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РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО НАПРЯМУ СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ В УКРАЇНІ 
 

Суспільство і держава, що знаходяться на достатньому рівні 
економічного, правового, а основне – демократичного і гуманітарного рівня 
свого розвитку, повинні піклуватися про забезпечення відповідного соціального 
рівня життєдіяльності своїх громадян. Виникнення різних соціальних явищ, що 
несуть загрозу для нормального існування суспільства, його майбутнього, 
вимагають корегування з боку держави. Ті верстви населення певної держави, 
що не спроможні через різні причини, ураховуючи створені для цього умови з 
боку держави, забезпечувати власні вітальні і соціально-культурні потреби, 
повинні мати підтримку з боку держави з їхньої реалізації. Саме на цих 
постулатах як усвідомленні з боку суспільства необхідності упровадження 
додаткових заходів щодо категорій населення, котрі потребують посиленої 
уваги і допомоги з боку держави, виникає і упроваджується як спеціалізований 
вид професійної діяльності соціальна робота, пов’язана з проблемою 
забезпечення соціального захисту і соціальної підтримки різних категорій 
населення.  

Незважаючи на те, що цей вид професійної діяльності як специфічної 
порівняно з існуючими на той час отримав оформлення і державне закріплення 
як самостійна професія ще на початку XX століття, і сьогодні продовжуються 
дискусії щодо її самостійності як професії. Провідною підставою для дискусій 
залишається певна суміжність функцій, покладених на представника цієї 
професійної групи, з визначеною сферою діяльності інших фахівців – 
соціологів, медиків, юристів, психологів тощо. Основна ж інтрига в Україні 
стосується розмежування або ототожнення функцій соціального працівника і 
соціального педагога. 

Загальновизнаним є той факт, що на сьогодні жодна держава не може 
обійтися без фахівців у галузі соціальної роботи. Представники цієї 
професійної групи допомагають усім нужденним вирішувати проблеми, що 
виникають у їхньому повсякденному житті і, в першу чергу, тим, хто є не 
захищеним у соціальному плані (об’єкти соціальної роботи), - людям похилого 
віку; людям з обмеженими можливостями; дітям, позбавленим нормального 
сімейного виховання; особам із різного роду девіантними і делінквентними 
проявами. Суперечності, що виникають на тлі соціальних проблем цих 
категорій, спричиняють нагальність реакції з боку суспільства і підтримки у їх 
вирішенні з боку держави. Таким чином соціальна напруга зумовлює розробку 
законодавчих актів, покликаних більш повно відображати інтереси різних 
категорій населення. Саме від діяльності соціальних працівників залежить 
розробка положень соціальної політики держави, спрямованої на створення 
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умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини у відповідності 
до логіки суспільного розвитку в цілому.  

Питаннями соціальної політики, котрі ініціюються і реалізуються 
представника соціальної роботи, є такі, що пов’язані з: охороною праці і 
здоров’я людей, встановленням гарантованого мінімального розміру оплати 
праці, забезпеченням державної підтримки родини, материнства і дитинства, 
людей з обмеженими можливостями і літніх громадян, розвиток системи 
соціальних служб, установлення державних пенсій та інших гарантій 
соціального захисту (соціальне забезпечення за віком, у випадку хвороби, 
інвалідності, утрати годувальника тощо). 

Специфічний сучасний розвиток української держави не дозволяє повною 
мірою реалізувати якусь одну з моделей організації соціальної роботи, що 
підтвердили свою ефективність, стали традиційними і ефективно діють в інших 
країнах. В Україні формується і повільно затверджується свій специфічний 
механізм підтримки населення, що зумовлено багатьма факторами: станом 
економічного розвитку країни в цілому й окремих її регіонів, наявністю 
полікультурного середовища, посиленням соціальної диференціації населення 
після здобуття країною незалежності і змінами в усіх її системах, зниженням 
рівня загальної культури і духовності, військовими подіями на території країни 
тощо. Саме ці умови актуалізують соціальну роботу як соціальний механізм 
підтримки людей, що усвідомлюються суб’єктами соціальної роботи 
(соціальними працівниками) на різних рівнях. 

Історично зумовлений високий рівень розвитку вітчизняної педагогічної 
думки, теоретичне оформлення ґрунтовних педагогічних засад формування 
особистості в Україні зумовив інтенсивний розвиток як найпотужнішого серед 
інших (медичного, правового тощо) соціально-педагогічного напряму 
соціальної діяльності. Соціальний педагог, на якого спочатку покладалася 
функція соціального захисту і підтримки неповнолітніх і, як правило, в 
навчально-виховних закладах різних типів і видів, з роками незалежності 
України значно розширив межі своєї професійної діяльності за рахунок 
розширення функцій, які виконує. У зв’язку з тим, що для суспільства 
важливішим за подолання соціально небезпечних явищ і проблем є 
профілактика їх виникнення, а саме підростаюче покоління є таким, що 
інтенсивно розвивається і визначає певним чином розвиток суспільства в 
майбутнього, соціально-педагогічний напрям соціальної роботи виявився 
актуальним і перспективним в нашій країні. Маючи потужне психолого-
педагогічне підґрунтя своєї діяльності, що забезпечує йому вивчення й оцінку 
психо-вікових особливостей, інтересів, позитивних і негативних впливів різних 
факторів, правильне обрання способів впливу мікросоціуму на особистість, 
саме соціальний педагог є спроможним поставити «соціальний діагноз», 
відбиваючи в ньому психологічні, медичні, правові, педагогічні тощо 
проблеми, до вирішення яких підключаються інші соціальні працівники, що 
спеціалізуються за визначеними профілями. Зважаючи на те, що в соціальному 
вихованні підростаючого покоління приймають участь інші соціальні суб’єкти 
й інституції (батьки, освітньо-виховні, медичні заклади, соціальні служби, 
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заклади культурного дозвілля, пенітенціарної системи тощо), розширюється 
коло взаємодії у професійній діяльності соціального педагога з реалізації 
соціально-педагогічної функції. Отже, профілактична, діагностична і 
посередницька функції є виключно прерогативою представника соціально-
педагогічного напряму соціальної роботи, що реалізується соціальним 
педагогом, а не соціальним працівником. 

Одночасно, незважаючи на важливість виховної функції соціального 
педагога, неправомірно стверджувати про реалізацію ним виключно її в галузі 
соціальної допомоги і захисту неповнолітньої особи. Ураховуючи це, під час 
професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вітчизняній системі 
підготовки фахівців за цим напрямом передбачалася і здійснювалася ґрунтовна 
психологічна і правова підготовка, що забезпечувала спроможність фахівця 
активно ініціювати і зміни у соціальній політиці держави щодо реалізації прав 
підростаючого покоління: внесення змін у законодавчу базу щодо захисту 
неповнолітнього від жорстокого поводження з боку батьків, упровадження 
нових механізмів опіки, піклування, усиновлення дітей, позбавлених 
батьківського піклування тощо.  

Отже, якщо соціальна робота є унікальним видом професійної діяльності 
зі створення соціальних умов для поліпшення умов життя окремої особистості, 
підвищення добробуту народу в цілому, реалізації державного і недержавного 
сприяння людині з метою забезпечення матеріального, соціального, 
культурного рівня її життя, що сформувалася на базі системи соціального 
захисту населення, освіти, охорони здоров’я, соціальних служб для молоді, 
спеціалізованих закладів і установ, то її соціально-педагогічний напрям є 
провідним із забезпечення профілактики негативних соціальних явищ на 
суспільному (соціальна політика) і особистісному рівнях; вирішення соціальних 
проблем дієвими педагогічними засобами шляхом упровадження розробок 
сучасних наукових і прикладних підходів до соціального впливу на індивіда та 
його оточення; координації діяльності різних соціальних інституцій, зокрема й 
соціальних працівників, спрямований мобілізацію власних можливостей 
особистості, суспільства, держави на недопущення і подолання наслідків 
негативного впливу соціально-небезпечних явищ на окрему особистість, 
соціальну групу, суспільство в цілому. 

 
Золотухіна С.Т. 

доктор педагогічний наук, професор,  
завідувач кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 
 

С.І. МИРОПОЛЬСЬКИЙ ПРО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СІМ’Ї І ШКОЛИ 
 
Визначаючи особливу місію сім’ї у вихованні дитини, 

С.І. Миропольський стверджував, що саме в родині, як першого виховного 
інституту, закладаються основи релігійно-морального, фізичного, розумового, 
трудового, естетичного виховання.  
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По-перше, педагог звертав увагу на те, що родинне виховання базувалося 
завжди на народній педагогіці, яка з покоління в покоління передавала свої 
традиції, звичаї. В основі православної сім’ї, підкреслював учений, були любов, 
повага і слухняність батьків. С.І. Миропольський зазначав, що перша колискова 
пісня матері, молитва, відвідування храму, ставлення рідних і близьких до 
традицій, обрядів – усе це залишало в душі дитини глибокий слід.  

Спостерігаючи за підготовкою батьків до великих релігійних свят, дитина 
звикала бачити в них не тільки відпочинок без праці, а й духовне свято. Саме в 
сім’ї формувалися основи моральних істин про добре і зле, про борг, обов’язок і 
честь. 

Аналіз творчої спадщини С.І. Миропольського свідчить про чітку його 
позицію щодо засобів виховання дітей у сім’ї. Так, педагог справедливо називав 
народну казку одним із ефективних засобів релігійно-морального виховання. 
Він вважав, що саме казка виховує любов до рідної землі, збагачує перші 
враження про справедливість і навпаки. Поряд із казкою народна пісня, свята, 
звичаї, традиції також допомагають зміцнювати морально здоровий дух 
дитини, сім’ї. Наприклад, колискова пісня перша закладає основи добра у 
вихованні. Пісня, писав С.І. Миропольський, входить до побуту сімейного 
життя як «живий» елемент. Педагог порівнював народну пісню з молоком 
матері, яке нічим не можна замінити у виховання. 

У процесі виховання дітей, згідно С.І. Миропольського, важливу роль 
відіграє приклад дорослих: батьків, учителів, старших сестер і братів, бабусь і 
дідусів. Саме вони повинні бути зразком доброї вдачі і вміти здійснювати 
«настанови», привчання. За його переконанням, це дозволить, з одного боку, 
боротися з пороками (егоїзмом, неслухняністю, дитячою неправдою тощо), з 
іншого – формувати позитивні якості (працелюбність, слухняність, повагу 
тощо). 

Важливим методом виховання називав С.І. Миропольський працю. Він 
звертав увагу школи і батьків на доцільність з раннього віку формувати в 
дитини звички працювати. Спочатку слід привчати дитину до 
самообслуговування, - наполягав педагог, - потім давати їй елементарні 
доручення по дому, пізніше заохочувати до сумісної роботи з батьками в полі, у 
майстернях. Працюючи, зауважував С.І. Миропольський, дитина набуває не 
тільки навички та вміння трудової діяльності, а й отримує знання про 
використання різних сільськогосподарських предметів, «збуджує» власну 
пізнавальну зацікавленість, повагу до праці як розумової, так і фізичної. 

По-друге, С.І. Миропольський визначав особливу роль матері у вихованні 
дитини. «Жінка, - писав він, - перш за все мати і вихователька свої дітей, яка 
прищеплює перші навички, вміння, сприяє їхньому розвитку, формує і 
спрямовує характер». У зв’язку з цим зазначимо, що педагог одним із перших 
заговорив про доцільність цілеспрямованої освіти жінки-матері. «Здійснюючи 
просвіту матерів, ми здійснюємо просвіту всієї сім’ї», - стверджував 
С.І. Миропольський у праці «Народна школа за ідеями Коменського». Саме 
мати, за його переконаннями, спроможна давати своїм дітям гарне виховання, а 
грамотність – основа такого виховання. 
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Ураховуючи провідну роль сім’ї у вихованні дитини, він сформулював у 
роботі «Дидактичні нариси. Учень і виховуюче навчання в народній школі» 
мету сімейного виховання: виховання дітей розумними, чесними, правдивими і 
здатними виконувати з гідністю обов’язки сім’янина і громадянина. Відповідно 
до цієї мети педагог визначив завдання сімейного виховання: розвиток 
розумових здібностей, виховання та зміцнення здоров’я, фізичної витривалості, 
формування звички працювати, здійснення естетичного виховання, заснованого 
на народних традиціях.  

По-третє, С.І. Миропольський активно підтримував ідею зв’язку школи і 
сім’ї, вбачав одним із головних завдань учителя – «внести світ і розум у 
домашнє життя учнів, підготувати з них «добрих сім’янинів»». Він схвалював 
прагнення вчителів, які розповсюджували знання серед батьків, 
використовуючи для цього різні форми роботи. Серед форм роботи школи з 
сім’єю С.І. Миропольський називав: відвідування вчителем сім’ї учня з метою 
вивчення його домашніх умов; індивідуальні бесіди з батьками з метою 
вироблення спільних виховних заходів; організація вечірніх і недільних шкіл 
для навчання грамотності дітей; проведення сумісних свят. Такі форми, за 
переконанням С.І. Миропольського, будуть сприяти не тільки навчанню 
грамотності, а й педагогічній самоосвіті, допоможуть своєчасно усунути 
негативні прояви в сім’ї по відношенню до дитини. 

Підкреслимо, що спадщина С.І. Миропольського, зокрема статті «Теорія і 
практика виховання» (1871); «У чому наше завдання?» (1872); «Учитель 
народної школи» (1872); книга «Учень і виховуючи навчання» (1890), 
презентує сформульовані ним умови успішного виховання дітей у сім’ї: здорова 
сімейна атмосфера, взаємна повага між членами сім’ї, згода між батьками, їхня 
педагогічна грамотність, зв’язок зі школою тощо. 

 
Максимовська Н.О. 

доктор педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної педагогіки,  

Харківська державна академія культури 
 

СПЕЦИФІКА ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСАЛТИНГУ В СОЦІАЛЬНО-
ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Вагомим фактором розвитку соціально-професійної компетентності 

студентів, оптимізації освітнього процесу з метою надання йому 
найефективніших характеристик стає процес консультаційного супроводу 
учасників освітнього процесу, тобто консалтингової діяльності на різних рівнях 
його здійснення. У широкому смислі консалтинг – це вид інтелектуальної 
діяльності, основне завдання якої полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив 
розвитку і використанні інновацій в певній сфері життєдіяльності. Цей процес 
частіше за все асоціюється з юридичним консультуванням, політичним, 
профорієнтаційним бізнесовим та управлінським. У той же час, консалтинг, 
консультування, інформаційний супровід невід’ємно супроводжувало розвиток 
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системи освіти в історії. Порада, настанова, стимулююча бесіда та інші види 
взаємодії, які надавали змогу поглибити знання, поширити світогляд 
вихованців створювали підґрунтя підвищення ефективності освітнього процесу. 

Традиційно педагогічний консалтинг трактується як інноваційна 
технологія розвитку педагогічних кадрів та допомоги сім’ї щодо вирішення 
проблем, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, а також супровід учня в 
освітньому процесі. Це розуміння не охоплює загальний вплив соціального 
середовища та партнерства і концентрується здебільшого на рівні середньої 
освіти. Не ототожнюючи педагогічне консультування із консалтингом в освіті, 
зазначимо, що останній презентує інституціональний підхід, який доповнює 
обмежену сутність педагогічного розуміння консалтингової діяльності. 

Консалтинг в освіті, який є складовою педагогічного консалтингу в 
широкому сенсі, розгалужується з урахування специфічних тенденцій, які 
обумовлюють цей процес: технічний прогрес, що призводить до ускладнення 
вирішення проблем взаємозалежності, добробуту, освіти, лідерства, прийняття 
рішень і, як наслідок, підвищення потреби у співробітництві між окремими 
людьми та групами; криза людських ресурсів, що виявляється в їх 
нераціональному користуванні, зокрема недостатній увазі особливостей 
етнічних меншин, жінок, молоді, людей з обмеженими можливостями, осіб 
похилого віку, без освіти; наявність консалтингових можливостей працівників 
різного рівня, що проявляються у потенційних навичках консультантів, 
тренерів, викладачів, інструкторів, радників і за умови відповідного навчання 
можуть виконувати функції внутрішніх консультантів у своїх організаціях і 
групах.  

Діалектика педагогічного консалтингу в освіті виявляється у тому, що, з 
одного боку, власне освітні структури здійснюють послуги консалтингового 
характеру різним організаціям та групам населення, з іншої – ці структури та 
педагогічні працівники освітньої сфери можуть бути споживачами консалтингу 
в сферах професійного зростання та особистісного розвитку, ресурсного 
забезпечення навчального процесу та наукових досліджень, позиціонування на 
ринку освітніх послуг та ін. 
 До освітніх установ, що здійснюють консалтинг, відносять вищі 
навчальні заклади, науково-освітні центри, агентства. Вони можуть надавати 
такі види консалтингових послуг: допомога у розробці програм розвитку шкіл, 
коледжів, вузів за посередництвом корпоративного, групового та 
індивідуального консультування та навчання; здійснення інноваційних 
розробок в області освіти дітей та дорослих у межах державного замовлення та 
згідно з контрактами з різними установами; проведення різних видів 
діагностування та локальних соціально-педагогічних досліджень для освітніх 
установ інноваційного типу та експериментальних майданчиків з метою 
узагальнення досвіду і визначення перспективних напрямів розвитку; 
підтримка в узагальненні та представленні результатів експериментальної 
роботи у сфері освіти, зокрема корпоративного навчання та дистанційних 
технологій; психолого-педагогічний аудит та незалежна гуманітарна експертиза 
технологій та засобів навчання; інформаційна підтримка оформлення заявок на 
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гранти в сфері освіти та різних областях наук; допомога учням різного віку та їх 
родинам у виборі освітніх маршрутів та вирішенні проблем, що пов’язані із 
утрудненнями в навчанні; реалізація різних програм підвищення кваліфікації 
співробітників, зокрема індивідуальних та групових стажувань і підготовка 
т’ютерів; послуги по науково-методичному супроводу досліджень у різних 
наукових галузях; розробка інформаційних ресурсів, зокрема Інтернет-сайтів, 
щодо питань освіти та просвіти; наукова, методична та організаційна допомога 
у проведенні конференцій з проблем освіти. 

У зв’язку з вищезазначеним кожен заклад вищої освіти є суб’єктом 
консалтингового процесу водночас із потребою здійснення внутрішнього 
консалтингу. Відтак, педагогічний консалтинг сполучає в собі елементи 
організаційного, управлінського, психологічного, соціально-педагогічного. В 
умовах посилення культуротворчої місії закладу вищої в добу інформатизації та 
глобалізації, завданнями педагогічного консалтингу є: по-перше, 
консультування керівників щодо концептуальних засад трансформації закладу в 
нових соціально-культурних умовах, організаційних чинників здійснення цього 
процесу; по-друге, надання консультаційних послуг професорсько-
викладацькому складу, що ґрунтуються на сучасних досягненнях педагогічної 
науки; по-третє, поради та настанови студентству на різних етапах навчання у 
вищому навчальному закладі (адаптація першокурсників, професійне 
влаштування представників старших курсів, активізація студентського 
самоврядування); по-четверте, психологічне консультування учасників 
освітнього процесу; по-п’яте, соціально-педагогічний консалтинг з метою 
ефективного супроводу студентів у процесі соціалізації, налагодження 
міжособистісних, групових зв’язків, партнерських взаємин з різними 
інституціями соціуму, розвитку соціальної культури в сучасних умовах; по-
шосте, перетворення закладу вищої освіти на відкрите середовище 
консалтингової допомоги (наукової, методичної, освітньої). 

Підвищується питома вага інформаційних, зокрема дистанційних, послуг, 
що потребує додаткової уваги до новітніх технологій та засобів комунікації, в 
яких не тільки викладачі, але й студенти можуть брати активну участь і 
консультувати представників інших вікових і соціальних груп. Це сприятиме 
транслюванню моделей соціально-позитивної поведінки, наприклад, 
профілактиці ейджизму (вікової дискримінації) та долученню студентської 
молоді до соціально-позитивної активності (громадської діяльності, 
волонтерства) в статусі її ініціатора та суб’єкта. 

Змінюватимуться не тільки завдання та зміст консалтингових послуг, але 
й його форми. Традиційні для вищого навчального закладу консалтингові 
заходи (нарада, методичний семінар, консультація та ін.) змінюватимуться на 
новітні та інтерактивні (Інтернет-конференція, ведення тематичного блогу, 
інтелектуально-просвітницький тренінг, евристичний квест та ін.), 
використовуватимуться форми роботи, які запозичуються з інших видів 
професійної діяльності (технологія «рівний-рівному», робота у відкритому 
соціальному середовищі територіальної громади).  
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Таким чином, в сучасних соціально-культурних умовах актуалізується 
запровадження педагогічного консалтингу як фактору оптимізації освітнього 
процесу у вищому навчальному закладі. Інформатизація та глобалізація 
суспільної взаємодії посилює культуротворче значення вищої школи, 
поглиблює взаємозв’язок консультативної діяльності в самому навчально-
виховному середовищі установи та здійснення консалтингових послуг 
представниками професорсько-викладацького складу іншим споживачам. У 
цьому процесі особлива увага приділяється консалтинговому супроводу 
студентської молоді, яка потребує недирективного керівництва і може стати 
інтелектуальним ресурсом консультативної допомоги у інформаційному 
середовищі. Перспективою подальшого дослідження є обґрунтування 
оптимальних механізмів та запровадження моделі консалтингової служби у 
вищому навчальному закладі, розробка методичного забезпечення її діяльності 
як на внутрішньому рівні закладу вищої освіти, так і з метою забезпечення 
соціального партнерства у сфері консалтингу.  

 
Подберезський М.К. 

доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри соціальної педагогіки,  

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 
 

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
Отримання Україною незалежності після довготривалого перебування у 

складі великої імперії під назвою Радянський Союз ознаменувало, з одного 
буку, виникнення можливостей для вільного розвитку держави на нових 
демократичних засадах з культивуванням прогресивних суспільних цінностей 
(свободи мислення і слова, забезпечення дотримання прав і свобод кожної 
людини як члена суспільства і держави, яка піклується про його добробут, 
гуманізму суспільних стосунків, тощо), а, з іншого – нестабільність, 
маргінальність певного періоду перебудови сформованих державних систем. 
Становлення абсолютно нового суспільства спричинило появу негативних 
чинників: економічні, екологічні, демографічні, національні проблеми, дефіцит 
позитивних ідеалів у культурі тощо.  

