність та особливості підготовки майбутніх 

соціальних працівників до попередження наркозалежності підлітків у ЗНЗ. 

Виклад основного матеріалу. Основні терміни, якими ми будемо 

оперувати у ході статті: соціальний працівник, професійна діяльність, 

готовність соціального працівника до професійної діяльності. 

Соціальний працівник – це посередник між суспільством, соціальною 

групою, сім`єю та індивідом. Він має відповідну професійну підготовку для 

надання соціальної допомоги, для вирішення різного роду соціальних проблем. 

Соціальний працівник працює на межі особистого і громадського і, головним 

чином, там, де виникають ускладнення.  

Головна задача соціального працівника – в тому, щоб допомогти 

громадянам, сім`ї, соціальним групам, що опинилися у скрутному становищі, 

розібратися в ситуації і знайти вихід, використовуючи особисту ініціативу, 

власну працю та наявні ресурси.  

Професійна діяльність – це діяльність людини за ознаками певної 

сукупності професійних завдань та обов`язків, які виконує фахівець.  

Готовність до професійної діяльності соціального працівника ми 

визначаємо як інтегративне особистісне і соціально-психологічне утворення, 

що являє собою єдність ціннісного відношення до соціально-педагогічної 

діяльності і професійні знання, вміння та навички в даній галузі.  

Динамічну структуру цього утворення складають такі компоненти: 

мотиваційно-ціннісний, інтелектуально-пізнавальний та операційно-

діяльнісний. Ці складові відображають готовність спеціаліста до конкретної 

практичної діяльності і характеризують його як особистість в цілому. 

Аналіз наукової літератури показує, що процес підготовки майбутніх 

фахівців соціальної галузі – це складний, багаторівневий процес, що має 

включати практичну та теоретичну підготовку та основи розвитку особистісних 

якостей майбутнього фахівця. 

На основі проведеного аналізу теоретичних джерел нами було розроблено 

комплекс засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до 

попередження наркоманії у ЗНЗ до складу якого входять: лекційне заняття за 

темою: «Підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до проведення 

профілактичних дій з підлітками», семінарське заняття за темою «Інноваційні 

методи роботи з підлітками щодо попередження виникненню в них наркотичної 

залежності фахівцями соціальної галузі», що сприяють засвоєнню студентами 

технології соціально-педагогічної діяльності щодо профілактики наркоманії 

підлітків у ЗНЗ. 

У межах експериментальної частини дослідження,  що було проведено на 

базі Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди було перевірено розроблений комплекс заходів з теми 

попередження наркозалежності у підлітків ЗНЗ. 
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У ході підготовки соціальні педагоги навчилися визначати, яка 

інформація буде корисна для учнів відповідного віку та соціального 

походження, стежити, щоб інформація з профілактики подавалася невеликими 

порціями у поєднанні з розвитком в учнів приймати рішення і долати труднощі, 

а також переконаності та впевненості в собі.  

Соціальному педагогу слід виходити з того, що педагогічна профілактика 

вживання наркотичних речовин являє собою складову частину у багатогранній 

виховній діяльності. 

Проведення лекційних та семінарських занять допомогли студентам 

визначити теоретичну основу для застосування знань з проведення 

профілактики у підлітків щодо зловживання наркотичними речовинами у ЗНЗ. 

Узагальнення результатів дослідно–експериментальної роботи дозволило 

виявити підвищення рівня професійної, особистісної та мотиваційної 

готовності майбутніх фахівців соціальної сфери щодо роботи у даному 

напрямку та підтвердило ефективність розробленого комплексу засобів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. На основі 

узагальнення результатів наукового пошуку вивчення теорії та здійсненої 

практичної професійної діяльності, особливостями професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників щодо попередження вживання наркотичних 

речовин серед підлітків у ЗНЗ можна визначити: 

1. Створення умов які б сприяли впровадженню в процес підготовки 

майбутніх соціальних працівників комплексу заходів, що є необхідними 

умовами їх підготовки та роботи у подальшій професійній діяльності. 

2. Особливу увагу слід приділити не тільки теоретичним питанням у 

підготовці майбутніх фахівців з проблем попередження наркозалежності 

підлітків у ЗНЗ. 

Кінцевим результатом навчання і підготовки майбутніх фахівців є 

формування у соціального працівника професійно – педагогічної готовності до 

соціально – педагогічної діяльності.  

Таким чином, професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до 

проведення профілактичної роботи є складним, професійно – орієнтованим 

педагогічним процесом, що створює умови для формування у майбутнього 

фахівця спеціальних знань, умінь і навичок у сфері профілактики та 

попередження виникнення наркотичної залежності підлітків у ЗНЗ. 

Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка заходів 

фахової підготовки майбутніх соціальних працівників у соціальній сфері до 

попередження виникненню наркозалежності у підлітків ЗНЗ.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГOТOВКИ МAЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ 

ГАЛУЗІ ДO ПРOФOРІЄНТAЦІЙНOЇ РOБOТИ З ВИХОВАНЦЯМИ 

СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 
 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О.М.Василенко 

 

У статті розглянуто суть поняття підготовки майбутніх соціальних 

працівників до профорієнтаційної роботи з вихованцями старшого шкільного 

віку центру соціально-психологічної реабілітації. Розкрито зміст і особливості 

цієї підготовки (відповідність змісту курсів вимогам підготовки; формування 

мотивації та ціннісного ставлення до роботи з дітьми-сиротами; створення 

системи науково-методичного забезпечення профорієнтаційної діяльності з 

вихованців центру на діагностичній основі; формування професійних 

компетенцій у створенні соціально-виховного мікросередовища професійного 

самовизначення старшокласників центру). 

Ключові слова: профорієнтація, професійна підготовка, зміст підготовки, 

діти-сироти. 

 

Reznichenko O.I. Features of the Trainig of Future Spesialist of Social 

Sphere to Proforyentational Work with Senior Scholchildren of the Centres of 

Socio-Psychological Rehabilitation of Children 

The essence of the concept of preparing future social workers for vocational 

guidance work with pupils of the senior school age of the centre of social and 

psychological rehabilitation is considered in the article. The content and peculiarities 

of this training (the correspondence of the content of the courses to the requirements 

of training, the formation of motivation and value attitude to work with orphans, the 

creation of a system of scientific and methodological provision of vocational 
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guidance from the pupils of the centre on the diagnostic basis, the formation of 

professional competencies in the creation of social and educational microenterprise 

professional self-determination of senior pupils of the centre). 

Keywords: vocational guidance, professional training, content of training, 

orphan children. 

 

Постанова проблеми. В умовах динамічного розвитку людства сучасний 

діловий світ гостро потребує професійно мобільних людей, які здатні успішно й 

ефективно знаходити й реалізувати себе в соціально-економічних умовах, що 

швидко змінюються.  

Разом з тим необхідність підготовки підростаючого покоління до 

соціально-професійного самовизначення задекларована в державних 

документах: Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

зайнятість населення»; Концепцій Державної системи професійної орієнтації 

населення та Профільного навчання у старшій школі. 

На жаль, випускники загальноосвітніх навчальних закладів є найменш 

підготовленими до вимог сучасного світу. Зміст, форми й методи 

профорієнтаційної роботи не завжди забезпечують формування 

конкурентоспроможної особистості. Особливої актуальності набуває робота зі 

створення умов з професійного самовизначення дітей, і особливо дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. У Положенні центру соціально-

психологічної реабілітації дітей підкреслюється, що саме працівник соціальної 

сфери сприяє професійному самовизначенню вихованців. Отже, саме такий 

фахівець сьогодні повинен відігравати значну роль у профорієнтаційній 

діяльності центру. З огляду на це основною ідеєю професійної підготовки 

майбутнього фахівця з соціальної сфери, її важливими завданнями є створення 

умов для максимального розкриття і розвитку внутрішнього потенціалу 

кожного студента в процесі опанування основ профорієнтаційної діяльності з 

учнями різних закладів. 

Аналіз психолого-педагогічних праць, інших літературних джерел 

свідчить, що проблему профорієнтаційної роботи зі старшокласниками в різних 

аспектах розглядали: Ю. Барабаш, Л. Буєва, Р. Ніколаєнко, Г. Щукіна 

(проблема професійної орієнтації і виховання); Г. Рязапкін, Т. Шишковець 

(сутність профорієнтаційної роботи соціального педагога). Вивчення нaукoвих 

дoсліджeнь з прoблeми підгoтoвки майбутніх фахівців соціальної сфери 

дoзвoлив встaнoвити, щo існує oб’єктивнa суспiльнa знaчущiсть якiснoї 

пiдгoтoвки сoцiaльнoгo пeдaгoгa і соціального працівника до здійснення 

профорієнтаційної діяльності в умoвaх вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду. 

Встaнoвлeнo, щo дaній прoблeмі приділeнo нaлeжну увaгу, зoкрeмa, 

вітчизняними (О. Безпалько, І. Звєрєва, О. Карпенко A. Кaпськa, Л. Міщик, 

O. Пономаренко, С. Хaрчeнкo) і зaрубіжними вчeними (Ю. Гaлaгузoвa, 

Л. Коробка, С. Пaщeнкo, М. Пeйн). Проте, проблема професійної підготовки 

майбутніх працівників соціальної сфери до професійної орієнтації дітей центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
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батьківського піклування є недостатньо розробленою та потребує подальшого 

вивчення. 

Мета статті. На основі аналізу наукової літератури, практики розкрити 

особливості підготовки майбутніх соціальних працівників до 

профорієнтаційної роботи з вихованцями старшого шкільного віку центру 

соціально-психологічної реабілітації. 

Основний виклад матеріалу. М. Пейн визнaчaє підгoтoвку як 

структурoвaну систeму дидaктичних тa oргaнізaційних зaхoдів, які спрямoвaні 

нa рeaлізaцію змісту oсвіти пeвнoгo oсвітньo-квaліфікaційнoгo рівня відпoвіднo 

дo тoгo, як цe вимaгaють дeржaвні стандарти. Тeрмін «прoфeсійнa підгoтoвкa» 

рoзглядaється як: сукупність нeoбхідних спeціaльних знaнь, умінь тa нaвичoк, 

якoстeй, трудoвoгo дoсвіду, які зaбeзпeчують мoжливість успішнo зaймaтися 

oбрaнoю прoфeсією (пeдaгoгічний словник) [3]; систeма oргaнізaційних і 

пeдaгoгічних зaхoдів, щo зaбeзпeчують фoрмувaння тa ствoрeння в 

індивідуaльнoсті кoжнoї oсoбистoсті прoфeсійнoї спрямoвaнoсті, систeми 

знaнь, умінь тa нaвичoк, щo визнaчaються як суб’єктивний стaн oсoбистoсті, 

якa ввaжaє сeбe здaтнoю дo викoнaння пeвнoї прoфeсійнoї діяльнoсті 

(Т. Тaнькo). Отже, прoфeсійнa підгoтoвкa – цe прoцeс прoфeсійнoгo рoзвитку 

фaхівця, щo зaбeзпeчує нaбуття бaзoвих знaнь, умінь, нaвичoк і якoстeй, 

прaктичнoгo дoсвіду і нoрм поведінки у певній професійній сфері.  

На підставі аналізу наукових праць (Р. Вайнола, М. Васильєва, І. Звєрєва, 

А. Капська, О. Карпенко, І. Ковчина, Г. Лактіонова, Л. Міщик) визначено, що 

підготовка майбутнього фахівця з соціальної сфери – це процeс прoфeсійнoгo 

рoзвитку майбутнього фахівця, щo зaбeзпeчує нaбуття бaзoвих знaнь, умінь, 

нaвичoк і якoстeй, прaктичнoгo дoсвіду і нoрм пoвeдінки, які зaбeзпeчують 

мoжливість успішнoї профорієнтаційної роботи.  

Аналіз нормативних документів з освіти дозволив встановити, що в 

Україні підготовка і перепідготовка сoціaльних педагогів, соціальних 

робітників здійснюється в унівeрситeтaх, пeдaгoгічних інститутaх і 

унівeрситeтaх, пeдaгoгічних училищaх, кoлeджaх, нa різних курсaх підвищeння 

квaліфікaції тa інші. Фoрми підгoтoвки сoціaльних прaцівників і сoціaльних 

пeдaгoгів мoжнa умoвнo рoзділити нa такі рівні: курсoвa aбo дoпрoфeсійнa 

підгoтoвкa (різнoмaнітні курси, шкoли, ліцeї, кoлeджі); нaвчaння в 

унівeрситeтaх, гaлузeвих вищих нaвчaльних зaклaдaх нa дeнних, вeчірніх, 

зaoчних відділeння зa дистaнційнoю, eкстeрнaтнoю фoрмoю нaвчaння; 

післядиплoмна oсвіта (пeрeквaліфікaція нa фaкультeтaх післядиплoмнoї oсвіти; 

oсoби, які мaють вищу oсвіту, нaвчaються нa них 1-1,5 рoку, підвищeння 

квaліфікaції, oвoлoдіння нoвoю спeціaлізaцією). Вищa педагогічна прoфeсійнa 

oсвітa включaє підгoтoвку бaкaлaврів (4 рoки) і мaгістрів (1,5 рoки). Також в 

Укрaїні зaстoсoвуються різнoмaнітні фoрми дoпрoфeсійнoї підготовки в 

зaгaльнooсвітніх зaклaдaх (шкoли, ліцeї, гімнaзії, тeхнікуми); у вищих 

нaвчaльних зaклaдaх (фaкультeти мaйбутньoгo сoціaльнoгo пeдaгoгa, oчнo- 

зaoчні шкoли сoціaльнoгo пeдaгoгa); у взaємoдії «зaгaльнooсвітній зaклaд – 
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вищий нaвчaльний зaклaд» (сoціaльнo-пeдaгoгічні клaси, профільні клaси, 

пeдaгoгічні кoлeджи і ліцeї) [1]. 

На основі аналізу робіт М. Васильєвої, Р. Вайноли, І. Звєрєвої, 

А. Капської, О. Карпенко, І. Ковчиної, Г. Лактіонової, Л. Міщик виявлено, що 

мeтoдoлoгічнoю oснoвoю прoeктувaння прaктичнoї підгoтoвки мaйбутніх 

сoціaльних пeдaгoгів, як систeмнoгo oб’єктa, служить oсoбистіснo-діяльнісний 

підхід дo прoцeсу прoфeсійнoгo стaнoвлeння фaхівця сoціaльнoї сфeри. Сaмe 

включeння студeнтa дo різних видів соціально-педагогічної діяльнoсті, щo 

мaють чіткo сфoрмульoвaні зaвдaння, йoгo aктивнa пoзиція сприяють 

успішнoму стaнoвлeнню мaйбутніх фaхівців [1; 2]. Oскільки, діяльність – 

oснoвa, зaсіб тa рішучa умoвa рoзвитку oсoбистoсті, сaмe в діяльність сприяє 

фoрмувaнню нeoбхідних прoфeсійних якoстeй студeнтів.  Тому, мeтoю 

прaктичнoї підгoтoвки мaйбутніх сoціaльних пeдaгoгів є фoрмувaння у них 

прoфeсійних умінь і oсoбистісних якoстeй фaхівця, oвoлoдіння 

нaйвaжливішими видaми прoфeсійнoї діяльнoсті. 

Отже, під підгoтoвкою мaйбутніх фахівців соціальної сфери дo 

прoфoрієнтaційнoї рoбoти з дітьми старшого шкільного віку центру соціально-

психологічної реабілітації розуміємо oпaнувaння кoмплeксoм знaнь, умінь тa 

навичок систeми прoфoрієнтaційнoї рoбoти, компоненти та eтaпи її здійснeння, 

мeтoди тa фoрми рoбoти, класифікацію та вимoги прoфeсії дo фaхівця. 

Цілeспрямoвaнa підгoтoвкa майбутніх фахівців соціальної сфери дo здійснeння 

прoфeсійнoї oрієнтaції відбувaється у мeжaх вивчeння нaвчaльнoї дисципліни 

«Oснoви прoфoрієнтaційнoї рoбoти», «Соціальна робота в закладах освіти». 

Прoгрaми спрямoвaні нa oзбрoєння студентів тeoрeтичними тa прaктичними 

знaннями, нeoбхідними для ствoрeння сприятливих умoв тa успішнoгo вибoру 

мaйбутньoї прoфeсії дітьми, рoбoти із пeдaгoгaми, різнoмaнітними фoрмaми тa 

мeтoдaми рoбoти. 

Нaдaмo пoрівняльну хaрaктeристику навчальних планів різних вищих 

нaвчaльних зaклaдів дe відбувaється підгoтoвкa мaйбутніх сoціaльних пeдaгoгів 

з прoфoрієнтaційнoї рoбoти. У КЗ Хaрківська гумaнітaрнo-пeдaгoгічна 

академія, Пoлтaвському нaціoнaльному пeдaгoгічному унівeрситeті імeні 

В.Г. Кoрoлeнкa та Хaрківському нaціoнaльному пeдaгoгічному унівeрситeті 

імeні Г.С. Скoвoрoди, як і в інших педагогічних закладах, де проходить 

підготовка майбутніх соціальних педагогів, вивчають дисципліну, зміст якої 

спрямовано на організацію профорієнтації. 

Аналіз навчальних планів та робочих програм підготовки студентів до 

профорієнтаційної роботи дозволив виділити навчальні дисципліни зміст 

лекцій, семінарських занять містив основи підготовки до профорієнтаційної 

роботи. До таких дисциплін відносимо: «Вступ до спеціальності», «Соціальна 

робота в закладах освіти», «Технологія соціально-педагогічної діяльності», 

«Технологія роботи соціального педагога в зарубіжних країнах». 

Якщо характеризувати кожну дисципліну окремо, тo мoжнa пoбaчити 

відміннoсті, нe тільки у змісті викладання дисциплін, a і в тoму нa яких курсaх 

їх виклaдaли, кількість виділених годин нa кoжну дисципліну, oскільки 
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нaвчaльнa прoгрaмa тa дисципліни рoзрaхoвaні нa oсoбистість її мoрaльний, 

інтeлeктуaльний духoвний рoзвитoк. 

Мeтoю виклaдaння нaвчaльнoї дисципліни «Oснoви прoфoрієнтaційнoї 

рoбoти» (ПНПУ імeні В.Г. Кoрoлeнкa) є підгoтoвкa мaйбутньoгo фахівця дo 

прoфoрієнтaційнoї рoбoти з дітьми, мoлoді у сучaсних умoвaх, різних видах 

освітніх закладів. Oснoвними зaвдaннями вивчeння дисципліни «Oснoви 

прoфoрієнтaційнoї рoбoти» (КЗ ХГПА) є вивчeння тeoрeтичних тa нoрмaтивних 

oснoв прoфoрієнтaційнoї рoбoти дітeй; висвітлeння oргaнізaційних зaсaд 

oргaнізaції прoфoрієнтaції у шкoлі; фoрмувaння знaнь і нaвичoк, нeoбхідних 

для здійснeння успішнoї прoфoрієнтaції; oвoлoдіння нaвичкaми сaмoстійнoї 

рoбoти при зaсвoєнні курсу.  

Висновки. Таким чином, до особливостей підготовки майбутніх 

соціальних працівників до профорієнтаційної роботи з вихованцями старшого 

шкільного віку центру соціально-психологічної реабілітації віднесемо: 

відповідність змісту підготовки до вимoг oсвітньo-прoфeсійнoї прoгрaми 

студентів; забезпечення формування професійно-пізнавального інтересу та 

ціннісного ставлення студентів до роботи з дітьми-сиротами; створення 

системи науково-методичного забезпечення оволодіння студентами знаннями 

та вміннями організації профорієнтаційної діяльності з вихованців на 

діагностичній основі; формування професійних компетенцій у студентів щодо 

створення соціально-виховного мікросередовища професійного 

самовизначення вихованців центру. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М.П. Васильєва 

 

Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до соціального 

виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки. 

Актуалізація проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників до соціального виховання молодших школярів засобами 

етнопедагогіки обумовлена широким застосуванням новітніх технологій в 

освіті, в результаті чого губиться зв’язок з історичним минулим нашого народу, 
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його культурним надбанням, що є неприпустимим у вихованні всебічно 

розвиненої особистості. На основі врахування змісту структурних компонентів 

підготовки майбутніх соціальних працівників представлено засоби, спрямовані 

на засвоєння студентами надбань народної, вітчизняної педагогіки, розкриття 

їхній творчих здібностей, опанування знаннями щодо соціально-педагогічної 

роботи з молодшими школярами, теоретичних аспектів соціального виховання. 

Ключові слова: підготовка, соціальний працівник, етнопедагогіка, 

соціальне виховання, молодші школярі. 

 

Reutska H.V. Professional Training of Future Social Workers for Social 

Upbringing of Junior Pupils by Means of Ethnopedagogy 

Actualization of the problem of the professional training of future social 

workers for the social upbringing of junior pupils by means of ethnopedagogy is due 

to the widespread use of the latest technologies in education, which results in a loss 

of connection with the historical past of our people and its cultural heritage, which is 

unacceptable in the education of a fully developed individual. On the basis of the 

content of the structural components of the preparation of future social workers, the 

means aimed at mastering the achievements of folk, domestic pedagogy, the 

disclosure of their creative abilities, knowledge of social and pedagogical work with 

junior pupils, and the theoretical aspects of social education are presented. 

Keywords: training, social worker, ethnopedagogy, social upbringing, junior 

schoolchildren. 