Через те, що зніми завжди пов’язані з втратою усталених стосунків, 
традицій, стереотипів і перебудовою, або створенням абсолютно нових норм і 
законів, за якими житиме суспільство, основна проблема виявилася у 
відчуженні від суспільства людини, певної верстви населення, представників 
певного покоління через порушення соціальних і психологічних зв’язків у 
суспільстві. Таке суб’єктивне відчуження виявляється в зміні світосприймання, 
моральних цінностей, у почутті страху, самотності, безглуздя існування, в 
апатії, байдужості, виключеності з соціальних зв’язків. Як наслідок, у 
суспільстві  виникають такі негативні соціальні явища як безпритульність і 
бездоглядність, загострення проблем людей з обмеженими можливостями, 
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людей похилого віку, зростання насильства, злочинів, наркоманії, алкоголізму, 
самогубств тощо; а також  з’являються такі категорії, яких не існувало раніше, 
як безхатченки, біженці, мігранти, переселені особи, соціальні сироти тощо. 
Такі соціально небезпечні явища створюють проблеми і для розвитку 
суспільства, адже втрата або негативна зміна соціального статусу його членів 
перешкоджає позитивним перспективам розвитку країни в цілому. 

25 років незалежності і самостійного розвитку – невеликий термін в історії 
будь-якої країни, але для України цей термін став значущим у плані реалізації 
економічної і політичної реформ, засвідчив їхні переваги і недоліки. Проте 
найбільші проблеми і на сучасному етапі переживає система соціальних 
відносин, в яких змінився характер і форми. Затягнення перехідного періоду 
спричинило виникнення затяжної кризи, що виявляється на всіх рівнях. 
З’явилися численні соціально-економічні утруднення, які неможливо подолати 
без організованої соціальної підтримки, захисту, допомоги тим, хто не 
спроможний з різних причин подолати кризу на суб’єктивному рівні. Саме в 
таких умовах підвищується значущість соціальної педагогіки і соціальної 
роботи як спеціалізованого виду діяльності, постає необхідність підготовки 
висококваліфікованих кадрів – соціальних педагогів і працівників, 
актуалізується проблема теоретичної розробки соціальної роботи як наукового 
напряму. 

Кожна галузь науки, поза сумнівом, вносить свій вклад до скарбнички 
знань про людину, способи її буття, методи впливу на неї. Але для створення 
ефективної системи допомоги, захисту і підтримки населення необхідна 
інтеграція зусиль хоча б декількох суміжних галузей, їх взаємодія на благо 
людини, що допомогло б суспільству вийти з кризи, а особам – знайти себе і 
гідно жити в суспільстві.  

Актуальні соціальні проблеми, що виникають на сучасному етапі розвитку 
суспільства зумовлюють актуальність і інтенсивний розвиток  соціальної 
педагогіки, в основі якої лежить виховання особистості в суспільстві і для 
суспільства, а також соціальної роботи, пов’язаної з проблемою забезпечення 
соціального захисту різних категорій населення. 

 
Рассказова О.І. 

доктор педагогічних наук, професор,  
завідувач кафедри соціальної педагогіки,  

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Григоренко В.Л. 

кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри музично-теоретичної і художньої підготовки 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 
 

ЕСТЕТИКО-ВИХОВНІ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЛІКАРЯ 
ЯК СУБ’ЄКТА ТЕРАПЕВТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА  

 
Сьогодні одним з найактуальніших питань підготовки професійних кадрів 
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для соціальної сфери є розвиток особистості майбутнього фахівця, формування 
в нього гуманістичних якостей та цінностей, сприяння саморозвитку та 
самовдосконаленню індивіда. Серед найбільш ефективних засобів, що здатні 
забезпечити постійний розвиток особистості, відзначимо естетико-виховні, які 
передбачають залучення людини до різних видів мистецтва, розвиток її 
естетичних смаків та уподобань, становлення системи естетичних цінностей, 
формування гуманістичної свідомості культурної людини, відповідальної за 
інших людей та світ у цілому. 

Розуміючи мову мистецтва, людина починає більше помічати, тонше 
відчувати, гостріше сприймати. Твори мистецтва, вчать осягати складність 
переплетень людських відносин, розуміти інших людей і знаходити з ними 
спільну мову, розуміти себе та оточуючих. Характеризуючи вплив художніх 
образів на особистість, Л. Виготський зазначав, що «емоції мистецтва суть 
розумні емоції» [2, с. 251]. Найбільш помітний вплив результатів людської 
творчості на емоційну сферу особистості, є нерозривно пов’язаним із 
діяльністю людської свідомості у цілому. Дія твору мистецтва не обмежується 
сферою почуттів, вона одночасно торкається усіх сфер людської свідомості, 
впливає на психічне життя людини, зумовлює її загальний розвиток. Визнаючи 
вплив мистецтва на особистість, вітчизняний терапевт А. Нестеров 
стверджував, що «Положення лікаря біля ліжка хворого буде більш корисним, 
якщо він досить обізнаний в галузі літератури, живопису, архітектури, 
драматургії, театру, знайомий з класичними музичними шедеврами» (цитовано 
за книгою Є. Вагнера «Роздуми про лікарський обов’язок») [3]. М. Пирогов 
висловлював думку про те, що лікар, який не має загальної освіти і не 
цікавиться творами великих письменників і поетів, не лікар, а ремісник. Вчений 
стверджував, що загальний світогляд людини не може бути побудований через 
засвоєння лише наукової картини світу, без звернення до мистецтва.  

Єдність медицини та мистецтва найбільш чітко виявляється в 
психоемоційному аспекті їх впливу на людину. У мистецькій естетиці, як і в 
медицині, існують поняття «причетність», «емпатійність», «співчуття». Лікар 
співчуває, входячи у ситуацію хворого, намагаючись встановити анамнез та 
клінічну картину захворювання. У літературі відзначається навіть, що існують 
деякі риси подібності між сценічними переживаннями актора і станом 
практикуючого лікаря. Культура почуттів фахівця і є справжньою естетичною 
культурою, розвиток якої відбувається у спілкуванні з творами мистецтва й 
спрямований на збереження духовного і фізичного здоров’я людей, здатних до 
активного життя, творення, на формування в них ставлення до професійної 
діяльності як до мистецтва лікування.  

Підкреслимо, що особистість, яка розвивається, виступає суб’єктом не 
лише процесу самопобудови, а й процесу створення середовища, що стимулює 
позитивні зміни особистості тих, хто її оточує. При цьому, основним критерієм 
естетичного, гуманного терапевтичного середовища в медицині виступає 
практична значущість результатів медичної діяльності: стан здоров’я і 
благополуччя нації, демографічне зростання, якість життя населення, 
збільшення середньої тривалості життя. Звичайно, такі показники залежать не 
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лише від стану медицини й охорони здоров’я, а й, головним чином, від 
домінуючих цінностей в тому чи іншому суспільстві, від економічних, 
соціальних, психологічних, екологічних та інших факторів, та багато в чому 
визначаються й суб’єктивним чинником. Тому у профілактиці захворювань, 
лікуванні та реабілітації хворих велика увага приділяється ландшафту, 
природній красі природи, середовищу у цілому. 

Естетичне середовище розуміється педагогами як різноманітний, 
різнорівневий простір, який оточує людину, формує її уявлення про цей світ, її 
ставлення до людей, природи, всієї навколишньої дійсності [4, с.159]. На нашу 
думку, естетичне середовище може виступати не тільки умовою естетичного 
виховання підростаючого покоління, а й потужним терапевтичним та виховним 
фактором, здатним позитивно впливати на характер людини, її психофізичний 
стан, визначати траєкторію розвитку особистості в цілому. Таке розуміння 
дозволяє нам конкретизувати досліджуване поняття за педагогічною 
спрямованістю, визначивши його як естетико-виховне середовище, основним 
суб’єктом якого, на нашу думку, виступає лікар-практик. Таке середовище й та 
духовна атмосфера, що створюється лікарем, сприяє підтримці позитивних 
емоцій у персоналу та хворих, сприяючи скорішому одужанню останніх.  

У цілому, можемо зробити висновок, що особистість лікаря та сприяння її 
розвитку, зокрема естетико-виховними засобами, є важливою проблемою 
сьогодення. Мистецтво, що є взамопов’язаним з медициною через 
гуманістичний, емоційно-чуттєвий аспект впливу на людину, відкриває широкі 
шляхи для самовдосконалення особистості лікаря. Лікар через розвиток 
культури почуттів, у свою чергу, стає суб’єктом створення естетико-виховного 
середовища у медичному закладі, яке є потужним терапевтичним та виховним 
фактором впливу на стан пацієнтів. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ  
В ГАЛУЗЬ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ 

 
Процес реформування в Україні відбувається в усіх соціокультурних 

сферах, зокрема торкнувся він і освітньо-наукової галузі. Соціальна педагогіка, 
яка активно відроджувалася в нашій країні з початком її демократизації та 
набуттям незалежності, на жаль, трансформується сьогодні у соціальну роботу, 
котра, до речі, відновлювалася разом з соціальною галуззю педагогіки. За 25 
років існування соціальної педагогіки в Україні була створена її система, а саме 
таки елементи, як: соціально-педагогічна наука, соціально-педагогічна 
практика, соціально-педагогічна освіта та соціально-педагогічні інформаційні 
канали, що забезпечували зв’язки між цими складовими. Фактична відмова від 
соціальної педагогіки як педагогічної галузі поступово відбиватиметься на цій 
системі, на ефективності соціального виховання, вдосконаленні соціальності 
громадян нашої країни, на її інтегрованості та консолідованості, що особливо 
небезпечно в умовах нестабільності державних кордонів та в період розвитку 
глобальної культури інформаційного суспільства. Отже, актуальності набуває 
проблема наукового аналізу наслідків перетворення соціальної педагогіки з 
педагогічної галузі в галузь «Соціальна робота». 

Педагогічні підвалини соціальної педагогіки досліджували О. Безпалько, 
Б. Вульфов, І. Ліпський, Н. Максимовська, А. Мудрик, С. Омельченко, 
О. Рассказова, С. Савченко, Т. Федорченко, Г. Філонов, С. Харченко, 
Н. Чернуха та інші. На нашу думку, аналізували соціальну педагогіку з точки 
зору соціальної роботи В. Бочарова, Ю. Василькова та Т. Василькова, 
А. Капська, І. Трубавіна, Л. Штефан та інші. Соціальну роботу вивчали В. Бех, 
О. Карпенко, І. Курляк, І. Мигович, С. Толстоухова, Л. Тюптя Е. Холостова та 
інші. Проте наслідки трансформації в Україні соціальної педагогіки в соціальну 
роботу в умовах розвитку інформаційного суспільства досліджені недостатньо, 
що і є метою даної публікації. 

Оприлюднення таблиць відповідності Переліків напрямів (2006), 
спеціальностей (2010), за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ та 
Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти (2015), а також наукових галузей (2015), фактично 
запустило процес відмови від соціально-педагогічної освіти та науки. Значна 
кількість кафедр соціальної педагогіки регіональних педагогічних університетів 
перейменована в кафедри соціальної роботи, хоча ще три роки вони 
випускатимуть бакалаврів соціальної педагогіки за оновленими навчальними 
планами 2015 року. Найрозгалуженіша соціально-педагогічна практика в сфері 
освіти має з 2017 року приймати магістрів та спеціалістів з соціальної роботи, 
які не є педагогічними працівниками, що відбиватиметься на їхньому 
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соціальному статусі в закладах освіти, на фінансовому забезпеченні, 
матеріальному становищі тощо. Проте ототожнення соціальної педагогіки та 
соціальної роботи призведе, на наш погляд, до зниження результативності 
соціальної роботи, оскільки це взаємозалежні, але специфічні галузі соціальної 
практики, при цьому саме ефективність соціально-педагогічної діяльності 
(розвиток соціальності населення) забезпечує поширення та розгалуження саме 
соціально-громадської роботи (взаємодопомога, взаємопідтримка людей), на 
відміну від соціально-державної (соціальне забезпечення, професійна занятість) 

Соціальна педагогіка за своєю суттю є педагогічною галуззю, 
спрямованою на дослідження та вдосконалення соціального виховання, 
особлива потреба в якому виникає в умовах демократизації суспільного буття 
(Платон, Аристотель у Давній Греції; Еразм Роттердамський в епоху 
Відродження; Й. Песталоцці, П. Наторп за Нового Часу), коли об’єктивна 
потреба соціальної динаміки сприяла актуалізації індивідуальності соціального 
суб’єкта (людина, група, суспільство), котрий поступово звільнявся від 
соціального тиску. Однак, щоб індивідуальна свобода не перетворювалася в 
банальний егоїзм та не заважала соціальній інтеграції, консолідації, 
стабільному соціальному розвитку, вона мала врівноважуватися соціальністю 
індивіда (усвідомлена власна соціальна суб’єктність, культура соціальної 
взаємодії та спілкування, соціальна активність та відповідальність, соціальна 
довіра та толерантність, соціальна творчість тощо). Отже, щоб свобода 
індивідуальності не перетворилася на незалежність від соціуму, а стала 
підґрунтям соціального перетворення у взаємовигідному для індивіда та 
соціуму спрямуванні. Виокремлення соціальної галузі педагогіки 
зумовлювалося необхідністю сприяння формуванню цієї соціальності не 
примусово-маніпулятивними методами авторитарної держави, а соціально-
виховними засобами демократичного суспільства через усвідомлення 
необхідності та «користі» соціальності для суб’єкта, добровільного прийняття її 
та самовдосконалення в реальній соціальній допомозі різним верствам 
населення. Таким чином, соціальна педагогіка є фактично засобом соціального 
самовиховання країни, формування в неї громадянського суспільства, що 
примушує державу виконувати суспільний договір, а соціальна робота в такому 
разі виступає практичним полем реалізації соціальності громадян через 
приватну ініціативу допомоги та різноманітні громадські об’єднання, фонди, 
рухи, неурядові організації тощо. 

Соціальна робота (як і соціальна педагогіка) існує лише в 
демократичному соціальному середовищі і є допомогою суспільства тим його 
представникам, які не в змозі допомогти самі собі відновити або покращити 
соціальні умови існування. Отже, соціальна робота є системою різноманітних 
видів допомоги: соціально-медичної, соціально-правової, соціально-побутової, 
соціально-психологічної, соціально-педагогічної тощо. Завданням соціально-
педагогічної допомоги в сфері соціальної роботи було та залишається нині 
відновлення та покращення соціальності різноманітних соціальних суб’єктів-
жертв процесу соціалізації, їх зв’язків з мікросередовищем та соціальним 
простором засобами соціального виховання. Ототожнення соціальної 
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педагогіки з соціальною роботою, на наш погляд, у кращому випадку 
вдосконалюватиме саме соціально-педагогічну допомогу дитям-сиротам, 
людям з особливими потребами, вимушеним переселенцям, самотнім людям 
похилого віку, наркозалежним та іншим віктимам. І це є надзвичайно важливим 
напрямом в умовах нестабільного кризового стану країни. Проте можливо, що 
ці негативні соціальні умови призведуть до нівелювання значення саме 
соціально-педагогічної допомоги цим групам, а переважатимуть самоочевидні 
види допомоги, як: соціально-побутова, соціально-медична, соціально-правова. 
На жаль, відсутність діяльності, спрямованої на формування, розвиток та 
вдосконалення соціальності індивідів, що потребують на соціальну допомогу, 
спричиняє становлення їхнього споживацтва, «зависання» на соціальних 
працівниках, службах, в наслідок чого вони стають малоефективними.  

Крім того, відмова від соціальної педагогіки унеможливлює здійснення 
науково обґрунтованого, культуро відповідного соціального виховання, 
гармонізацію впливів його в різних соціальних інститутах та закладах. Тому 
вітчизняна соціальна робота як суспільна взаємодопомога (у всіх видах та 
формах) залишається без свого головного ресурсу – соціальності громадян, без 
відновлення традиційного для благодійництва ставлення до взаємодопомоги як 
до індивідуальної та соціальної цінності, як до почесного обов’язку людини. 
Така соціальна робота приречена знову на перетворення в державне соціальне 
забезпечення, а держава, як відомо, всім допомогти не в змозі. 

Інформаційне суспільство породжує нові проблеми гармонізації 
соціального виховання, розвитку соціальності людини в процесі медіа-, 
кіберсоціалізації у віртуальному соціальному середовищі, що актуалізує 
вдосконалення соціально-педагогічних технологій саме в педагогічному 
науковому просторі. 

Таким чином, трансформація соціальної педагогіки в соціальну роботу не 
сприятиме підвищенню ефективності останньої, спричинить зниження її 
суспільно-громадського характеру. Відмова від соціальної педагогіки в 
інформаційному суспільстві унеможливить координацію виховного потенціалу 
всіх сфер культури, особливо ЗМК, підвищить стихійність у соціалізаційних 
процесах нашої країни. 

 
Романова І.А. 
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КУЛЬТУРА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ 
ПОХИЛОГО ВІКУ 

 
Середня тривалість життя сучасної людини значно довша за його 

пращурів. Похилий вік стає достатньо протяжним періодом життя, тому все 
більше країн займаються проблемами старіння й особливостями соціалізації 
літніх людей.  
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Особливий соціальний статус, морфологічні зміни в нервовій системі 
зумовлюють психологічні особливості людини похилого віку. Вважається, що в 
похилому віці настає зниження загальних розумових здібностей людини: 
змінюються основні функції пам’яті, уповільнюється швидкість реакції тощо. 
Згідно прогнозам Всесвітньої організації охорони здоров’я, більше 100 
мільйонів людей у всьому світі будуть мати хворобу Альцгеймера до 2050 року. 

Вчені виділяють два основних чинника, які уповільнюють процеси 
старіння: 1) загальна обдарованість людини; 2) рівень освіти, професійна 
діяльність, соціальний статус. Так, при високому рівні освіти не спостерігається 
зниження вербальних функцій, ерудиції, логічного мислення. Люди похилого 
віку характеризуються високим ступенем збереження тих функцій, які були 
активно включеними до професійної діяльності.  

Творча діяльність виступає запорукою психологічного довголіття. Так, 
після 70 років серед видатних діячів науки та мистецтва деменція, пов’язана з 
віком, зустрічається досить рідко. 

Дослідження когнітивних психологів (Ф. Крейка, Дж. Мортінер, 
О. Мальцев, Я. Стерн, Б. Страук та інших) проблеми розвитку деменції 
проводять залежність уповільнення когнітивної неспроможності людини від 
рівня її когнітивного резерву. Під когнітивним резервом розуміють здатність 
людського мозку до створення нових нервових провідників, а також нервових 
сполук будь-якого роду, які здатні слугувати ментальними накопичувачами, 
тобто резервом, який може бути задіяним у разі необхідності. Завдяки 
створенню когнітивного резерву людина може підтримувати розумову 
активність, не зважаючи на прогресуючу патологію мозку, і при цьому не 
проявляти клінічні когнітивні симптоми.  

Так, досліди над монахинями Собору Паризької Богоматері, проведені 
науковою групою на чолі з відомим неврологом Д. Сноудоном протягом 
двадцяти років, засвідчили, що у збагаченому середовищі (розв’язання 
проблем, вивчення мов, фізична активність, розважаючи заходи тощо) 
людський мозок здатний до нейрогенезу (вироблення нових нейронів). 
Особливу увагу вчених було звернено на випадок з Сестрою Бернадетт, який в 
подальшому отримав назву феномену „бігуна”. Вивчення її мозку після смерті 
виявило, що у жінки була ярко виражена хвороба Альцгеймера. Проте за життя 
монахиня не виявляла жодних симптомів цієї хвороби, мала ступінь магістра, 
викладала в початковій та середній школі, розв’язувала інтелектуальні завдання 
й тести [1]. Вчені зробили припущення, що такі пацієнти мають більший запас 
нейронів, що дозволяє їм компенсувати втрати, які викликані хворобою 
Альцгеймера. 

Дослідження вчених Американської академії неврології (Д. Беннетт, 
Р. Вілсон, Р. Шерр та інших) також встановили зв’язок між пізнавальною 
активністю й ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Відповідно до висновків 
науковців інтелектуальні ігри (шахи, бридж) доцільно використовувати для 
профілактики деменції людей похилого віку [2]. 

Як недостатнє використання фізичних функцій призводить до зниження 
фізичних здібностей, так і недостатня експлуатація мозку призводить до 
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погіршення інтелектуальної діяльності людини. Отже, інтенсивність 
інволюційних процесів у період старіння значною мірою залежать від 
життєвого шляху людини, міри її інтелектуальної активності. 

Таким чином, процес профілактики вікової деменції потрібно починати в 
молодому віці шляхом формування культури інтелектуальної діяльності 
особистості. Постійне тренування когнітивних функцій (пам’яті, уваги, 
мислення, інтелектуальних умінь, рефлексії, мовлення) відбувається шляхом 
залучення людини до інтелектуальної професійної діяльності, творчості, ігрової 
інтелектуальної діяльності, читання книжок, відвідування бібліотек, 
театралізованих вистав тощо.  

З переходом до вікової категорії людей похилого віку цей процес не має 
бути уповільненим. Закінчення професійної діяльності в соціально-педагогічній 
роботі з літніми людьми доцільно компенсувати інтелектуальним 
волонтерством. Значний професійний і життєвий досвід людей похилого віку 
має застосовуватися в просвітницькій діяльності. Адже, чим більше 
інтелектуальна активність особистості, тим більшим є її когнітивний резерв. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

СТУДЕНТІВ У ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ СУЧАСНОГО ВИШУ 
 

Важливою ознакою сучасного суспільства є поглиблення глобалізаційних 
процесів, що зумовлює якісні зміни в усіх сферах його життєдіяльності, 
активізує модернізацію державно-управлінської, економічної й соціально-
політичної систем. Однак, як констатують фахівці, вплив цих процесів на 
подальший перебіг суспільного розвитку має неоднозначний характер. З одного 
боку, глобалізація сприяє швидкому поширенню цінних інноваційних 
технологій і наукових доробок, раціональному перерозподілу робочої сили, 
появі для підприємств нових ринків збуту продукції. З іншого боку, це явище 



  22

породжує нові загрози в світі, різко загострюючи соціально-політичні проблеми 
як на світовій арені, так і у внутрішньому житті різних країн.   