 

Постановка проблеми. Питання збереження національних основ у 

вихованні молодих поколінь було упродовж віків важливим і актуальним на 

українських землях. Такий напрям роботи, як соціальне виховання молодших 

школярів засобами етнопедагогіки є надзвичайно важливим у підготовці 

сучасного соціального робітника до майбутньої професійної діяльності. За умов 

широкого застосування новітніх технологій в освіті цей аспект губиться, а в 

результаті формується замкнений у самому собі прагматик, далекий від ідеалу 

гармонійно розвиненої особи. Не заглибившись у благодатні пласти рідної 

культури, такій людині важко зорієнтуватися у різноманітті сучасних віянь і 

тенденцій у мистецтві, культурі загалом, і часто молода людина 

задовольняється її сурогатом. Завдання працівників соціальної сфери - 

сформувати в учнів почуття гордості за свою рідну культуру, яка є свідченням 

рівноправності українців з державними народами, рівноцінності їх культур з 

культурою інших народів, але на сьогодні вони не отримують відповідної 

професійної підготовки в цьому напрямку. Тому є потреба у розвитку та 

удосконаленні саме цього напрямку у фаховій підготовці соціальних 

робітників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У педагогічній науці різні 

аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних працівників вивчались 

дослідниками І. Звєрєвою, А. Капською, Г. Лактіоновою, Л. Міщик, 

В. Поліщук, С. Харченко та ін. Народним педагогічним знанням віддавали 
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належне Я. Коменський, Ж.–Ж. Руссо, Й. Пестлоцці, Д. Дистервег, Дж. Дьюі, 

М. Монтессорі. У нашій вітчизняній педагогіці ідеї народної педагогіки яскраво 

простежуються у педагогічних поглядах Г. Сковороди. Проблеми підготовки 

фахівців до реалізації соціального виховання засобами етнопедагогіки у 

професійній діяльності знайшли відображення у дисертаційних дослідженнях 

та навчальних посібниках Є. Сявавко, Т. Мацейків, В. Сухомлинської, С. Когут, 

Н. Заячківської. 

Мета статті: на основі аналізу існуючих досліджень та дисциплін, 

навести зміст конкретних засобів підготовки майбутніх соціальних працівників 

до соціального виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Світова і вітчизняна 

педагогічна наука завжди віддавала належне народним виховним традиціям. 

Уважне вивчення народної педагогіки переконує в тому, що найбільш 

прогресивні педагогічні ідеї класичної педагогіки, які є провідним у вихованні і 

в наш час (природовідповідність, культуровідповідність, зв’язок з життям, 

трудовий характер виховання у досягненні поставленої мети, рідна мова  

навчання як передумова успішного розвитку дитини), - все це результат 

наукового осмислення, обґрунтування на основі новітніх досягнень у різних 

галузях знання про людину, її вікові особливості, її духовну сутність надбань 

народної педагогіки. 

Спочатку розглянемо, що сучасні науковці мають на увазі під поняттям 

«професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до соціального 

виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки». В. Макарчук 

зазначає, що дана підготовка передбачає собою формування у студентів 

почуття національної гідності, розвитку творчості, мислення, засвоєння знань 

про культурно-історичний шлях розвитку українського народу [2]. Між іншим, 

О. Березюк підходить до висновку, що формування творчого, ініціативного, 

самокритичного працівника соціальної сфери може бути здійснено лише тоді, 

коли майбутній соціальний працівник уже в роки навчання буде ознайомлений 

не лише з новітніми технологіями освіти, а й високопрофесійним 

використанням надбань народної педагогіки у повсякденній роботі сучасної 

школи. У зв’язку з тим, він вважає, що професійна підготовка полягає у 

формуванні готовності випускника педагогічного ВНЗ до творчого 

застосування надбань народної педагогіки, культури в сучасній освіті [1]. 

Для удосконалення професійної підготовки майбутній соціальних 

працівників до соціального виховання молодших школярів засобами 

етнопедагогіки, нами було розглянуто такий документ, як навчальний план. У 

документі розкрито склад навчальних предметів, що вивчаються в даному 

навчальному закладі, їх розподіл за роками навчання, тижнева і річна кількість 

часу, відведеного на кожен навчальний предмет, і в зв’язку з цим структуру 

навчального року[4]. 

Після аналізу навчального плану, ми дійшли висновку, що наш 

експеримент буде доцільно реалізувати саме на таких дисциплінах: 

«Етнопедагогіка», де студентам буде викладено основні поняття української 



 105 

етнопедагогіки, її походження та становлення, особливості процесу 

формування і вільного розвитку дисципліни в незалежній Україні, жанри 

українського фольклору, народні свята та обряди; під час проведення занять 

курсу «Теорія і історія соціального виховання» необхідно чітко сформулювати 

сутність та зміст соціального, його напрямки і види; курс «Соціально-

педагогічна робота в закладах освіти», під час якого необхідно зробити акцент 

на напрямах та формах роботи в загальноосвітньому навчальному закладі та 

підготовці соціального робітника до роботи з молодшими школярами; у ході 

вивчення курсу «Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля» студентам 

буде надана можливість проаналізувати види народного українського дозвілля 

дітей та молоді; упродовж курсу «Прикладні методики» студенти зможуть 

реалізувати свої творчі здібності, відкрити в собі творчий потенціал. 

Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до соціального 

виховання молодших школярів стає набагато ефективнішою за умови 

використання різних форм навчальної роботи: ігрових (рольові ділові ігри, 

моделювання колективних творчих справ), дискусії на тему «Інноваційні 

технології проти надбань українського народу», «Роль етнопедагогіки у 

сучасному вихованні дітей, конференції, на яких студенти розвиватимуть свої 

творчі здібності у проведенні прикладних майстер-класів, науково-

дослідницька робота студентів, етнографічні експедиції. 

Важливо, щоб в ознайомленні студентів з педагогічними надбаннями 

рідного народу зберіглася певна системність, послідовність, наступність. 

Головне – щоб майбутній соціальний робітник усвідомив свою велику 

відповідальність перед кожною дитиною, кожною родиною, усім народом за 

наслідки своєї педагогічної діяльності, зміг розкрити свій творчий потенціал. 

Тому під час занять студентам треба давати поле для самостійної роботи, а 

саме: підготовка до семінарських та практичних занять на теми: «Підготовка 

заняття з молодшими школярами на тему: «Перли української народної 

культури», «Традиційне дозвілля дітей і молоді в Україні», написання 

рефератів на теми: «Засоби етнопедагогіки», «Особливості соціального 

виховання молодших школярів», творчі роботи по виготовленню українських 

оберегів, ляльок-мотанок, писанок та крашанок, підготовка відповідей на 

проблемні питання, такі, як «Чи є доцільним використання надбань народної 

педагогіки у ХХІ столітті?», огляди педагогічної преси, нової педагогічної, 

методичної літератури, рецензування найбільш цікавих робіт з народної 

педагогіки, звертання до теоретичного і практичного досвіду педагогів 

Г. Ващенка, О. Духновича, С. Русової, М. Стельмаховича, В. Сухомлинського 

та інших, проведення етнопедагогічних досліджень, систематизація матеріалу, 

який підбирається до занять, вивчення напам’ять фольклорних творів, казок. 

Змістом колективних творчих справ обирається розроблення та підготовка 

певного свята чи обряду в різних регіонах України або, наприклад, календарних 

свят певної пори року, різних народознавчих фестивалів, родинних свят, 

народних вечорниць. 
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З досвідом практичного використання набутків народної педагогіки, 

місцевихкультурних традицій та сучасних надбань у галузі педагогічної науки 

студент може ознайомитися, читаючи дисертацію В. Ферштея «Виховання 

гармонійної особи в умовах сільського навчально-виховного комплексу” [5]. 

Про застосування неперехідних цінностей народної педагогіки в моральному 

становленні учнів йдеться в дисертаційному дослідженні Н. Заячківської [3]. 

Висновки. Таким чином, професійна підготовка майбутніх соціальних 

робітників до соціального виховання молодших школярів засобами 

етнопедагогіки спрямована на засвоєння студентами надбань народної, 

вітчизняної педагогіки, розкриття їхній творчих здібностей, опанування 

знаннями щодо соціально-педагогічної роботи з молодшими школярами, 

теоретичних аспектів соціального виховання.  

Проведення подальшого дослідження виявить доцільність застосування 

представлених методів, засобів та форм роботи в професійній підготовці 

майбутнього соціального працівника. 
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СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У ВНЗ 

 

Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Н.О. Єсіна  

 

У статті розглянуто поняття та сутність соціального виховання молоді; 

здійснено аналіз поняття «студентське самоврядування»; дано авторське 

визначення поняттям «соціальне виховання, «студентське самоврядування»; 

описані шляхи здійснення соціального виховання молоді;  схарактеризовано 

завдання органів студентського самоврядування як суб’єктів соціального 

виховання молоді у ВНЗ.  

Ключові слова: соціальне виховання, молодь, студентське 

самоврядування, органи студентського самоврядування.  
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The article deals with the concept and essence of social education of youth; 

analysis of the concept of "student self-government"; the author’s definition of the 

concept of "social education", "student self-government" is given; the ways of social 

education of youth are described; the task of the bodies of student self-government as 

subjects of social education of youth in higher educational institutions is erected. 

Keywords: social upbringing, young people, student government, student self-

government bodies. 

 

Постановка проблеми. Стрімка зміна соціально-економічних умов 

об’єктивно потребує підвищення підготовки кадрів, трансформації освітньої 

системи в цілому. Не дивно, що в сучасних умовах найбільшої необхідності 

зазнає проблема освіти соціальних педагогів. Адже, це професія універсального 

характеру і особливої уваги потребує як частина професійної підготовки 

особистості, так і формування соціальної зрілості, шляхом включення її у різні 

види соціальних відносин, залученням до суспільно-корисної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз психолого-

педагогічної літератури дозволив встановити, що проблемою соціального 

виховання займалися (О. Безпалько [1], М. Галагузова [3], А. Капська [6]); 

органами студентського самоврядування (М. Гриньова [4], О. Кін [7]); органами 

студентського самоврядування як суб’єктами соціального виховання молоді 

(Ю. Кращенко [9], Г. Троцко [10]). 

Метою статті є розкриття органів студентського самоврядування як 

суб’єктів соціального виховання молоді у ВНЗ.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз останніх соціально-педагогічних 

досліджень свідчить, що не існує єдиного тлумачення поняття «соціального 

виховання». Існує декілька підходів до визначення цього феномену. 

Так, М. Галагузова розглядає соціальне виховання, як цілеспрямований 

процес формування соціально значущих якостей в особистості, необхідних їй 

для успішної соціалізації [3].  

У словнику з педагогіки [5] наводиться дещо ширше поняття соціального 

виховання: це процес і результат стихійної взаємодії людини з ближнім 

життєвим середовищем і умовами цілеспрямованого виховання (сімейного, 

духовного, морального, правового та релігійного та ін.); процес активного 

пристосування людини до певних ролей, нормативних настанов і взірців 

соціального виявлення; сплановане створення умов для відносно 

цілеспрямованого розвитку людини в процесі соціалізації». 

І. Звєрєвої, Л. Коваль визначають соціальне виховання, як 

цілеспрямований керований процес соціального розвитку, соціального 

формування особистості; допомога людині в засвоєнні та прийнятті нею 

моральних норм, які склалися в сім’ї та суспільстві, прийнятті правових, 

економічних, громадянських і побутових відносин; цілеспрямоване виховання 

людини з урахуванням її особистісно-соціальних проблем і відповідно до 

соціальних потреб середовища, що її оточує в процесі життєдіяльності [8]. 
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На думку, О. Безпалько соціальне виховання – це процес забезпечення в 

суспільстві умов та заходів, спрямованих на оволодіння і засвоєння 

підростаючим поколінням загальнолюдських і спеціальних знань, соціального 

досвіду з метою формування в нього соціально-позитивних ціннісних 

орієнтацій [1, с. 29]. 

Визначення поняття «соціальне виховання» у тлумаченні різних 

науковців [1, 2, 6], має схожість, оскільки соціальне виховання здійснюється 

через соціокультурну систему освітніх інститутів, які зорієнтовані на 

перспективні цінності суспільства.  

Тож, ми відзначаємо, що процес соціального виховання студентської 

молоді це процес цілеспрямований, у ході якого молода людина, успішно 

адаптувавшись в університеті, отримує професійно значущі знання, зав’язує 

стійкі стосунки з однокурсниками. 

На практиці соціальне виховання молодих людей у навчальному закладі 

здійснюється через зміст навчання, а також поза ним – у позанавчальній 

діяльності. При цьому, така організована соціальна діяльність представлена та 

вирішується через різноманітні шляхи. А саме: 

- шляхом підтримання і збереження системи поглядів, норм, ціннісних 

орієнтацій своєї родини, групи або соціуму; 

- шляхом перетворення й переробки як попередніх, так і дійсних 

соціальних норм і культурних цінностей суспільства; 

- шляхом створення нових правил, стандартів, ціннісних орієнтацій 

соціального досвіду.  

Оскільки соціальне середовище істотно впливає на весь процес 

формування і функціонування особистості, соціальний досвід молодої людини 

може бути як позитивним, так і негативним, в залежності від того наскільки 

добре організоване соціокультурне середовище.  

Соціальне виховання є одним з пріоритетних напрямів соціально-

педагогічної діяльності саме у роботі студентського самоврядування. 

М. Гриньова розглядає організаційні аспекти самоврядування студентів 

як суб’єктів, проблеми їхньої соціалізації та самореалізації, становлення 

студентів як суб’єктів життєтворчості, суб’єктів та об’єктів виховного 

середовища ВНЗ [4]. 

Г. Троцко визначає студентське самоврядування як форму організації 

управлін- ня студентами різноманітною життєдіяльністю свого колективу на 

принципах свобо- ди, рівноправності, безпосередньої участі в керівництві його 

справами [10, с. 296].  

На думку, Ю. Кращенко студентське самоврядування - це системне 

утворення передусім тому, що воно охоплює багато сфер життєдіяльності 

студентської громади вищого навчального закладу та включає усі його 

структурно-організаційні рівні: групу, факультет, вищий навчальний заклад.  

На основі аналізу наукових праць [4, 7, 9. 10], ми розуміємо під 

студентським самоврядуванням право студентської громади самостійно 

вирішувати питання громадського життя студентів у межах чинного 
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законодавства та Статуту навчального закладу. Органи студентського 

самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студента, 

формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Рішення 

студентського самоврядування мають доречний характер. 

Основними завданнями органів студентського самоврядування є: 

забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації 

навчального процесу, забезпечення виконання студентами своїх обов`язків; 

сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів, створенню 

відповідних умов для проживання і відпочинку студентів; стимулювання 

діяльності студентських гуртків, товариств, об`єднань, клубів за інтересами, 

тощо. Одним із провідних напрямів діяльності студентського самоврядування є 

соціальне виховання студентів у контексті своєї діяльності. Тому, без 

студентського самоврядування неможливо досягти європейської якості освіти і 

підготувати конкуретно-спроможних фахівців [9]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

основним завданням органів студентського самоврядування є залучення 

молодої людини до активної соціальної діяльності. Це сприяє формуванню у 

молоді умінь та навичок спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, 

переносити отримані способи співпраці на різні життєві ситуації в 

мікросередовищі; приймати важливі продумані рішення у групі. 

Перспективним напрямом подальшої дослідницької діяльності є пошук 

ефективних методів та засобів соціально-педагогічної діяльності з формування 

соціального виховання молоді за допомогою органів студентського 

самоврядування. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФІЛАКТИКИ АГРЕСИВНОЇ 

ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 

 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Кабусь Н.Д. 

 

У статті висвітлено теoретичні аспекти підготовки майбутніх фахівців 

соціальної сфери до профілактики агресивної поведінки учнів професійно-

технічних навчальних закладів, зокрема, розкрито суть понять «агресія», 

наведено види агресії, визначено чинники, що підсилюють прояви агресивної 

поведінки учнів ПТНЗ; визначено суть і основні напрями, наведено технологію 

профілактики агресивної поведінки учнів ПТНЗ,  а  також основні форми 

роботи в цьому напрямі; вказано на важливість формування мотиваційної, 

теоретичної і практичної готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до 

такого виду діяльності. 

Ключові слова: агресія, агресивна поведінка, профілактика,  професійно-

технічний навчальний заклад, технологія, середовище, фахівці соціальної 

сфери. 

 

Sazhjenko S.V. Theoretical Issues of Future Specialists of the Social 

Sphere Teaching to the Prevention of Aggressive Behavior of the Students of 

technical educational institutions 

Theoretical aspects of future specialists of social sphere training to the 

prevention of aggressive behavior of vocational and technical educational institution 

have been revealed in the article. The essence of the concepts «aggression», types of 

aggression as well as the factors that increase manifestation of aggressive behavior of 

the students of vocational and technical educational institutions are shown. The 

essence, main directions, the technology of prevention of aggressive behavior of such 

students Have been substantiated, as well as the main forms of work in this direction.  

The importance of forming the motivational, theoretical and practical readiness of 

future specialists of the social sphere for this kind of activity has been underlined. 

Keywords: aggression, aggressive behavior, prevention, vocational and 

technical educational institution, technology, environment, specialists in the social 

sphere. 

 

Актуальність проблеми. Поширення проявів агресивної поведінки у 

юнацькому віці, зокрема, серед учнів професійно-технічних навчальних 

закладів (ПТНЗ), що спостерігається останнім часом, що виявляється у вигляді 

вербальної чи невербальної агресії, роздратованості, негативізму, реакцій гніву 
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і злості, приниження, переслідування й має своїми наслідками відхилення у 

особистісно-соціальному розвитку, може бути причиною аморальної жорстокої 

протиправної поведінки, змушує фахівців соціальної сфери шукати ефективні 

засоби соціально-педагогічної профілактики агресивної поведінки молоді, що 

потребує відповідної професійної підготовки студентів у вищому навчальному 

закладі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури 

свідчить, що проблемі агресії присвячена значна кількість праць як вітчизняних 

(А. Агафонов, Є. Волянська, Є. Донченко, Л. Завацька, Р. Ролінський, Л. Тюптя,  

Г. Чорна, Н. Щербак  та ін.), так і зарубіжних дослідників (А. Андрі, Р. Берон, 

А. Браун, Д. Доллард, Н. Міллер, Д. Ричардсон, С. Розенцвейг, З. Фрейд, 

Е. Фромм та ін.). Особливості учнів ПТНЗ та професійної підготовки майбутніх 

фахівців до роботи в таких закладах вивчали В. Безрукова, Т. Девʼятьярова, 

Е. Ільїна, О. Кириченко, О. Коваленко, Л. Макар, О. Марущак, В. Радкевич, 

Л. Тархан, Е. Ткаченко, Е. Шматко та інші науковці. Проблему профілактики як 

напряму соціально-педагогічної діяльності, а також теоретико-практичні засади 

підготовки фахівців соціальної галузі досліджували О. Безпалько, І. Звєрєва, 

Н. Зимівець, В. Курбатов, В. Крушельницькій, Г. Лактіонова, Л. Міщик, 

В. Поліщук, С. Харченко, О. Яременко та інші вчені.  

Воднораз, незважаючи на те, що до проблеми профілактики агресивної 

поведінки прикуто увагу багатьох науковців, кількість агресивної молоді не 

припиняє зростати, а проведені нами опитування серед студентів – майбутніх 

фахівців соціальної сфери засвідчили, що вони не готові повною мірою до 

організації системної діяльності щодо запобігання агресивних проявів у 

молодіжному середовищі, зокрема, серед учнів ПТНЗ з метою їх позитивного 

особистісно-соціального розвитку. Так, майбутні фахівці недостатньо 

усвідомлюють основні напрями й особливості такої діяльності з урахуванням 

специфіки контингенту учнів означених закладів й, відповідно, відчувають 

утруднення при доборі ефективних засобів для діяльності в цьому напрямі. 

Метою статті є висвітлення теоретичних аспектів підготовки майбутніх 

фахівців соціальної галузі до профілактики агресивної поведінки учнів 

професійно-технічних навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової й довідникової літератури 

свідчить, що під агресією розуміються: схильність до нападу на когось 

(тлумачний словник російської мови); навмисне заподіяння шкоди іншим 

особам (психологічний словник); найрізноманітніші види та форми поведінки – 

від реплік і елементів пародій до застосування різних заходів фізичного впливу, 

включаючи й такі з них, які закінчуються летальним результатом 

(філософський словник); вмотивована деструктивна поведінка, що суперечить 

нормам та правилам існування людей у суспільстві й завдає шкоди об’єктам 

нападу (О. Бовть); дії з метою причинення збитку фізичному або 

психологічному благополуччю іншої людини, групи людей (М. Гуліна).  

Узагальнюючи прояви агресії І. Звєрєва, Є. Змановська, В. Менделевич 

та інші автори виокремлюють такі її види (котрі переростають у відповідні 
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форми агресивної поведінки) як: 1) вербальна агресія (образи, погрози, крик, 

лайка, прокляття); 2) фізична агресія (побиття, штовхання); 3) непряма агресія 

(плітки, злісні жарти, ворожа міміка та жестикуляція, кидання предметів на 

підлогу тощо); 4) негативізм (що виявляється через  прояви упертості, бойкот, 

страйки, мітинги тощо); 5) аутоагресія (самозвинувачення, самоприниження); 

6) кібертретирування або кібербулінг (розсилання повідомлень агресивного й 

образливого характеру з використанням нових інформаційних та 

комунікаційних технологій (Інтернет, мобільний телефон).  

Необхідно відзначити, що на думку науковців [1; 2; 4], агресія тією чи 

іншою мірою властива кожній людині, оскільки є інстинктивною формою 

поведінки, спрямованою на самозахист і виживання. Однак в процесі 

життєдіяльності людина поступово привчається трансформувати природні 

агресивні інстинкти в соціально прийнятні способи реагування, тобто 

відбувається соціалізація агресії. Воднораз індивіди, які не здатні контролювати 

власні агресивні імпульси, не лише зазнають труднощів при спілкуванні з 

людьми й негативно впливають соціум, але й у випадках переростання 

агресивної поведінки у протиправну зазнають покарання з боку держави й 

ізолюються від суспільства. Таким чином, науковці виокремлюють дві основні 

форми агресії: 1) недеструктивну – наполегливу неворожу самозахисну 

поведінку, спрямовану на досягнення поставленої мети; 2) ворожу 

деструктивну поведінку, яка не лише породжує особисті проблеми, а й завдає 

шкоди оточуючим. Агресивна поведінка може ставати звичною для людини й 

маючи руйнівний характер, бути вкрай небезпечною і загрозливою для 

суспільства [4]. 

У цьому контексті важливим завданням системи освіти є реалізація 

системної соціально-виховної та профілактичної роботи, що сприяє 

усвідомленню підростаючим поколінням значення своїх дій, формуванню 

вміння керувати своїми вчинками й нести за них відповідальність.  

Здійснений аналіз наукових праць (О. Безпалько, І. Звєрєва, Т. Веретенко, 

А. Капська, Л. Завацька, Л. Тюптя, Н. Щербак, Н. Якса) дозволяє стверджувати, 

що важливими чинниками набуття особистістю підвищеної агресивності є 

недоліки сімейного виховання, спостереження за моделями агресивної поведінки 

інших у реальному житті, на телеекранах, у мережі Інтернет чи комп’ютерних 

іграх, вороже соціальне середовище, вплив асоціальних компаній чи груп, 

стресові ситуації, вживання алкоголю. Серед особистісних факторів, що 

зумовлюють високий рівень агресії, дослідники виокремлюють підвищені: 

ворожість та подразливість, рівень тривожності та депресії, емоційну 

реактивність, негативну афективність, неадекватну самооцінку, певні особливості 

мотиваційної сфери, недостатній рівень розвитку духовної сфери, антисоціальну 

спрямованість особистості, заздрісність, схильність приписувати оточуючим 

агресивні наміри тощо [2; 4].  

Ураховуючи особливості учнів професійно-технічних навчальних закладів, 

де переважно навчаються неповнолітні з неблагополучних сімей чи позбавлені 

батьківського піклування, педагогічно занедбані, діти, які через порушення 
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поведінки чи неуспішність не продовжують навчання у старшій школі, зрозуміло, 

що важливими чинниками, що підсилюють схильність учнів ПТНЗ до агресивної 

поведінки, є незадоволення власним соціальним статусом і життєвими 

перспективами. У цьому випадку агресивна поведінка розглядається як один з 

можливих способів самоствердження й позбавлення від стану фрустрації,  

напруги та розчарування. Дослідники відзначають, що при цьому поряд з 

відхиленнями агресивної спрямованості учні часто виявляють відхилення 

соціально-пасивної спрямованості – не бажають брати участь у громадському 

житті, виявляють пасивність стосовно свого майбутнього, характеризуються 

відсутністю чітких життєвих планів, ухиляються від навчання, уникають 

важких завдань і відповідальних доручень, страждають різними видами 

адикцій, схильні проводити час у компаніях асоціальної спрямованості тощо 

[3, С. 272].  

 У зв’язку з цим важливими напрямами соціально-педагогічної 

профілактики як спеціально розробленого комплексу превентивних заходів (що 

передбачають здійснення впливу як на особистість з метою збагачення її 

ресурсного, зокрема, духовно-творчого потенціалу, корекції негативних 

особистісних якостей і розвитку позитивних, так і вплив на проблемне 

середовище), є: 1) корекція взаємовідносин особистості з соціальним 

оточенням, подолання егоцентризму як характерної риси особистості агресора, 

розвиток стійкої гуманістичної спрямованості особистості, її ассертивності; 

2) формування стійкого інтересу молоді до саморозвитку, соціально позитивної 

діяльності; 3) стимулювання молоді до свідомого визначення значущих 

життєвих цілей, планування діяльності й реалізації конкретних кроків для їх 

досягнення; 4) виховання вольових рис характеру (уміння доводити справу до 

кінця, досягати значущих життєвих цілей, стримувати себе в конфліктних 

ситуаціях). Реалізація означених напрямів сприятиме позитивному особистісно-

соціальному розвитку учнів як важливої умови профілактики негативних 

проявів їхньої поведінки.   

Технологія соціально-педагогічної діяльності з профілактики агресивної 

поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів є сукупністю 

мотиваційно-ціннісного, розвивально-світоглядного й діяльнісно-творчого 

етапів й відповідних цим етапам засобів, що забезпечують такий вплив на 

світогляд, систему цінностей, почуття, волю учнів, що сприяє свідомому 

вибору позитивних стратегій поведінки й життєдіяльності, усвідомленню ними 

відповідальності за власні дії і життя в цілому, розумінню важливості 

конкретних дій для досягнення життєвого успіху.  

Вважаємо, що соціально-педагогічна діяльність з профілактики агресивної 

поведінки учнівської молоді може бути ефективною за умови створення творчого 

розвивально-виховного середовища у навчальному закладі, взаємодія з яким 

сприяє визначенню учнями позитивних життєвих перспектив, а також набуттю 

необхідних знань та вмінь, розвитку особистісних якостей, необхідних для їх 

реалізації.  
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Формами роботи, які сприяють налагодженню відповідної атмосфери у 

професійно-технічному навчальному закладі, є: ознайомлення учнів з видатними 

співвітчизниками та зарубіжними колегами, в тому числі випускниками закладу, 

які досягли значних успіхів у галузі професійної діяльності; організація екскурсій 

на передові підприємства; відвідування майстер-класів і організація творчих 

майстерень для підвищення рівня професійної майстерності; організація виставок-

досягнень учнів; стимулювання молоді до участі у конкурсах винахідницьких 

проектів; створення галереї (куточку, музею) гордості і пошани; залучення учнів 

до діяльності дискусійного клубу, гуртків – театрального, винахідників, 

кулінарного, релаксаційно-арттерапевтичного та інших; організація творчих 

вечорів, спортивних змагань, конкурсів «Ну-мо дівчата», «Ну-мо хлопці», «Зоряна 

доріжка»; проведення тренінгів спілкування, самопрезентації, саморозвитку й 

досягнення успіху; організація відвідування учнями бізнес-тренінгів (зокрема, що 

проводяться у центрах зайнятості) тощо. Зрозуміло, що з метою ефективної 

профілактики будь-яких соціальних відхилень і формування чіткої установки 

молоді на позитивну поведінку й діяльність майбутні фахівці соціальної сфери 

мають досконало володіти методами переконання, формування свідомості, 

корекції поведінки,  залучення до діяльності – особистісно і соціально значущої, 

добираючи матеріал, який відповідає інтересам юнацького віку.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

здійснене дослідження дозволяє стверджувати, що ефективність профілактики 

агресивної поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів можлива 

за умови сформованості мотиваційної, теоретичної і практичної готовності 

майбутніх фахівців соціальної сфери до такої діяльності. Майбутні фахівці мають 

усвідомлювати не лише суть , види агресивної поведінки, чинники, що сприяють її 

посиленню у середовищі ПТНЗ, але й бути спроможними розробляти й 

реалізовувати ефективні переконливі профілактичні соціально-виховні заходи, які 

б сприяли формуванню стійкої системи цінностей учнівської молоді, чіткої 

установки на вибір позитивних стратегій поведінки й діяльності, їх розуміння як 

єдино можливого шляху досягнення життєвого успіху. Розробка комплексу 

засобів з метою відповідної підготовки майбутніх фахівців є перспективою 

подальшого дослідження.  
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М.П. Васильєва 

 

У статті визначено актуальність формування соціальної активності  

підлітків у волонтерській діяльності. Розкрито зміст та особливості підготовки 

фахівців соціальної сфери до формування соціальної активності підлітків у 

волонтерській діяльності. Визначено можливості використання волонтерських 

засобів у формуванні соціальної активності підлітків. 

Ключові слова: соціальна активність, професійна підготовка, підлітки, 

волонтерська діяльність. 

 

Svistun I.Yu. The Analysis of the Problem of training of Future Spesialist of 

Social Sphere to the formation of Social Activities of Teenagers in Volunteer 

Activity 

The article determines the importance of formation of social activity of 

adolescents in volunteer activity. The content and peculiarities of preparation of 

specialists of social sphere for forming of social activity of teenagers in volunteer 

activity are revealed. The possibilities of using volunteer tools in shaping social 

activity of adolescents are determined. 

Keywords: social activity, professional training, teenagers, volunteer activity. 

 

Постанова проблеми. Сьогодні українському суспільству потрібні 

самостійні, ініціативні та соціально активні особистості, зі сформованою 

життєвою позицією, які здатні до ефективної самореалізації. Соціальні та 

суспільно-політичні процеси, що відбуваються зараз у нашій державі, 

вимагають від кожної особистості свідомого ставлення до подій, виявлення 

активної соціальної позиції. Від активності підростаючого покоління  залежить 

майбутнє  нашої країни і суспільства в цілому. У зв’язку з цим необхідним 

виявляється залучення старших підлітків до активної соціальної діяльності, що 

може стати одним з вагомих кроків у вирішенні багатьох суспільно значущих 

питань.  

Національна доктрина розвитку освіти акцентує увагу на усвідомленні 

необхідності грамотного застосування у навчально-виховному процесі науково-

творчого підходу, педагогічно-коректного супроводу формування соціальної 

активності підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі. Аналіз змісту 

нормативно-правових документів  (закони України «Про освіту», «Про середню 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні»)  засвідчив необхідність створення сприятливих 

умов для розвитку соціальної активності старших підлітків як однієї з важливих 
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характеристик розвиненої особистості. Соціальні інститути, метою діяльності 

яких є формування соціально активної особистості, потребують 

висококваліфікованих фахівців, якими фахівці соціальної галузі, що 

використовують задля цього волонтерську діяльність, як таку, що має 

добровільний та соціально спрямований характер [7]. Волонтерська діяльність є 

важливим засобом розвитку соціальної активності підлітків, оскільки не лише 

дає їм змогу здійснити власний внесок у розв’язання актуальних соціальних 

проблем, випробувати свої можливості, але й задовольняє потреби молодої 

особистості, котра прагне пізнання, енергії, активної діяльності [5]. 

Недостатня обізнаність майбутнього фахівця, щодо специфіки, форм та 

методів роботи з підлітками з даної проблеми, зумовлює необхідність 

підготовки фахівця соціальної галузі до роботи  цьому напрямі. 

У вирішенні поставленої проблеми провідну роль відіграє фахівець 

соціальної галузі, а саме соціальний педагог або соціальний працівник, роль 

якого полягає в мотивації підлітків до участі у соціально активних видах 

діяльності, координації їх волонтерської діяльності, виконуючи посередницьку 

роль між підлітками та соціальними інститутами, що забезпечують процес 

формування соціальної активності. 

Аналіз наукової літератури з проблеми визначення теоретико-методичних 

основ професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних 

працівників показав, що її досліджували  О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська, 

О. Карпенко, С. Харченко та ін. Проте, проблема професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до формування 

соціальної активності підлітків є недостатньо розробленою та потребує 

подальшого вивчення як у теоретичній, так і в практичній площинах. 

Доцільним є проведення спеціальних досліджень із метою розробки комплексу 

засобів професійної підготовки майбутніх фахівців, що забезпечить 

формування їхньої готовності до виконання означеного виду діяльності. 

На сучасному етапі розвитку суспільства наявними є суперечності між: 

потребою суспільства в особистості зі сформованою соціальною активністю і 

невикористанням потенціалу різних соціальних інститутів (сім’ї, школи, 

громадських організацій, соціальних служб) у забезпеченні цього процесу;  

широкими можливостями соціально-педагогічної діяльності з формування 

соціальної активності підлітків та недостатнім використанням потенціалу 

волонтерської діяльності; важливістю використання такого специфічного виду 

діяльності як волонтерська та неготовністю фахівця реалізовувати соціально-

педагогічну діяльність у цьому напрямку, що спричинили прогалини в процесі 

професійної підготовки фахівця. 

Мета статті. Проаналізувати наукову літературу, розкрити процес та 

зміст підготовки фахівців соціальної галузі до формування соціальної 

активності підлітків у волонтерській діяльності. 

Основний виклад матеріалу. Теоретичні питання формування соціальної 

активності учнів висвітлено науковцями у філософському (Л. Буєва, 

Л. Мітрохін та ін.), психологічному (Л. Божович, О. Леонтьєв, В. Мерлін та ін.), 
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педагогічному (А. Зосімовський, Т. Коннікова, Т. Мальковський та ін.), 

соціально-педагогічному аспектах (О. Безпалько, Н. Заверико, В. Бочарова, 

А. Мудрик та ін.). Волонтерство як одну з форм соціально-педагогічної 

діяльності, що забезпечує розвиток соціальної активності особистості, розкрито 

у працях Р. Вайноли, А. Капської, В. Костіної та інших дослідників. Вивчення 

змісту, напрямів та форм волонтерської діяльності представлено у працях 

О. Решетнікова, А. Ходарчука та інших. Використання соціальним педагогом 

волонтерської діяльності у формуванні соціальної активності старших підлітків 

залишається актуальною проблемою.  

На підставі наукових праць З. Бондаренко [1] та Г. Сороки [4], визначено, 

що соціальна активність підлітків – індивідуальна якість особистості, в якій 

виявляється та реалізується рівень соціальності, тобто, глибина та повнота 

соціальних зв’язків людини з оточуючим середовищем, рівень перетворення 

особистості на активного суб’єкта суспільних відносин. 

З метою встановлення стану готовності майбутніх соціальних працівників 

до професійної діяльності використано тестові й ситуативні завдання для 

визначення рівня накопичених професійних знань і практичних умінь щодо 

виконання фахових функцій відповідно окресленої проблеми; методики для 

з’ясування мотиваційної спрямованості  в опануванні професією соціального 

працівника (за Т. Ільїною), наявності і рівня сформованості професійно 

значущих особистісних якостей (за Н. Пейсаховим і М. Шевцовим); окреслення 

рівня самооцінки ступеня готовності студентів до професійної діяльності з 

формування соціальної активності підлітків у майбутньому. 

Згідно з Законом України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», - 

волонтерська діяльність – це добровільна, доброчинна, неприбуткова та 

вмотивована діяльність, що має суспільно значущий характер. Формування 

соціальної активності підлітків у волонтерській діяльності забезпечує 

самореалізацію і досягнення суспільно значущих цілей підростаючого 

покоління [2]. 

Волонтерська діяльність сприяє соціалізації особистості, забезпечує 

засвоєння майбутніми фахівцями соціальної дійсності, нових соціальних ролей, 

норм і суспільних поведінкових стереотипів, допомагає особистісному 

зростанню, самореалізації. Різноманітність напрямів, форм і методів 

волонтерської діяльності відкриває широкі перспективи для активізації 

духовного, інтелектуального та культурного потенціалу, що детермінує 

розвиток людини і суспільства як сьогодення, так і майбутнього [3].  

 Проведений аналіз наукової літератури з проблеми формування 

соціальної активності підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі 

дозволив виявити такі особливості: 1) зазначений віковий період є сенситивним 

щодо формування соціальної активності; 2) кращим засобом для  формування 

соціальної активності є соціально значуща діяльність – волонтерська, до якої 

підлітки залучаються в процесі соціального виховання; 3) усвідомлення 

необхідності у застосуванні інноваційних методів, форм і засобів соціально-

педагогічного впливу на формування соціальної активності підлітків; 
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5) важливість взаємоузгодження чинників та координації дій всієї сукупності 

агентів, засобів соціального впливу на формування соціальної активності 

підлітків. 

Аналіз навчального плану підготовки фахівців у вищій школі показав, що 

на даному етапі розробленими є певні соціально-педагогічні дисципліни, в 

змісті яких висвітлено певні аспекти підготовки майбутніх фахівців соціальної 

галузі до формування соціальної активності підлітків у волонтерській 

діяльності, проте відсутній комплекс засобів (сукупність інструментів, які 

спрямовані на підготовку майбутніх фахівців соціальної галузі), що передбачав 

би удосконалення планів навчальних дисциплін, введення 

вузькоспеціалізованих практик з проблеми дослідження, організацію та 

проведення соціальних заходів. 

Результати експериментальної роботи, що проведено з майбутніми 

соціальними педагогами та соціальними працівниками на базі ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди та БФБО «Карітас», дозволили виявити підвищення рівня 

готовності майбутніх соціальних педагогів до формування соціальної 

активності підлітків у волонтерській діяльності, що підтвердило ефективність 

розробленого комплексу засобів. На основі узагальнення результатів 

експериментального дослідження було виявлено умови застосування комплексу 

засобів підготовки майбутніх соціальних працівників до формування соціальної 

активності підлітків у волонтерській діяльності: теоретична основа (проведення 

тематичних лекційних та семінарських занять), практична основа (участь у 

волонтерських заходах різного рівня). 

Висновки: 1. До змісту професійної підготовки майбутніх фахівців 

соціальної галузі до формування соціальної активності підлітків віднесено: 

володіння ґрунтовними знаннями з формування соціальної активності; розвиток 

уміння доцільно застосовувати волонтерську діяльність підлітків; реалізовувати 

на практиці набуті знання та уміння стосовно формування соціальної 

активності підлітків; формування прагнення до професійного розвитку, 

саморозвитку та самореалізації у визначеній проблемі. 2. Особливостями 

професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до формування 

соціальної активності підлітків в волонтерській діяльності визначено: 

впровадження комплексу засобів (сукупності інструментів, які спрямовані на 

підготовку майбутніх фахівців соціальної галузі), що передбачає  

удосконалення планів навчальних дисциплін, введення вузькоспеціалізованих 

практик з проблеми дослідження, організацію та проведення соціальних заходів 

волонтерської спрямованості. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М.П. Васильєва 

 

Стаття містить аналіз чинних навчальних дисциплін для підготовки 

майбутнього соціального працівника до соціалізації студентської молоді у 

вищому навчальному закладі. Подано результати діагностування професійної 

спрямованості і готовності майбутнього спеціаліста до професійної діяльності. 

Ключові слова: соціальний працівник, соціалізації студентської молоді, 

вищий навчальний заклад. 

 

Hliapatara A.S. Analysis of the Training of Future Spesialist of Social 

Sphere to Socialization of the Student in Universities 

The article contains an analysis of the current academic disciplines for the 

training of social workers to the socialization of student in higher education 

institution. The results of diagnostics of readiness of the specialist for professional 

activity are presented. 

Keywords: social worker, socialization of student, higher education 

institution. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку соціальної роботи 

в Україні питання підготовки майбутніх соціальних працівників займає вагоме 

місце у дослідженнях вчених соціальної галузі.  

Поряд з цим, одним з актуальних напрямів досліджень в соціальній 

роботі є соціалізація студентської молоді у вищому навчальному закладі. 

Дослідження сучасного стану соціалізації студентської молоді в умовах 

глибинних змін в українському суспільстві, значного послаблення виховного 

потенціалу традиційних соціальних інституцій, переосмислення ціннісних 

орієнтирів молодого покоління спонукає до вивчення нових шляхів вирішення 

цього питання.  

Розгляд існуючих навчальних програм, засобів, форм і методів навчання, 

діагностика готовності майбутніх спеціалістів до професійної діяльності 

надають можливість дізнатися про стан підготовки майбутніх соціальних 

працівників до соціалізації студентської молоді у вищому навчальному закладі. 
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Аналіз наукової літератури показує, що теоретичні аспекти підготовки 

майбутніх соціальних працівників розглянуті у роботах таких науковців, як: 

І. Звєрєва [1], А. Капська [2], О. Карпенко [3], В. Поліщук [4] та інших. Питання 

соціалізації студентської молоді у вищих навчальних закладах відображенні у 

дослідженнях вітчизняних науковців Р. Зозуляк, А. Капська, А. Рижанова. Зміст 

і організація соціально-педагогічної діяльності зі студентською молоддю у 

вищих навчальних закладах висвітлена у наукових працях В. Тименко [6], 

С. Шашенко [7], С. Савченко [5] та інших. 

Мета статті: проаналізувати стан підготовки майбутніх соціальних 

працівників до соціалізації студентської молоді у вищому навчальному закладі. 

Виклад основного матеріалу. Науковці зазначають (І. Звєрєва [1], 

А. Капська [2], О. Карпенко [3], В. Поліщук [4] та інші), що сучасна підготовка 

майбутніх соціальних працівників до роботи зі студентською молоддю має 

деякі навчальні прогалини. Так, вона недостатньо враховує особливості 

соціалізації студентської молоді в умовах вищого навчального закладу; не 

спрямована на формування готовності та здатності фахівців застосовувати 

інноваційні засоби з метою соціалізації студентської молоді; недостатньо 

методично оснащена, оскільки відсутні методичні рекомендації щодо 

здійснення роботи саме з такого виду соціальної діяльності; педагогічна 

практика не забезпечує підготовку майбутніх спеціалістів до виконання 

професійної діяльності з соціалізації студентської молоді. 