У таких складних умовах можливість політичної та економічної 
стабілізації в світі як гарантії безпеки життєдіяльності людей значною мірою 
залежить від готовності керівництва держав вести зважену політику, 
вирішувати спірні питання на міжнародній рівні на основі прояву взаємоповаги 
й готовності до розумних компромісів, забезпечувати цілеспрямоване 
підвищення рівня сформованості політичної культури громадян. У руслі цього 
особливої значущості набуває питання формування політичної культури у 
студентів вищої школи, які незабаром займуть ключові позиції в різних сферах 
життєдіяльності сучасного суспільства і будуть значною мірою впливати на 
характер зовнішньої і внутрішньої політики держави. 

Уточнимо, що в руслі дослідження під політичною культурою 
розуміється інтегративна особистісна якість, яка засвідчує засвоєння людиною 
системи політичних знань, відносин, норм політичної поведінки та дозволяє 
виступати активним суб’єктом як політичного життя своєї країни, так і 
міжнародного політичного простору. За результатами науково-дослідницьких 
розвідок установлено, що процес формування політичної культури майбутніх 
фахівців у вищих навчальних закладах різних країн має багато схожих ознак, 
що зумовлено віковими особливостями студентської молоді, а також 
загальними тенденціями в розвитку держав в єдиному глобалізаційному 
просторі. 

Організація процесу формування політичної культури студентів у виші 
передбачає виділення й облік цих загальних характеристик, що відповідає 
вимозі формування єдиного політичного простору. Такий простір має 
забезпечити, за висновками Р. Войтович,  «вироблення єдиної політичної мови, 
яка б слугувала основою взаєморозуміння між світовими культурами», бо в  
протилежному випадку «політичний діалог цивілізацій» залишиться «на рівні 
номінальних конструкцій» і не сприятиме ефективному розвитку держав. 

Водночас слід зауважити, що кожна країна має свої характерні 
особливості соціально-політичного, економічного й культурного розвитку, які 
необхідно враховувати в процесі формування політичної культури студентів. У 
світлі цього перед викладачами вищої школи постає важливе завдання 
забезпечити не тільки засвоєння майбутніми фахівцями нових цінностей, 
уніфікованих стандартів та критеріїв якості професійної діяльності в 
глобалізованому суспільстві, але і формування в них етнічної самосвідомості, 
прагнення до відстоювання національних інтересів на різних рівнях взаємодії з 
іншими суб’єктами міжнародних економічних та політичних відносин. 

Отже, можна підсумувати, що формування політичної культури студентів 
є актуальною потребою сьогодення. Причому зміст цієї культури, з одного 
боку, має узгоджуватися з сучасними універсальними політичними цінностями 
й ідеалами, а з іншого – відображати особливості соціально-політичної 
обстановки в країні проживання студента. 
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КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У РОБОТІ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА 

ОСВІТНЬОЇСФЕР З НАРКОЗАЛЕЖНИМИ В УКРАЇНІ 
 

У сучасних умовах переходу української держави на європейські 
стандарти актуалізується використання новітньої парадигми освіти, й одним із 
інструментів для здійснення успішної інтеграції в світове освітнє 
співтовариство є компетентісний підхід. Провідною ідеєю цього підходу 
вважається не накопичення певних знань, умінь і навичок, а набуття здатності 
пошуку необхідної інформації, уміння використання її в практичній діяльності, 
оволодіння навичками самоосвіти протягом навчання та для реалізації якісної 
та ефективної практичної діяльності тощо. Необхідність реалізації 
компетентнісного підходу закріплено низкою нормативно-правових 
документів, зокрема, Національною доктриною розвитку освіти, наказами 
Міністерства освіти і науки України, програмами і розпорядженнями. Однак, 
вектор державної політики розповсюджується далеко за межі суто освітньої 
парадигми, яка перетинається із соціальною сферою, й у цьому сенсі, варто 
актуалізувати проблему підвищення якості роботи фахівців соціальної і 
освітньої сфер з незахищеними верствами населення, зокрема з 
наркозалежними, тому метою тез є висвітлення особливостей використання 
компетентнісного підходу саме з цією категорією осіб. 

Аналіз зазначеної проблеми показав, що до питання визначення основ 
професійної діяльності і обґрунтування компетенцій працівників соціальної 
освітньої сфер звертались зарубіжні науковці В. Бочарова, І. Зимня, 
П. Павленок, Є. Холостова, Т. Шавелєнкова, питання підготовки соціальних 
педагогів для надання якісних соціальних послуг різним категоріям осіб 
досліджено О. Безпалько, А. Капською, Л. Міщик, С. Пальчевським, 
В. Поліщук, С. Харченком та ін. Особливості соціальної профілактичної роботи 
з наркозалежними розглянуто в працях І. Кутянової, С. Пальчевського та ін. 

Відзначимо, що під поняттям «компетентнісний підхід» в педагогіці 
сучасні учені розуміють спрямованість освітнього процесу на формування та 
розвиток загальних та фахових компетенцій [1, c. 269]. 

Екстраполюючи це визначення у сферу надання соціальних послуг 
наркозалежним, слід визначити, що розуміється нами як компетентнісний 
підхід до професійної роботи з такою категорією. Зазначимо, що будь-яка 
професійна діяльність складається з фахових компетентностей, які фахівець 
реалізує у практичній сфері. У роботі з наркозалежними соціальний 
працівник/соціальний педагог також реалізує фахові компетентності, які 
закладають основу компетентнісного підходу. 

Виділимо компетентності у роботі фахівців соціальної сфери з 
наркозалежними (соціальних працівників, соціальних педагогів, консультантів). 
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До них ми відносимо: науково-теоретичні знання щодо процесів реабілітації та 
ресоціалізації наркозалежних, практичні уміння та професійні навички. 
Схарактеризуємо їх зміст. 

Науково-теоретичні знання щодо процесів реабілітації та ресоціалізації 
наркозалежних включають знання з основ соціальної та соціально-педагогічної 
діяльності, нормативно-правових аспектів роботи з наркозалежними, 
історичних передумов створення і функціонування різних систем допомоги 
наркозалежним та членам їх родин; теоретичні основи вибору певних 
технологій професійної роботи з наркозалежними, технологій профілактичної 
роботи, основ формування здорового способу життя, основ психодіагностики 
наркозалежних осіб та членів їх родин, діагностики особливостей мікро – та 
макросередовища життєдіяльності наркозалежних, основ конструювання змісту 
соціально-педагогічної, психологічної, корекційної, реабілітаційної роботи. 

Практичні уміння фахівців соціальної сфери у роботі з наркозалежними 
полягають в: усвідомленні способів та шляхів здійснення соціальної та 
соціально-педагогічної роботи з наркозалежними, підборі адекватних, сучасних 
стратегій підтримки наркозалежних та членів їх родин, аналізі, моделюванні, 
проектуванні та корекції результатів професійної діяльності, безпосередній 
організації процесів реабілітації, ресоціалізації як в середовищі 
реабілітаційного центру, так і поза ним, взаємодії з рівними соціальними 
суб’єктами тощо. 

Зміст професійних навичок фахівця соціальної сфери роботі з 
наркозалежними полягає в такому: налагодження взаємодії між учасниками 
реабілітаційного і ресоціалізаційного процесів, створення середовища 
ресоціалізації в середовищі реабілітаційного центру та поза його межами, 
співпраця з представниками соціальних інститутів соціального середовища, 
налагодження міжособистісної взаємодії між членами родини наркозалежного, 
міжособистісна професійна взаємодія суб’єктів, що задіяні в процесах 
реабілітації та ресоціалізації наркозалежних. 

Вважаємо, що характеристику компетентнісного підходу у роботі 
фахівців соціальної і освітньої сфер необхідно доповнити характеристиками 
професійних якостей, до яких, на думку С. Харченка належать: демократизм, 
що відображає стиль взаємин фахівців із наркозалежними, що має характер 
неупередженості, можливості надавати свободу власного вибору; соціальну 
активність як життєва позиція фахівця, прояв сутнісних сил особистості в 
суспільному житті, як ставлення фахівця до життя суспільства, соціальних 
цінностей, що знаходять реалізацію в діяльності і забезпечують професійну 
реалізацію особистості; емпатію – здатність ототожнювати себе з тим, хто 
потребує допомоги, проявляти доброзичливість і пошану, чуйність і 
турботливість, емоційну сприйнятливість до клієнта і його ситуації; 
сформованість основних психічних процесів (сприйняття, пам’ять, уява, 
мислення), врівноваженість та висока здатність до саморегуляції, рухливість 
(фізична і нервової системи); професійну культуру (особисту та соціальну 
відповідальність, загострене почуття добра та справедливості, соціальну 
підтримку та захист, соціальну допомогу та милосердя, почуття власної гідності 
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та поваги до іншої людини, толерантність, ввічливість, порядність тощо) [2, 
c. 250-251]. 

Досвід роботи в реабілітаційних системах дозволяє визначити найбільш 
доцільні особистісні характеристики консультантів з хімічної залежності як 
провідних фахівців соціальної сфери, які допомагають соціальним працівникам 
впроваджувати ресоціалізаційну роботу з наркозалежними. До особистісних 
компетентностей консультантів з хімічної залежності відносять: уміння 
демонструвати обґрунтовані професійні судження, бути спроможним 
встановлювати терапевтичні стосунки з реабілітантами, вміти вислухати, бути 
толерантним і неупередженим по відношенню до численних проблем 
наркозалежного, використовувати конфронтацію як ефективний інструмент, а 
не спосіб покарання реабілітантів, бути гнучким при виконанні посадових 
обов’язків (надання індивідуальної підтримки, проведення групових сесій), 
бути організованим, цілісним. 

Отже, використання компетентнісного підходу фахівцями соціальної та 
освітньої сфер у роботі з наркозалежними створить умови для підвищення 
якості надання соціальних послуг, а також сприятиме ефективному 
впровадженню системи професійної діяльності з реабілітації і ресоціалізації 
наркозалежних, дозволяючи останнім повертатися до повноцінного соціального 
існування. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

ДО СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
На сучасному етапі розвитку вищої педагогічної освіти в Україні 

відбувається перегляд вимог до фахової підготовки спеціалістів. Реформування  
початкової, базової і повної загальної системи освіти України передбачає 
втілення інклюзивних основ в освітній простір під час підготовки майбутніх 
учителів початкової школи, тим самим обумовлюючи необхідність створення 
інклюзивного середовища для всіх учасників навчально-виховного процесу. 
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Виходячи з вище зазначеного, постає проблема визначення суті та 
завдань підготовки майбутнього вчителя початкової школи до створення 
інклюзивного середовища. 

Перед автором постали такі задачі: 
1. Уточнити суть понять «інклюзія освіти» та «інклюзивне середовище» 

для майбутніх вчителів початкової школи. 
2. Визначити основні завдання підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до створення інклюзивного середовища. 
3. Визначити суть педагогічної деонтології як норми підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до створення інклюзивного середовища. 
На сучасному етапі професійної підготовки вчителя початкової школи 

різні аспекти висвітлено в наукових дослідженнях О. Бабакіної, С. Бєляєва, 
С. Єрмакової А. Крамаренко, Н. Павленко, О. Пометун, Ф. Халілової, Л. Хомич, 
О. Чепки та інших, зокрема виховний аспект проблеми підготовки майбутніх 
учителів початкової школи актуалізована в дослідженнях Г. Пономарьової, 
Л. Орел.  

Все частіше в наукових дослідженнях та освітньому середовище ми  
зустрічаємось з поняттями «інклюзія», «інклюзивне середовище», «інклюзивна 
освіта», «діти з особливими потребами», «особливі діти» тощо.  Найчастіше ці 
терміни використовуються для всіх напрямів корекційної та соціальної роботи, 
але сучасний стан освіти вимагає активного опанування та впровадження засад 
інклюзивної освіти і в підготовку майбутніх учителів початкової школи. 

В Україні приділяється значена увага проблемам втілення засад 
інклюзивної освіти в життя. Так науковці А. Колупаєва, В. Синьов, В. Боднар, 
К. Островська, О. Рассказова та інші висвітлюють у своїх працях загальні 
тенденції розвитку інклюзивної освіти; шляхи реформування загальноосвітньої 
школи в інклюзивну розглядали вчені С. Єфімова, Ю. Найда,; прийоми роботи 
вчителів в інклюзивному класі висвітлювали О. Таранченко Е. Данілавічюте; 
теоретичні засади педагогічної деонтології М. Васильєва та інші. Проте аналіз 
праць засвідчив недостатню вивченість проблеми в аспекті підготовки вчителів 
початкової школи до втілення засад інклюзивної освіти та до створення 
інклюзивного середовища [1]. 

Протягом останнього десятиліття вітчизняні науковці приділяли увагу 
інклюзивній освіти: В. Бондар, А. Колупаєва, Т. Євтухова, В. Ляшенко, 
І. Іванова, О. Столяренко, А. Шевчук, які розкривають проблеми залучення 
дітей з особливими потребами до навчання та виховання в загальноосвітніх 
навчальних закладах, їх реабілітації та соціалізації в суспільстві. 

Ми погоджуємось з вченою А. Колупаєвою, яка зазначає про відмінність 
понять «інклюзія» та «інтеграція» за своїм концептуальним підходом. Зокрема, 
у документі «Міжнародні консультації з питань навчання дітей з особливими 
освітніми потребами» вказується на те, що інтеграція визначається як зусилля, 
спрямовані на введення дітей у регулярний освітній простір [3]. 

У сучасному освітньому просторі України широко вживані терміни 
«інклюзивна освіта» та «інклюзивне середовище». Інклюзивне середовище 
передбачає  створення умов для пристосування суспільства до сприйняття 
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людей з особливими потребами. Ці тотожні поняття мають на меті різний 
результат, що має відображатись під час визначення завдань  підготовки 
сучасного вчителя початкової школи. Постає питання розуміння суті поняття 
«особливі потреби», яке зустрічається при визначення засад інклюзивної освіти. 

Отже, «інклюзія» освіти –  це політика та процес, який дає змогу всім 
дітям брати участь у всіх державних програмах, тому особливим аспектом 
виступає проблема підготовка до здійснення професійної діяльності на засадах 
інклюзивної освіти не лише під час підготовки соціальних педагогів та 
психологів, а і вчителів початкової школи, які є невід’ємною ланкою  системи 
освіти України [3]. 

На відміну від «інклюзії»  освіти, «інклюзія» середовища передбачає 
включення та прийняття соціумом людей з «особливими потребами». 

Отже, у ході підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 
створення інклюзивного середовища  необхідно звернути увагу на наступні 
аспекти: професійна поведінка вчителя початкової школи; характеристика 
морально-етичних норм вчинків вчителя;роль вчителя початкової школи у 
реалізації прав і свобод дітей з особливими потребами;особливості морально – 
етичної поведінки вчителя в різних педагогічних ситуаціях інклюзивного 
характеру. 

Отже, логічним виступає включення в підготовку майбутніх учителів 
початкової школи педагогічної деонтології, як компоненту інклюзивної освіти, 
що прискорить підготовку майбутніх фахівців до роботи в інклюзивному 
освітньому середовищі.  

Зазначимо, що деонтологічний аспект, як виховний обов’язок, торкається 
будь-якої сфери життєдіяльності дитини. Втілення засад педагогічної 
деонтології як компоненту інклюзивної освіти майбутніх учителів допоможе 
робити свідоме підпорядкування особистих інтересів фахівця потребам дітей з 
різним рівнем розвитку та стану здоров’я [2]. 

Визначимо основні принципи педагогічної деонтології як компоненту 
створення інклюзивної освіти майбутніми вчителями початкової школи: 
гуманне ставлення до учнів; піклування про стан здоров’я школярів; незалежне 
оцінювання результатів навчальної діяльності; демократичний стиль 
спілкування; реалізації виховного принципу поваги до особистості учня з 
розумною вимогливістю до нього; педагогічний оптимізм [2]. 

На нашу думку, основні проблеми неефективності формування норм 
педагогічної деонтології у ході підготовки майбутніх учителів початкової 
школи до створення  інклюзивного середовища виступають: відсутність 
належної підготовки педагогічних кадрів; неспроможність викладати 
відповідний навчальний матеріал дітям з різним станом фізичного та 
психічного здоров’я; традиційні форми та методи організації навчання, 
негнучкість навчальної програми. 

Отже, складна система підготовки майбутніх учителів початкової школи 
повинна стати визначальним кроком в створенні інклюзивного середовища, 
підтверджуючи вислів: «Якщо професія стає способом життя, то ремесло 
перетворюється на мистецтво». Підготовка майбутніх учителів початкової 
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школи до роботи в інклюзивному середовищі на засадах педагогічної 
деонтології в подальшому виступить основою успішного навчання дітей 
України з різними потребами та особливостями. 
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Процес педагогізації освітнього середовища України набув актуальності з 
часу розвитку вищих педагогічних навчальних закладів у 1933 році, коли на 
державному рівні розпочато масштабну підготовку вчителів для масової школи. 
У контексті реорганізаційних процесів педагогічної освіти робота кафедр 
педагогіки як провідних у педагогічних вишах була спрямована не лише на 
підготовку вчителя. Спектр напрямів діяльності кафедр педагогіки значно 
розширився у післявоєнний період, що сприяло виникненню нових форм 
роботи зі студентами, професорсько-викладацьким складом, учителями, 
громадськістю. 

Значний інтерес в означуваному контексті викликає діяльність кафедри 
педагогіки Одеського державного педагогічного інституту імені 
К.Д. Ушинського, котра виконувала навчальну, виховну, наукову, 
організаційну, громадсько-просвітницьку функції. Власне, робота з 
громадськістю охоплювала взаємодію кафедри зі школами: у рамках шефської 
допомоги члени кафедри брали участь у педагогічних нарадах шкіл, міських 
педагогічних об’єднаннях, проводили виїзні засідання. 

Активна співпраця кафедри педагогіки з фаховими кафедрами вишу 
сприяла створенню в 1961 р. Університету передового досвіду вчителів, до 
складу якого входили всі 14 факультетів педагогічного інституту, роботу 
котрих координувала кафедра педагогіки. Університет користувався великою 
популярністю серед учителів міста й області, створював умови для ефективної 
роботи з розповсюдження передового досвіду кращих шкіл. Також кафедра 
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педагогіки брала активну участь у роботі постійно діючих семінарів при 
обласному Інституті підвищення кваліфікації вчителів, керувала роботою 
прикріплених до кафедри вчителів із підготовки кандидатських екзаменів і 
написання кандидатських дисертацій. 

У рамках роботи з громадськістю викладачі кафедри педагогіки 
регулярно читали в школах міста лекції для батьків, лише в 1951-1952 н.р. у 
педагогічному кабінеті проведено 5 консультацій із питань педагогічної 
пропаганди. Це сприяло в 1956-1957 н.р. проведенню при кафедрі педагогіки 
Одеського педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського лекторію для батьків, 
який згодом перетворився на Університет для батьків.  

Регулярно Університет педагогічних знань для батьків почав працювати з 
1959 року. За 15 років свого існування заклад випустив 1306 осіб і набув 
статусу Народного університету для батьків, неодноразово отримував 
республіканські премії та нагороди. Його випускники провадили велику 
громадську роботу з виховної роботи в школах, позашкільних, а також 
оздоровчих дитячих закладах.  

Інтерес викликає структура університету, котрий складався з двох 
факультетів: 

І. Факультет громадських інструкторів-вихователів охоплював 
батьківський актив шкіл, дитячих відділів парків культури й відпочинку, 
дитячих кімнат міліції, оздоровчих дитячих майданчиків і піонерських таборів. 

Навчальний план факультету був розрахований на 2 роки навчання. 
Усього на лекції та практичні заняття відведено 48 годин, на самостійну роботу 
– 12 годин на рік. Заняття проводилися 1 раз на місяць по 4 академічні години. 

Навчальна робота на факультеті провадилася за такими дисциплінами: 
1) сімейна педагогіка – 28 год. (лекцій – 16год, практичних – 8год, 

самостійна робота – 4год); 
2) анатомо-фізіологічні особливості дітей і підлітків та гігієна – 20год. 

(лекцій – 14год, практичних – 4год, самостійна робота – 2год.); 
3) дитяча психологія – 8год.; 
4) сімейне право – 4 год.  
На весь курс відводилося 120 годин на два роки. Випуск слухачів 

проводився один раз на два роки; 
ІІ. Загальнопедагогічний факультет, де заняття проводилися у філіалах 

або на підприємствах. Станом на 1971-1972 н.р. в університеті нараховувалося 
3 філіали, навчання тривало 1 рік, заняття проводилися протягом трьох місяців 
навчального року по 4 год. (два рази в місяць) і протягом 6 місяців по 2 год. 
(один раз в місяць). Усього навчальний план нараховував 36 годин. З них 
відведено на вивчення: а) сімейної педагогіки – 24 год., б) профілактики 
захворювань дітей і гігієни – 8 год., в) сімейного права – 4 год.  

Викладацький персонал університету укомплектовано професорсько-
викладацьким складом Одеського педагогічного інституту, зокрема кафедри 
педагогіки. До читання лекцій також залучали вчителів шкіл і позашкільних 
закладів, лікарів, юристів. У роботі університету в обов’язки кафедри 
педагогіки входило також обговорення і затвердження тематики лекцій, 
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періодичне заслуховування звітів про роботу університету. Крім того, на 
кафедрі педагогіки можна було отримати додаткову інформацію стосовно 
виховання дітей у сім’ї в позанавчальний час роботи університету. 