Отже, підготовка майбутніх соціальних працівників має такі цикли 

нормативних дисциплін, як: гуманітарної та соціально-економічної підготовки, 

природничо-математичної (фундаментальної) підготовки, професійно-

орієнтованої (професійної та практичної) підготовки; поряд з нормативними 

циклами підготовки існують вибіркові навчальні дисципліни за вибором 

студента; також в наявності для навчання студентів курсові роботи, практична 

підготовка та державна атестація. Майбутні соціальні працівники вивчають 

теоретичні положення і концепції педагогіки, соціології, психології, вікової 

фізіології; теорію і практику соціальної роботи, технології і методи професійної 

діяльності. 

Ознайомлення майбутніх соціальних працівників із сутністю соціалізації 

студентської молоді та особливостями технологій і методів роботи з нею 

відбувається в процесі вивчення таких дисциплін, як: «Соціальні інституції» та 

«Теорія соціальної роботи у галузі дозвілля» (1 курс), «Основи соціалізації 

особистості» і «Методика соціальної роботи у сфері дозвілля» (2 курс), 

«Інновації у соціальній роботі» та «Технології соціальної роботи» (3 курс), 

«Ресурсне забезпечення соціальної роботи» (4 курс), «Технології соціально-

педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі» (5-6 курс). 

На заняттях з дисципліни «Соціальні інституції» студенти вивчають вже 

сформовані матеріальні, формальні та функціональні підходи до визначення й 

аналізу соціальних інституцій, їх вплив на соціалізацію особистості. Вивчаючи 

дисципліну «Теорія соціальної роботи у галузі дозвілля» студенти дізнаються 

про шляхи та можливості соціалізації людини через організацію дозвіллєвої 
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діяльності. У процесі вивчення навчального курсу «Основи соціалізації 

особистості» майбутній соціальний працівник засвоює знання, пов’язані з 

формуванням і розвитком особистості, віковими періодами становлення 

людини; розкриває зміст понять «соціалізація», «соціальне виховання», 

«соціальний розвиток»; ознайомлюється з провідними категоріями, 

принципами, механізмами і факторами процесу соціалізації. Вивчення 

дисципліни «Методика соціальної роботи у сфері дозвілля» дозволяє оволодіти 

методами роботи зі студентською молоддю під час дозвіллєвої діяльності. 

Розглядаючи основні тенденції до використання новітніх технологій у 

професійній діяльності соціального працівника, в процесі вивчення дисципліни 

«Інновації у соціальній роботі» студенти ознайомлюються з методологією і 

організацією інноваційної діяльності, опрацювання нових засобів регулювання 

та розвитку соціальних процесів. 

Поглиблення та розширення знань з теоретико-методологічних засад 

соціально-педагогічної діяльності, щодо сутності змісту основних технологій та 

методик соціально-педагогічної діяльності;  формування умінь виконувати 

обов’язки соціального працівника у вищих навчальних закладах, в тому числі, з 

соціалізації студентської молоді майбутні соціальні працівники знайомляться у 

ході вивчення дисциплін «Технології соціальної роботи» на 3 курсу навчання і 

«Технології соціально-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі» 

на 5-6 курсі. «Ресурсне забезпечення соціальної роботи» – дисципліна, що 

передбачає вивчення студентами видів ресурсів, пошуку та шляхів залучення 

інноваційних можливостей для ефективної реалізації поставлених цілей у 

роботі соціального працівника. Під час опрацювання теоретичного матеріалу 

студенти розглядають напрями застосування наявних у спеціаліста ресурсів для 

виконання професійних завдань. 

Для виявлення набутих вмінь і навичок з соціалізації  студентської 

молоді майбутнім соціальним працівникам надається можливість практично 

перевірити свої знання під час проходження науково-педагогічної практики, що 

проходить під час 5 курсу, тобто лише на магістерських курсах навчання у 

вищому навчальному закладі. При цьому практика не має на меті роботу над 

удосконаленням процесу соціалізації студентської молоді у вищому 

навчальному закладі, а тільки надає можливість для практичного опрацювання 

даної проблеми, оскільки студент-практикант сам обирає вид діяльності під час 

її проходження. 

Говорячи про науково-дослідну практику, яка передбачає перевірку 

експериментальної частини дипломної роботи, то вона стосується, насамперед, 

вирішення завдань конкретного індивідуального комплексного наукового 

дослідження. Тому теоретичні і практичні аспекти соціалізації студентської 

молоді у вищому навчальному закладі продовжують вивчати ті студенти, які 

досліджують питання цієї проблеми. 

Як бачимо, практика майбутніх соціальних працівників не забезпечує 

набуття ними практичних навичок з соціалізації студентської молоді у вищому 

навчальному закладі. 
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У зв’язку з тим, аналізуючи побудову навчального процесу з підготовки 

майбутнього соціального працівника до соціалізації студентської молоді у 

вищому навчальному закладі, ми  можемо побачити, що викладачі для 

досягнення поставленої мети навчання використовують такі форми і методи, 

як: лекції, семінарські і практичні заняття, самостійні роботи, індивідуальні 

заняття, курсові роботи, науково-педагогічну та науково-дослідну практики. 

Для виявлення особистої професійної спрямованості і готовності 

майбутніх соціальних працівників до соціалізації студентської молоді у вищому 

навчальному закладі серед студентів ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 

спеціальності «Соціальна робота» було проведено діагностику за наступними 

критеріями: особистісний, мотиваційний та діяльнісний. Особистісний критерій 

допомагає розкрити ставлення студента до професії та виконання професійних 

обов’язків (методика «Визначення особистісної спрямованості» Б. Басса, 

методика «Діагностика рівня соціальної фрустрованості», методика «Шкала 

самоефективності Р. Шварцера та М. Єрусалема»); мотиваційний – визначає 

рівень вмотивованості майбутнього спеціаліста до професійної діяльності 

(методика «Діагностика мотивації до успіху» Т. Елерса, методика «Мотивація 

навчання у ВНЗ» Т. Ільїна, методика «Мотивація професійної діяльності» 

К. Замфіра у модифікації А. Реана); діяльнісний критерій відповідає на питання 

готовності студента до професійної діяльності і його ставлення до інновацій в 

роботі (опитувальник «Який Ваш креативний потенціал?», методика 

«Виявлення комунікативних та організаторських схильностей», опитувальник 

«Ви та технічний прогрес», анкета «Доцільність використання засобів Інтернет-

ресурсів для соціалізації студентської молоді у ВНЗ»). 

Для виявлення особистісної спрямованості була використана анкета 

Б. Басса. Згідно цієї анкети спрямованість на себе у студентів складає 37,8 %, 

спрямованість на спілкування – 35,6 %, спрямованість на справу – 26,6 %. Під 

час «Діагностики рівня соціальної фрустрованості» було визначено оцінку 

ступеня задоволеності або незадоволеності соціальними досягненнями 

студентами на першому курсі навчання. Результати опитування наступні: 

високий і підвищений рівень фрустрованості не було виявлено; помірний – 

показали 16,5 %, невизначений рівень відповідає 83,5 %. Для визначення 

впевненості людини щодо її потенційної здатності організувати та здійснювати 

власну діяльність було застосовано методику Р. Шварцера та М. Єрусалема. 

Отримані результати свідчать, що нижчий за середній рівень самоефективності 

виявили 43,2 %, низький – 56,8 %. У процесі здійснення діагностування 

студентів за особистісним критерієм нами було зроблено висновок, що 

майбутні соціальні працівники на даному етапі мають значний особистісний 

потенціал, який потребує підтримки та стимулювання.  

Відповідно до результатів мотивації до успіху було відмічено занадто 

високий рівень у 2 респондентів з 7 опитаних, що відповідає 16,5 %, середній 

рівень 71,7 %, а низький – 11,8 %. Згідно результатів мотивації навчання у ВНЗ 

за шкалою оволодіння професією високий рівень показали 85,3 %, за шкалою 

отримання диплома високий рівень у 14,7 % опитаних. Середній рівень як 
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зовнішньої, так і внутрішньої мотивації до професійної діяльності виявлено у 

54,9 % респондентів, низький рівень складає 45,1 % опитаних. З цього ми 

робимо висновок, що зазначені результати опитування є показником зростання 

серед студентів орієнтації на навчання та здобуття професійних знань.  

За опитувальником «Який Ваш креативний потенціал?», який 

спрямований на вивчення креативного потенціалу, який  є  важливою умовою 

введення інноваційних змін у професійній діяльності, ми маємо такі висновки: 

прояв «моя особистість» – низький рівень креативності у 14,7 %, середній – у 

85,3 %; прояв «мій підхід до розв’язання проблем» – низький рівень – 21,8 %, 

середній – 78,2 %; прояв «моє робоче середовище» – низький рівень у 18,7 % 

студентів, прихований креативний потенціал у 81,3 %. Виявлення 

комунікативних та організаторських схильностей доводить, що 66,3 % 

майбутніх соціальних працівників відповідають рівню готовності до виконання 

професійних обов’язків, які полягають у значних ораторських та 

організаторських нахилів особистості. Опитувальник «Ви та технічний 

прогрес» допоміг дослідити можливості ефективного виконання професійних 

завдань в умовах науково-технічного прогресу. Згідно з результатами 

діагностики низького рівня не виявлено, середній рівень у 33,3 %, високий – 

66,7 %. Інформаційна анкета «Доцільність використання засобів Інтернет-

ресурсів для соціалізації студентської молоді у ВНЗ» довела, що студенти 

вбачають у новітніх технологіях якість та ефективність виконання завдань та 

контролю процесу соціалізації студентської молоді у вищому навчальному 

закладі, окреслили можливі шляхи удосконалення підготовки майбутніх 

соціальних працівників до впровадження інновацій для вирішення питань 

соціалізації студентської молоді.  

Таким чином, завдяки дослідженню готовності студентів до 

застосування внутрішніх потенціалів особистості та впровадження інновацій у 

професійну діяльність дає змогу стверджувати, що майбутні спеціалісти 

орієнтовані на зміни у їх професійній підготовці, проте перебудови потребують 

деякі аспекти теоретичної та практичної підготовки майбутніх соціальних 

працівників до соціалізації студентської молоді у вищому навчальному закладі. 

Висновки. Аналіз стану підготовки майбутніх соціальних працівників 

до соціалізації студентської молоді у вищому навчальному закладі доводять, що 

підвищення рівня готовності спеціалістів до професійної діяльності вимагає 

значних перетворень в системі їх професійної підготовки. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО 

СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент І.А. Романова 

 

У статті розглянуто сутність та особливості підготовки майбутніх 

соціальних працівників до соціального виховання підлітків з використанням 

інтелектуальних ігор. Проведено аналіз навчальних планів та програм 

підготовки соціальних працівників у Харківському національному 

педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди. Запропоновано комплекс 

засобів збагачення навчально-методичного забезпечення. 

Ключові слова: підготовка майбутніх соціальних працівників, готовність 

до професійної діяльності, підлітки, інтелектуальна гра, комплекс засобів.  

 

Shvedkova A.O. Preparation of Future Social Workers for Social Upbringing 

of Teenagers by Using Intellectual Games 

The article deals with the essence and features of the training of future social 

workers to the social upbringing of teenagers by using intellectual games. The 

analysis of program for the preparation of social workers at the H.S. Skovoroda 

Kharkiv National Pedagogical University was conducted. A set of means of 

enrichment educational and methodological support is offered. 

Keywords: preparation of future social workers, readiness to professional 

activity, teenagers, intellectual game, a set of means.  

 

Постановка проблеми. У наш час відбуваються суттєві зміни в усіх 

сферах життя та освітнього процесу, що призводить до зміни моральних 

цінностей суспільства. Саме тому,  підготовка майбутніх соціальних  

працівників повинна бути спрямована формування в них базових знань та 

практичних навичок роботи з різними категоріями населення, та окрему увагу 

звернути на підлітків. Підлітковий вік характеризується якісними змінами всіх 

процесів розвитку особистості: різка активізація життєдіяльності, інтенсивне 

формування особистості, енергійне зростання моральних та інтелектуальних 
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сил і можливостей. З іншого ж боку, потяг підлітків до спілкування з 

однолітками, поява наміру самоствердитись, проявити самостійність та діяти 

всупереч дорослим,  часто призводить до негативної поведінки підлітків, 

замкнутості, ігноруванні зауважень тощо. Враховуючи ці фактори, соціальні 

працівники у своїй роботі цілеспрямованій, системній діяльності у 

загальноосвітньому навчальному закладі, повинні робити акцент на процес 

соціального виховання підлітків. 

Аналіз досліджень. Особливості підготовки майбутнього соціального 

працівника у закладах вищої освіти відображено у праця О. Безпалько, 

Р. Вайноли, Ю. Галагузової, І. Курляк, Н. Лавриченко, О. Лугової та багато 

інших. 

Аналіз наукових праць О. Безпалько, І. Богданової, І. Звєрєвої, 

О. Рассказової, А. Рижа нової та інших вчених свідчить, що розробка проблеми 

соціального виховання є одним з найбільш актуальних напрямів наукових 

пошуків у соціальній роботі. Особливості соціально-психологічного розвитку 

особистості у підлітковому віці вивчали Л. Києнко-Романюк, Н. Краснова, 

С. Харченко, І. Дубровіна. Теоретичними питаннями виховної сутності гри 

займались В. Букатов, А. Макаренко, Н. Кудикіна, В. Сухомлинський, 

В. Шаталов та інші.  

Не зважаючи на велику кількість досліджень, проблема підготовки 

майбутніх соціальних працівників до соціального виховання підлітків з 

використання інтелектуальних ігор залишається актуальною. 

Мета статті: розкрити зміст та особливості підготовки майбутніх 

соціальних працівників до соціального виховання підлітків з використанням 

інтелектуальних ігор.  

Виклад основного матеріалу. Специфіка роботи соціального працівника 

вимагає від нього гармонійного поєднання професійних та особистісних 

якостей, широкої освіченості та готовності до професійної діяльності.  

За О. Луговою, підготовка майбутніх соціальних працівників – це 

цілісний навчально-пізнавальний процес, важливою особливістю якого є 

поєднання оволодіння фаховими знаннями та вміннями із формуванням 

необхідних особистісних якостей майбутніх працівників [7]. Л. Кондрашова 

готовність до практичної діяльності працівника соціальної сфери подає як 

складне особистісне утворення, що містить ідейно-моральні й професійно-

педагогічні погляди і переконання, професійну спрямованість психічних 

процесів, здатність до подолання труднощів, потребу в професійному 

самовихованні [5, с. 56]. 

Проаналізувавши наукову літератури, можна зазначити, що А. Капська 

виділяє важливі чинники що впливають на рівень професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників та соціальних педагогів, а саме: оновлення 

змісту освіти (врахування реалій сьогодення та регіональних особливостей), 

посилення самостійної та практичної діяльності студентів, застосування 

інтерактивних методів навчання. Практична підготовка має мати на меті 

формування у майбутніх спеціалістів професійних умінь та особистісних 
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якостей, оволодіння ними найважливішими видами професійної діяльності [8, 

с. 203].  

З метою визначення готовності майбутніх соціальних працівників до 

практичної професійної діяльності з соціального виховання підлітків з 

використанням інтелектуальних ігор нами було виокремлено основні 

компоненти: когнітивний компонент (усвідомленість знань студентів про 

соціальне виховання); мотиваційно-особистісний компонент (забезпечення 

професійно спрямованого формування здібностей та якостей, які нададуть 

можливість спеціалісту вільно діяти у процесі соціального виховання підлітків), 

діяльнісний компонент (формування системи фахових умінь із застосування 

інтелектуальних ігор у процесі соціального виховання підлітків).  

З метою дослідження процесу підготовки майбутніх соціальних 

працівників до соціального виховання підлітків з використанням 

інтелектуальних ігор на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди було проведено аналіз 

навчального плану підготовки студентів спеціальності «соціальна педагогіка» 

та «соціальна робота». Встановлено, що спеціальних дисциплін у циклі 

професійної підготовки бакалаврів не передбачено, але деякі аспекти даного 

питання розглядаються в межах наступних дисциплін: «Соціально-педагогічна 

робота у сфері дозвілля» (лекція на тему: «Форми, методи соціального 

виховання у позашкільній діяльності», практичне заняття «Форми, методи 

соціального виховання у позашкільній діяльності»), «Соціально-педагогічна 

робота в закладах освіти» (лекція: «Організація дозвілля в загальноосвітньому 

навчальному закладі», семінарське заняття «Організація дозвілля в ЗНЗ»), 

«Прикладні методики» (лекція «Особливості діяльності соціального педагога, 

як організатора дозвілля», практичні заняття «Ігри на шахівниці», «Ігри 

доміно», «Карткові ігри»), «Історія та теорія соціального виховання» (лекція 

«Формування української національної системи соціально-виховної роботи 

після проголошення акту незалежності»), «Соціальна робота в Україні» (лекція: 

«Соціальна робота з різними категоріями клієнтів» (питання «Технології 

соціальної роботи з клієнтами різного віку»)), «Технологія соціальної роботи в 

зарубіжних країнах» (лекція «Окремі технології соціальної роботи» (питання: 

«Соціальна робота в школі»)).  

Проаналізувавши навчальний план з’ясовано, що підготовка майбутніх 

соціальних працівників із соціального виховання підлітків з використанням 

інтелектуальних ігор більше націлена на поглиблення знань студентів 

(когнітивний компонент) і менше охоплює формування мотиваційно-

особистісного та діяльнісного компонентів. Процес підготовки майбутніх 

соціальних працівників до соціального виховання підлітків з використанням 

інтелектуальних ігор забезпечується завдяки організаційними формами 

навчальної роботи (лекції, семінари, практичні заняття, курсові та 

індивідуальне навчально-дослідне завдання тощо). Задля розширення 

навчально-методичного забезпечення з професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників до соціального виховання підлітків з використанням 

інтелектуальних ігор було визначено комплекс засобів, що передбачає такі 
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форми та напрями роботи: доповнення лекційних та семінарських занять щодо 

особливостей соціального виховання підлітків; проведення практичних занять, 

під час яких студенти матимуть змогу удосконалити свої навички застосування 

інтелектуальних ігор у роботі з підлітками (на тему: «Інтелектуальні ігри, як 

форма роботи з учнями різного віку», «Інтелектуальні ігри, як засіб 

командоутворення», «Соціальність та її складові»), організація поза аудиторної 

діяльності студентів (залучення до участі у квесті «Шляхами знань»), введення 

до навчальної програми спецкурсу «Особливості застосування інтелектуальних 

ігор під час соціального виховання», що передбачає теми занять: 

«Інтелектуальні ігри та їх вплив на особистість», «Особливості інтелектуальних 

ігор у навчальному процесі», «Застосування інтелектуальних ігор у позаурочній 

діяльності школярів різного віку» тощо; проведення анкетування та тестування 

зі студентами на теми: «Що у себе включає соціальність підлітків?», «Які якості 

має розвинути, у першу чергу, соціальне виховання?» з метою перевірки 

обізнаності студентів про показники та компоненти соціального виховання 

підлітків.  

Висновки. Процес підготовки майбутніх соціальних працівників до 

соціального виховання підлітків з використанням інтелектуальних ігор полягає 

в поєднанні необхідних теоретичних знань з навчальних дисциплін з 

практичним досвідом ігрової діяльності, особистісними якостями студентів та 

навичками діяльності з соціального виховання підлітків. Результатом такої 

роботи буде сформованість професійних умінь соціальних працівників до 

соціального виховання підлітків з використанням інтелектуальних ігор.   
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Стаття присвячена дослідженню проблеми збереження та зміцнення 

здоров’я студентів. У статті визначено поняття здоров’язберігаючого 

середовища, схарактеризовано його сутність та функції. Схарактеризовано 

принципи та пріоритети здоров’язберігаючої діяльності у вищому навчальному 

закладі. 

Ключові слова: студенти, здоров’я, здоровий спосіб життя, 

здоров’язберігаюче середовище, вищий навчальний заклад. 

 

Shesterka І.L. Formation of a Healthcare Environment in a Higher 

Educational Institution 

The article is devoted to the research of the problem of preservation and 

strengthening of students’ health. The article defines the concept of healthcare 

environment, describes its essence and functions. The principles and priorities of 

health care in the higher educational institution are described. 

Keywords: students, health, healthy lifestyle, healthcare environment, higher 

education institution. 

 

Постановка проблеми. В умовах економічної та екологічної криз, 

падіння духовно-культурних цінностей упродовж останніх років в Україні 

спостерігається значне зниження здоров’я населення. Пріоритетність проблеми 

здоров’я учнівської і студентської молоді пов’язана з різким погіршенням стану 

їхнього фізичного й психічного розвитку та зниженням рівня розумової 

працездатності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати проведеного 

аналізу наукових джерел свідчать, що формування в дітей і молоді досвіду 

здоров’язбереження досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці: І. Брехман, 

О. Ващенко, Т. Бойченко, М. Гончаренко, В. Горащук, Г. Зайцев, Л. Лубишева, 

С. Попов та ін. Особливості формування у молоді ціннісного ставлення до 

здоров’я висвітлено у наукових працях І. Беха, Г. Ващенка, Т. Глазько, 

Д. Давиденка, Р. Купчинова, С. Омельченко, Т. Титаренко, О. Яременка та ін. У 

наукових розвідках Н. Башавець, Д. Вороніна, А. Домашенко, Ю. Драгнєва, 

С. Кириленко, Л. Лубишевої та ін. зосереджено увагу на дослідженні 

педагогічних умов, які оптимізують процес формування культури здоров’я 

студентів. Теоретичні аспекти проектування виховного процесу щодо 

впровадження здоров’язбережувальних технологій розглянуто у наукових 

студіях В. Безрукової, В. Бондаря, О. Білик, О. Дубасенюк, Л. Канішевської, 

О. Каберника, Г. Селевка. 
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Результати проведеного аналізу вможливили висновок про те, що, на наш 

погляд, недостатньо вивченими залишилися питання визначення поняття 

«здоров’язберігаюче середовище» (зокрема, вищого навчального закладу), а 

також проблема забезпечення якісної професійної підготовки майбутніх 

фахівців соціальної сфери до формування здорового способу життя 

студентської молоді в умовах вищого навчального закладу. 

Мета статті полягає у тому, щоб на основі аналізу поняття «здоров’я» 

визначити термін «здоров’язберігаюче середовище»; розкрити його суть; 

схарактеризувати провідні завдання здоров’язберігаючої діяльності у вищому 

навчальному закладі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Установлено, що стан 

здоров’я є одним із вирішальних чинників формування особистості молодої 

людини, що впливає на її духовний і фізичний розвиток, здатність і готовність 

до соціальної взаємодії. 

З’ясовано, що розуміння здоров’я як категорії, значущої для життя 

суспільства, на сьогодні набуло значного поширення. При цьому на основі 

аналізу наукових праць, нормативно-правових та словникових джерел 

установлено, що здоров’я традиційно трактують як «природний стан організму, 

що характеризується його врівноваженістю із навколишнім середовищем та 

відсутністю будь-яких хворобливих змін» [5]. 

У Статуті Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ) визначення 

поняття здоров’я сформульовано як: «...стан повного, фізичного, душевного і 

соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних 

дефектів» [5]. За В. Казначеєвим, здоров’я – це процес збереження і розвитку 

біологічних, фізіологічних і психічних функцій оптимальної працездатності, 

соціальної активності людини при максимальній тривалості життя [4]. 

З’ясовано, що при визначенні поняття «здоров’я» досить часто як 

дискусійне виникає питання про його норму. Підтримуємо позицію 

Ю. Павлова, що «норма» – це «умовне позначення рівноваги організму людини, 

окремих його органів і функцій в умовах зовнішнього середовища», 

«здоров’я» – це «рівновага організму і його середовища», а «хвороба» – 

«порушення рівноваги з середовищем» [6]. 

Отже, доходимо висновку: поняття здоров’я відбиває якість 

пристосування організму до умов зовнішнього середовища і представляє 

підсумок процесу взаємодії людини і довкілля. При цьому здоров’я людини 

можна розглядати як «інтегральну характеристику, котра відображає її 

фізичний, психічний, соціальний і духовний аспекти її діяльності; стан 

рівноваги та балансу між адаптаційними можливостями людини і постійно 

мінливими умовами оточення. Причому, здоров’я людини варто розглядати не 

як самоціль, а як засіб повної реалізації особистісного потенціалу людини» [6]. 

За результатами аналізу наукових праць установлено, що стан здоров’я 

формується в результаті взаємодії зовнішніх (природних і соціальних) і 

внутрішніх (спадковість, стать, вік) чинників і значною мірою залежить від 
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способу життя індивіда. Також з’ясовано, що вченими виділено декілька 

компонентів (видів) здоров’я : 

1. Соматичне здоров’я (поточний стан органів і систем організму 

людини), основу якого складає біологічна програма індивідуального розвитку 

людини, опосередкована базовими потребами, домінуючими на різних етапах 

онтогенетичного розвитку; 

2. Фізичне здоров’я (рівень розвитку й функціональних можливостей 

органів і систем організму), основу якого складають морфофізіологічні і 

функціональні резерви, що забезпечують адаптаційні реакції; 

3. Психічне здоров’я (стан психічної сфери людини), основу якого 

складає стан загального душевного комфорту, що забезпечує адекватну 

регуляцію поведінки. Цей стан зумовлюється потребами біологічного й 

соціального характеру й можливостями їхнього задоволення; 

4. Моральне здоров’я (комплекс характеристик мотиваційної та 

потребово-інформаційної сфери життєдіяльності людини), основу якого 

визначає система цінностей, настанов і мотивів поведінки індивіда в 

соціальному середовищі. Моральним здоров’ям опосередкована духовність 

людини, так як воно пов’язане з загальнолюдськими істинами добра, любові та 

краси. 

За результатами аналізу наукових праць [1; 2; 3; 7; 8] з’ясовано, що існує 

тісний взаємозв’язок між успішним навчанням і вихованням студентів, 

способом життя та станом їх здоров’я. Тому серед актуальних наукових 

проблем у галузі загальної педагогіки, педагогіки професійної освіти, 

соціальної роботи, соціальної педагогіки тощо є проблема професійної 

підготовки майбутніх фахівців, зокрема соціальної сфери, компетентних щодо 

створення здоров’язберігаючого середовища у навчальних закладах, зокрема у 

вищої школи, встановлення компонентів такого середовища. 

При цьому «здоров’язберігаюче середовище вищого навчального 

закладу» визначене як «сукупність управлінських, організаційних, навчально-

виховних умов, що спрямовані на збереження, формування та зміцнення всіх 

видів здоров’я студентської молоді (фізичного, психічного, духовного і 

соціального)». Підтримуємо позицію науковців, що ефективність створення 

цього середовища залежить від доцільного вибору комплексу методів і засобів 

впливу на студентів, технологій навчання та особистості педагогів [8]. 

Отже, метою створення здоров’язберігаючого середовища у вищому 

навчальному закладі є забезпечити зміцнення та збереження рівня здоров’я 

студентської молоді, озброївши їх багажем знань, умінь і навичок, необхідних 

для ведення здорового способу життя, і, зрештою, виховати у них культуру 

здоров’я. Реалізація здоров’язберігаючого підходу у вищій школі передбачає 

визначення турботи про здоров’я студентів одним із пріоритетних напрямів 

діяльності як науково-педагогічного колективу, так і фахівців зовнішніх 

соціальних інституцій, зокрема, соціальних працівників Центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, які можуть цілеспрямовано долучатися до 

цього процесу. 
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При цьому, на наш погляд, провідними завданнями здоров’язберігаючої 

діяльності працівника соціальної сфери зі студентами є: формування мотивації 

до здорового способу житті; підвищення позитивної самосвідомості; 

формування відповідального ставлення, активної позиції студентів щодо 

зміцнення і збереження власного здоров’я; організація просвітницької роботи з 

питань здорового способу життя; залучення студентів до різних видів 

оздоровчої діяльності; розробка та розповсюдження тематичних буклетів, 

методичних рекомендацій серед студентів щодо шляхів збереження здоров’я. 

Висновки. Одним з найважливіших завдань вищого навчального закладу 

є сприяти максимально повній реалізації особистісного потенціалу студентів, а 

важливою умовою виконання цього завдання – відповідний стан їх здоров’я. У 

зв’язку з цим, збереження і зміцнення здоров’я студентів, формування в них 

цінності здоров’я та здорового способу життя, створення у вищому 

навчальному закладі відповідного здоров’язберігаючого середовища на 

сьогодні є одними із пріоритетних завдань вищої школи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ ДО ФОРМУВАННЯ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Василенко 

 

У статті визначено актуальність формування сімейних цінностей у дітей 

дошкільного віку. Розкрито зміст та особливості підготовки фахівців соціальної 
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роботи до формування сімейних цінностей у дітей в дошкільному навчальному 

закладі.  

Ключові слова: дитина, сімейні цінності, готовність, професійна 

підготовка, соціальний робітник, зміст підготовки. 

 

Yaroshenko A.O. Features of the Training of Future Spesialist of Social 

Work to the Formation of Family Values in Senior Preschool Children 

The article determines the relevance of the formation of family values in 

preschool children. The content and peculiarities of preparation of specialists of 

social work for the formation of family values in children at preschool educational 

institutions are revealed. 

Keywords: child, family values, readiness, vocational training, social worker, 

content of training. 

 

Постановка проблеми. Модернізація та глобалізація сучасного 

суспільства вимагає від спеціалістів соціальної сфери уміння реалізовувати 

неабиякий спектр функціональних обов’язків. Професійна діяльність 

соціального робітника спрямована на надання кваліфікованої спеціальної 

допомоги населенню у розв’язанні життєвих складних проблем, організації 

соціального виховання дітей, формування сімейних цінностей у дітей і важливо 

у дошкільнят, оскільки саме у цьому віці сім’я відіграє надзвичайно важливу 

роль: вводить дитину в суспільство; надає досвід соціальної поведінки та 

засвоєння норм співжиття. 

Наукові публікації В. Бочарової, М. Васильєвої, Г. Васяновича, 

С. Григор’євої, А. Капської, Л. Міщик, М. Пейн, Є. Холостової присвячені 

питанням становлення соціально-педагогічної освіти, розкриттю головних 

функцій професійної діяльності соціального педагога і робітника, створенню 

моделей їх підготовки. Проблемами підготовки соціальних педагогів до роботу 

із сім’єю займалася М. Рокич, І. Трубавіна, формування сімейних цінностей у 

дітей дошкільного віку – О. Ботвь, І. Грєбєнніков, П. Лесгафт, С. Ковальов. 

В. Шепель, І. Харламов вивчали сучасні сімейні цінності та їх вплив на 

формування дитячої особистості.  

Роботу з дітьми дошкільного віку розглядали Е. Зєєв, В. Бочарова, 

Ч. Казетта, технології залучення та підготовки молоді до формування сімейних 

цінностей у дітей дошкільного віку розкрито І. Єрохіною. 

При цьому вітчизняні дослідники спрямовують свою увагу на змісті 

сімейних цінностей, принципах та практичному досвіді організації діяльності з 

формування сімейних цінностей у дітей у дошкільному навчальному закладі, а 

питання практичної підготовки соціальних педагогів і робітників до роботи з 

формування сімейних цінностей у дошкільнят залишаються не розкритими. Разом 

з тим рівень розробленості проблеми підготовки спеціалістів не є вичерпаним. І 

одним із таких напрямів, що потребує осмислення, є підготовка майбутніх 

соціальних робітників з формування сімейних цінностей у дітей дошкільного віку. 

Актуальність вивчення окресленої проблеми посилюється необхідністю 
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подолання суперечностей: між об’єктивною потребою суспільства у майбутньому 

поколінні з духовними норми сімейного укладу й недостатнім використанням 

можливостей діяльності соціального педагога у формуванні засвоєння норм 

співжиття дітей у дитячому садку; між розумінням ролі й можливостей 

соціального педагога у формуванні сімейних цінностей дітей дошкільного віку та 

неготовністю соціальних робітників до реалізації цієї діяльності інноваційними 

формами та методами в умовах дитячого садка.  

Мета статті. Проаналізувати наукову літературу, розкрити процес та 

зміст підготовки фахівців соціальної роботи до формування сімейних цінностей 

у дітей в дошкільному навчальному закладі. 

Основний виклад матеріалу. Аналіз робіт В. Асеєва, О. Бабій, В. Вілюнас, 

М. Мацковського, М. Фіцули та інш. дозволив розкрити суть поняття «сімейні 

цінності» як культивовану в суспільстві сукупність уявлень про сім’ю, що 

впливає на вибір сімейних цілей, способів організації життєдіяльності та взаємодії 

всіх членів родини. До сімейних цінностей, які слід формувати у дітей старшого 

дошкільного віку, автори відносять: спілкування, повагу, почуття значущості для 

своєї сім’ї, любов до ближнього, уміння прощати, традиції родини, 

відповідальність та інші [3].  

Теоретичні питання формування підготовки майбутніх соціальних 

робітників у сучасній науці розглядається у таких аспектах: формування 

особистості, яка буде підготовленою до виконання освітніх, правових, 

виховних, реабілітаційних та консультативних функцій [3; 4]; формування 

спеціаліста соціальної сфери, який крім професійних вмінь соціального 

педагога, ще й володіє прикладними вміннями соціально-педагогічної 

діяльності [1; 2]. Але всі автори наголошують ще й на тому, що підготовка 

соціальних педагогів в основному залежить від змісту університетської освіти 

та наукових досліджень, передбачає вивченням студентами основних понять та 

категорій при вивченні соціально-педагогічних дисциплін та організації 

практичної діяльності (А. Товщик).  

Це дозволило визначити соціально-педагогічну діяльність з формування 

сімейних цінностей у дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних 

закладах як структуровану професійну діяльність суб’єктів виховання 

(вихователів, батьків) з метою формування у дітей головних цінностей своєї 

родини, формування у дітей поваги до своєї родини, до традицій рідної сім’ї; 

формування у батьків відповідальності за гармонійний розвиток своє дитини; 

формування у вихователів педагогічної відповідальності за своїх вихованців. 

До базових дисциплін підготовки соціальних робітників з формування 

сімейних цінностей відносять цикл дисциплін, зміст яких містить роботу з 

дітьми, сім’єю, а також організацію соціальної роботи в закидах освіти. 

Головним завданням цих предметів, у досліджуваному аспекті, є формування у 

студентів теоретичних уявлень і практичних умінь щодо соціально-

педагогічного супроводу сім’ї з дітьми, соціального виховання дітей 

дошкільного віку, ознайомлення з основними формами та методами сімейного 

виховання та соціальної роботи з формування сімейних цінностей у дітей.  
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Отже, метою підготовки майбутніх соціальних робітників до формування 

сімейних цінностей у дітей дошкільного віку є формування готовності 

майбутнього соціального робітника до здійснення ефективної діяльності, яка 

спрямована на формування сімейних цінностей у дітей у дошкільному 

навчальному закладі.  

Готовність до роботи з формування сімейних цінностей у дошкільників 

передбачає певні мотиви та здібності. Психологічними передумовами 

готовності до роботи з формування сімейних цінностей у дітей у дошкільному 

навчальному закладі є її розуміння, усвідомлення відповідальності перед 

дітьми, бажання добитися успіху у формуванні у дітей цінностей, визначення 

способів вирішення проблем формування сімейних цінностей у дошкільнят. 

Як показує аналіз практики ускладнюють появу готовності негативне 

ставлення студентів до задач, байдужість, негативізм, відсутність плану дій та 

наміри максимально використовувати свої знання та вміння на соціальній 

роботі. Недостатність готовності призводить до негативних реакцій, помилок у 

роботі, до створення  пасивних ситуацій. формування готовності студентів-

майбутніх соціальних робітників до роботи з формування сімейних цінностей у 

старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі передбачає: 

ефективність та успішність функціонування системи підготовки майбутніх 

соціальних працівників; застосування в основі підготовки таких принципів: 

гуманізму, системності, індивідуального підходу, природовідповідності; 

відповідність до основних показників готовності майбутнього фахівця: 

зацікавленість до об’єкта своєї діяльності, оволодіння спеціальними знаннями, 

розробка та освоєння технології роботи з формування сімейних цінностей у 

старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі, здатність до 

аналізу педагогічної ситуації та власних можливостей;  формування системи 

необхідних спеціальних знань, які потрібні для професійної діяльності 

(комплекс теоретико-методологічних знань про роботу з формування сімейних 

цінностей у старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі) [3]. 

Аналіз наукової літератури [1; 4], дав змогу розглянути рівні готовності 

фахівців до формування сімейних цінностей у старших дошкільників у 

дошкільному навчальному закладі: низький рівень (фахівець не може 

самостійно поставити та вирішити проблеми свого клієнта, професійно не 

підготовлений до діяльності, має низький рівень знань); середній рівень 

(фахівець має середній рівень знань, середній рівень виявлення вище 

поставлених якостей); високий рівень (фахівець може самостійно виявити 

проблеми знайти рішення для них, має високий рівень знань). 

Розгляд навчальних планів з підготовки соціального педагога освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» у  вищих навчальних закладах 

України, в яких розглядається робота з дітьми дошкільного віку, дав змогу 

визначити, що студенти спеціальності «Соціальна педагогіка» відповідно до 

цілісної концепції підготовки вивчають такі предмети: соціальна педагогіка, 

вступ до спеціальності, основи педагогічної майстерності, соціально-

педагогічна робота в закладах освіти, соціально-педагогічна діяльність у 
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дошкільних навчальних закладах, педагогіка сімейного виховання, технологія 

соціально-педагогічної роботи, етика і психологія сімейного життя, соціальний 

супровід, соціально-педагогічне консультування, технології соціальної роботи 

за кордоном, молодіжна політика, актуальні проблеми соціальної педагогіки, 

соціально-педагогічний супровід сім’ї.  

Наприклад, метою викладання навчальної дисципліни «Соціально-

педагогічна діяльність у дошкільних навчальних закладах» (ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди) є підготовка майбутніх спеціалістів до виконання службових 

обов’язків соціального робітника дошкільного навчального закладу. Одним із 

завдань опанування дисципліни є надання знань про особливості методику 

формування цінностей дітей дошкільного віку; розкрити особливості створення 

виховного мікросередовища. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

студенти повинні також знати принципи, функції та напрями діяльності 

соціального педагога з дітьми та їхніми батьками; вміти формувати соціально 

прийняті форми поведінки та способи спілкування у дітей дошкільного віку як 

фундаменту майбутньої соціально позитивної особистості, враховуючи вікові 

та індивідуальні особливості дітей.  

Аналіз змісту інших навчальних програм показав відсутність тем, щодо 

формування сімейних цінностей у дітей в дошкільному навчальному закладі. 

Висновки. Таким чином, під підготовкою майбутніх соціальних робітників 

до формування сімейних цінностей у дітей старшого дошкільного віку у 

дошкільному навчальному закладі розглядаємо як цілісну систему, що будується 

на основі особливого, індивідуального та загально педагогічного підходів до 

формування сімейних цінностей у старших дошкільників у дошкільному 

навчальному закладі. Обґрунтовано мету цієї підготовки, яка полягає в готовності 

соціального робітника до ефективної діяльності з формування сімейних цінностей 

у дошкільників. У нашому дослідженні готовність виступає як системна якість 

особистості майбутнього соціального педагога, що формується у процесі 

підготовки у вищому навчальному закладі.  

Вивчення змісту навчальних планів підготовки соціального робітника в 

Україні дало можливість виявити такі особливості підготовки майбутніх 

соціальних педагогів з формування сімейних цінностей у старших дошкільників у 

дошкільному навчальному закладі: зміст дисциплін повинен містити особливості 

дітей дошкільного віку, визначення поняття «сім’я» та сімейні цінності, засоби 

формування дитячої субкультури; поєднання аудиторної та поза аудиторної 

роботи, що спрямована на вивчення форм, методів соціального виховання 

старших дошкільників у сім’ї, у дошкільному навчальному закладі.  

Подальшого дослідження потребують проблеми мотивації всіх суб’єктів, які 

беруть участь у формуванні сімейних цінностей у дітей дошкільного віку. 
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ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ 2-4 КУРСІВ 

 

Авдашкова А.І. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З СОЦІАЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М.П. Васильєва 

 

Законодавчі акти і постанови щодо дошкільного дитинства (закон 

України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти, 

Положення про психологічну службу в системі освіти України) наголошують 

на створенні умов для повноцінного розвитку дитини, формування особистісно-

значущих умінь і навичок та набуття соціальної компетентності, соціального 

досвіду для її успішної соціалізації. 

У наукових дослідженнях Т. Бабунової, Ю. Демидової, В. Дьомкіної, 

О. Кононко, Л. Мардахаєва, А. Мудрика, Т. Поніманської, О. Рилєєвої 

акцентується увага на необхідності застосування технології соціального 

виховання дошкільників, що сприяє активізації особистісного потенціалу 

дитини. 

Під час наукового дослідження було розроблено технологію соціального 

виховання старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу. 

Метою технології є підвищення рівня соціальної компетентності старших 

дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу. Технологія 

передбачала три компоненти, що включали:  

І. Діагностичний, на якому використовувалися: спостереження; методика 

«Рукавички»; методика «Сюжетні картинки». 

ІІ. Діяльнісний, що передбачав роботу з дітьми старшого дошкільного 

віку (груповий малюнок «Наш садочок»; інсценування казки «Коза-дереза»), 

роботу з педагогічним колективом дошкільного навчального закладу (бесіда 

«Форми роботи педагогічного колективу дошкільного навчального закладу з 

соціального виховання старших дошкільників»; створення плакату «Соціально-

компетентна дитина старшого дошкільного віку, яка вона?»), роботу з батьками 

дітей старшого дошкільного віку (створення пам’ятки «Наші діти»; створення 

буклету «Роль казки в житті дитини»). 

ІІІ. Контрольний, на якому було визначено критерії та показники 

сформованості соціальної компетентності старших дошкільників. 
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Під час експерементального впровадження технології роботи соціального 

педагога з соціального виховання старших дошкільників в умовах дошкільного 

навчального закладу вдалося підвищити рівень соціальної компетентності дітей 

старшого дошкільного віку. Отже, розроблена технологія соціального 

виховання старших дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу 

виявилас ефективною.  

 

Бенца О.В. 

 

ПРАВОВИЙ КВЕСТ – ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ У СЛУЖБІ 

ПРОБАЦІЇ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О.І. Рассказова 

 

В умовах сьогодення загострюється проблема соціального виховання 

неповнолітніх правопорушників задля зниження рівня злочинності серед цієї 

вікової групи. До причин виникнення у дітей схильності до протиправної 

поведінки можна віднести: низький рівень економічного розвитку в країні, 

зміну ціннісних орієнтацій молодого покоління, відсутність контролю над 

поведінкою з боку батьків та інших соціальних інститутів, проблеми стосунків 

між дитиною та батьками, незайнятість у позаурочний час. Попередження 

протиправної поведінки серед неповнолітніх полягає в тому, що необхідним є 

збагачення їхнього позитивного досвіду, розширення знань про соціальну 

відповідальність, залучення до позитивних соціальних дій, що забезпечується 

посиленням соціально-виховного впливу на них. 