Тематика лекцій цілком відповідала завданням університету, наприклад: 
«Завдання сімейної педагогіки», «Моральне виховання дітей», «Фізичне 
виховання дітей», «Трудове виховання в сім’ї», «Патріотичне виховання дітей у 
сім’ї», «Значення авторитету батьків і виховання дітей», «Питання статевого 
виховання дітей у сім’ї», «Єдність вимог школи і сім’ї у виховання дітей», 
«Виховання гуманізму в дітей у сім’ї», «Особливості розвитку і типи вищої 
нервової діяльності у дітей». «Загартовування організму силами природи», 
«Профілактика близорукості», «Профорієнтація школярів», «Здібності і їх 
розвиток», «Обмін досвідом виховної роботи в сім’ї» тощо.  

Отже, протягом 1950-1960-х років кафедра педагогіки ОДПІ імені 
К.Д. Ушинського здійснювала активу роботу стосовно впровадження освітніх 
надбань педагогічної науки суспільному загалові. У рамках шефської роботи 
члени кафедри здійснювали виїзні засідання, розробляли та читали лекції, 
виступали з доповідями перед учителями, випускниками вишів, батьками, 
робітниками підприємств, розробляли навчальні плани та брали безпосередню 
участь у роботі Університету передового досвіду вчителів і Народного 
університету для батьків.  

Досвід роботи з громадськістю кафедри педагогіки Одеського 
педагогічного інституту може бути використаним кафедрами педагогіки 
педагогічних ВНЗ, під час розробки тематики та форм організації курсів 
підвищення кваліфікації вчителів, роботи з батьками з метою підвищення рівня 
культури спілкування та поведінки різних верств населення. 
 

Бєляєва К.Ю. 
пошукувач кафедри теорії і методики професійної освіти, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 
ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ ЯК УМОВА ПЕДАГОГІЗАЦІЇ ЇХНЬОГО 

СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Динаміка сучасного суспільного розвитку зумовлює активізацію 
наукових досліджень у гуманітарній сфері, зокрема в соціальній педагогіці з 
метою підготовки фахівця до роботи у загальноосвітніх навчальних закладах. 
Аналіз педагогічної теорії й практики дає змогу розглядати середовище школи 
як соціально-виховне середовище, сутність якого розуміють як сукупність умов 
життєдіяльності особистості, що здійснюють цілеспрямований вплив на її 
свідомість і поведінку з метою формування певних якостей, переконань, 
духовно-ціннісних орієнтацій і потреб [5, с. 260]. 

Виходячи із вищезазначеного необхідною умовою для організації 
оптимального середовища навчального закладу є його педагогізація. За останні 
роки педагогізація середовища стала невід’ємною складовою процесу інтеграції 
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його виховного потенціалу. Найважливішим досягненням педагогічної науки у 
цьому напрямі є теорія виховних систем, створена й розвинена в науковій 
школі академіка Л. Новикової (В. Караковский, А. Пашков, А. Сидоркін, 
Н. Селиванова, В. Семенов та ін.). 

Аналіз сучасних досліджень у галузі соціальної педагогіки показав, що 
ідея використання потенціалу середовища, «педагогізація середовища» через 
вивчення та використання виховних його можливостей, усвідомлене насичення 
соціального середовища виховним потенціалом, педагогічне орієнтування 
середовища детально розглянуто С. Шацьким. Дослідники доводять, що автор 
сприймав школу як умову педагогізації соціального середовища не лише через 
педагогічний колектив, але й через соціальний розвиток учнів та увів до 
наукового обігу поняття «педагогізація середовища» як педагогічна орієнтація 
соціуму, яка передбачає розробку теорії та методики взаємодії школи з іншими 
виховними закладами, вивчення й використання виховних можливостей 
соціального середовища в цілому; усвідомлене насичення, збагачення 
соціального середовища виховним потенціалом [4]. В. Косовець розглядає 
«педагогізацію середовища» як умову оптимізації впливу на особистість 
соціокультурного середовища [1]. З точки зору Л. Новікової, процес 
педагогізації середовища полягає у педагогічній активності, яка спрямована на 
актуалізацію соціально-значущих цінностей і потреб та дезактуалізацію у 
свідомості молоді цінностей і потреб асоціальної характеру [2]. Отже, 
педагогізація середовища сприяє повноцінному розвитку особистості, її 
здібностям, талантам, розвитку творчого потенціалу. Виходячи з цього, для 
успішної соціалізації дитини у середовищі загальноосвітнього навчального 
закладу має відбуватись системна його педагогізація. 

У розгляді питання педагогізації середовища, в якому навчаються та 
виховуються обдаровані школярі погоджуємось з підходом С. Панченко [3] 
стосовно визначення напрямів з конструювання та розвитку соціально-
виховного середовища. Педагогізація виховного середовища обдарованих 
школярів передбачає необхідність створення в «педагогічному просторі» 
дитини соціокультурного середовища розвитку обдарованих школярів; 
педагогічний вплив на сім’ю учня як чинник виховання; розвиток учнівського 
колективу як середовища самоактуалізації обдарованої дитини; сприяння 
дитячому та молодіжному руху в закладі освіти і поза ним, що допоможе 
активізувати лідерські та організаторські здібності учнів; співпраця з 
багатопрофільними творчими об’єднаннями, які займаються розвитком 
талантів учнів; формування у вчителів знань, умінь та навичок щодо 
діагностики обдарованості, профілактики та запобігання жорстокому 
поводженню батьків з дитиною у родині, гальмування розвитку її талантів. 

На нашу думку, реалізація зазначених напрямів у процесі розвитку 
соціально-виховного середовища можлива за наявності ефективної організації 
соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів. Взаємодія з різними 
фахівцями в умовах загальноосвітніх навчальних закладів передбачає 
необхідність специфічного виду соціально-педагогічної діяльності, який би 
забезпечував надання підтримки й допомоги обдарованим школярам, що має 
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сприяти їхньому повноцінному розвитку. Аналіз наукової соціально-
педагогічної літератури дозволив виокремити низку понять, що відповідають 
вищезазначеному змісту діяльності: «робота соціального педагога з 
обдарованими учнями», «підтримка обдарованих учнів», «соціальний захист 
обдарованих учнів». 

Для визначення сутності поняття «соціально-педагогічний супровід» 
розглянемо дефініції, поширені у сфері соціальної допомоги. Так, у Малій 
енциклопедії з соціальної педагогіки соціальний супровід визначається як «вид 
соціальної діяльності, що є формою соціальної підтримки та передбачає 
впродовж певного (іноді досить тривалого) терміну надання конкретній особі 
чи сім’ї комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-
економічних, соціально-медичних, інформаційних послуг соціальним 
працівником, а також, у разі потреби, спільно з іншими фахівцями 
(психологами, педагогами, юристами, медичними працівниками тощо) з різних 
установ та організацій» [5, с. 225]. Отже, соціально-педагогічний супровід з 
одного боку може бути різновидом загального соціального супроводу, що 
здійснюється соціальним педагогом, поряд з іншими фахівцями, а з іншого – у 
разі необхідності, враховуючи функціональні обов’язки соціального педагога 
загальноосвітнього навчального закладу – може бути різновидом професійної 
діяльності соціального педагога, що є її координатором і забезпечує поєднання 
зусиль різних суб’єктів соціального середовища на мікро- і макрорівнях задля 
вирішення проблем і труднощів соціалізації обдарованих школярів.  

Обдаровані учні також потребують професійної соціально-педагогічної 
допомоги у подоланні труднощів і проблем соціалізації, а тому, на нашу думку, 
мають бути об’єктами соціально-педагогічного супроводу. Ми розглядаємо 
соціально-педагогічний супровід обдарованих школярів як різновид соціально-
педагогічної діяльності різних фахівців у загальноосвітньому навчальному 
закладі з організації впливу на обдарованих школярів через створення 
сприятливих умов у мікросередовищі, в якому відбувається їхня соціалізація та 
надання їм соціальної підтримки, здійснення захисту їхніх прав на унікальність, 
неповторність думки, на розвиток та вдосконалення здібностей та обдарувань, 
що зумовлює подолання проблем і труднощів їхньої соціалізації у шкільному 
середовищі.  

Виходячи з вищезазначеного, соціальний педагог відіграє важливу роль 
не тільки у навчально-виховному процесі, але і у процесі соціалізації 
обдарованих учнів як у навальному закладі, так і поза його межами, тому він 
виконує особливу координаційну роль у процесі створення умов для успішної 
соціалізації обдарованої дитини у соціальному середовищі.  
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ФАКТОРА 
СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 

ВІКУ 
 

В умовах сучасного суспільства, яке переживає період радикальних змін в 
економічній, політичній, соціальній та культурній сферах, значно підвищується 
роль та значення спілкування в життєдіяльності людини. Сучасні реалії 
ставлять перед школою принципово нове соціокультурне завдання – 
цілеспрямовано та ефективно готувати юних громадян не тільки до праці та 
пізнання, але й до повноцінного спілкування в різноманітних сферах 
життєдіяльності.  

Сучасна школа стає центром освітнього простору, компоненти якого 
носять інструментальний характер по відношення до загальнокультурного, 
індивідуально творчого та соціально-комунікативного розвитку дитини.  

Соціальна сутність комунікативного розвитку особистості виявляється в 
різних форматах взаємодії: людини і навколишньо-об’єктивного світу; людини і 
світу суб’єкт-об’єктних соціальних стосунків, соціальних статусів та ролей; 
людини і її внутрішнього світу, світу свого “Я”, своєї індивідуальності.  

Комунікативна культура розглядається як сукупність ціннісно-смислових 
орієнтацій, знань, умінь, навичок, зумовлених досвідом діяльності в певній 
соціально та особистісно значущій сфері.  

Співвіднесення процесу комунікативного розвитку з молодшим шкільним 
віком зумовлюється значенням цього періоду як фундаменту для розвитку 
особистості, здатної позитивно взаємодіяти із собою, з іншими, зі світом. 
Комунікативний розвиток дітей молодшого шкільного віку визначається 
специфікою їх психофізіологічного розвитку, негативними і позитивними 
психологічними новоутвореннями та вимагає формування складної системи 
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мовленнєво-мовних і соціально-психологічних умінь. З переходом до школи 
прискорюється інтелектуальний та особистісний ріст дитини, відбувається 
вербалізація та інтелектуалізація спілкування, поглиблюється та стає більш 
різноманітним його зміст, диференціюються засоби.  

Формування комунікативної культури молодшого школяра обумовлено 
цілеспрямованим становленням його як суб’єкта навчальної діяльності та 
спілкування; розвитком здібності оцінювати та контролювати свої дії, вчинки, 
позицію в спілкуванні, що являється новоутворенням молодшого шкільного 
віку, відображає вплив соціальних взаємодій на розвиток моральної та 
інтелектуальної сфери дитини.  

У соціально-педагогічних, психологічних, лінгводидактичних 
дослідженнях обговорюються різноманітні сторони проблеми розвитку 
комунікативної культури як основи комунікативної компетентності 
особистості: 

- спілкування характеризується як специфічний вид дитячої діяльності 
та основа соціалізації дитини (Д. Ельконін, О. Запорожець, О. Кононко, 
М. Лісіна); 

- висвітлюється вплив спілкування на розвиток дитячого мовлення 
(М. Лісіна, Т. Піроженко, А. Рузська, О. Смирнова); 

- розглядається комунікативно-діяльнісний підхід як концептуальна 
основа формування комунікативної компетентності (О. Леонтьєв, 
М. Вашуленко); 

- аналізується проблема розвитку комунікативно-мовленнєвої сфери 
дітей (А. Богуш, Н. Гавриш, Н. Луцан, Т. Піроженко та ін.). 

Комунікативна компетентність постає як структурний феномен, що 
містить складові: цінності, мотиви, установки, соціально-психологічні 
стереотипи, знання, уміння, навички. Комунікативна компетентність – це 
система внутрішніх ресурсів ефективної взаємодії: позицій спілкування, ролей, 
стереотипів, установок, знань, умінь, навичок. Ефективне спілкування завжди 
передбачає спонтанний і творчий процес, тому ефективне спілкування – це 
спілкування, що розвиває. Крім особистісних особливостей до комунікативної 
компетентності входять особливості пізнавальних процесів й емоційної сфери. 

Аналіз теоретичних і практичних аспектів досліджуваної проблеми 
дозволив виявити низку суперечностей між:  

- визначальною роллю комунікативного розвитку в становленні 
особистості і недостатністю цілеспрямованої педагогічної системи формування 
відповідних умінь; 

- потенційними можливостями соціально-педагогічної роботи в освітніх 
закладах та низьким рівнем результативності цієї роботи щодо соціального та 
комунікативного розвитку учнів; 

- існуючої узагальненої методикою комунікативно-мовленнєвого 
розвитку дітей молодшого шкільного віку та нерозробленістю системи 
соціально-педагогічного супроводу розвитку комунікативної культури. 

Науковці (Г. Андрєєва, А. Бодальов, О. Кононко та ін.) виокремлюють такі 
складові комунікативної культури:  
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- орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування, яка заснована на 
знаннях та життєвому досвіді індивіда; 

- спроможність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки розумінню 
себе й інших при постійній видозміні психічних станів, міжособистісних 
відносин і умов соціального середовища; 

- адекватна орієнтація людини в самій собі – власному психологічному 
потенціалі, потенціалі партнера, у ситуації;  

- готовність й уміння будувати контакт з людьми; 
- внутрішні засоби регуляції комунікативних дій; 
- знання, уміння і навички конструктивного спілкування; 
- внутрішні ресурси, необхідні для побудови ефективної комунікативної 

дії у визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії. 
Визначені критерії розвитку комунікативної культури молодших 

школярів, які включають: ціннісне ставлення до спілкування; рівень розвитку 
комунікативно-значимих якостей особистості; оцінювання себе як суб’єкта 
взаємодії; готовність до співпраці з дорослими та однолітками, ступінь 
засвоєння комунікативних умінь та форм мовленнєвої взаємодії. 

Аналіз структури комунікативної культури та динаміка її розвитку 
дозволяє визначити гру, як вид діяльності, який може бути навчанням, 
творчістю та моделлю людських стосунків.  

Освітній простір гри впливає на становлення відповідних компонентів 
комунікативної сфери особистості: здібності до взаємного обміну інформацією, 
уміння розуміти спонукання й почуття іншого й уміння в гармонії зі своїм 
внутрішнім світом і ситуацією виражати себе, можливості спільного вирішення 
проблем і конфліктів, здатності знаходити правильне рішення в ситуації 
морального вибору.  

Визначені положення можуть визначити структуру моделі розвитку 
комунікативної культури дітей молодшого шкільного віку. Надзвичайна 
складність феномену міжособистісної соціальної взаємодії, його 
суперечливість, труднощі об’єктивного вивчення визначають широке коло 
наукового пошуку. 
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ЗАСАДНИЧІ АСПЕКТИ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ 

 
 У сучасній психолого-педагогічні науці особливу увагу приділено 
підготовці фахівців, здатних до самовдосконалення, що пов’язане з 
активізацією резервних можливостей людини. З’явилися праці, у яких автори 
серед шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу у ВНЗ 
визначають забезпечення зв’язку розвитку потенційних можливостей і 
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самовдосконалення особистості: Б. Ананьєв, О. Ігнатюк, Л. Коган, 
М. Ситнікова, Л. Карпова, Л. Мітіна, Н. Лобанова, М. Лук’янова, В. Сластьонін 
та ін. 

Потреба в саморозвитку і самовдосконаленні для педагога – це те 
головне, що визначає особистісний сенс безперервної освіти та самоосвіти 
вчителя. У цьому професійному вдосконаленні полягає особливість розвитку 
пізнавальних процесів та особистості вчителя, його індивідуального досвіду та 
професійної самосвідомості. 

Освітньо-професійний рівень і здатність до його вдосконалення є активом 
людини, що визначає рівень її конкурентоспроможності. Досліджуючи питання 
організації розумової праці студентів у вищих педагогічних навчальних 
закладах, Ю. Ібрагім вказує на те, що інтелект є тією основною інтегральною 
якістю самовдосконалення, яка поєднує знання, вміння, які характеризують 
культуру розумової праці й особистісні якості студентів. 

Основоположним компонентом культури розумової праці є знання, які 
необхідні для оволодіння нею. Знання як результат процесу пізнання дійсності, 
що відображає її у свідомості людини у вигляді уявлень, понять, суджень, 
гіпотез, теорій, концепцій, принципів, законів, закономірностей, 
опосередкованих мовною діяльністю, є складовою частиною світогляду 
людини, який визначає її ставлення до дійсності, переконання, вольові риси 
особистості, є джерелом потреб, інтересів та умовою розвитку здібностей 
особистості [2]. 

Навчальний процес у вищому навчальному закладі має бути спрямований 
на озброєння студента знаннями не тільки з основ наук, а й способів отримання 
цих знань більш раціональним способом, у найкоротший термін і без шкоди для 
здоров’я та самопочуття. 

Для ефективної роботи вчителя Ю. Ібрагім виділяє наступні групи:  
1) знання з педагогіки:  

а) знання про способи здійснення розумової праці (правила організації 
праці; роботи з книгою та друкованими джерелами інформації); про 
особливості культури усного й письмового мовлення;  

б) знання про особливості навчального процесу у вищому педагогічному 
навчальному закладі й місце розумової праці в ньому: форми й методи 
організації розумової праці у процесі навчання; особливості праці на лекціях, 
при підготовці до семінарських, лабораторних і практичних занять та 
організації самостійної роботи студентів;  

в) знання про оцінювання результатів розумової праці: здійснення 
контролю та самоконтролю; критерії оцінювання й самооцінки результатів;  

2) знання з інших дисциплін:  
а) психології: структура особистості та її якості; типи темпераменту та їх 

вплив на розумову працю; особливості волі, інтересів і нахилів, потреб і 
мотивів діяльності, пізнавальні можливості й особливості таких процесів, як 
пам’ять, увага, сприйняття та прийоми розвитку власних ресурсних 
можливостей;  
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б) основ гігієни: правила організації робочого місця; сприятливі умови 
розумової праці, режим провітрювання та розміщення джерел світла, фізичний 
комфорт особистості;  

в) фізіології: процеси життєдіяльності організму людини; функціонування 
нервової діяльності, емоції й почуття та їх вплив на якість розумової праці; 
біоритми й ресурси організму; працездатність і її значення; 

г) знання з логіки: закони логіки; форми мислення [3, с. 50-64]. 
Варто зазначити, що наявність знань ще не означає якісне володіння й 

виконання професійних обов’язків. Для того, щоб знання приносили користь і 
сприяли самовдосконаленню, необхідно перевести їх на рівень практичного 
використання шляхом виконання вправ у звичних та змінених умовах. Головне 
тут не тільки в кількості знань, якими оволодівають студенти, а в тому, щоб 
вони вміли ці знання використати у новій життєвій ситуації.  

Важливим компонентом культури розумової праці студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів є уміння: 

1) навчально-організаційні: приймати та визначати мету, завдання 
розумової праці; раціонально планувати діяльність, ефективно використовувати 
час, прогнозувати результат діяльності з урахуванням власних ресурсних 
можливостей; виявляти природу негативних впливів на розумову працю; 
створювати сприятливі умови для діяльності: обладнання робочої зони; 
підтримання порядку на робочому місці, систематичне провітрювання 
приміщення; якісне освітлення; дотримання режиму дня і праці; вивчати 
фізіологічні ресурсні можливості організму; підвищувати продуктивність 
розумової праці; вдосконалювати індивідуальні психолого-педагогічні ресурсні 
можливості (вправи, тренування, самоспостереження тощо); слідкувати за 
станом здоров’я, загартовуватися, займатись фізичною роботою; 

2) навчально-інформаційні: самостійно працювати з книгою, 
довідником, каталогом і добирати необхідну літературу; використовувати різні 
прийоми читання, зокрема, швидкого; записувати у процесі читання; готувати 
повідомлення, реферати, доповіді, тези виступів, творчі робити, план виступу; 
застосовувати прийоми смислового групування, упорядковування та 
відтворювати інформацію (алгоритм, таблиця, схема, план тощо); здійснювати 
бібліографічний пошук, складати бібліографію; працювати з технічними 
джерелами інформації; застосовувати загально-мовленнєві вміння: вести діалог, 
взаємодіяти з іншими, співпрацювати, брати участь у дискусії; працювати на 
семінарських і практичних заняттях; 

3) навчально-інтелектуальні: мотивувати свою діяльність; раціонально 
слухати, сприймати інформацію; запам’ятовувати, зберігати інформацію, 
відтворювати запам’ятований матеріал; здійснювати спостереження за різними 
предметними об’єктами, навчальними діями та процесами (планувати, 
кодувати, узагальнювати інформацію); логічно осмислювати навчальний 
матеріал, виділяти в ньому головне, аналізувати, конкретизувати, 
систематизувати, визначати поняття, порівнювати, узагальнювати, 
класифікувати, доводити та спростовувати судження, пояснювати, 
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обґрунтовувати тощо; самостійно виконувати вправи, вирішувати проблемні 
пізнавальні завдання; дотримуватися правила, алгоритму діяльності; 

4) рефлексивні: здійснювати різні способи перевірки та контролю своєї 
діяльності: за планом, за зразком, поопераційний контроль, самоконтроль усієї 
навчально-пізнавальної діяльності тощо; прогнозувати результат діяльності; 
володіти способами виправляння помилок; аналізувати, пояснювати і 
оцінювати свої дії; брати участь у взаємному оцінювання результатів розумової 
праці; готовність до самоконтролю, взаємооцінки [1]. 

Отже, озброєння студентів вищих педагогічних навчальних закладів 
знаннями про культуру розумової праці є одним із завдань, оскільки тільки 
маючи власний її досвід, вони зможуть ефективно вчитися, стати 
кваліфікованими спеціалістами, а отже і зможуть забезпечити власние 
самовдосконалення. 
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ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 
На сучасному етапі людина, її життя і здоров’я визначаються як найвищі 

людські цінності, бо саме вони є показником цивілізованості суспільства, 
головним критерієм ефективності діяльності всіх його сфер. Підтвердженням 
цього є й найважливіші стратегічні завдання, визначені нормативними 
документами: Національна стратегія розвитку освіти в Україні (2012–2021 рр.), 
Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» (2015 р.), Концепція «Нова 
школа» (2016 р.), проект Закону України «Про освіту» (2016 р.). У документах 
підкреслюється про необхідність збереження та зміцнення здоров’я молоді, 
виховання ставлення до здоров’я як до найвищої індивідуальної й суспільної 
цінності.  

Сучасна наукова парадигма містить достатньо великий фонд наукових 
наробок щодо проблеми здоров’язбережувальної компетентності. Протягом 
останніх років вітчизняними вченими змістовно розглянуто теоретико-
методологічні засади питань збереження та розвитку здоров’я в різних 
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педагогічний аспект); М. Барабаш, Л. Ващенко, Ж. Власова, Ю. Науменко 
(психосоматичний аспект); В. Байденко, Н. Бібік, І. Зимня, А. Маркова, 
О. Овчарук, О. Пометун (соціально-життєва компетентність); В. Горащук, 
В. Григоренко, Н. Зимівець, С. Омельченко (культура здоров’я підростаючого 
покоління). У цих роботах було розкрито проблеми становлення духовного, 
психічного, фізичного та соціального здоров’я як складових здоров’я людини.  

Актуальність проблеми формування здоров’язбережувальної 
компетентності в учнів, її соціальне значення потребують підготовки молодих 
спеціалістів – працівників соціальної сфери, професійна діяльність яких 
спрямована на необхідність виховання у дітей ставлення до здоров’я як до 
найвищої індивідуальної й суспільної цінності. Однак, як зазначає 
С. Омельченко, тільки тоді така підготовка буде ефективною, коли особливого 
значення для кожного студента набуває формування такої 
здоров’язбережувальної компетентності, яка б забезпечила ведення ними 
здорового способу життя, і як результат – соціальну, професійну 
самореалізацію в суспільстві. 

У науковій літературі дефініцію «здоров’я» представлено як багатогранне 
поняття. Його розглядають не лише як відсутність хвороб, а й гармонійне 
поєднання фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я як 
результат самодисципліни, самопізнання, самореалізації на основі стійкої 
потреби бути здоровим. Доведено, що майбутнє людини значною мірою 
залежить від стану всіх складових здоров’я (фізична, соціальна, психічна, 
духовна), від уміння берегти всі ці складові здоров’я і життя за будь-яких 
життєвих ситуацій.  

Поняття „здоров’язбережувальна компетентність” в контексті соціально-
педагогічної діяльності освітнього навчального закладу розглядаємо як 
сформовану здатність особистості до збереження власного фізичного, 
соціального, психічного та духовного здоров’я (Н. Барабаш, Л. Ващенко). 

Для формування у студентів – майбутніх працівників соціальної сфери 
стійкої потреби щодо зміцнення здоров’я чільне місце займають 
здоров’язберігаючі освітні технології. До яких належать не тільки педагогічні 
технології, які не шкодять здоров’ю і виховують культуру здоров’я, але й 
специфічні здоров’язберігаючі технології: пальчикова, дихальна та звукова 
гімнастика, імунна гімнастика, психогімнастика, гімнастика для очей; аромо-
терапія. У формуванні основ здоров’язбережувальної компетентності особливо 
важливі фітотерапія (чаї, фітомішечки), вітамінотерапія (вітамінізація страв), 
арт-терапія, казкотерапія, кольоротерапія; ароматерапія. 

Отже, комплекс здоров’язберегаючих технологій створює сприятливі 
умови для навчання, взаємодії студентів в колективі, повноцінного і 
раціонально-організованого рухомого режиму, оптимальної організації 
навчально-виховного процесу. 

Під час формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх 
працівників соціальної сфери зазначені вище здоров’язбережувальні технології 
необхідно впроваджувати комплексно в професійній підготовці студентів. Для 
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повноцінного формування здоров’язбережувальної компетентності у студентів і 
як особистісної компетенції, і як компонента професійної компетентності 
можна застосовувати в системі навчальної, практичної професійної освіти і 
виховної роботи зі студентами такі засоби: форми (заняття з фізичної культури, 
спортивні секції, тренінги, дискусії, дебати, рольові ситуації, народні ігри, 
спортивні змагання), методи (проблемно-ігрові завдання, спостереження, 
моделювання ситуацій, мозковий штурм), прийоми (фасилітація зі самооцінки, 
самоаналіз дій, аналіз життєвих ситуацій). Зауважимо, під час занять студенти 
не тільки знайомляться зі змістом чотирьох основних складових здоров’я 
(фізична, психічна, соціальна, духовна), а й отримують науково-методичне 
забезпечення їх належного формування у майбутній професійній діяльності.  

Психічна складова здоров’я визначає розвиток людини як особистості, 
забезпечує її душевне благополуччя (М. Барабаш, Ж. Власова). Тому при 
забезпечені психічної складової здоров’язбережувальної компетентності 
майбутніх працівників соціальної сфери у ході виробничої, професійної 
практики необхідно створювати ситуації позитивного психоемоційного 
„клімату”, довіри, врахування індивідуальних особливостей студентів-
практикантів, діалогу, соціальної фасилітації, стимулювання, успішності, 
ідентифікації студента як здоров’ятворчої особистості. 

Психічна складова тісно пов’язана із соціальною. Соціальну складову 
здоров’я розглядають як ефективну взаємодію майбутнього працівника 
соціальної сфери із соціальним середовищем. Зазначимо, що створення в 
освітньому закладі освітньо-оздоровчого інтерактивного середовища, яке 
характеризується міжгалузевими зв’язками; сукупністю соціально-оздоровчих, 
фізкультурно-спортивних, соціально-етичних відносин, спрямоване на 
формування цінностей здоров’ятворчої життєдіяльності студентів. 

Для формування в студентах життєвих навичок, спрямованих на здоровий 
спосіб життя у соціумі, необхідно на заняттях створити умови для взаємодії, 
спілкування у ході диспуту, виховувати толерантність у доведенні власної 
позиції в дискусії, розвивати навички аргументування своєї позиції в 
інтерактивних соціально-спрямованих заходах. Усе це дозволить студентам 
подолати бар’єри в міжособистісній взаємодії, та як результат покращити 
соціальну складову здоров’я. 

Духовна складова здоров’я є своєрідною вершиною морально-етичних, 
естетичних норм, яка збирає все найкраще в людині, завдяки чому людина стає 
особистістю. Дуже доречна в цій ситуації організація волонтерської діяльності 
студентів із різною категорією дітей (сироти, переселенці, діти з особливими 
потребами, обдаровані діти та інші). Студенти-волонтери будуть вчитися 
спілкуватися, слухати інших і чути їхні проблеми, співпереживати у різних 
ситуаціях. Волонтерська робота проявляє усі складові здоров’я, поєднання яких 
характеризує „соціальну ситуацію розвитку студента”, за якою оцінювалася 
внутрішня й зовнішня ситуація розвитку майбутнього працівника соціальної 
сфери. 

Таким чином, формування здоров’язбережувальної компетентності у 
майбутніх працівників соціальної сфери потребує формування мотивації 



  41

студентів до збереження фізичного, психічного, соціального та духовного 
здоров’я у різних ситуаціях; створення інтерактивного освітньо-оздоровчого 
середовища; організації соціально-педагогічного супровіду здоров’язберігаючої 
діяльності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників. 
Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів у умовах 
професійної підготовки до роботи в соціальній сфері можна розглядати як 
педагогічну систему відкритого типу, яка характеризується варіативністю 
(змінюється відповідно до соціального замовлення суспільства), інноваційністю 
(впровадження різноманітних здоров’язберігаючих форм, методів), соціальною 
інтегрованістю. 

 
Василенко О.М. 

кандидат педагогічних наук, доцент, 
докторант кафедри теорії і методики професійної освіти, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди  
 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО 
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ У МІКРОСЕРЕДОВИЩІ 
 

Підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до соціально-
педагогічної діяльності з дітьми передусім пов’язана з потребою держави у 
забезпечені готовності соціальних педагогів, соціальних робітників виконувати 
передбачені суспільством професійні функції, що пов’язано із створюванням в 
соціальному середовищі, мікросередовищі умов для соціалізації та 
благополуччя дітей.  

Розвиток соціальної відповідальності у дітей обумовлена особливою 
роллю працівника соціальної сфери щодо формування моральних, 
загальнолюдських цінностей, виконувати рольові обов’язки та звітувати за 
власні дії на основі активізації внутрішніх зусиль у дітей в умовах 
мікросередовища (сім’я, однолітки, друзі, загальноосвітній заклад). Однак, 
аналіз сучасних досліджень з професійної підготовки майбутнього фахівця 
соціальної сфери (С. Вайнола, М. Васильєва, Г. Васянович, І. Галатир, 
О. Гомонюк, О. Карпенко, Н. Максимовська, А. Рижанова, О. Хендрик) довів, 
що найбільш повному розкриттю професійних компетентностей, 
індивідуального професійного стилю студентів у розвитку соціальної 
відповідальності підростаючого покоління сприяє включення соціальної 
відповідальності у структуру професійно-педагогічної компетентності.  

Суть поняття «соціальна відповідальність майбутнього працівника 
соціальної сфери» розглядаємо як інтегральну професійну якість, що включає в 
себе усвідомлення суспільної значущості своєї професійної діяльності, чітке 
знання своїх професійних функцій, володіння вміннями і навичками соціально-
педагогічної діяльності, ініціативу, самостійність і творче ставлення до справи, 
прагнення до самоаналізу і самовдосконалення. Отже, соціальна 
відповідальність майбутніх працівників соціальної сфери репрезентується 
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трьома визначальними ознаками: внутрішньою мотивацією, глибокими 
знаннями, достатніми уміннями соціально-значущих вчинків, дій та адекватною 
поведінкою. Тому до особливостей формування соціальної відповідальності 
майбутніх працівників соціальної сфери у професійній підготовці відносимо: 
формування стійкого особистісного утворення (інтеграція всіх психічних 
функцій особистості, самоусвідомлення, емоційне ставлення до обов’язку, 
професійна етика); засвоєння особистістю моральних норм поведінки, 
перетворення їх у внутрішні регулятори соціально-педагогічної діяльності; 
охоплення усіх сфер діяльності людей і форм суспільної й індивідуальної 
свідомості, що має об’єктивну (вимоги суспільства) і суб’єктивну 
(усвідомлення, почуття обов’язку, совісті) сторони; органічне поєднання 
внутрішнього (наказ самому собі) і зовнішнього (вимоги до професії) 
імперативу у професійній діяльності.  

Це дозволяє змістовно наповнити компоненти структури соціальної 
відповідальності майбутніх працівників соціальної сфери. Перший компонент 
емоційно-мотиваційний містить відповідальне ставлення, що передбачає 
мотивацію до соціально-педагогічної діяльності та її професійного 
удосконалення, позитивне емоційне ставлення до виконання професійних 
обов’язків, гуманістичну спрямованість взаємодії з дітьми. Когнітивно-
ціннісний компонент характеризується усвідомленням працівником соціальної 
сфери нормативних вимог до соціально-педагогічної діяльності та особистостей 
професіонала соціальної сфери. Поведінковий компонент спрямовано на 
свідомо професійно-регульовану відповідальну поведінку на основі 
особистісно-значущих норм, правил; дисциплінованості та професійних вимог. 
Цей компонент структури соціальної відповідальності майбутніх працівників 
соціальної сфери включає формування у майбутніх спеціалістів вміння 
працювати з дітьми, організовувати свою соціально-діяльну діяльність та брати 
відповідальність на себе за професійні дії, виявляти ініціативу та творчість, 
приймати обґрунтовані адекватні рішення у складних соціально-педагогічних 
ситуаціях, відповідати за них, доводити розпочату справу до логічного 
завершення і досягати при цьому високої результативності та якості роботи з 
дітьми. Зазначимо, що ефективність сукупності практичних професійних дій 
щодо розвитку соціальної відповідальності у дітей, їхніх відповідальних 
вчинків, досягається завдяки добору оптимальних засобів формування 
відповідальності дітей. Із цією метою необхідно під час проведення занять 
курсів «Вступ до спеціальності», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» 
(1 курс) чітко формулювати цілі професійної підготовки майбутніх працівників 
соціальної сфери, акцентувати увагу на суспільній значущості цієї професії, 
важливості розв’язування питань з проблем соціальної відповідальності дітей у 
мікросередовищі. Під час проведення бесід, дискусій, тренінгів необхідно 
орієнтувати студентів на формування умінь і навичок особистісної 
відповідальності у професійній соціально-педагогічній діяльності, а також на 
корекцію й розвиток мотиваційних, поведінкових установок в саморозвитку 
соціальної відповідальності. Слід звертати увагу на методи позитивного 
спілкування зі студентами, мотивації навчання, зміцнення віри в себе.  
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Змістовне збагачення підготовки майбутнього працівника до розвитку 
соціальної відповідальності дітей в мікросередовищі необхідно спрямувати на 
створення системи науково-методичного забезпечення оволодіння студентами 
знаннями та вміннями організації власної діяльності щодо створення соціально-
виховного мікросередовища життєдіяльності з соціально відповідальною 
поведінкою дітей з урахуванням їхніх особистісних можливостей. Тому у 
навчальні курси «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти» (2 курс), 
«Менеджмент соціально-педагогічної роботи» (3 курс), «Соціальний супровід 
сім’ї», «Проектування соціально-виховуючого середовища» (4 курс), «Основи 
педагогічної деонтології» (5 курс) можна включити теми, зміст яких 
спрямовано на педагогічне збагачення мікросередовища життєдіяльності 
дитини, розробку заходів виховання соціально компетентної дитини. Бесіди, 
тренінгові заняття із застосуванням методів організації діяльності, постановка 
перспектив, створення ситуації успіху, ціле покладання дозволять покращити 
студентам власну професійну траєкторію. Тренінгові заняття «Соціальна 
відповідальність за власні дії в колективі» з метою розкриття внутрішнього 
професійного потенціалу студентів завдяки участі в міжпрофесійній групі 
роботи фахівців соціальної сфери (соціальний педагог, соціальний працівник, 
вихователь, методист, консультант, волонтер, психолог, юрист), які включені у 
процес соціальної підтримки дитини. Робота. в групі, яка побудована на 
принципі співробітництва, надасть можливість студентам на особистісному 
рівні зрозуміти відповідальність за власні дії у вихованні дітей, також посилить 
їхню колективну відповідальність.  

Застосовуючи інтерактивний підхід до роботи зі студентами у оволодінні 
методичними прийомами формування соціальної відповідальності, які є 
універсальними при формуванні особистісних якостей, робота 
міждисциплінарної групи може спиратися на такі загальні стратегії: стратегія 
паралельних дій (координація групою стратегій членів групи); стратегія 
«поштової скриньки» (обговорення плану роботи групи за ініціативою лідера 
групи); стратегія прийому і розподілу (вироблення рішення щодо розв’язання 
проблеми і переадресування плану одному із професіоналів); стратегія 
прийому, обстеження і розподілу (обстеження ситуації, прийом рішення); 
стратегія аналізу (аналіз проблеми, вивчення і організація шляхів розв’язання 
результатів соціально-виховного впливу, рівень задоволення потреб). Також у 
міжпрофесійній групі студенти можуть оволодіти психолого-педагогічними 
методиками виховання соціальної відповідальності у дітей. 

Таким чином, соціальну відповідальність як інтегровану якість 
професіонала розглядаємо як базовий компонент та кваліфікаційну вимогу у 
професійній підготовці майбутніх працівників соціальної сфери. До збагачення 
професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери до розвитку 
соціальної відповідальності дітей у мікросередовищі спрямовано на 
формування позитивної мотивації студентів до свідомого саморозвитку 
особистісних потенцій у професійній діяльності з дітьми, формування 
професійних компетенцій у створенні соціально-виховного мікросередовища 
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життєдіяльності дитини; опанування методик виховання соціальної 
відповідальності дітей у різних видах діяльності.  

Проведене дослідження дозволило визначити перспективні напрями 
подальшої розробки проблеми розвитку соціальної відповідальності у дітей в 
сім’ї, у взаємодії в колективній діяльності з однолітками, які охоплюють зміст, 
форми та методи розвитку соціальної відповідальності дітей різної вікової 
категорії в мікросередовищі.  

 
Велигодська Д.В. 

керівник дитячого центру розвитку «Простір дружній до дитини» 
Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Харків» 

Карнаухова І.В. 
вихователь дитячого центру розвитку «Простір дружній до дитини» 

Благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Харків» 
 

ПЕДАГОГІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В РОБОТІ З ДІТЬМИ 
ВПО В УМОВАХ ЦЕНТРУ ДИТЯЧОГО РОЗВИТКУ  

«ПРОСТІР ДРУЖНІЙ ДО ДИТИНИ» 
 

В Україні останнім часом відбулися безпрецедентні явища – окупація, 
тероризм, АТО. Вони мають соціальні наслідки, які призвели до появи великої 
кількості внутрішньо переміщених осіб та порушень прав людини. Таких 
громадян України зараз називають внутрішньо переміщеними особами, що 
підкреслює мотиви їх переміщення – вони вимушені залишати свої домівки, 
щоб зберегти власне життя та життя близьких. За даними Харківської обласної 
державної адміністрації, на сьогоднішній день до дитячих садочків м. Харкова 
прийнято близько 1300 тисяч таких дітей, до загальноосвітніх навчальних 
закладів - близько 3000 тисяч учнів.  

Стають актуальними питання захисту прав дітей з числа сімей 
вимушених переселенців, створення умов для їх проживання та 
життєдіяльності в регіонах, де вони тимчасово перебувають. Адже діти з числа 
вимушених переселенців в наслідок зміни соціального середовища отримали 
ряд проблем, зокрема: адаптація до нових умов середовища, прогалини в 
навчанні, проблеми в спілкуванні тощо. У зв’язку з актуальними проблемами 
виникла необхідність негайних дій законодавчих органів, освітніх установ, 
психологічних служб, громадських організацій тощо. 

Маємо говорити, що в суспільстві на сьогодні є потреба в якісній 
соціально-педагогічній допомозі дітям вимушених переселенців. Задля 
вирішення даної проблеми окрім державної допомоги активізувались 
громадські організації, благодійні фонди, волонтери. Успішним зразком 
діяльності громадського сектору в Україні стало функціонування дитячих 
центрів розвитку «Простір дружній до дитини» при «Карітас України», 
діяльність яких спрямована на надання психологічної допомоги дітям 
вимушених переселенців. Такі центри - це комфортний простір для їх 
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спілкування, відпочинку, навчання та самовираження, що є передумовою для 
зниження почуття страху, тривоги тощо. 

Метою роботи даних центрів є: соціально-психологічна адаптація дітей 
віком від 3 до 12 років та їхніх батьків до нових умов життя після переїзду із 
зони АТО та сприяння в налагодженні процесів інтеграції сім`ї у суспільство.  

Напрямами роботи центрів є:  
- дитяча група 3-5 років (розвиток пізнавальних процесів дітей, 

розширення їхніх світоглядних уявлень, підготовка руки дітей до письма, 
розвиток мовлення, розвиток творчих здібностей, фізичний розвиток);  

- підготовка дітей до школи (вивчення букв і цифр, формування 
навичок читання по складах, розвиток фонематичного слуху, вдосконалення 
навичок письма, розвиток мовлення, розвиток творчих здібностей); 

-  старша група TEEN-club “Caritas” (8-12 років) (розвиток творчих та 
комунікативних здібностей дітей, розширення їхнього світогляду, екскурсії, 
соціально-педагогічні тренінги тощо);  

- батьківська група (групові арт-терапевтичні заняття з батьками, 
подолання дефіциту спілкування батьків та дітей, пошук нових цілей і шляхів їх 
реалізації, гурток «Господиня», що знайомить батьків з техніками виготовлення 
важливих у господарстві речей, що можна виготовляти разом з дітьми). 

Після перебування у «Просторі» на протязі 4 – х місяців діти проходять 
спеціально розроблену програму, в результаті якої покращується настрій у 
членів родини, діти знаходять нових друзів, сім’ї інтегруються у громаду 
м. Харкова. За період з червня 2015 року по жовтень 2016 року програму у 
«Просторі, дружньому до дитини» м. Харкова пройшли майже 500 сімей із зони 
АТО. Вважаємо, що даний досвід роботи корисно взяти до уваги і розвивати 
дану соціально-педагогічну послугу для впровадження й надалі. 

 
Дубовик Ю.М. 

аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ І ВОЛЬОВИХ 

ЯКОСТЕЙ В УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ  
 

У сучасному суспільстві відбуваються суттєві зміни в різних царинах  
життєдіяльності, що значною мірою впливають на процес становлення  
особистості підлітка, в тому числі на процес формування в ньому моральних і 
вольових якостей. Як підкреслюється в науковій літературі, підлітковий вік  
характеризується суттєвими кількісними й якісними змінами у біологічній, 
психологічній, особистісній і соціальній сферах людини. Зокрема, саме цей вік 
є періодом активного формування моральних якостей учня. При цьому існуючі 
в суспільстві моральні норми стають дієвим фактором для спонукання підлітка  
до певних соціально значущих дій, хоч в силу нестабільності характеру на 
цьому етапі життя його слова, почуття та реальні справи не завжди 
узгоджуються між собою.   
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 Слід також зазначити, що процес засвоєння моральних норм  молодшими 
та старшими підлітками має певні відмінності. Так, молодші підлітки, навіть 
володіючи певними моральними знаннями, не можуть ще повною мірою 
усвідомити існуючі взаємозв’язки в системі «людина – мораль – поведінка». На 
відміну від них, старші підлітки проявляють самостійність і стійкість суджень 
відносно моральних норм, що регулюють взаємовідносини між людьми. У своїх 
товаришах учні в цьому віці цінують принциповість, сумлінне прагнення до 
справи, громадську активність, щирість, чесність, доброту. Також в учнів цього 
віку активно розвивається самосвідомість. Крім того, у школярів більшої 
глибини та широти набувають етичні знання, які є важливим підґрунтям для 
становлення моральних переконань особистості.  