Різні аспекти соціального виховання неповнолітніх правопорушників 

досліджені у працях Ю. Абросимової, Г. Аванесова, Ю. Антонян, 

В. Батиргареєвої, М. Білоконь, О. Бугера, О. Ведерникової, В.  Голіни, 

Б. Головкіна, Н. Градецької, І. Данишина, О. Джужи, А. Долгової, В. Денисова, 

Г. Дідківської, В. Ємельянова, А. Жалінського, А. Закалюка, А. Зелінського, 

К. Ігошева, М. Костицького, В. Кудрявцева, Н. Кузнєцової, В. Лунєєва, 

Г. Міньковського, Г. Мошака, О. Сахарова, О. Стеблинської, В. Тація, 

А. Тузова, В. Тулякова, В. Шакуна, О. Яковлєва, Н. Яницької, А. Ярового, 

В. Циркаль¸ В. Лисиченко, Г. Бочкарьова, А. Колодна, Г. Міньковський, 

А. Лазурський та ін. 

Дивлячись на те, що збільшується кількість неповнолітніх, які вчиняють 

протиправні дії відносно до закону з’являється служба пробації. Питання 

соціального виховання неповнолітніх правопорушників в системі пробації 

розглянуто в працях таких вчених, як В. Анголенко, Т. Журавель, О. Караман, 

М. Ткаченко, С. Харченко, І. Яковець тощо.  

Метою створення та функціонування в Україні системи пробації є 

позитивний соціально-виховний вплив на неповнолітніх правопорушників, 

спрямований на зменшення кількості проявів асоціальної поведінки 
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неповнолітніх правопорушників шляхом проведення з ними відповідних 

заходів, реалізації засобів та форм соціально-педагогічної роботи, які 

застосовуються до неповнолітнього, забезпечуючи його перевиховання без 

позбавлення волі. 

Зважаючи на те, що психіка неповнолітнього є досить вразливою і він  

швидко втрачає контроль над своєю поведінкою та не розуміє відповідальності 

за неї, необхідним стає його соціальне виховання задля зменшення кількості 

вчинення правопорушень. Однією з інноваційних форм такого соціального 

виховання є запропонований нами правовий квест. Мета правового квесту − у 

цікавій ігровій формі підвищити рівень правових знань, умінь та навичок у 

неповнолітніх правопорушників для більш ефективного опору несприятливим 

умовам соціалізації.  

Завданнями правового квесту є: формувати у неповнолітніх 

правопорушників норм і правил правової поведінки; мотивувати неповнолітніх 

правопорушників керувати власними вчинками; стимулювати розвиток потреби 

поводитися відповідно до встановлених норм, що сприяє налагодженню 

взаємин із ровесниками і дорослими; виховувати правову культуру поведінки 

та спілкування; вдосконалювати знання правил і навички поводження; 

формувати здатність до оцінювання власних вчинків з погляду їх наслідків для 

інших і самої себе, вміти відповідати за власні вчинки. 

 

Берсеньєва А.Ю. 

 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ 

ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЗНЗ 

 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, викладач І.О. Шеплякова 

 

Сучасний кризовий стан усіх сфер суспільного життя в Україні зумовлює 

знецінення морально-духовних ідеалів та соціально схвалюваних стереотипів 

поведінки соціальних суб’єктів. Результатом цього стає активізація різних форм 

поведінкових відхилень, зокрема й у поведінці підлітків. Це актуалізує 

необхідність теоретичного аналізу природи, суті, умов, особливостей, форм та 

динаміки девіантної поведінки підлітків з метою пошуку дієвих механізмів її 

соціального контролю та розробки ефективної системи соціальної, зокрема 

соціально-педагогічної профілактики. 

Питання профілактики девіантної поведінки підлітків у діяльності 

загальноосвітньої школи досліджували М. Алемаскін, Б. Алмазов, 

В. Афанасьєва, С. Бєлічева, А. Нікітін, Р. Овчарова, В Олійник та ін. 

На підставі аналізу наукових джерел девіантну поведінку визначено як 

систему дій і вчинків людини, соціальних груп, що суперечить соціальним 

нормам або визнаним у суспільстві шаблонам і стандартам поведінки. 

Установлено, що саме підлітки складають групу ризику щодо 

формування девіантної поведінки. Адже підлітковий вік є одним з 
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найскладніших періодів в онтогенезі людини, протікання якого 

характеризується внутрішніми труднощами (докорінною перебудовою раніше 

сформованих психологічних структур, гормональними процесами, 

перебудовою Я-концепції, зміною емоційного стану тощо); прагненням до 

незалежності та самостійного прийняття рішень, вибору лінії поведінки тощо 

(але при цьому не сформованістю або частковою сформованістю почуття 

відповідальності за наслідки своїх вчинків), що у сукупності визначає 

особливості формування девіантної поведінки підлітків. 

Розкрито суть соціально-педагогічної профілактики девіантної поведінки 

підлітків як комплексу соціальних, педагогічних (навчально-виховних), 

медико-психологічних і правових заходів, спрямованих на виявлення та 

усунення причин (умов), які сприяють поширенню девіантної поведінки в 

підлітковому середовищі. Її метою є успішна соціалізація підлітків на основі 

усунення (мінімізації) проявів девіантної поведінки. При цьому встановлено, 

що одним із провідних і впливових інститутів соціалізації підлітків є 

загальноосвітня школа. 

На нашу думку, вирішення проблеми девіантної поведінки підлітків 

передбачає розробку та впровадження системи соціально-педагогічної 

профілактики девіантної поведінки підлітків загальноосвітньої школи, яка б 

охоплювала профілактику одночасно всіх видів девіантної поведінки, 

поширених у підлітковому середовищі. 

 

Блінова В.А. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В 

ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ 

 

Науковий керівник – кандидат педагогічних  наук, професор Ю.О. Лисенко 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства не аби якої популярності набуло 

питання гендерної рівності. На державному та регіональному рівнях воно 

активно досліджується, що сприяє прийняттю нових нормативно-законодавчих 

актів, створенню системи моніторингів, реалізації відповідних програм тощо. 

Нині державна політика України орієнтується на європейські демократичні 

цінності, що зумовлює необхідність створення рівних можливостей для жінок і 

чоловіків, з урахуванням міжнародних документів, підписаних Україною. 

Питання розвитку гендерної політики, зокрема регіональної, привертає 

значну увагу вчених різних галузей науки. Вивчення гендерних проблем на 

пострадянському просторі здійснюють Ю. Галустян, Н. Грицяк, 

Л. Кобелянська, Т. Мельник, Е. Плісовська, Н. Римашевська, Ю. Рощин, 

Л. Смоляр та інші. Значний внесок у розвиток теоретичних і практичних 

аспектів гендерної політики в соціально-економічній сфері зробили 

М. Баксакова, О. Гришнова, Т. Журженко, Е. Лібанова, Л. Лобанова, 

О. Макарова, М. Малишева, Е. Мезенцева, В. Новиков, Ю. Саєнко, 
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В. Cтешенко, Л. Чуйко та інші. З педагогічної та соціально-педагогічної точки 

зору питання виховання особистості з урахуванням гендерного підходу 

досліджували Л. Булатова, Т. Говорун, В. Громовий, І. Калько, О. Кізь, 

О. Кікінеджі, І. Кльоцина, В. Корсак, О. Луценко, Л. Надолинська та інші.  

Так як поле реалізації гендерної політики на держаному рівні досить 

широке, ми розглядаємо особливості реалізації гендерної політики саме на 

регіональному рівні. Регіоном можна назвати простір, де вказані особливості 

виявляються в реальній формі й часі; як основна одиниця адміністративно-

територіального устрою України. Виходячи із Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», прийнята адміністративна одиниця – область – 

може називатися регіоном, тому ми здійснюємо наше дослідження в м. Харкові 

та Харківській області.  

Узагальнено можна зазначити, що гендерна політика – це діяльність 

державних інституцій, спрямована на утвердження та гарантування рівних прав 

і свобод для жінок і чоловіків; визнання партнерства статей у визначенні і 

реалізації будь-яких цілей, завдань і методів їх досягнення в діяльності різних 

структур – громадських об’єднань, політичних партій тощо. Гендерна політика 

має враховувати специфіку, інтереси і цінності обох статей як рівноправних. 

Фундаментальною в цьому залишається роль держави і права. Регіональна 

гендерна політика – це комплекс дій органів місцевого самоврядування, 

громадських об’єднань, організацій, спрямованих на підвищення та 

популяризацію гендерної політики, шляхом гендерної просвіти та 

впровадження комплексних програм загальноміського й обласного характеру.  

Ми дослідили особливості реалізації гендерної політики в нашому регіоні 

та визначили актуальну проблему, яка має місце бути вирішеною в нашому 

суспільстві шляхом аналізу статистичних даних щодо кількості жінок-

депутаток у Верховній Раді України та в нашому регіоні зокрема. Виявилося, 

що станом на лютий місяць 2018 року у Верховній Раді України 423 депутати, з 

них лише 53 - жінки, що складає 12, 5%. У Харківській міській раді 84 

депутати, з них 18 - жінок, що складає 21, 4 %. За даними місцевих виборів 

2015 року, у 22 обласних радах частка жінок становила 15%, у міських радах - 

18,1%, незважаючи на те, що у законодавчій базі відсоток жінок-депутаток не 

повинен бути менше 30%.  

Якщо проаналізувати Комплексну програму реалізації гендерної та 

сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки, яка була розроблена 

Департаментом у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради та 

Департаментом праці та соціальної політики Харківської міської ради, то 

можемо звернути увагу на те, що вона охоплює широкі аспекти впливу. 

Зокрема – це удосконалення механізму забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у місті Харкові; створення ефективної системи 

співпраці Харківської міської ради та її виконавчих органів, міжнародних 

організацій і громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві; 

посилення ефективності взаємодії виконавчих органів Харківської міської ради, 
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міжнародних організацій, громадських об’єднань та інших юридичних осіб, що 

виконують різні функції у сфері попередження гендерно зумовленого, 

домашнього насильства та протидії торгівлі людьми; мінімізація рівня торгівлі 

людьми, підвищення рівня поінформованості суспільства щодо шляхів 

уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей 

отримання допомоги з метою формування у населення навичок безпечної 

поведінки; підвищення в суспільстві престижу сім’ї, утвердження 

пріоритетності сімейних цінностей, підвищення ролі батьків у вихованні 

дитини; підготовка молоді до подружнього життя, народження бажаних дітей у 

сім’ях, майбутнього відповідального батьківства у вихованні дітей; запобігання 

сімейному неблагополуччю та надання допомоги сім’ям, які її потребують; 

забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку дітей міста Харкова. 

Проаналізувавши наукові роботи дослідників, законодавчу базу України, 

стан розвитку гендерної політики в нашому регіоні та напрацьований на 

практиці досвід, можемо зробити висновок, що процес реалізації гендерної 

політики помітний, впровадження комплексних програм активно розпочато. 

Ефективно для детального аналізу розвитку гендерної політики 

використовувати регіональний підхід, відповідно до особливостей певного 

регіону, залежно від статистичних показників, рівня розвитку гендерної 

просвіти, поширеності гендерних стереотипів визначати найголовніше – 

індивідуальну програму реалізації регіональної гендерної політики, вживання 

відповідних заходів та дотримання необхідних дій.  

 

Буряківська А.І. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З МЕТОЮ 

СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ – АУТИСТІВ 

МЕТОДАМИ ІГРОТЕРАПІЇ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М.П. Васильєва 

 

На сучасному етапі становлення України як демократичної держави 

формується ставлення суспільства до дітей з різноманітними порушеннями 

психофізичного розвитку, нове бачення умов і шляхів їх соціалізації та 

інтеграції в соціум. У цьому контексті особливого значення набуває 

відповідне удосконалення змісту освітньої бази та методик навчання для 

дітей які мають діагноз - аутизм. Ця проблема є актуальною в Україні, 

оскільки сьогодні спостерігається тенденція до зростання кількості дітей - 

аутистів, а  методичного забезпечення для виховання та успішної соціалізації 

цієї категорії у майбутньому в суспільстві не достатньо. 

Нормативно-правова база державної соціальної політики виділяє 

пріоритетні завдання, що мають за мету соціально-педагогічну підтримку 

дітей з особливостями психічного розвитку. Її основні аспекти підтверджені 

Конвенцією ООН «Про права дитини» та «Про права осіб з інвалідністю», 
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окреслені Конституцією України та Законами України «Про охорону 

дитинства», «Про освіту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні». 

Педагогічні праці А.О. Рижанової., О.І. Рассказової., О.В. Яковлева, 

Л.Г. Коваля стали основою для введення у вітчизняну теорію чіткого 

визначення результату процесу соціального виховання, поняття – 

«соціальності»; а Е.Р. Баєнська, Л.М. Шипіцина, І.І. Мамайчук, О.В. Кочерга 

у своїх працях розкривали вікові та психологічні особливості дітей аутистів. 

Дослідження впливу арт-терапії на самопочуття людини різнобічно 

представлені в працях М.В. Кисельової, Л.Д. Лебедєва; арт-терапії як 

інструменту прогресивної психолого-педагогічної допомоги (О.І. Копитін, 

О.О. Музичук); досліджено особливості застосування засобів арт-терапії у 

процесі роботи з дітьми молодшого шкільного віку (І.П. Лисенкова, 

О.В. Сорока, Р.М. Ткач). 

Діти, хворі на аутизм, належать до категорії людей, розвиток 

соціальності яких потребує особливої уваги. Таким дітям дуже важко 

адаптуватися у сучасному світі самостійно. Соціальне виховання є процесом, 

покликаним полегшити інтеграцію у соціум молодшого школяра – аутиста, 

що визначає соціальне майбутнє цієї категорії дітей. 

Гра – складне особистісне соціально-психологічне явище. Потреба 

дитини в грі характеризуються особливим баченням світу. Ігрова терапія – це 

психокорекційне використання гри, яке здійснює сильний вплив на розвиток 

особистості, сприяє підвищенню рівня сформованості соціальності 

молодшого школяра – аутиста, допомагає зняти напругу, підвищує 

самооцінку, оскільки в процесі гри знімається небезпека соціально значущих 

наслідків. 

Основна мета ігрової терапії полягає в тому, щоб допомогти дитині 

висловити свої переживання найбільш прийнятним для нього чином - через 

гру, а також проявити творчу активність у вирішенні складних життєвих 

ситуацій, в модельованому ігровому процесі.  

Завдяки методу ігротерапії процес соціального виховання та 

формування соціальності є цікавим для молодших школярів – аутистів, саме 

тому він має пріоритет над іншими методами. 

Розроблення та впровадження у діяльність соціального педагога 

соціально-педагогічної технології роботи з підібраними ігротерапевтичними 

методами передбачає успішну результативність соціального виховання 

молодших школярів – аутистів. 
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Голуб Д.Ю. 

 

ПРОФІЛАКТИКА КОМП’ЮТЕРНОЇ АДИКЦІЇ ПІДЛІТКІВ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М.П. Васильєва 

 

На даному етапі розвитку людства комп’ютер дуже міцно закріпився у 

нашому житті. Багато людей, а частіше саме молодь та підлітки, не можуть 

уявити свого існування без комп’ютера та його функцій. Проте не кожна 

людина знає, що перевищення норми перебування за монітором несе реальну 

загрозу соціальному, психічному та фізичному здоров’ю. Проблема 

профілактики комп’ютерної адикції  є актуальною на сьогоднішній день у світі, 

а зокрема й в Україні. 

Аналізуючи праці В.В. Афанасьєвої, Р.Г. Новгородського, Н.Н. Пихтіної, 

Н.В. Сергєєвої, Ю.О. Курисько, Л.М. Юр’євої та інших, визначили термін 

«профілактика комп’ютерної адикції підлітків» у соціально-педагогічному 

аспекті. Вона являє собою соціально-педагогічну діяльність, яка спрямована на 

мінімізацію явища комп’ютерної адикції у дітей підліткового віку за 

допомогою впливу на свідомість, почуття, волю підлітків з метою вироблення в 

них стійкості до негативних впливів діяльності за комп’ютером. У 

загальноосвітніх закладах соціальний педагог повинен проводити первинну 

профілактику комп’ютерної адикціїї як просвітницьку роботу, спрямовану на 

підвищення рівня знань дітей про вплив комп’ютера, розвиток мотивації до 

реального життя та спілкування. Висока статистика ризику розвитку 

комп’ютерної адикції серед підлітків підтверджує необхідність профілактики 

цього явища. Було проведено діагностування у вигляді тестування серед 7, 8, 9 

та 10 класу на базі Комунального закладу освіти Мереф’янської 

загальноосвітньої школи №7 Харківського району, Харківської області та 

зроблено висновки, що 39% опитуваних мають ризик розвитку комп’ютерної 

залежності та потребують профілактичних програм. 

Нами були розроблені основні складові соціально-педагогічної програми 

профілактики комп’ютерної адикції підлітків, що містять: діагностування рівня 

схильності до комп’ютеної адикції у вигляді анкетування та тестування серед 

підлітків; групові профілактичні бесіди з підлітками з використанням 

мультимедії та прикладів, які спрямовані на інформування про таке негативне 

явище як комп’ютерна залежність. Проте метою бесід не має бути нав’язування 

думок, що комп’ютер – це погана та непотрібна річ, треба лише розповісти про 

те, як можна уникнути залежності, а точніше – підлітки мають дізнатися про те, 

як правильно та раціонально використовувати комп’ютер та з яких цілей. 

Ефективним методом є тренінги, мета яких: зацікавити та залучити дітей до 

інших видів та способів проводження дозвілля, яке дасть змогу 

самореалізуватися. А також є доречним використання різноманітних форм 

роботи: ігрової розвиваючої діяльності, арт-терапії, дискусій тощо. 
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Отже, підлітки потребують профілактики комп’ютерної адикції, що 

спричиняє подальші розробки соціально-педагогічної програми профілактики 

даного негативного явища. 

 

Дерев’янко Г.О. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ В 

УМОВАХ ЗНЗ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М.П. Васильєва 

 

Сьогодні, в умовах суттєвого зниження рівня здоров’я та духовного 

потенціалу молоді, особливо підлітків, гостро постає питання необхідності 

формування їх моральних потреб, здорових звичок, умінь та навичок, фізичного 

загартування та в цілому виховання здорового способу життя – одного з 

найголовніших напрямів освітніх установ, зокрема в загальноосвітньому 

навчальному закладі, тобто в школі. 

Проаналізувавши теоретичну основу здійснення роботи соціального 

педагога з формування здорового способу життя підлітків, ознайомившись з 

фізіологічними особливостями підліткового віку, проаналізувавши вітчизняний 

й зарубіжний досвід здійснення роботи з формування здорового способу життя, 

було розроблено технологію роботи соціального педагога з означеної 

проблеми.   

Мета технології: створити умови, які сприятимуть формуванню здорового 

способу підлітків в умовах ЗНЗ. 

Виходячи з мети, було сформовано такі завдання технології роботи 

соціального педагога з формування здорового способу життя підлітків в умовах 

загальноосвітнього навчального закладу: 

1. Проінформувати підлітків про способи збереження здоров’я; 

2. Сформувати систему знань про основи особистісної гігієни; 

3. Сформувати систему знань про збалансоване харчування та допомога у 

складанні раціонального плану харчування підлітків; 

4. Профілактика шкідливих звичок; 

5. Профілактика суспільно небезпечних хвороб (ВІЛ, СНІД); 

6. Привчання до щоденних занять з фізичних вправ; 

7. Мотивація підлітків до ведення спортивного способу життя,  

спортивними засобами. 

 Об’єкти: підлітки ЗНЗ, їх батьки. 

Суб’єкти: соціальний педагог, вчитель фізкультури, медичний працівник 

школи, батьки підлітків, класні керівники. 

Принципи: гуманізму, системності, диференційного підходу, опори на 

позитивний потенціал особистості.  

Форми: групова, індивідуальна (у разі виникнення необхідності). 
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Методи: лекції, бесіди, тренінги, дебати, тематичні виховні години, 

валеологічні хвилинки, спортивні заняття, фізкультхвилинки, спортивні 

змагання, естафети, динамічні перерви, квести, туристичні походи, екскурсії, 

прогулянки, майстер класи, свята, дні здоров’я, факультативи та курси за 

вибором, гуртки оздоровчого спрямування, акції з збереження здоров’я, клуби 

здорового способу життя. 

Очікуваний результат: сформована система знань про здоровий спосіб 

життя та способи його підтримання у підлітків ЗНЗ, вмотивованість до ведення 

здорового способу життя, вмотивованість до систематичних занять спорту 

підлітками. 

Для досягнення зазначених результатів була розроблена технологія 

роботи соціального педагога, яка передбачає здійснення роботи за такими 

етапами: ціннісно-мотиваційним, когнітивним та діяльнісним. 

 

Довбня О.В. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З 

ПРОФІЛАКТИКИ БОУЛІНГУ СЕРЕД МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ЗНЗ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М.П. Васильєва 

 

Феномен третирування одних учнів іншими став досить серйозною 

соціально-педагогічною проблемою не лише в закладах освіти, а й у суспільстві 

в цілому. За своєю сутністю, це специфічна форма агресивної поведінки, при 

якій сильніший (авторитетний) учень (або учні) систематично переслідує 

іншого (слабкого, аутсайдера). Ситуація третирування не обмежується лише 

ролями «агресора» і «жертви», вона «втягує» інших однокласників, роблячи їх 

активними або пасивними учасниками цих відносин.  

Мета технології – створити умови попередження виникнення булінгу в 

освітньому середовищі загальноосвітнього навчального закладу. 