Ученими також підкреслюється, що в підлітка моральні якості тісно 
пов’язані з вольовими  якостями. Зокрема, у цей період життя зникає 
характерна для молодших школярів навіюваність, зміцнюється сила волі учня. 
Крім того, спостерігається більша взаємозалежність між емоційно-моральними 
взаємовідносинами, самосвідомістю й вольовою саморегуляцією поведінки 
школярів. За висновками науковців, якщо на початку перехідного віку учні  
починають більш чітко усвідомлювати значущість вольових якостей, що старші 
підлітки вже проявляють активні зусилля щодо самовиховання цих якостей. 
Спрямованість на їх розвиток спонукає учня до саморегуляції, вдосконалення 
вмінь керувати собою, концентрувати зусилля, щоб витримати значні фізичні та 
психічні навантаження.  

Водночас слід зазначити, що багато сучасних підлітків не відрізняється 
високим рівнем сформованості вольових якостей. Ці учні  прагнуть досягати 
своїх цілей, задовольняти власні потреби без особливих фізичних і моральних 
зусиль. Очевидно, що такі школярі вимагають особливої уваги з боку 
вихователів.  

Характерною особливістю учнів підліткового віку є також посилене 
прагнення до спілкування з ровесниками та старшими за себе школярами.  
Прагнучи зайняти чільне місце серед них, підлітки у своїх інтересах  виходять 
далеко за межі навчальної діяльності. Вони включаються в різні види 
суспільно-корисної діяльності, що розширює коло їхнього спілкування та 
сприяє формуванню моральних і вольових якостей. 

Важливо також привернути увагу, що самооцінка школярів в 
підлітковому віці стає більш диференційованою та охоплює їхню поведінку в 
різних соціальних ситуаціях. Цей момент є дуже важливим для формування 
моральних і вольових якостей, адже об’єктивність самооцінки значною мірою 
впливає на перебіг цього процесу.  

Отже, можна підсумувати,  що кількісні та якісні зміни, які відбуваються 
в підлітковому віці, створюють сприятливі передумови для формування 
моральних і вольових якостей особистості. 
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Єсіна Н.О. 
кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки, 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ ЯК МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ 

ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ  
 

Економічна, політична та соціальна кризи українського суспільства в 
останні роки підвищили інтерес до проблеми девіантної поведінки. Це 
обумовило необхідність більш ретельно дослідити причини, форми, динаміку 
девіантної поведінки, пошук більш ефективних методів її профілактики. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив встановити, що 
проблемою девіантної поведінки займались (В. Баранов, І. Козубовська, 
В. Оржеховська, Г. Товканець); інтелектуальною грою (Б. Мандель, Б. Нікітін); 
використанням ігрової діяльності як методу профілактики девіантної поведінки 
(О. Білецькій, В. Захаров). 

Аналіз останніх соціально-педагогічних досліджень свідчить, що не існує 
єдиного тлумачення поняття «девіантна поведінка». Існує декілька підходів до 
визначення цього феномену. 

Соціально-правовий підхід базується на уявленні про суспільну 
небезпеку чи безпеку поведінки людини взагалі. Згідно зазначеного підходу  
девіантною є будь-яка поведінка, яка є небезпечною для суспільства. При 
цьому акцентується увага на соціально схвалюваних стандартах поведінки, 
безконфліктності, конформізмі, підпорядкуванні особистих інтересів. 
Психологічний підхід на відміну від соціально-правового розглядає девіантну 
поведінку у зв’язку з внутрішньо особистісним конфліктом, особистісною 
деструкцією і саморуйнуванням. Така суть девіантної поведінки дозволяє 
тлумачити її як блокування особистісного зростання, деградацію особи через 
поведінку, що відхиляється від загально-прийнятних норм. Сам девіант 
усвідомлено або неусвідомлено прагне зруйнувати власну самоцінність, 
позбавити себе унікальності, не дозволити собі реалізувати закладені природою 
потенціали. 

Ми погоджуємося з думкою науковців, що девіантна поведінка – один з 
видів поведінки з відхиленням, який пов’язаний з порушенням відповідних до 
віку соціальних норм і правил поведінки, характерних для мікросоціальних 
відносин і малих статево-вікових соціальних груп.  

В якості специфічних ознак девіантної поведінки  виділяють: 
1. багаторазові, тривалі порушення норм, прийнятих суспільством;  
2. різноманітні прояви соціальної дезадаптації, які викликають 

негативну оцінку з боку інших людей;  
3. така поведінка не ототожнюється з психічними захворюваннями чи 

патопсихологічними станами, хоча може за певних умов набувати патологічних 
форм (алкоголізм, наркоманія тощо);  
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4. результатом поведінки є заподіяння реальної шкоди самій 
особистості чи оточуючим.  

Ми вважаємо, що основними причинами виникнення девіантної 
поведінки у підлітків закладені у несприятливих соціально-економічних, 
політичних чинниках та визначаються біологічними, індивідуально-
психологічними, соціальними, педагогічними причинами. 

До негативних чинників, що зумовлюють девіантну поведінку підлітків 
можемо віднести: 

• неблагополуччя в сім’ї (неповна сім’я, батьки – п’яниці, наркомани, 
ведуть аморальний спосіб життя; безвідповідальність батьків за виховання 
дітей, їх соціально-педагогічна неграмотність; негативні приклади в моральній 
поведінці; брак доброти, сімейного затишку, любові до дітей, справжнього 
батьківського авторитету; прояви насильства, жорстокості; матеріальне 
неблагополуччя);  

• низька педагогічна культура сім’ї (батько й мати працюють, освічені, 
інтелектуально розвинені, але матеріальний достаток проявляється у створенні 
для дітей «вакуумних» умов, що призводить до ослаблення внутрішніх сил 
особистості, матеріального перенасичення, вседозволеності, несформованості 
системи самовимог і самоконтролю);  

• недостатній рівень соціально-педагогічної та виховної роботи у 
загальноосвітніх закладах (проявляється у перевантаженості програм 
навчальним матеріалом, який учень не може засвоїти, що породжує негативізм, 
опір, намагання «втекти» від навчальної діяльності, почуття власної 
неповноцінності; прояви негативізму з боку вчителів-вихователів до учнів з 
моральними вадами; недостатній рівень педагогічної культури вихователів; 
ізоляція, відсторонення від цікавих колективних справ тощо). 

Серед різних методів профілактики девіантної поведінки підлітків 
акцентуємо увагу на ігровій діяльності. Сутність ігрової діяльності полягає у 
тім, що в ній важливим виступає не стільки результат, скільки сам процес гри, 
процес переживань, пов’язаних з ігровими діями Отже, ігрова діяльність 
відкриває найширші можливості для профілактики девіантної поведінки. 

Серед ігор ми виділяємо саме інтелектуальні ігри, тому що вони суттєво 
відрізняються від усіх інших видів ігор тим, що мотив полягає в їхньому змісті, 
а саме: в інтелектуальних емоціях, у тому особливому емоційному 
мікрокліматі, який стимулює інтелектуальні почуття (зацікавленість, 
здивування, задоволення від розумового напруження та переборення труднощів 
тощо). Одні науковці розглядають інтелектуальну гру як творчу діяльність у 
спеціально створеній ситуації, котра має спрямування на розвиток професійно-
творчих умінь, необхідних в реальних умовах. Інші вчені вважають, що 
«інтелектуальні ігри нерозривно пов’язані із фантазуванням, вірою в реальність 
цієї фантазії і в той же час з визначенням якихось правил і обмежень мають 
безперечну схожість з інтелектуальним процесом. На нашу думку, 
інтелектуальною називається така гра, в якій в повній мірі приймають участь 
мислення і пам’ять, а розумові операції учасників-гравців спрямовані на 
розуміння проблеми, яка виникає. Інтелектуально-ігрова діяльність 
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застосовується, по-перше, як основна форма організації вільного часу людини, 
по-друге, як засіб виховання та навчання підлітків. У своїй сукупності 
інтелектуальні ігри сприяють формуванню у підлітка мислення, пам’яті, уваги, 
уяви, вміння до аналізу і синтезу, сприйняттю просторових відносин, розвитку 
конструктивних здібностей, вихованню у підлітків  спостережливості, 
обґрунтованості суджень, звички до самоаналізу.  

З наведених характеристик інтелектуальної гри можна зробити висновок, 
що інтелектуальні ігри виступають методом профілактики девіантної поведінки 
підлітків, який спрямований на формування у підлітка почуття обов’язків та їх 
виконання, вмінь здійснювати самооцінку та контроль за власними діями. 
Новоутвореннями при цьому виступають моральні якості особистості, що 
допомагають змінювати уявлення про самостійність, норму, готовність 
відповідати за власні вчинки. 

Таким чином, інтелектуальні ігри як метод профілактики девіантної 
поведінки підлітків, дозволяє можливість обрання нової моделі поведінки, яка 
ґрунтуватиметься на усвідомленні наслідків вибору, відповідальності за прийняте 
рішення, виходячи з особистісних потреб кожного девіантна. 

 
Задоя І.А. 

соціальний педагог, 
Куп’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №12 

 
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ЯК 

УМОВА СТАБІЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА І ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ 

 
Різнобічні процеси соціальної перебудови, оновлення гуманітарної 

практики, реформування загальноосвітньої школи вимагають від педагога 
концентрації інтелектуальних ресурсів для задоволення соціальних запитів. 
Саме педагоги, здатні до продуктивної творчої діяльності, управління 
розвитком навчально-виховного процесу, власної професійної компетентності, 
можуть задовольнити потреби суспільства в розвитку особистості випускника 
загальноосвітнього навчального закладу, що самоактуалізується та 
саморозвивається. Відтак важливо створити умови для становлення педагога-
професіонала, який: здатен соціалізуватися у швидкоплинний соціум; активний, 
конкурентоспроможний, компетентний; готовий до інноваційних змін; з 
гнучким та критичним мисленням, універсальними способами дій, засвоєними 
духовно-моральними цінностями. 

Аналіз психолого-педагогічної та соціально-педагогічної літератури з 
означеної проблеми свідчить, що її розглянуто у таких аспектах: проблема 
розвитку соціально-активної позиції учнів школи в умовах дитячого руху 
(Л. Алієва, О. Безпалько, І. Зимняя, О. Овчарук, Ю. Поліщук, О. Пометун, 
О. Савченко); концепції розвитку професійної компетентності педагога в 
умовах школи (С. Бережна, М. Гончар, Н. Звєрєва та ін.); створення умов для 
професійного зростання кожного вчителя (Р. Лебедева, Д. Левітес та ін.); 
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розробка концептуальних засад професійного розвитку особистості (І. Зязюн, 
Н. Кузьміна, Н. Ничкало, Є. Рогов та ін.); дослідження соціально-педагогічних, 
соціологічних, соціально-психологічних аспектів професійної діяльності 
педагогів (В. Болгаріна, І. Зверева, В. Іванов, Л. Коваль, А. Капська, А. Маркова 
та ін.); обґрунтування соціально-педагогічних умов ефективної професійної 
діяльності педагога (М. Демінчук, Н. Лавриненко, В. Маслов, Р. Прима, 
В. Циба). Узагальнення ідей вищеозначених авторів надало можливість 
виокремити наступні сутнісні характеристики професійної компетентності 
педагога: ефективне використання здібностей, що дозволяє плідно здійснювати 
професійну діяльність згідно з вимогами робочого місця; володіння знаннями, 
уміннями і навичками, необхідними для роботи за фахом при одночасній 
автономності і гнучкості в частині рішення професійних проблем; розвинена 
співпраця з колегами у професійному міжособистісному середовищі; 
інтегроване поєднання знань, здібностей, установок, оптимальних для 
виконання трудової діяльності в сучасному виробничому середовищі; здатність 
робити будь-що добре, ефективно, зі швидкою, гнучкою і адаптивною реакцією 
на динаміку обставин і середовища, в широкому форматі контекстів з високим 
ступенем саморегулювання, саморефлексії, самооцінки. 

Отже, педагогічна компетентність це – інтегративне утворення 
особистості, що інтегрує в собі знання, уміння, навички, досвід і особистісні 
властивості педагога, які обумовлюють прагнення, здатність і готовність 
розв’язувати проблеми і завдання, що виникають в реальних життєвих 
ситуаціях у процесі навчання та виховання, усвідомлюючи при цьому 
значущість предмету та результату діяльності, виявляється в ефективній 
діяльності і включає особисте ставлення до предмету та продукту діяльності. 

С. Краснокутська наголошує, що соціальна компетентність є однією з 
ключових компетентностей особистості, а отже, - суб’єктивною категорією, яка 
визначає здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, 
поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, ефективно розв’язувати 
відповідні проблеми. Вона охоплює різні сфери людської діяльності: навчальну, 
професійну, власне соціальну взаємодію – та виступає важливою передумовою 
продуктивної міжособистісної взаємодії в усіх видах професійної діяльності [3]. 
Автор надає таке визначення соціальної компетенції: «інтегрована 
характеристика особистості, сукупність певних якостей, здібностей, соціальних 
знань та вмінь, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань 
особистості, що надають можливість індивіду активно взаємодіяти із соціумом, 
налагоджувати контакти з різноманітними групами та індивідуумами, а також 
брати участь у соціально-значущих проектах і продуктивно виконувати 
різноманітні соціальні ролі» [3, с. 77-78].  

Процеси модернізації освіти вимагають пошуку нових шляхів розвитку 
освітніх систем, розробки і експериментальної перевірки моделей 
випереджувального розвитку навчальних закладів, відповідно до розвитку 
соціально орієнтованого постіндустріального суспільства, знаходження 
рівноваги, оптимального співвідношення між «ринковістю» освіти й її 
головним завданням – навчанням, вихованням, розвитком особистості. Однією 
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з таких моделей розвитку освітньої системи може бути створення громадських 
об’єднань у системі загальноосвітнього навчального закладу.  

Участь педагогів та залучення дітей у створенні та діяльності 
громадського об’єднання дає їм можливість розвивати свої комунікативні, 
організаторські та лідерські якості; реалізувати особистісний та творчий 
потенціал; відчути причетність до громадських та державних справ; вчитися 
толерантності; розширювати кругозір, своє інформаційне поле; 
самовдосконалюватися та самореалізуватися в різних видах діяльності; набути 
досвіду волонтерської роботи; реалізувати власні ініціативи; знайти своє місце 
у громадському житті. Однією з особливостей дитячих організацій є 
налагодження взаємозв’язків у системі «діти-дорослі», тому постає питання про 
розуміння ролі дитячої організації дорослими як самодіяльного об’єднання 
дітей, чи як організації для виховання дітей. Ризик останньої позиції є 
найбільшим саме в загальноосвітніх закладах, у яких функціонування дитячої 
організації переважно розглядається як складова виховного процесу в закладі. 
Педагогічна діяльність дорослих має бути спрямована на забезпечення роботи 
організації, фасилітацію, стимулювання та підтримку дитячих ініціатив, 
створення умов для самовираження особистості. Правовий статус дорослого в 
дитячій організації може бути вищим, чим у дітей, оскільки це обумовлюється 
соціальним статусом дорослого, який має більше можливостей для вирішення 
певних правових та організаційних питань щодо діяльності організації, що в 
свою чергу обумовлює необхідність постійного саморозвитку та 
самовдосконалення педагога у сфері нормативно-правових знань, розуміння 
соціальної дійсності, що в свою чергу сприятиме оптимізації розвитку 
соціальної компетентності педагогів загальноосвітнього навчального закладу. 

Головні ідеї трансформовані в цілях діяльності сучасної дитячої 
громадської організації, орієнтовані на: визнання особистості з її унікальною і 
своєрідністю вищою соціальною цінністю; природний саморозвиток людини, 
здатної освоювати і перетворювати навколишній світ. Так, Л. Алієва 
наголошує, що суб’єктна роль дитячого руху стосовно виховання представлена 
інноваційним впливом на практику виховання; реалізацію та народженням 
нових соціально-педагогічних, психологічних ідей, теорій, що сприяло 
розвитку педагогіки, зокрема теорії виховання; оновленням, удосконаленням, 
демократизацією та гуманізацією методики виховання загалом, виховної 
діяльності державних освітніх закладів; позитивним впливом на систему 
підготовки педагогів до виховної діяльності – основи виховання [1; 2]. Отже, 
залучення педагогів до реалізації проектів дитячих громадських організацій дає 
можливість включати педагогів загальноосвітнього навчального закладу у різні 
системи суспільних відносин і формувати не тільки активну життєву позицію, а 
й соціальну відповідальність за ті процеси, що відбуваються в різних сферах 
діяльності школярів, що в свою чергу сприятиме педагогізації шкільного 
середовища та розвитку загальної соціальної компетентності педагогів. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ  
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП 
 
Формування готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до 

соціально-педагогічної діяльності зі стимулювання соціальних груп (зокрема, 
дітей, молоді, дорослих, сім’ї, а також представників «груп ризику») до сталого 
розвитку, що є одним із важливих завдань в контексті переходу суспільства на 
шлях сталого розвитку, потребує створення певних умов у процесі підготовки 
майбутніх фахівців, які уможливлюють досягнення визначеної мети. 

Аналіз праць науковців (Ж. Давидової, Т. Дмитренко, Т. Колбіної, 
О. Попової та ін.) дозволяє під педагогічними умовами розуміти необхідні 
обставини, які мають бути створені для організації педагогічного процесу, 
управління ним, налагодження спілкування між його учасниками для 
досягнення запланованих результатів. 

З урахуванням основних характеристик процесу сталого розвитку, 
особливостей соціально-педагогічної діяльності зі стимулювання до сталого 
розвитку представників різних соціальних груп, обґрунтовано сукупність умов, 
що забезпечують цілісність процесу підготовки майбутніх фахівців соціальної 
сфери до діяльності в досліджуваному напрямі, а саме: інтеграція ідеї сталого 
розвитку зі змістом вищої соціально-педагогічної освіти протягом всього 
періоду навчання; формування й підтримка у студентів стійкої позитивної 
мотивації до діяльності зі сталого розвитку соціальних груп; створення 
духовно-насиченого розвивально-творчого середовища у вищому навчальному 
закладі; посилення практичної спрямованості підготовки майбутніх соціальних 
педагогів; поступове просування студентів на рівень самоорганізації і 
самоуправління власною діяльністю.  

Так, інтеграція ідеї сталого розвитку зі змістом вищої соціально-
педагогічної освіти протягом всього періоду навчання забезпечує цілісність та 
безперервність процесу підготовки до сталого розвитку різних соціальних груп 
на різних етапах особистісно-професійного становлення майбутнього фахівця – 



  53

від усвідомлення значення діяльності в означеному напрямі, розуміння її 
сутності – до набуття безпосереднього досвіду в процесі практичної, 
волонтерської діяльності, що дозволяє актуалізувати цінності, засвоїти знання, 
уміння і навички, розвинути професійно-особистісні якості, набути 
індивідуально-творчого характеру здійснення діяльності. 

Іншою невід’ємною умовою ефективності підготовки фахівців до 
діяльності зі сталого розвитку соціальних груп є формування й підтримка у 
студентів стійкої позитивної мотивації до такої діяльності на підґрунті 
усвідомлення майбутніми соціальними педагогами важливості й невідкладності 
реалізації стратегії сталого розвитку цивілізації, власної місії, ролі особистості і 
соціальних спільнот у перебігу означеного процесу, що спонукає до активних 
дій у різних видах професійної підготовки й орієнтує діяльність соціального 
педагога на пошук чи створення ефективних засобів здійснення 
цілеспрямованого мотивуючого впливу на представників різних соціальних 
груп, активізації їхньої мотиваційно-ціннісної сфери, оскільки актуалізація 
внутрішніх ресурсів їхнього саморозвитку, здатності до самоорганізації 
знаходиться в діалектичній єдності з мотивацією та системою цінностей.  

Створення духовно-насиченого розвивально-творчого середовища у 
вищому навчальному закладі сприяє активізації й розвитку духовно-творчого 
потенціалу майбутніх соціальних педагогів, стимулює студентів до професійної 
творчості з метою: 1) розробки й реалізації конкретних заходів духовно-
творчого розвитку представників різних соціальних груп в процесі соціальної 
виховної, практичної, волонтерської діяльності; 2) створення програм 
залучення різних соціальних суб’єктів, інтеграції виховного потенціалу соціуму  
для стимулювання до сталого розвитку представників різних соціальних груп, 
що, у свою чергу, сприятиме створенню розвивально-виховного середовища в 
мікросоціумі. 

У контексті формування готовності майбутніх соціальних педагогів, 
соціальних працівників до сталого розвитку соціальних груп важливим є  також 
посилення практичної спрямованості підготовки майбутніх фахівців, активне 
залучення студентів до організації соціально-виховної діяльності в дитячих 
садках, загальноосвітніх навчальних закладах, волонтерської діяльності в 
центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрах соціально-
психологічної реабілітації, притулках, інтернатах, громадських організаціях, що 
забезпечує здобуття досвіду професійної діяльності, сприяє усвідомленню 
творчої природи соціально-педагогічної діяльності, стимулює до професійного 
самовдосконалення. 

Іншою важливою умовою підвищення рівня готовності майбутніх фахівців 
до соціально-педагогічної діяльності зі сталого розвитку соціальних груп є 
стимулювання студентів до самоорганізації і самоуправління власною 
діяльністю й розвитком (духовним, особистісно-соціальним, професійно-
творчим), що забезпечує їх становлення як активних суб’єктів професійної 
діяльності в досліджуваному напрямі, здатних діяти для стимулювання до 
сталого розвитку представників різних соціальних груп з метою їх подальшого 
просування на рівень саморозвитку й самоуправління. З урахуванням того, що 
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сталий розвиток є внутрішньо керованим процесом (можливим на основі 
внутрішніх зусиль особистості, активної свідомої позиції суб’єкта в цьому 
напрямі), розвиток суб’єктності особистості, її становлення як суб’єкта власної 
життєдіяльності та розвитку, а також як відповідального соціального суб’єкта, є 
невід’ємною умовою її виходу на рівень сталого розвитку. 

Створення наведених вище умов у процесі професійної підготовки 
фахівців соціальної сфери до сталого розвитку соціальних груп сприяє як 
переведенню майбутніх соціальних педагогів та працівників на рівень сталого 
розвитку і саморозвитку, так і набуттю ними здатності свідомо діяти з метою 
стимулювання до сталого розвитку представників різних соціальних груп. 

 
Курінний Я.В. 

аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, 
ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” 

 
РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНЯТ В УМОВАХ ДНЗ 
 

Впроваджуючи розроблені соціально-педагогічні умови економічної 
соціалізації ми виходили з того, що зазначений процес може бути 
продуктивним тільки у тому випадку, якщо буде задіяний весь комплекс умов 
як системна цілісність, оскільки часткове їх використання не може вирішити 
позначену мету ефективно. У ході розробки системи соціально-педагогічних 
умов соціалізації особистості дошкільника в освітньому процесі ДНЗ, ми 
враховували вплив наступних чинників: соціального замовлення суспільства 
системі дошкільної освіти в аспекті досліджуваної проблеми; специфіки і 
можливостей економічної соціалізації особистості старшого дошкільного віку у 
контексті взаємозв’язку зовнішньої і внутрішньої підсистем; необхідності 
реалізації умов в їх єдності і взаємообумовленості. 

В основу нашої практики реалізації умов економічної соціалізації 
дошкільників в освітньому закладі був покладений принцип моделювання, який 
у сучасній науці розглядається як загальнонауковий метод пізнання та 
перетворення об’єктивної дійсності. 

Створена модель, на нашу думку, характеризується цілісністю, так як усі 
вказані блоки взаємопов’язані між собою, несуть певне навантаження і 
спрямовані на кінцевий результат – досягнення достатнього рівня економічної 
соціалізованості; наявністю інваріантної (провідна мета; методологічні підходи; 
принципи) і варіативної (диференціація задач, змісту, методів і прийомів, 
засобів, форм досягнення мети з урахуванням різних суб’єктів соціалізованого 
процесу) складових; прагматичністю, так як виступає реальним уявленням 
позначеної мети, засобом організації практичних дій; відкритістю, так як 
пов’язана із зовнішнім середовищем і складна за своєю структурою. 

Для реалізації зазначеної моделі було розроблено комплекс соціально-
педагогічних умов економічної соціалізації дітей у дошкільному навчальному 
закладі, який включав: впровадження компонентів економічної освіти у 
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розвивальне середовище дошкільного навчального закладу, з метою 
становлення економічної культури дітей 5-7 років; організацію практики 
взаємодії родини і дошкільного навчального закладу з метою зміни динаміки 
соціалізованості особистості дошкільника під впливом ранньої економічної 
соціалізації; використання гри як провідного засобу особистісного становлення 
дошкільника в процесі первинної економічної соціалізації. 

В основу розробки даного комплексу умов і дослідно-експериментальної 
роботи з їх упровадження закладена ідея про те, що період від народження до 
вступу до школи є віком найбільш стрімкого фізичного і психічного розвитку 
дитини, первинного формування всіх якостей, необхідних людині упродовж 
всього подальшого життя. Особливістю цього періоду, який відрізняється від 
інших етапів розвитку, є те, що він забезпечує саме загальний розвиток, що 
слугує фундаментом для придбання у подальшому будь-яких спеціальних знань 
і навичок засвоєння різних видів діяльності. 

Реалізація першої умови здійснювалася шляхом внесення програмно-
психологічного забезпечення економічної культури суб’єктів освітнього 
процесу в дошкільному навчальному закладі. 

Організаційно-змістовий бік економічної освіти педагогів включав в себе: 
1) надання науково-методичної допомоги педагогам з боку дослідника; 
2) наявність необхідних організаційно-педагогічних засобів впровадження 
результатів дослідження в освітній процес; 3) розробку науково-методичних 
рекомендацій, педагогічного інструментарію, впровадження результатів 
дослідження; 4) встановлення зворотного зв’язку, який дозволяє отримати 
інформацію щодо ефективності зазначеного процесу. 

Економічна освіта педагогів здійснювалась у різних формах, які 
враховували необхідність підвищення їх економічної культури. Основними 
формами виступили науково-практичні семінари, медіа-презентації, тренінги, 
„круглі столи”, педагогічні консультації, рольові ігри, майстер-класи та інші. 
Характер зазначених форм мав на меті поєднання навчально-розвивальних 
ситуацій, які використовувались для формування економічної досвідченості 
педагогів: ситуація авансування довірою (А. Макаренко), вільного вибору 
(О. Богданова, Л. Катаєва), невимушеної примусовості (Т. Коннікова), 
емоційного збудження (А. Лутошкін), співвіднесення (Х. Лійметс), успіху 
(В. Карановський, О. Газман), творчості (В. Карановський). Ці ситуації 
дозволяли створити позитивні стосунки експериментатора з вихователями 
дошкільних навчальних закладів і спільно визначити шляхи реалізації 
економічної соціалізації дошкільників. Як продемонстрував експеримент, 
найбільш ефективним методом у використанні різноманітних форм економічної 
підготовки є рефлексивний аналіз кожним суб’єктом власного досвіду з позицій 
мети, задач, змісту, принципів і засобів організації економічної освіти дітей. 

Особливо активно обговорювалися такі питання, як: „Чи можна говорити 
про економічну культуру дитини”, „Чи є старший дошкільний вік сенситивним 
для економічної соціалізації”, „Дитина суб’єкт чи об’єкт економічної 
соціалізації”, „Роль педагога в економічній соціалізації особистості 
дошкільника”. Всі зустрічі супроводжувалися різноманітними методами 
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освітньої роботи: творчі звіти, відкриті перегляди, конкурси, педагогічні 
турніри тощо. Протягом експериментальної роботи в базових дошкільних 
навчальних закладах діяв семінар-практикум „Комплексно-тематичне 
планування роботи програми „Психологічне забезпечення реалізації соціально-
педагогічних умов економічної соціалізації старших дошкільників”. У процесі 
роботи семінару формувались конкретні уміння конструювання освітнього 
середовища дошкільного навчального закладу, який би сприяв ефективній 
економічній соціалізації дітей, формуванню у них економічної культури: 
уміння визначити цілі і задачі роботи з дітьми, зміст освітнього середовища; 
уміння обирати методи і прийоми здійснення особистісно-орієнтованого 
підходу до дітей. Тематику семінарів було запроваджено в програму курсів 
підвищення професійної підготовки, що дозволило розширити кількість 
активних учасників експерименту. Інтенсивність проведення семінарів-
практикумів на цьому рівні становила 16 годин (використовувався метод 
„занурення” по 8 годин у продовж двох днів). Такі семінари проводилися 
систематично чотири рази на рік. 

Резюмуємо. Формування економічної культури педагогів як основи їх 
готовності до здійснення економічної соціалізації дітей в умовах дошкільного 
навчального закладу базувалося на трьох рівнях підготовки: знаннєвий, 
особистісний і діяльнісний. На першому рівні педагоги отримали нові знання, 
які допомогли усвідомити важливість досягнення соціально-значущих і 
особистісних цілей. На другому рівні педагоги мали можливість перевірити 
рівень власної економічної культури та здатність ефективно впроваджувати 
запропоновану нами програму „Економіка для дошкільників”. Досягнення 
результатів на третьому рівні забезпечувалося шляхом включення педагогів в 
організацію власних авторських семінарів і проведення майстер класів, що 
ефективно вплинуло на інформаційно-пізнавальну готовність (виконання, 
перетворення, планування), емоційно-ціннісну готовність (яка включала 
усвідомлення важливості і своєчасності економічної соціалізації) і діяльнісну 
готовність (яка включала набір технік, інструментарію організації економічної 
соціалізації). 

Таким чином, підвищення рівня економічної культури педагогів 
експериментальних дошкільних навчальних закладів значно вплинуло на 
результативність процесу економічної соціалізації дошкільників.  
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БАГАТОВІКОВІ ТРАДИЦІЇ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ФРАНЦІЇ  

ЗА МЕЖАМИ РОДИНИ 
 

Протягом віків Франція зазнавала впливу різних культур, що відбилося і 
на формуванні сімейного виховання та становленні його традицій. У різні часи 
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виховання дітей у Франції доручалося годувальницям, батькам, священикам та 
вихователям. 

Галли, народ, що був предком сучасних французів, мали звичай віддавати 
своїх дітей прийомному батькові, який навчав їх побутовим речам. Особливо 
розповсюдженою ця практика була серед людей знатного роду, які були 
переважно полігамні і мали багато дітей, тож, щоб уникнути суперництва між 
ними, вони вважали за краще сплачувати послуги прийомного батька, який 
найчастіше був родичем по материнській лінії. Зазвичай це мало місце до 
досягнення дитиною 7 років (а в деяких випадках навіть з народження). 

Як бачимо, галли відокремили функції батьків, які дають життя, від 
вихователів, тим самим підтверджуючи фундаментальну думку педагогіки про 
те, що батьки необов’язково є найкращими вихователями своєї дитини [4, c. 61-
62]. 

З початком Середньовіччя та появою лицарства у Франції з’явилася 
традиція відсилати синів васалів до двору сеньйора, де вони формувалися, 
практикуючи лицарські чесноти та відточуючи військові навички, і успішно 
служили йому пажами, зброєносцями, щитоносцями, перш ніж вступити у 
лицарі. Так само хазяйка замку оточувала себе дочками васалів і опікувалась 
їхнім вихованням. У колі доброти та фамільярності родинного затишку, поруч з 
цими жінками, які з завзяттям пропагували лицарські ідеали, під впливом 
поезії, у своїх обов’язках та пригодах, з цим нескінченим джерелом відчуттів 
пом’якшувались звичаї і з’явилися та галантність, делікатність та елегантність, 
що і перетворили французів на найтовариських людей у світі [3, с. 233-234]. 

Середньовіччя також характеризується зміною статусу дитини. Дитина 
вважалася зменшеною копією дорослої людини, але її вікові фізіологічні та 
психологічні особливості нехтувалися при вихованні. Французький науковець 
М. Ано також виділяє два періоди виховання дитини у Середньовіччі [2, c. 48-
50]:  

- жіночі пестощі (вік до 6 або 7 років). Звичайною практикою 
Середньовіччя була передача дитини у родину годувальниці, що означало 
фізичне та емоційне розлучення з батьками. Цей етап позначається великим 
ступенем потакання, а також пестощами від матерів або (найчастіше) жінок, які 
їх замінювали (годувальниць). Незважаючи на це, більшість дітей вмирала у 
дитинстві. Висока дитяча смертність сприймалася як звичайне явище і 
викликала легкий смуток; 

- муштра чоловіками. Після 7 років дитина вступає у вік розуму, і за її 
виховання береться батько, що нерідко пов’язано з проявами грубощів щоб 
підготувати її до дорослого життя. У цьому віці дитину часто віддавали в іншу 
родину з метою навчання з фінансових міркувань, де її навчали ремеслу або ж 
вона працювала прислугою у родині. Шкільна освіта була доступною лише для 
дітей високого походження та буржуазії.   

Французький історик Ф. Ар’єс [1, с. 373] зазначає, що традиція 
відправляти своїх дітей до годувальниць, що була поширена серед міських 
родин і досягла свого розквіту у XVII ст., спиралась на розповсюджену думку 
про найкращий догляд за дітьми у цю епоху. Дослідник обґрунтовує 
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необхідність цього кроку вірогідністю недостатньої кількості молока у матері 
та неможливістю вигодовування коров’ячим молоком через санітарні умови 
його збирання, а також тим, що тогочасні дитячі пляшечки вимагали від матері 
неабиякої вправності та досвіду. Також Ф. Ар’єс звертає увагу на те, що 
починаючи з XVII ст. у родинах вищих кіл французького суспільства 
відбуваються певні зміни: у сім’ях з’являються ніжні відчуття один до одного, а 
особливо до дітей. Поволі центр родини зміщується на дитину. Велике 
розповсюдження отримали шкільні інтернати, до яких приймали здебільшого 
дітей з вищих кіл. Ці інтернати не зачинялися навіть під час шкільних канікул, 
тобто розлучення дітей з родинами зберігалося і далі. 

З Французькою революцією 1789 р. французьке суспільство змінилося. 
Якщо раніше дітей годувальницям віддавали переважно заможні родини, то із 
зміною суспільного ладу це стало абсолютною потребою для бідних, тому 
жінки або залишалися з дітьми, виконуючи низькооплачувану роботу вдома, 
або віддавали їх доглядальницям в антисанітарні умови і виходили на роботу, 
щоб працювати нарівні з чоловіками та іншими дітьми. 

Враховуючи ці скрутні обставини, уряд запропонував жінкам вихід у 
вигляді ясел, де матері, які працювали, могли годувати та виховувати своїх 
дітей самі, оточити їх турботою та уникнути допомоги годувальниць, адже 
протягом дня матері могли навідуватися в ясла, годувати своїх дітей та 
бавитися з ними. Згодом ця ініціатива була продовжена відомим педагогом 
П. Кергомар, за підтримки якої у Франції були відкриті «материнські школи», 
що окрім догляду за дитиною займаються також і її фізичним, моральним та 
інтелектуальним вихованням. 

Протягом віків дітей у Франції віддавали під опіку інших осіб, що, 
зокрема, привчало їх до самостійності. Діти змалку усвідомлюють і 
сприймають як данину той факт, що їхні батьки працюють і роблять кар’єру, не 
присвячуючи себе повністю їхньому вихованню. Це становить невід’ємну 
частину сімейного виховання у Франції і є французькою традицією, що бере 
свій початок у сивині віків.  
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ЕТНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У РОБОТІ З 
ДЕЗАДАПТОВАНИМИ ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ 

 
Процес підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у сучасних 

умовах, коли у суспільстві розповсюджується негативна тенденція до 
загострення різноманітних конфліктів теж потребує оновлення. Суспільне 
замовлення на активну, толерантну, творчу особистість зумовлює необхідність 
у забезпеченні таких умов підготовки, які сприяють її самореалізації, більш 
повному розкриттю індивідуальних здібностей та можливостей, що можна 
досягти тільки за допомогою здійснення процесу професійної підготовки 
майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах спеціально спроектованого 
професійно-спрямованого освітнього середовища, яке за власними 
характеристиками створює можливості до використання глибин народної 
мудрості та моралі. 

Аналіз наукової літератури з проблеми професійної підготовки майбутніх 
фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю 
показав, що досліджено такі її аспекти: теоретико-методологічні та методичні 
основи соціальної допомоги дезадаптованим дітям та молоді в Україні та за 
кордоном (В. Алексеєва, О. Безпалько, І. Звєрєва, І. Братусь, С. Коношенко, 
Л. Костриця, В. Ніколаєва, Ж. Петрочко, Н. Пихтіна, О. Селіванова, 
В. Тесленко, Н. Щуркова, С. Харченко та ін.); застосування етнопедагогічних 
засобів у вихованні дітей та молоді (Г. Волков, Г. Васякович, Н. Лисенко, 
В. Лаппо, В. Мосіяшенко, М. Стельмахович, С. Стефанюк, П. Черніков та ін); 
теоретичні основи загальної та спеціальної професійної підготовки майбутніх 
соціальних педагогів та працівників до означеного виду діяльності 
(О. Білоліпцева, Л. Горбань, О. Карпенко, А. Кулікова, М. Малькова Л. Міщик, 
Р. Чубук та ін.). Але попри великої кількості ґрунтовних досліджень проблема 
створення освітнього середовища з використанням етнокультурних засобів, що 
забезпечуватиме підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців 
соціальної сфери до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю потребує 
наукового розгляду, що і зумовило необхідність її вивчення. 

Під час обґрунтування концептуальної ідеї проектування професійно-
спрямованого освітнього середовища ми спиралися на положення екологічного 
підходу в межах філософії освіти (Е. Гусинський, Ю. Турчанінова), де поняття 
«освітнє середовище» розглядають як внутрішнє середовище педагогічної 
системи, яке створює зовнішні умови для розвитку особистості [2]. Принцип 
етнізації професійно-спрямованого освітнього середовища підготовки 
майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з деадаптованими дітьми та 
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молоддю ґрунтується на положеннях досліджень (О. Будник, О. Гуренко, 
В. Кукушин, Л. Столяренко та ін.) [3, 4, 5], які доводять необхідність 
врахування у процесі виховання та особливо перевиховання особистості 
важливої характеристики - етнічної належності до певної етнічної спільноти як 
осередку важливих особистісних рис, що забезпечує їй впевненість у власній 
життєспроможності. 

Аналіз досліджень талановитого українського діяча - Г. Ващенка 
дозволяють стверджувати, що виховання українця має ґрунтуватися на двох 
важливих ідеях: на засадах християнської моралі і на здобутках духовності 
українського народу [1]. Як показало узагальнення наукової психолого-
педагогічної літератури з проблеми організації соціального виховання 
дезадаптованих дітей та молоді, одним з ефективних шляхів у роботі з ними є 
організація анімаційної діяльності як умови створення простору для їхнього 
розвитку та позитивної соціалізації. Як засвідчив аналіз сучасних досліджень з 
проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців одними із важливих її 
етапів є засвоєння і відтворення навчальної інформації. Ефективність цих 
процесів залежить від ступеня усвідомлення студентом значущості навчального 
матеріалу у процесі майбутньої професійної діяльності, що дає йому змогу не 
тільки успішно розв’язувати певні навчальні завдання, але й забезпечує 
підґрунтя для його особистісного професійного розвитку (зона актуального 
розвитку). Враховуючи вищезазначене, програмою навчального курсу 
«Етнопедагогіка» для майбутніх фахівців соціальної сфери передбачено 
поступове сходження від засвоєння теоретичних основ етнопедагогічних 
засобів, особливостей їхнього впливу у процесі соціального виховання та 
перевиховання дезадаптованих дітей та молоді, що відбувається у процесі 
опанування лекційного курсу та забезпечує формування мотивації майбутніх 
фахівців до освоєння відповідного різновиду майбутньої професійної 
діяльності, через оволодіння практичними навичками виготовлення та 
вміннями використання різноманітних етнопедагогічних засобів у процесі 
соціального навчання та виховання дітей та молоді, які реалізуються під час 
практичних та семінарських занять і дозволяють сформувати когнітивну та 
практичну готовність до здійснення відповідної професійної діяльності, до 
виконання самостійних індивідуальних науково-дослідних завдань, що 
передбачають створення та реалізацію навчальних проектів та відповідних їм 
сценаріїв заходів з творчого використання етнокультурних засобів у соціальній 
роботі та забезпечують формування особистісної готовності майбутніх 
фахівців. 

Важливим складником професійної підготовки майбутніх фахівців 
соціальної сфери до вищеозначеного виду роботи є виховна діяльність 
куратора, як джерело набуття професійних вмінь шляхом організації 
етнокультурного середовища волонтерсько-наставницької взаємодії. Одним із 
цікавих методів у роботі з дезадаптованими дітьми та молоддю в умовах 
спеціальних установ (з дітьми-сиротами, з дітьми з сімей «зі складними 
життєвими обставинами», з дітьми переселенців тощо) з використанням 
етнокультурних традицій в анімаційній діяльності є проведення 
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етнокультурних свят та майстер-класів з виготовлення оберегів. Оберіг 
призначений для того, щоб створити захисне поле між своїм власником і 
небезпекою, магічно захистити його, зробити невидимим і невразливим до неї. 
У житті дезадаптованих дітей та молоді як раз є велика кількість різноманітних 
небезпек, тому зміст соціальної роботи з виготовлення оберегів є для них 
привабливим заняттям, що дозволяє певною мірою вирішити важливі соціальні 
проблеми (зняти стрес, заспокоїтися, виявити доброту, любов до найближчих 
людей тощо). Серед пропонованої тематики майстер-класів є виготовлення: 
ляльок-мотанок; домовиків; оберегів з запашними лікарськими травами; 
оберегів-вишиванок; оберегів до свят народного календаря тощо.  

Організація великих тематичних етнопедагогічних заходів під час 
виробничої практики дає можливість майбутнім фахівцям соціального профілю 
перевірити власну практичну готовність до використання етнопедагогічних 
засобів у соціальній роботі, визначити їх потенціал у процесі соціального 
виховання. Отже, можливості впливу етнопедагогічних засобів у професійній 
підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованими 
дітьми та молоддю є різноманітними. Вони сприяють більш усвідомленому 
засвоєнню навчального матеріалу, а також забезпечують підвищення 
професійної компетентності студентів. 
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На сучасному етапі розвитку освіти термін «компетентність» широко 
використовується педагогічними працівниками як характеристика результату 
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освітнього процесу. У цьому зв’язку, компетентність характеризується як 
спеціальні структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, що 
набуваються особистістю у процесі навчання.  

У нормативних документах, що регламентують освіту, цей термін 
виступає ключовим у характеристиці мети і результату реалізації освіти, 
підставою для чого виявилися ратифіковані міжнародні документи, що 
регламентують освітню галузь. Якщо компетенція у певній діяльності може 
носити загальний, універсальний характер для всіх виконавців, то 
компетентність є суб’єктивною характеристикою певної особистості, що цю 
діяльність реалізує. Аналіз наукових праць дозволив стверджувати, що 
науковці, якщо не ототожнюють ці поняття, то звертають увагу на 
характеристику особистісної причетності певної особи до того певного кола 
питань, повноважень і прав. Підтримуємо думку науковців, що вважають 
компетентність володінням компетенціями, яка виявляється в готовності і 
здатності особистості до діяльності, в самій ефективній діяльності, ставленні 
особистості до виконуваної діяльності та до її результатів.  

Інтеграція заданих компетенцій (сукупність знань, умінь, навичок, 
способів діяльності, що заздалегідь передбачаються, які особистість отримала в 
процесі навчання, досвіду, життєдіяльності) з психологічними, фізіологічними, 
соціальними властивостями особистості, їх суб’єктивація і реалізація з 
одночасною рефлексією у конкретній ситуації забезпечує компетентність і 
виявляється як компетентність особистості.  

Компетентність – це інтегративна якісна характеристика особистості, яка 
включає різноманітні компетенції (знання, уміння, навички, досвід) у поєднанні 
з емоційно-ціннісним ставленням, мотиваціями, особистісними 
характеристиками та рефлексією, що дозволяє особистості ефективно діяти та 
вирішувати особистісні та суспільні завдання, які виникають у процесі 
життєдіяльності.  