На констатувальному етапі було проведено діагностику наявності, або 

рівня розповсюдження булінгу в дитячому середовищі, тобто у навчальному 

класі. Робота здійснювалась на базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступеня № 107, з учнями 5-А, 5-Б,6-А та 6-В класу. 

Під час упровадження елементів розробленої технології було проведено 

бесіду «Як протистояти образам», відеолекторій «Що таке булінг», рольові ігри 

«Що відчуває жертва булінгу», тренінг з елементами арт-терапії «Давайте 

дружити», спортивні хвилинки «Дивись, як я вмію», ігрову взаємодію  

«Подаруємо щастя», інтелектуальну гру «Найрозумніший» та  тренінг «Коло 

друзів». Також було створено у класах групу активу «Рицарі миру», які стали 

відповідальними за налагодження добрих стосунків у класах.  
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Проведене контрольне діагностування засвідчило, що впровадження 

елементів розробленої технології профілактики булінгу серед молодших 

підлітків у ЗНЗ забезпечило позитивні зміни в  психолого-соціальній атмосфері 

мікросередовища учнів у класі. Якісно та кількісно зросли показники 

згуртованості дитячого колективу, зменшився відсоток дітей, яким було не 

комфортно у класі.  

 

Дьоміна А.М. 

 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПРОФІЛАКТИКИ 

ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У ЗНЗ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М.П. Васильєва 

 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в сучасному українському 

суспільстві, супроводжуються глибокою кризою всіх сфер його 

життєдіяльності, стрімкими темпами відбувається заповнення соціального 

простору девіантними цінностями, порушення серед підлітків. 

Аналіз сучасних літературних джерел у галузі соціальної педагогіки 

показав, що проблему девіантної поведінки та її профілактики досліджували 

багато науковців, серед яких можна назвати О. Безпалько, М. Галагузову, 

Н. Грінченко, І. Звєрєву, А. Капську, А. Мудрик, Р. Овчарову та ін.  

Проблему представляє теоретичне обґрунтування, розробка и 

експериментальна перевірка компресної програми соціально - педагогічної 

діяльності з профілактики девіантної поведінки підлітків у шкільному 

колективі. 

Під час упровадження розробленої програми було реалізовано такі 

заходи: «Вживання психоактивних речовин: Куріння – міфи і реальність», 

«Правопорушення та їх наслідки», «Конфлікти та компроміси», «Яким ти 

виглядаєш в очах інших», «Стреси у житті підлітка, як з ними боротись» тощо. 

Упровадження комплексної програми засвітило її ефективність і 

можливість використання для профілактики девіантної поведінки підлітків у 

шкільному колектив шляхом залучення батьків, учителів з цієї проблеми, 

спеціально організованої роботи з підлітками. 

Перспективним напрямом подальших досліджень є пошук ефективних 

методів і форм підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики 

девіантної поведінки підлітків у шкільному колективі. 
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Кулівуш М.М. 

 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО РІВНЯ 

ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОЕКТУ «ГОВОРИМО З ПІДЛІТКАМИ ОДНІЄЮ МОВОЮ» У РОБОТІ 

ГЕНДЕРНОГО ВІДКРИТОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О.І. Рассказова 

 

Погіршення соціально-економічного становища України, глибока криза 

всіх сфер життєдіяльності суспільства, загальні трансформаційні процеси 

викликали потребу у кваліфікованій соціально-педагогічній підтримці 

вразливих верств населення. До вразливих категорій відносять зокрема й 

підлітків групи ризику, рівень охоплення яких профілактичними програмами, 

за даними ЮНІСЕФ становить менше ніж 60%, що є рекомендованим 

показником ВООЗ/ЮНЕЙДС для досягнення універсального доступу до 

профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки. Саме тому ця 

категорія вимагає сьогодні особливої уваги та піклування, потребує 

кваліфікованої соціально-педагогічної підтримки.  

Досвід роботи з цією соціальною групою переконує, що дієва соціальна 

робота з підлітками має здійснюватися не з позиції менторства, а на паритетних 

засадах, що є неможливим без розуміння сленгової мови, якою користується 

сучасне покоління.  

Разом з цим, багато із фахівців не готові до взаємодії з підлітками, які 

користуються сленговою мовою, не завжди розуміють притаманні клієнтам 

сучасні комунікативні ідіоми. Це пояснюється тим, що сленгові мова, разом із 

сучасним динамічним суспільством, швидко змінюється, зазнає великих 

трансформацій, набуває нові, невідомі раніше сленгові вирази, звороти. 

Спираючись на сучасні вимоги до рівня кваліфікації фахівця соціальної 

сфери, який при взаємодії з підлітками групи ризику має використовувати 

сучасні методи та прийоми, зокрема метод «рівний – рівному», правильно та 

ефективно застосувати у своїй професійній діяльності підліткову мову, нами 

було розроблено інноваційний партнерський проект «Говоримо з підлітками 

однією мовою». 

Проект орієнтований на надання працівникам соціальної сфери освітніх 

послуг з підвищення їх кваліфікації у напрямі вдосконалення навичок 

володіння сучасною підлітковою мовою задля ефективної співпраці з даною 

категорією та її залучення до реалізації сучасних профілактичних програм, 

зокрема, завдяки методу «рівний – рівному».  

За авторською тренінговою програмою у рамках проекту «Говоримо з 

підлітками однією мовою» було ініційовано підвищення професійно-

комунікативного рівня працівників соціальної сфери у роботі Гендерного 

Відкритого Університету з питань взаємодії з підлітками групи ризику через 

підвищення рівня володіння сленговою мовою. Ми маємо на увазі двосторонній 
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процес взаємодії у системі «соціальний працівник – клієнт», при якому фахівці 

вивчають сленгову мову, в той час як підлітки залучаються до вивчення 

літературної, що ініціює активне залучення підлітків до реалізації 

профілактичних заходів, в основу яких покладений метод «рівний – рівному». 

Результатом проходження освітніх тренінгів є підвищення кваліфікації 

соціальних працівників, соціальних педагогів, медичних працівників, 

волонтерів, інших фахівців, які контактують з підлітками групи ризику та 

надають їм необхідні соціально-педагогічні послуги. Фахівці із соціальної 

сфери мають не просто розуміти підліткову мову, а вміти активізувати молоде 

покоління до вивчення та використання в повсякденному житті літературної 

мови, що ініціює вихід з рамок певної субкультури, в якій знаходиться підліток, 

та допоможе у формуванні позитивних соціальних зв’язків. 

Отже, вдосконалення комунікативних якостей та навичок працівників 

соціальної сфери шляхом надання їм знань з підліткової сленгової мови та 

вмінь її використання у роботі Гендерного Відкритого Університету у цілому 

ініціює покращення якості соціальних послуг, наданих підліткам груп ризику.  

 

Левченко А.А. 

 

 

CОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ СОЦІАЛІЗАЦІЇЇ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ У ТВОРЧИХ ОБ’ЄДНАННЯХ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М.П. Васильєва 

 

На сьогоднішньому щаблі історичного розвитку нашої країни 

вирішального значення набуває увага до підростаючого покоління, зокрема, до 

проблем його соціалізації. На рівні ЮНЕСКО, міжнародних культурологічних 

організацій та об’єднань, розв’язання проблеми з соціалізації підростаючого 

покоління пов’язується з суперечностями між старими формами, методами і 

засобами соціалізації сучасної особистості, і новим активним пошуком і 

впровадженням у зазначений процес нових, нестандартних форм, методів і 

засобів соціалізації підлітків, що поєднують у собі формування в особистості 

здатності до самостійного, критичного мислення, розвитку творчих й 

інтелектуальних здібностей, навичок швидкого засвоєння нових знань та їх 

застосування в повсякденному житті, а також умінь адаптуватися до 

швидкоплинних реалій сьогодення. 

Теоретичні дослідження позашкільної освіти як інституту соціалізації 

підростаючого покоління зроблено Л. Балясною, О. Киричук, Б. Кобзар, 

М. Коваль, Л. Ковбасенко, В. Мачуським, Г. Пустовіт, А. Сиротенко. Автори 

аналізують педагогічні умови розвитку творчої особистості в позашкільній 

діяльності, модернізують традиційні форми та методи позаурочного навчально-

виховного процесу, розробляють та апробують нові виховні технології 

позашкільної освіти. 
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Проблема полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні та 

експериментальному впровадженні комплексної програми соціально-

педагогічної діяльності  із соціалізації старшокласників у творчих об’єднаннях. 

Було розроблено програму соціально педагогічної діяльності з 

соціалізації старшокласників у творчих об’єднаннях, спрямовану на 

підвищення рівня соціальної активності школярів та їхньої подальшої 

соціалізації,  шляхом організації танцювального тренінгу та їхнього 

безпосереднього залучення в даний вид діяльності.  

Під час упровадження розробленої комплексної програми із соціалізації 

старшокласників у творчих об’єднаннях, було реалізовано такі виховні заходи: 

бесіда на тему: «Роль танцювального тренінгу у підвищенні рівня соціальної 

активності школяра», використання інформаційно-наочного методу 

«Танцювальний тренінг Олександра Гіршона», майстер-клас «Енергійний Hip-

Hop», а також комплекс енергійних вправ «Мистецтво танцю» і «Почуй 

ритм свого тіла». Соціально-педагогічна спрямованість цих заходів полягала 

в реалізації потреб підростаючого покоління в активній позаурочній діяльності, 

самовдосконаленні, спілкуванні, досягненні стану внутрішньої рівноваги, 

збагаченні спеціальними уміннями і навичками, необхідними для успішного 

процесу соціалізації. 

Упровадження комплексної програми соціально-педагогічної діяльності з 

соціалізації старшокласників у творчих об’єднаннях, шляхом організації 

танцювального  тренінгу виявилась ефективною. Зроблено висновок про 

позитивну динаміку у підвищенні рівня працьовитості учнів, бажанні брати 

участь у соціально-значущій діяльності, взаємодіяти у колективі, у нових 

шляхах самовдосконалення та самореалізації, завдяки авторській програмі 

«Ритм твого життя». 

Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка методичних 

матеріалів для підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи щодо 

здійснення соціально-педагогічної діяльності із соціалізації старшокласників у 

творчих об’єднаннях. 

 

Любіна-Безкоровайна А.О. 

 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З КОРЕКЦІЇ 

ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ 

ПРАВОВОПОРУШНИКІВ У ПЕНІТЕНЦІАРИНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент І.А. Романова 

 

Перетворення, які відбуваються у сучасній системі роботи з 

неповнолітніми правопорушниками, визначають виникнення нових форм та 

методів корекції делінквентної поведінки неповнолітніх правопорушників у 

пенітенціарних закладах. 

Теоретичні питання щодо корекції делінквентної поведінки підлітків 



 150 

розробляються науковцями за різними напрямами: педагогічні основи корекції 

злочинців (О. Беца, В. Кривіша, Г. Радов, В. Синьов), перевиховання неповнолітніх 

засуджених в умовах виховних колоній (І. Башкатов, П. Вівчар, В. Кривуша, 

В. Кудрявцев, В. Синьов, М. Фіцула), профілактика правопорушень неповнолітніх 

(Ю. Александров, І. Дегтярьов, В. Оржеховська, В. Тарарухін) тощо. Водночас, 

незважаючи на наявність теоретичних напрацювань з досліджуваної проблеми 

залишаються недостатньо вивченими методи соціально-педагогічної діяльності з 

корекції делінквентної поведінки неповнолітніх правовопорушників у 

пенітенціариних закладах. 

На основі наукової літератури встановлено, що соціально-педагогічна 

діяльність з корекції делінквентної поведінки неповнолітніх правопорушників у 

пенітенціарних закладах полягає у створенні освітніми, виховними, 

психологічними й соціальними засобами сприятливих умов для ресоціалізації 

та подальшої інтеграції, соціалізації, усебічного розвитку, саморозвитку та 

самореалізації особистості неповнолітнього правопорушника на основі 

використання ресурсів особистості та пенітенціарного закладу. 

Особливістю соціально-педагогічної діяльності з корекції деліквентної 

поведінки неповнолітніх правопорушників у пенітенціарних закладах є 

гуманістичний характер, котрий полягає в розвитку особистості, її 

самореалізації, підтримці особи, яка перебуває в несприятливих життєвих 

обставинах, попередженні та мінімізації негативного впливу факторів тривалої 

ізоляції від суспільства на особистість тощо.  

Корекція відносин суспільства й неповнолітнього правопорушника в 

площині засвоєння цінностей, норм, установок і зразків поведінки має 

реалізовуватися через визначення особливостей делінквентності, складання 

соціально-педагогічного портрету неповнолітнього правопорушника; 

відновлення стосунків з сім’єю; впровадження групових соціально-виховних 

заходів з корекції делінквентної поведінки неповнолітнього правопорушника; 

індивідуальну корекцію делінквентної поведінки неповнолітнього 

правопорушника. 

Для повноцінного входження в соціум неповнолітньому правопорушнику 

необхідно уміти позитивно сприймати себе і інших; усвідомлювати цінності 

здоров’я; відповідально приймати рішення; позитивно вирішувати конфлікти. 

Саме на це й спрямована запропонована нами комплексна програма соціально-

педагогічної діяльності з корекції делінквентної поведінки неповнолітніх 

правопорушників у пенітенціарних закладах. 

Програма здійснювалася в двох напрямках: індивідуальна робота і 

групова. Під час індивідуальної роботи ми проводили корекційні заходи 

персонально з кожним неповнолітнім правопорушником. Напрямок роботи 

вибирався з урахуванням результатів діагностики. Так з особами, що мають 

високі показники за шкалою агресії, проводилися корекційні заходи з 

використанням: рольових ігор (у ході рольової гри вихованець намагався 

реагувати на ситуацію не агресивно, а вирішувати конфлікти за допомогою 

компромісу або співробітництва); арт–терапії (зображення агресії в малюнках, 
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вигаданих оповіданнях, що дозволяло знизити наявне напруження і 

проговорити різні способи контролю за агресією); вправи на встановлення 

контакту з людьми. 

Для неповнолітніх правопорушників з підвищеною тривожністю 

проводилася: релаксація для зняття наявного психологічного напруження; 

вправи, спрямовані на підвищення самооцінки; вправи, що дозволяють 

контролювати власні страхи. 

З неповнолітніми правопорушниками, які в конфліктних ситуаціях 

віддають перевагу такій стратегії поведінки, як пристосування, були проведені 

вправи, мета яких полягала у формуванні навичок самоаналізу, самопізнання, 

знань одне про одного через розкриття якостей кожної дитини. 

 

Пільнік Н.О. 

 

ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент І.А. Романова 

 

На сучасному етапі, коли суспільство зазнає суттєвих політичних, 

економічних, екологічних та демографічних змін, відмічаються значні соціальні 

перетворення. Нестабільні соціальні процеси дають початок виникненню 

відхиленням поведінки суспільства, які потребують негайного втручання з боку 

соціального інституту держави. Виникає потреба у науково обґрунтованій та 

ефективній системі соціального виховання, яка б могла не тільки захистити від 

кризових явищ молоде покоління, а й збудувати фундамент для розвитку 

здорової та міцної нації. 

З розвитком суспільства і умов життєдіяльності людини змінюється її 

соціально-психологічна свідомість, а отже необхідно змінювати і методи 

керування цією свідомістю, для досягнення позитивного результату у процесі 

розвитку та становлення підростаючого покоління.  

Осмислення проблеми соціального виховання знайшло відображення у 

працях В. Бочарової, І. Звєрєвої, М. Галагузової, А. Мудрика, В. Нікітіна, 

Л. Нікітіної, А. Капської та ін. Дослідженням проблеми соціального виховання 

підлітків займалися такі науковці, як: Г. Абрамова, І. Кон, А. Малько, 

А. Мудрик та інші. 

 На основі аналізу наукових праць соціальне виховання підлітка 

трактується як цілеспрямований процес системи соціально-педагогічних, 

культурних, сімейно-побутових та інших заходів, спрямований на створення 

необхідних умов для засвоєння особистістю соціально-позитивного досвіду, у 

процесі єдності пізнавального, аксіологічного, комунікативного та дієвого 

компонентів його життєдіяльності. 

Одним з перспективних методів, спрямованих на вирішення проблем 

соціального виховання підлітків, є ігрові методи. Серед інноваційних ігрових 
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методів виокремлюють методику інтерактивний театр, що передбачає 

включення в події вистави глядачів. Хід інтерактивної вистави потребує від 

глядачів певних дій: голосування, відповідей на поставлені запитання, 

виконання певної ролі в окремих сценах. Виховний аспект має саме зміст 

сюжету вистави, де центральною темою є маніпулювання: численні способи 

спонукати молодих людей палити, вживати проти свого бажання алкоголь чи 

наркотики тощо, а також прийоми, що дозволяють протистояти тиску або 

ухилятися від подібних небезпечних спонукань. 

Отже, вирішення проблем соціального виховання підлітків пов’язане з 

необхідністю розробки та впровадження у соціально-педагогічну діяльність 

інноваційних методів соціального виховання з акцентом на ігрову діяльність. 

 

Поліщук О.П. 

 

АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ-СИРІТ У ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ СІМЕЙНОГО 

ТИПУ (ДБСТ) 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М.П. Васильєва 

 

В останні роки в Україні катастрофічно зростає кількість дітей, які за 

певних обставин лишаються поза сімейним вихованням, позбавляються 

батьківської опіки. Причин тому безліч, і не обов’язково це смерть батька чи 

матері. Серед дітей, які перебувають на обліку в органах опіки і піклування, 

лише десяту частину становлять біологічні сироти, решта - це діти, які стають 

сиротами при живих батьках, так звані соціальні сироти. Не можна 

стверджувати, що феномен «виходу» дитини з рідної сім’ї виник лише останнім 

часом. Батьків позбавляли батьківських прав через асоціальні прояви: пияцтво, 

наркоманію, недостатню увагу до власних дітей тощо. Ці проблеми гостро 

відчуваються в  неповних, багатодітних та малозабезпечених сім’ях.  

За останній час проблеми захисту дітей-сиріт розглядають досить активно 

та всебічно. Сімейним формам утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

сімейного піклування, таким, як дитячий будинок сімейного типу, присвячені 

праці багатьох науковців: Г. Бевз, О. Безпалько, Л. Волинець, Н. Заверико, 

І. Звєрєва, А. Капська, В. Мухіна, І. Пєша, Дж. Райкус, Р. Хьюз. 

 Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) - окрема сім’я, що створюється 

за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть 

на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у дитячому 

будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи кровних 

дітей. Діти, що потрапляють до ДБСТ потребують соціально-педагогічної 

адаптації. 

Соціально-педагогічна адаптація – це здатність людини впоратися з 

новими ситуаціями та вимогами оточення, відновити порушену рівновагу. 
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Нами було запропоновано комплекс засобів та заходів, який складається з 

бесід - індивідуальних та групових, рольових ігор, свят, різноманітних тренінгів 

на розвиток комунікації, як з дітьми, так і з батьками-вихователями: «Умка», 

«Повітряна кулька», «Міміка», «Піктограма». Все це сприятиме успішній 

взаємній адаптації батьків-вихователів та дітей-сиріт до дитячого будинку 

сімейного типу, адже вся робот спрямована  на формування та розвиток саме 

тих якостей та рис характеру, які є основою швидкої адаптації та соціалізації. 

 

Скляниченко М.В. 

 

СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЯК СОЦІАЛЬНА 

ПРОБЛЕМА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, викладач І.О. Шеплякова 

 

Соціальний захист та підтримка людей з психофізичними вадами є одним 

із важливих завдань соціальної практики кожної країни світової спільноти. 

Сучасний розвиток українського суспільства характеризується посиленням 

уваги до проблем осіб з функціональними обмеженнями, зокрема щодо 

забезпечення цілеспрямованого, систематичного соціально-виховного впливу 

всіх інститутів соціалізації на індивіда задля формування соціально здорової 

особистості, здатної повноцінно сприймати, розуміти, примножувати 

матеріальні та духовні соціальні цінності; а також щодо створення 

сприятливого для цього соціального середовища. 

Проблеми взаємодії людини та середовища в процесі соціалізації 

особистості, закономірності формування особистості та трансформації 

соціального середовища досліджували зарубіжні (А. Дістервег, Е. Дюркгейм, 

Дж. Коулмен, В. Ромм, А. Мудрик та ін.) та вітчизняні (І. Бех, О. Безпалько, 

І. Звєрєва, А. Капська, Л. Міщик, А. Рижанова, С. Харченко та ін.) вчені; 

проблеми соціалізації та соціального розвитку дітей з обмеженими 

функціональними можливостями висвітлено в студіях Л. Акатова, В. Бондаря, 

Н. Дементьєвої, Д. Зайцева, Р. Кравченко О. Рассказової та ін. 

На основі аналізу наукових та нормативно-правових джерел соціальне 

виховання визначено як цілеспрямований розвиток соціальності (соціальних 

цінностей, соціальних рис, просоціальної поведінки) соціальних суб’єктів, а 

соціальне виховання дитини – як цілеспрямований процес створення умов і 

заходів для засвоєння, накопичення елементів соціального досвіду, 

загальнолюдських і спеціальних знань, орієнтації у суспільних відносинах. 

У свою чергу, функціональні обмеження схарактеризовано як повну або 

часткову втрату конкретною людиною здатності чи можливості 

самообслуговування, самостійного пересування, спілкування, орієнтації, 

контролю своєї поведінки, виконання тих чи інших функцій порівняно зі 

здоровими людьми внаслідок захворювання, травми або вроджених вад. 
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Проведений аналіз положень праць І. Звєрєвої дозволив визначити 

соціальне виховання дітей з обмеженими функціональними можливостями як 

процес цілеспрямованої, закономірної позитивної зміни, вдосконалення 

соціально значущих соціальних якостей, засвоєння соціальних емоційних 

реакцій, напрацювання форм самовиявлення у різноманітних видах соціальної 

поведінки, звичних реакцій у певних соціальних діях, усвідомлення себе 

суб’єктом власної діяльності. 

Таким чином, соціальне виховання дітей з обмеженими функціональними 

можливостями є актуальною соціальною проблемою, яка потребує вирішення 

на теоретичному і практичному рівні. 

 

Стефюк К.М. 

 

СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР У ЗНЗ 
 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М.П. Васильєва 

 

На сьогодні одним з основних завдань загальноосвітньої школи є 

виховання школяра як життєво і соціально компетентної особистості, здатної 

здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різних 

життєвих ситуаціях. Звичайно, досягти цієї мети шляхом використання тільки 

традиційних форм і методів організації навчальної діяльності неможливо. 

Вирішенню цієї проблеми в значній мірі сприяє впровадження в навчально-

виховний процес активних методів навчання, одним з яких є ігрова діяльність. 

Аналіз літератури показав, що розробкою теорії ігор, дослідженням їх 

соціальної природи, внутрішніх структур і значень для розвитку дитини 

займалися Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, О.М. Леонтьєв та ін. Проблема 

навчання дітей молодшого шкільного віку вивчалася в працях Г.П. Антонової, 

Ш.А. Амонашвілі, В.В. Давидова, Г.Г. Кравцова та Е.Е. Кравцової, 

М.В. Матюхіної та ін. Вченими була відзначена стимулююча роль гри в 

емоційному, інтелектуальному розвитку, а також її роль в розвитку мови, 

навичок спілкування, вплив на засвоєння соціальних ролей. 

На основі аналізу наукових джерел було визначено суть поняття 

«соціальне виховання молодших школярів засобами інтелектуальних ігор» як 

процес всебічного гармонійного розвитку школярів способами виконання 

завдань, що вимагають застосування продуктивного мислення в умовах 

обмеженого часу і змагання, внаслідок чого виробляються необхідні для життя 

та навчання навички і якості. Одним з домінуючих принципів вітчизняної 

педагогіки початкової школи є виховання дитини в ігровій діяльності, у процесі 

якої дитина активно пізнає навколишню дійсність засвоює  правила поведінки 

та загальнолюдські цінності. Інтелектуальний і соціальний розвиток дитини 

молодшого шкільного віку знаходяться у тісній єдності, вони взаємозумовлені, 
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сприяють активізації уяви, а також найпростіших форм мислення, розвитку 

самосвідомості і самооцінки, соціальних почуттів.  

Інтелектуальна гра «Своя гра», що являє собою сукупність 

інтелектуальних питань, на які необхідно відповісти за обмежений час, сприяє 

створенню умов для самопізнання і самореалізації, стимулює розвиток 

пізнавальних можливостей дітей, розвиває творчу активність дітей. Мета даної 

гри передбачає виявлення обдарованих і талановитих дітей, стимулювання 

розвитку інтелектуальних і пізнавальних можливостей дітей, розвиток 

логічного мислення, вміння швидко знаходити відповідь на поставлені 

запитання.  

Отже, подальше вивчення даної теми надасть змогу забезпечення 

ефективного соціально-виховного процесу у ЗНЗ. Саме інтелектуальна гра 

надає позитивний вплив на виховання творчих та індивідуальних якостей 

особистості, що, у свою чергу, забезпечить повноцінне соціальне виховання. 

 

Танкова Д.В. 

 

ПРОФІЛАКТИКА ДЕЛІНКВЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 

У ЗАГАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент І.А. Романова 

У наш час констатується поширення різних негативних явищ серед 

шкільної молоді, зокрема, проявів делінквентної поведінки. На основі аналізу 

психолого-педагогічної літератури було встановлено, що особливість 

делінквентної поведінки полягає в тому, що людина не дотримується вимог 

соціальної норми, обирає відмінний від вимог норми варіант поведінки в тій чи 

іншій ситуації, що веде до порушення міри взаємодії особистості й суспільства, 

особистості та групи.  

Різні аспекти значення соціальної норми при оцінці поведінки вихованця 

знайшли висвітлення в працях сучасних теоретиків соціально-педагогічної 

думки: М. Галагузової, І. Звєрєвої, А. Капської, Р. Каримова. 

На підставі аналізу наукових джерел було визначено суть поняття 

«профілактика делінквентної поведінки» як діяльність соціальних працівників, 

спрямована на виявлення та усунення суспільно-небезпечних діянь 

неповнолітніх. 

Одним з перспективних методів, спрямованих на вирішення даної 

проблеми, є організація в ЗНЗ клубу «Спілка правосуддя» –це об’єднання 

учнів-правознавців, які вивчають нормативно-правові документи, навчаються 

дотримуватися їх положень і захищати свої права. 

Результатами діяльності клубу може бути: зниження кількості 

правопорушень серед підлітків; формування правової свідомості учнів; 

виховання свідомих, активних громадян, хороших організаторів, здатних до 

свідомого систематичної участі у громадському житті класу і школи; перемоги 

учнів на міських олімпіадах, конференціях та конкурсах з правознавства; вступ 
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випускників школи, найактивніших учасників спілки, до профільних 

юридичних ВНЗ. 

 

Тепляк А.М. 

 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ З СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В МІСТІ ХАРКОВІ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент І.А. Романова 

 

Згідно статистичних даних в Україні відзначається постійне збільшення 

чисельності людей похилого віку в загальній структурі населення. Соціальну 

допомогу громадянам похилого віку, які часткового втратили здатність до 

самообслуговування, за їх бажанням може бути надано у відповідній соціальній 

установі, де вони перебувають тимчасово. Гостро постає питання соціалізації 

людей похилого віку до умов цих закладів. 

Головною метою соціальної роботи з людьми похилого віку в 

спеціалізованих закладах є допомога у відновленні їх здатності до нормального 

функціонування у суспільстві, створення для них умов, що сприяють фізичному 

виживанню та збереженню соціальної активності, покращенню стану здоров’я. 

Територіальний центр соціального обслуговування є спеціальною  

установою, яка надає громадянам похилого віку та самотнім непрацездатним 

громадянам послуги, спрямовані на підтримання їхньої життєдіяльності і 

соціальної активності. Обслуговують пенсіонерів та самотніх непрацездатних 

громадян.  

У місті Харкові діє дев’ять територіальних центрів надання соціальних 

послуг і на базі кожного центру, діють три обов’язкові відділення: відділення 

соціальної допомоги вдома, відділення надання адресної натуральної допомоги, 

відділення соціально-побутової адаптації.  

У територіальних центрах надають такі види послуг: соціально-побутові, 

соціально-педагогічні, психологічні, соціально-медичні, соціально-економічні, 

соціально-економічні послуги та юридичні. Крім того, діють клуби активного 

довголіття, де люди похилого віку мають можливість прийняти участь у 

концертах, які присвячені відзначенню святкових дат, поспілкуватись між 

собою, переглянути фільми, прослухати лекції, отримати консультації фахівців 

з різних життєвих питань. Так, в індустріальному територіальному центрі 

соціального обслуговування під керівництвом медичної сестри проводяться 

лікувально-оздоровчі заходи з використанням різних методик дихальної та 

загально зміцнюючої гімнастик, у тому числі з використанням тренажерів і 

лише за призначенням та рекомендаціями лікарів.  

Для людей літнього віку організовуються: екскурсії, фестивалі, конкурси, 

святкування свят з театралізованими дійствами, лекції та консультування, щодо 

збереження та покращення стану здоров’я, правова допомога у вирішенні 

юридичних питань та наданні захисту, медична допомога та інші. Зокрема, у 
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московському територіальному центрі функціонує інформаційний електронний 

офіс, який надає мешканцям району інформаційні послуги з приводу 

актуальних питань соціального забезпечення. 

У Холодногірському територіальному центрі працює клуб активного 

довголіття «Єднаємося, друзі!», робота якого організовується спільно з 

громадською організацією Благодійний фонд «Харків’янам – достойне життя», 

за активною участю районної організації ветеранів України. Діяльність клубу 

спрямована на продовження активного довголіття одиноких непрацездатних 

людей похилого віку. 

Згідно з наказом Міністерства соціальної політики України «Про 

впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку» на 

базі відділення соціально-побутової адаптації в територіальних центрах міста 

Харкова відкрився «Університет третього віку». Це інноваційний проект, що 

має на меті впровадження та практичну реалізацію принципу навчання 

впродовж всього життя. Студентами є люди похилого віку, що мають 

можливість отримати нові знання та вміння, відчути себе корисними 

суспільству, продемонструвати свої таланти, познайомитися з новими цікавими 

людьми. В Університеті працює три факультети: декоративно-прикладного 

мистецтва, валеології, комп’ютерних технологій. 

Отже, з людьми похилого віку в спеціалізованих центрах для людей 

похилого віку працюють спеціалісти, які створюють умови для успішного 

швидкого перебігу процесу соціалізації підопічних, шляхом організації різних 

масових заходів, залучення до творчої діяльності та спрямування на освітній 

процес.  

 

Чухлата В.А. 

 

ПРОФІЛАКТИКА НАРКОМАНІЇ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор М.П. Васильєва 

 

На сучасному етапі розвитку та становлення українського суспільства 

особливе занепокоєння викликають поширення наркоманії в підлітковому 

середовищі, зниження віку, з якого починають вживати наркотичні засоби, 

проникнення наркотиків до закладів освіти. Зареєстровані непоодинокі випадки 

виявлення фактів незаконного обігу наркотиків безпосередньо в навчальних 

закладах та на прилеглих до них територіях, затримання неповнолітніх у стані 

наркотичного сп’яніння, вилучення наркотичних засобів та психотропних 

речовин у школах та вищих навчальних закладах. Проблема наркоманії серед 

молоді налічує не більше 30 років, проте дуже актуальна в наші дні. 

Теоретико-методологічні засади проблеми наркозалежності, 

профілактики вживання психоактивних речовин розглядалися науковцями в 

таких аспектах: виявлення та розробка соціально-психологічних засобів 

запобігання щодо вживання наркотичних речовин (С. Березін, Н. Максимова, 
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В. Оржеховська, І. П’ятницька, Н. Сирота, В. Ялтонський, Н. Каспрік); 

проблеми профілактики наркоманії серед підлітків (А Габіані, В. Кузьмінов, 

В. Лук’янов, І. Рущенко, О. Сердюк); пошук ефективних шляхів профілактики 

вживання психоактивних речовин серед підлітків (О. Безпалько, О. Ващенко, 

І. Звєрєва, Л. Колесова, Н. Максимова, Т. Федорченко, І. Шишов). Особливий 

акцент науковці роблять на профілактиці наркозалежності. 

Профілактика наркозалежності – цілеспрямована система заходів для 

попередження та запобігання негативних проявів вживання наркотичних 

речовин. Профілактика наркотичної залежності серед підлітків полягає у 

проведенні профілактичної роботи в навчальних закладах, в сім’ї, діяльності 

служб і консультативних пунктів соціально-психологічної допомоги, 

комплексної роботи з групами ризику, роботи ЗМІ та різних видів рекламної 

продукції для антинаркотичної пропаганди . 

Тренінгова форма профілактики є найбільш ефективною у підлітковому 

віці. Саме тому пропонуємо найоптимальніші та найцікавіші, на нашу думку, 

вправи та техніки для того, щоб це було доступно та легко такій категорії 

населення як підлітки. 

Ураховуючи вікові особливості дитячої та підліткової аудиторії,  

визначили умови соціально-педагогічної профілактики наркоманії серед 

підлітків. Найбільш оптимальний час проведення тренінгу (40 – 60 хв.); 

структура тренінгу має: вступну частину – привітання і обґрунтування теми 

(Для чого і кого? Чому? Навіщо?); основну частину: вступна промова, вправа 

«Знайомство», інформаційне повідомлення «Чому люди вживають 

наркотики?», гру-розминка «Хто найуважніший?», гру «Побажання», 

інформаційне повідомлення «Міфи та факти про наркоманію і заключну 

частину, підсумки заняття. 

 

Шварц Ю.В. 

 

ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЛІТНЬОГО 

ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент І.А. Романова 

 

Сучасні дослідження у галузі соціальної педагогіки і психології свідчать, 

що підлітки, зорієнтовані на використання інформаційних технологій, вкрай 

важко знаходять спільну мову з однолітками, у них несформовані навички 

спілкування у колективі. Наявний у суспільстві дефіцит виховання цінностей 

колективної взаємодії стає загрозою формуванню уміння підлітків успішно 

діяти в соціальних ситуаціях, які передбачають співчуття, згоду, дружні 

стосунки, співробітництво, і підсилює відчуття самотності, тривожності. Тому 

підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи зі створення колективу 

серед підлітків у літніх оздоровчих таборах є важливим завданням сучасної 

соціально-педагогічної науки та практики.  
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Формування колективу підлітків в умовах цілеспрямованого навчально-

виховного впливу досліджували видатні науковці минулого та сучасності: 

О. Безпалько, А. Макаренко, А. Мудрик, В. Сухомлинський, Д. Ушинський, 

С. Шацький та інші (особливості формування колективізму у підлітків). 

Проблемі виховання підлітків присвятили свої праці: З. Алієва, А. Бездухов, 

А. Макаренко, О. Скрябіна, В. Сухомлинський. Окремі питання формування 

колективістських якостей в умовах літнього оздоровчого табору розкривали: 

О. Безпалько, Т. Дем’янюк, О. Панченко, Т. Титкова та інші. 

На основі аналізу різних підходів колектив визначено як вищий рівень 

розвитку групи, специфічне об’єднання осіб, якому властива низка важливих 

ознак: загальна мета, спільна діяльність, дисципліна, висока згуртованість, 

єдність ціннісно-нормативної орієнтації, глибока ідентифікація і 

відповідальність за результати сумісної групової діяльності.  

З’ясовано, що формування тимчасового колективу можливе за умови 

врахування вікових особливостей. Підлітковий вік позначений бурхливим 

ростом і розвитком організму, у цьому віці відбувається формування 

особистості як члена суспільства; цілісного погляду на світ, суспільство і 

людину; освоєння різних соціальних ролей.  

Визначено напрями виховної роботи з формування згуртованого 

колективу підлітків та запропоновано відповідні їм форми виховної роботи 

(різні види ігор, колективна творча діяльність, бесіди, конкурси, вікторини, 

спортивні змагання, екскурсії тощо), розроблено поради педагогу-організатору, 

які він може використовувати перед поїздкою до літнього оздоровчого табору. 

Однією з найефективніших форм вирішення проблеми згуртованості дитячого 

колективу в оздоровчому таборі є «Вечірні вогники». 

 

Шевченко М.П. 

 

ПРОФІЛАКТИКА СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА ПІДЛІТКІВ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент І.А. Романова 

 

 Останнім часом в Україні спостерігається загальне поширення такого 

явища, як соціальне сирітство, яке зумовлене ухилянням або відстороненням 

батьків від виконання своїх обов’язків щодо неповнолітньої дитини. Проблема 

соціального сирітства є однією з найгостріших, масових і соціально 

небезпечних в Україні.  

 Вивченням соціального сирітства та причин його появи займались: 

І. Білоус, Л. Калашник, Л. Кальченко, А. Капська, В. Пігіда, Я. Раєвська, 

В. Щорс; профілактикою соціального сирітства та пошуком шляхів вирішення 

даної проблеми займались: О. Бордіян, І. Лопатченко, Н. Оліференко, 

А. Панченко, Л. Рень, О. Терновець. 

 Поняття «соціальне сирітство» у наукових дослідженнях визначають, як 

комплексний соціальний феномен, який досліджують на міждисциплінарному 
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рівні, який характеризується тим, що діти при живих батьках, незалежно від 

офіційно визнаного статусу сім’ї, живуть без необхідної опіки й виховання, без 

емоційної підтримки та участі з боку своєї родини. 

Серед причин появи соціальних сиріт науковці виділяють: 1) морально- 

етичні проблеми (асоціальний спосіб життя батьків; різні види залежності; 

примушення дітей до жебракування; злочинні діяння батьків; різноманітні 

форми насильства, спрямованого на дітей); 2) психологічні проблеми (раннє або 

позашлюбне материнство; дисфункційність сім’ї (неповна, новоутворена, 

багатодітна, сім’я інвалідів), нездорова емоційна атмосфера в сім’ї, 

конфліктність її членів. 

На підставі аналізу соціально-педагогічної літератури нами було 

визначено поняття «профілактика соціального сирітства», як комплекс заходів, 

які спрямовані на попередження та подолання чинників соціального сирітства, 

за допомогою соціальних, педагогічних (освітньо-виховних), правових 

механізмів та створення сприятливих умов для розвитку особистості дитини 

«групи ризику». Профілактика соціального сирітства повинна відбуватися як на 

державному, суспільному рівні, так на освітньому і сімейному рівнях. 

 Для діагностування даної проблеми нами було проведено опитування у 7-

му класі, педагогічного ліцею №4 міста Харкова, яке було направлене на 

виявлення відносин між батьками і дітьми. Було виявлено наявність такої 

проблеми як соціальне сирітство. Зокрема, 4 учня з 21 опинились соціальними 

сиротами, тобто залишились без батьківської уваги та опіки, через нестачу або 

небажання батьків виконувати свої обов’язки. 

 Нами були розроблені заходи для профілактики соціального сирітства як 

для батьків, так і для дітей. Так, для дітей запроваджена клубна робота для 

змістовного дозвілля, в яких проводяться заходи за такою темотикою: «Права і 

обов’язки», «Сім’я найбільша цінність людини», «Твоє майбутнє» і інші 

заходи, які будуть спрямовані на самопізнання, на саморозвиток підлітка 

«Почуття власної гідності», «Я в своїх очах і в очах інших людей. Тренінг «Я – 

концепція», який складається з таких вправ, як «Знайомство – привітання», 

вправа «Вершина надій» і сама вправа «Я – концепція». Хід тренінгу допомагає 

підліткам краще пізнати себе, сприяти розвитку почуття власної гідності, а 

також зрозуміти всю важливість введення позитивного способу життя і відмов 

від негативного дозвілля, майбутнє бачення себе та своєї родини. 

 Важливе місце у профілактиці соціального сирітства займає робота з 

батьками. Тому повинні проводитись лекції для батьків, які спрямовані на 

поліпшення взаємин у сім’ї, формування або вдосконалення навичок виховання 

дитини («Щаслива сім’я», «Будинок батьків»), а також профілактично-

роз’яснювальні бесіди, завдяки яким батькам буде надано рекомендації щодо 

покращення стану виконання батьківських обов’язків відносно дітей та 

попередження про відповідальність за неналежне виконання батьківських 

обов’язків.  
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Шерстньова М.С. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

НАРКОЗАЛЕЖНОЇ МОЛОДІ НА ВОЛОНТЕРСЬКИХ ЗАСАДАХ 

 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, доцент І.А. Романова 

 

Реабілітація наркозалежної молоді – це нагальна проблема нашої країни. 

За даними статистики Міністерства охорони здоров’я України офіційно 

зареєстровано - 425 тис. осіб, які вживають ін’єкційні наркотичні препарати, що 

становить близько 1,3 % населення віком 16-45 років. Тому, пошук шляхів 

успішної реабілітації наркозалежних – це одне з важливих питань у роботі 

сучасних фахівців соціальної сфери. 

Враховуючи особливості поведінки наркозалежної молоді та досвід 

соціально-педагогічної реабілітації наркозалежної молоді в Україні та за 

кордом, нами було розроблено соціально-педагогічна технологія реабілітації 

наркозалежної молоді на волонтерських засадах. 

Метою технології визначено сприяння підвищенню рівня сформованості 

стійкості у наркозалежної молоді до вживання наркотичних речовин. 

Технологія складається з трьох етапів: мотиваційно-ціннісного, 

світоглядного та діяльнісно-творчого. 

Метою мотиваційно-ціннісного етапу є створення умов для виникнення у 

наркозалежної молоді внутрішньої потреби до внесення позитивно 

спрямованих змін у своє життя; визначення основних життєвих цілей та 

стратегій їх досягнення; сприяння формуванню ціннісного ставлення 

наркозалежної особистості до життя; прийняття факту неможливості змінити 

минуле, але усвідомлення особистісного безмежного потенціалу до позитивних 

змін свого майбутнього; мотивація до ведення здорового способу життя. 

Світоглядний етап має на меті – сформувати стійку систему негативного 

відношення до вживання ПАР; проінформувати про медичні і психологічні 

шляхи подолання залежності; створити умови для обміну досвідом між 

наркозалежною молоддю та людьми, які подолали наркотичну залежність.  

Метою діяльнісно-творчого етапу є створення терапевтично-творчого 

середовища, у якому наркозалежна молодь може розкрити свій внутрішній 

потенціал; знайти суспільно схвалюваний шлях подолання життєвих криз; 

навчиться стійко відстоювати власну життєву позицію та придбає навички 

протистояння негативному впливу оточення; залучиться до суспільно корисної 

діяльності. 

Означена технологія впроваджувалася на базі Харківського 

реабілітаційного центру, Холодногірського району. Після впровадження 

означеної технології, було проведено порівняння рівня сформованості стійкості 

до вживання наркотичних речовин за 2015, 2016 та 2017 роки, яке засвідчило 

підвищення рівня сформованої стійкості у клієнтів центру після проходження 

реабілітації. 
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