Запровадження компетентнісного підходу виявилося своєрідною реакцією 
професійної освіти на зміни, які відбуваються на ринку праці, що висуває до 
молодих спеціалістів нові вимоги. Такі вимоги науковці трактують і розуміють 
як базові навички (В. Байденко); базисні кваліфікації (А. Новіков); ключові 
компетенції (А. Хуторськой). Характеризуючи компетентність як мету і 
результат підготовки особистості, зокрема й до професійної діяльності, 
поділяємо думку науковців про існування певного розподілу рівнів 
компетентностей на ключові (основні, що є базовими, основоположними для 
життєдіяльності взагалі і професійної зокрема, без яких усі інші не можуть бути 
забезпеченими); загальногалузеві (формують у людини поняття щодо тієї або 
іншої галузі науки, її застосування у життєдіяльності і професійній діяльності); 
предметні (конкретнонаукові, що формують базові знання щодо конкретного 
предмету в процесі навчання та їх застосування у практичній професійній 
діяльності). 

Професійна компетентність виступає метою і результатом професійної 
підготовки особистості, тобто забезпечення її здатності, спроможності і 
готовності до виконання належним чином передбачених професійних функцій. 
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Для цього необхідним є створення оптимальних умов для забезпечення 
ефективності цього процесу, що може реалізовуватися під час спеціально 
організованого процесу професійної підготовки в умовах певного освітнього 
закладу або безпосередньої практичної діяльності, що, незважаючи на більш 
глибокі історичні корені, на сучасному етапі визнається менш оптимальним 
процесом, особливо коли мова йде про формування компетентності.  

Узагальнено можна зробити висновок про те, що професійна 
компетентність визначається як окремий вид компетентності людини, що 
забезпечує її спроможність належним чином ефективно виконувати професійні 
функції. Використання компетентнісного підходу в цьому випадку вможливлює 
моніторинг результату професійної підготовки за умови чіткого визначення 
структурних компонентів професійної компетентності представника конкретної 
професійної галузі, що може бути здійснено лише на підставі ґрунтовної 
характеристики функцій певної професійної діяльності. Отже, професійна 
компетентність фахівців різних професійних галузей має свою специфіку 
відповідно до особливостей виконуваних професійних функцій, тобто у 
представників різних професійних груп різною буде і їхня професійна 
компетентність.  

Професійну компетентність інженера-педагога економічного профілю 
визначаємо як особистісну інтегровану характеристику представника 
інженерно-педагогічної галузі, що завдяки усвідомленим і практично 
опанованим на рівні досвіду діяльності теоретичним загальним, економічним, 
психолого-педагогічним знанням, умінням, навичкам (компетенціям), 
сформованим професійно значущим якостям забезпечує спроможність 
ефективно виконувати професійні функції як в економічній, так і педагогічній 
діяльності з економічної професійної підготовки майбутніх фахівців.  

Зважаючи на визначене співвідношення правової і професійної 
компетентностей, правова компетентність фахівців різних професійних груп 
може бути представлена і схарактеризована як: 

- загальноправова компетентність – компетентність особи, яка не є 
фахівцем, не веде трудової діяльності, але має правову компетентність, 
оскільки як член суспільства  вступає у різні правовідносини; 

- професійно-правова компетентність – компетентність в галузі права 
фахівця, яка проявляється в моменти виконання ним своїх трудових функцій, 
які пов’язані з відповідними нормами, зафіксованими в законодавстві; 

- спеціально-правова компетентність – компетентність фахівців-юристів, 
яка проявляться постійно в процесі виконання своїх трудових обов’язків.  

Отже, спираючись на визначення науковців, зважаючи на особливості 
професійної діяльності інженера-педагога економічного профілю, його правову 
компетентність визначаємо як якісну характеристикою особистості фахівця, що 
передбачає усвідомлене розуміння професійно-правових норм, їхнє дотримання 
під час виконання функцій економічної і економіко-педагогічної діяльності, 
здатність та готовність до удосконалення власного рівня правової 
компетентності. Правова компетентність інженера-педагога економічного 
профілю може характеризуватися як ключова (у цьому разі вона є 
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загальноправовою), базова (для економічної і економіко-педагогічної 
діяльності), а також мати рівень спеціальної (у разі виконання функцій 
відповідно до конкретної посади, яку обіймає інженер-педагог економічного 
профілю). 

Сформованість правової компетентності інженера-педагога економічного 
профілю забезпечується процесом суб’єктивації (внутрішнього усвідомлення) 
існуючої система норм чинного законодавства в галузі освіти, економіки, 
регулювання праці, змісту чинних нормативних актів, норм та стандартів, які 
закріплені в них, формуванням умінь пошуку, аналізу, застосування  положень 
необхідних нормативно-правових актів, які регулюють певні сфери професійної 
діяльності (економічної, економіко-педагогічної).  Забезпечення сформованості 
правової компетентності вимагає спеціально організованого процесу 
формування даної особистісної характеристики майбутнього інженера-педагога 
економічного профілю. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
Для будь-якого суспільства проблема виховання і соціалізації 

підростаючого покоління є однією з найважливіших. Процес соціалізації, як 
відомо, включає як відносно контрольовані, усвідомлені і спрямовані дії на 
людину через систему різноманітних соціальних інститутів, так і спонтанні 
стихійні впливи соціального середовища. 

Новому поколінню робітників і фахівців, що отримали професійну 
підготовку і виховання в системі початкової професійної освіти належить 
включитися в нові, іноді незвичні і нестандартні виробничі стосунки і сама 
праця в умовах його якісного перетворення як у сфері технологічних систем, 
так і в нових умовах управління виробництвом. 

Безповоротний процес поступального розвитку суспільства до 
загальнолюдських цінностей, новому технологічному рівню виробництва і 
виробничих стосунків, незважаючи на усі складнощі і протиріччя, вимагає 
зміни ролі людського чинника ст. системі цих стосунків, незважаючи на усі 
складнощі і протиріччя, вимагає зміни ролі людського чинника ст. системі цих 
стосунків і виробництва. 

Рішення складних соціальних завдань в сучасних умовах можливе лише 
при глибокому осмисленні кожною молодою людиною цілей і суті соціально-
економічних перетворень, критичному засвоєнні вже накопиченого досвіду і 
усвідомленої готовності до творчої перетворюючої діяльності. 

Значне місце в педагогіці сучасної професійної школи займають 
дослідження проблем підвищення інтелектуального і виховного потенціалу 
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продуктивної праці (С.Л. Батишев, Б.П. Данилюк, Н.І. Костенко, М.І. Махмутов 
та ін.). 

Професійний принцип комплектування навчальних груп (на відміну від 
територіально-вікового принципу комплектування класів середньої 
загальноосвітньої школи). 

Через те, що місце навчання учнів та місце проживання часто знаходяться 
один від одного далеко (територіально не пов’язані), часто важко налагодити 
контакти з сім’єю учня. В результаті цього мають місце: обмаль інформації про 
умови становлення особистості учня, методи виховання, що застосовувались, 
відірваність від сім¢ї під час проживання в гуртожитку; 

Мотиви вступу на навчання в ПТНЗ, як правило, не пов’язані з 
отриманням професії, за якою здійснюється навчання (вступають до 
профтехучилища тому, що: найближче від місця проживання ПТНЗ; тут вже 
навчаються друзі, подруги; після закінчення даного ПТНЗ за отриманою в 
ньому професією можна влаштуватися на підприємство, де працюють батьки, 
які домовляться про хороше робоче місце тощо). 

Відсутність інтересу до професії, бажання оволодіти саме цією професією 
через не пов’язаність з нею подальших життєвих планів. Як результат – за три 
роки навчання може виникнути не тільки стійка байдужість до навчання, але і 
до праці взагалі. 

На навчання до ПТНЗ часто вступають учні, інтереси яких в школі не 
проявились чи не були виявлені їх вчителями («сірі мишки»). 

Соціалізація даної частини контингенту учнів ускладнена. Вона не змогла 
закінчитися в школі і ускладнюється в ПТНЗ, оскільки відсутність стійких 
інтересів робить неможливим плинність процесу входження до суспільства 
соціально-значимими шляхами. Дана група учнів, при умові відсутності у них 
інтересів і успіхів у навчанні, несе в собі потенційну загрозу асоціальної 
поведінки, оскільки таку поведінку вони нерідко розглядають як єдино 
можливий спосіб соціалізації. 

Нерідко серед учнівського колективу профтехучилища зустрічаються 
учні, з якими в школі працювали малокваліфіковані вчителі. 

Ці учні не можуть, чи не хочуть, продовжувати навчання в школі, у 
багатьох з них сформоване стійке негативне ставлення як до навчання, так і до 
педагогів. 

Частина контингенту учнів ПТНЗ складають учні з відхиленнями в 
поведінці, яких можна охарактеризувати як «педагогічний брак». 

Якщо в шкільному класі таких учнів 3-5 чоловік, то в силу специфіки тієї 
чи іншої професії чи місця розташування ПТНЗ з них може бути сформована 
вся навчальна група. 

У навчальній групі ПТНЗ зібрані учні з різних шкіл, з якими працювали 
вчителі, що представляють різноманітні наукові школи виховання, що 
відображалось в методах виховання, які вони застосовували. 

Все це спостерігається на фоні загальних прорахунків освіти: 
• відсутність уваги до конкретної людини і знань про неї; 
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• вербальний (словесний) підхід до навчання та виховання і методи, 
пов’язані з ним; 

• заборонно-обмежувальний стиль виховання; 
• відсутність уваги педагогів до розвитку в учнів загальнолюдських рис 

особистості (гідності, достоїнства, порядності, доброти, милосердя тощо); 
• відсутність диференційованого підходу до виховання юнаків та дівчат; 
• фрагментарність, відсутність цілісного підходу до виховання, тобто 

відсутність організованої життєдіяльності учнів у стінах навчального закладу 
(виділялись окремі сторони виховання – естетичне, трудове, моральне та ін.). 

Період навчання в ПТНЗ є важливим для майбутнього професійного 
успіху, оскільки у цих закладах активізується процес соціалізації учня як 
майбутнього фахівця.  

 
Махновський С.С. 

молодший науковий співробітник, 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 
ПРО СТВОРЕННЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА У 

ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 

Перед сучасним вищим навчальним закладом постають важливі завдання 
забезпечення не тільки професійного становлення майбутніх фахівців, але й 
формування в них необхідних професійно-особистісних якостей, здатності до 
аналізу й контролю своєї діяльності та поведінки. Успішному вирішенню цих 
завдань сприяє створення у вищій школі рефлексивного виховного середовища.  

Як установлено в процесі дослідження, поняття «рефлексивне виховне 
середовище» трактується вченими неоднозначно. Зокрема, вони розуміють під 
цим поняттям: 

• систему умов розвитку особистості, що створює для неї можливість 
самодослідження й самокорекції соціально-психологічних та професійних 
ресурсів (А. Бізяєва, Г. Єрмакова); 

• сукупність зовнішніх та внутрішніх педагогічних умов, що 
зумовлюють активне формування культури діяльності особистості, можливість 
самостійного обрання нею цілей, змісту та методів самоосвіти й 
самовиховання, а також відпрацювання уявлень про себе як особистість та 
фахівця (Л. Ільязовя, Л. Соколова); 

• систему умов розвитку особистості, що активізують її можливості до 
самодослідження, самоаналізу, самокорекції власних ресурсів, причому 
основною функцією цієї системи є сприяння виникненню потреби особистості в 
рефлексії як базового механізму її саморозвитку (Т. Гура, А. Деркач).  

З урахуванням різних точок зору науковців визначено, що в дослідженні 
під рефлексивним  виховним середовищем розуміється система педагогічних 
умов, засобів, соціальних та матеріально-предметних чинників, що спонукають 
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студентів до активної рефлексивної діяльності та забезпечують її 
результативність. 

Успішність процесу створення рефлексивного виховного середовища у 
виші значною мірою залежить від цілеспрямованих зусиль в цьому напрямі всіх 
учасників педагогічної взаємодії. З одного боку, чільне місце в розбудові такого 
середовища займають викладачі, які мають прикладати активні зусилля для 
активізації рефлексивних процесів у мисленні й діяльності студентів, їхньої 
взаємодії з іншими людьми. При цьому увага студентів має привертатись не 
тільки на предметний зміст їхньої діяльності, але і на її структуру, тобто 
визначенню, за допомогою яких методів здійснювалась ця діяльність та якою 
мірою вони були ефективними та продуктивними.  

З іншого боку, активними суб’єктами перетворювальної діяльності є 
студенти, які своїми діями можуть змінювати, розширювати, збагачувати 
оточуюче середовище. У свою чергу, позитивні зміни рефлексивного виховного 
середовища сприяють набуттю майбутніми фахівцями нового досвіду 
спілкування, взаємодії з різними людьми, осмисленню різних аспектів 
оточуючої реальності й вияву емоційно-ціннісного ставлення до них. 

Під час проведення наукового пошуку визначено, що рефлексивне 
виховне середовище містить дві складові: соціально-педагогічну та 
матеріально-предметну. Перша з них передбачає забезпечення ефективної 
координації дій усіх учасників педагогічного процесу на основі досягнення між 
ними взаєморозуміння та злагоди, урахування вікових та індивідуальних 
особливостей студентів, спонукання кожного з них до активної рефлексивної 
діяльності. Матеріально-предметна складова рефлексивного виховного  
середовища пов’язана із створенням матеріально-технічного забезпечення 
виховного процесу, зокрема інформаційних ресурсів для здійснення 
рефлексивної діяльності. 

На підставі вищевикладеного зроблено висновок про те, що створення 
рефлексивного виховного середовища у вищому навчальному закладі є 
актуальною потребою сьогодення. 

 
Олійник В.О. 

аспірант кафедри соціальної педагогіки, 
Харківська державна академія культури 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО 

КОЛЕКТИВУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДО 
ПРОФІЛАКТИКИ ЖОРСТОКОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ 

ШКОЛИ ЗАСОБАМИ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Сучасна система навчальної та позанавчальної діяльності у 
загальноосвітніх закладах має широкі можливості для здійснення ефективної 
соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної 
школи, адже професійний, творчий і організаційний ресурс шкільного 
соціально-виховного середовища забезпечує комплексний та систематичний 
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вплив на установки, цінності, орієнтири учнів з метою формування гуманної і 
толерантної моделі учнівської поведінки і взаємодії, заснованої на підтримці та 
повазі у міжособистісних відносинах у процесі спільної діяльності. 

Останніми роками законодавча база України активно розширюється 
нормативними актами, спрямованими на попередження жорстокості стосовно 
дітей та молоді в умовах навчально-виховного середовища школи, в яких 
зазначено, що педагогічні працівники повинні здійснювати інноваційну, 
систематизовану, комплексу та результативну систему профілактики 
зазначених явищ. Але, як показує статистика випадків жорстокості у сучасних 
закладах середньої освіти, шкільні педагоги не завжди готові до виконання 
функцій, які покладає на них держава, часто – через брак спеціалізованої 
соціально-педагогічної підготовки, яка допомогла б: виявляти схильність учнів 
до агресії, жорстокості ти насильства на ранніх стадіях; вчасно визначати учнів, 
що можуть стати кривдниками або жертвами; надавати якісну соціально-
педагогічну допомогу учням, їх сім’ям та іншим об’єктам у процесі зазначеної 
проблеми; розробляти ефективну систему засобів навчальної та позанавчальної, 
зокрема, анімаційної діяльності, з метою соціально-педагогічної профілактики 
жорстокої поведінки учнів основної школи. 

Якісна підготовка педагогів до здійснення профілактичної діяльності є 
актуальною проблемою функціонування сучасних загальноосвітніх закладів, 
адже психолого-педагогічна служба у складі психолога та соціального педагога 
елементарно не встигає вирішувати одночасно усі проблеми поведінки учнів, 
що відхиляється або порушує соціальні норми. Аналіз теоретичних досліджень 
та узагальнення практичного досвіду В.Афанасьєвої, Л.Линник, С.Панченко, 
В.Ролінського, Т.Федорченко показали, що з метою забезпечення педагогів 
високим, або хоча б достатнім рівнем знань, умінь та навичок з попередження 
жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності не 
достатньо розробити та реалізувати окремі засоби або методики підготовки до 
зазначеної діяльності, важливими стає розробка і упровадження комплексу 
засобів формування соціально-педагогічної обізнаності та професійної 
готовності педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу до 
здійснення профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 
анімаційної діяльності. 

На основі аналізу наукових ідей О. Лугової, О. Моляко, В. Сластьоніна та 
ін., готовність педагогів загальноосвітнього навчального закладу до соціально-
педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 
анімаційної діяльності в умовах загальноосвітнього навчального закладу 
визначатимемо як складне, багатоструктурне утворення, що характеризується 
сформованою системою мотивів, знань, умінь, навичок професійної, 
інноваційної, творчої діяльності у роботі з учнями, схильними до жорстокої 
поведінки, розвиненістю професійно-важливих особистісних якостей та 
реалізованістю практично-творчого потенціалу фахівця. До компонентів 
професійної готовності педагогічного колективу загальноосвітнього 
навчального закладу до соціально-педагогічної профілактики жорстокої 
поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності відносимо: 
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мотиваційний, теоретичний та практичний. 
Мотиваційний компонент полягає у формуванні стійкої зацікавленості 

педагогів у здійсненні соціально-педагогічної профілактики жорстокої 
поведінки учнів основної школи; прагненні педагогічного колективу 
поповнювати свої знання з організації інноваційної профілактичної діяльності, 
отримувати нові навички надання ефективної допомоги підліткам, що зазнали 
жорстокості. Даний компонент передбачає наявність установок на взаємодію з 
підлітками, що схильні до жорстокої поведінки, їх найближчим оточенням, 
сформованість певних особистісних якостей фахівців, позитивний емоційний 
настрій на роботу, педагогічний оптимізм. Теоретичний компонент передбачає 
засвоєння педагогами знань стосовно: явища підліткової жорстокості, її видів 
та форм, причин, ознак, характеристик, особливостей, що можуть спричинити 
прояви жорстокості учнів основної школи; норми і відхилення у фізичному, 
психічному, соціальному та інтелектуальному розвитку підлітків; форми, 
методи, засоби та прийоми навчальної та позанавчальної, зокрема, анімаційної 
діяльності з профілактики жорстокої поведінки підлітків у загальноосвітніх 
навчальних закладах. Практичний компонент професійної готовності 
педагогічного колективу характеризується сформованістю соціально-
педагогічних умінь, необхідних для здійснення профілактики жорстокої 
поведінки підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах, до яких відносимо: 
проведення соціально-педагогічної діагностики негативних чинників у 
середовищі загальноосвітнього навчального закладу, що можуть спричинити 
появу та розвиток жорстокої поведінки підлітків; використання засобів 
позанавчальної, зокрема, анімаційної діяльності, спрямованих на недопущення 
негативних поведінкових проявів; побудова конструктивної взаємодії з різними 
суб’єктами соціально-педагогічної діяльності, з найближчим соціальним 
оточенням учнів основної школи.  

Визначення змісту та необхідних компонентів професійної готовності 
педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу до соціально-
педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 
анімаційної діяльності, дозволив розробити комплекс заходів їхньої підготовки 
до зазначеного виду діяльності. 

Мета комплексу засобів - сформувати компоненти мотиваційного, 
теоретичного та практичного складників професійної готовності педагогічного 
колективу загальноосвітнього навчального закладу до соціально-педагогічної 
профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 
діяльності. 

Завдання комплексу засобів: 
– підвищення рівня усвідомлення педагогами важливості соціально-

педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи у 
загальноосвітніх навчальних закладах та своєї ролі як фахівця; 

– ознайомлення педагогів з базовими категоріями проблеми соціально-
педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи; 

– формування вмінь виявлення негативних чинників, що спричиняють 
прояви різних видів жорстокої поведінки учнів основної; 
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– вивчення та аналіз законодавчої бази з питань попередження жорстокої 
поведінки учнів основної школи у загальноосвітніх навчальних закладах; 

– вироблення умінь і навичок підбору та розробки ефективних форм, 
методів та засобів соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 
учнів основної школи у навчальній та позанавчальній діяльності. 

З метою формування теоретичного компоненту готовності педагогів до 
профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної 
діяльності було розроблено лекції, круглі столи, всеобучі тощо. Формування 
практичного компоненту готовності передбачено шляхом проведення 
педагогічних семінарів, тренінгів, конференцій тощо. З метою формування 
мотиваційного компонента професійної готовності педагогів до профілактики 
жорстокої поведінки учнів основної школи засобами анімаційної діяльності 
було організовано: арт-терапевтичні заходи, творчі вечори, відео-лекторії - з 
метою емоційного розвантаження педагогів та формування нових сил для 
здійснення педагогічної справи. 

Отже, результатом упровадження у соціально-виховне середовище  
загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова комплексу засобів 
формування професійної готовності педагогічного колективу до соціально-
педагогічної профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи засобами 
анімаційної діяльності, забезпечило: оволодіння педагогами знаннями з таких 
питань, як: сутність та особливості феномену жорстокості в учнівському 
середовищі; сучасні види та форми прояву жорстокої поведінки, їх індикатори і 
способи виявлення; законодавчі документи щодо превенції жорстокої 
поведінки учнів основної школи у загальноосвітньому навчальному закладі та 
захист підлітків, які стали жертвами жорстокого поводження; різновиди форм, 
методів та засобів соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки 
учнів основної школи засобами анімаційної діяльності. Також упровадження 
зазначеного комплексу засобів забезпечило формування у педагогів необхідних 
умінь та навичок: аналізу змісту та особливостей використання законодавства 
щодо захисту підлітків від насильства та жорстокого поводження; раннього 
виявлення жорстокості у поведінці; планування програм та заходів 
профілактики жорстокої поведінки учнів основної школи; розробки та 
використання анімаційних форм, методів та засобів соціально-педагогічної 
профілактики зазначеної проблеми. 

 
Подчерняєва Н.Д. 

аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

 
РОЛЬ ШКІЛЬНОГО ЄВРОКЛУБУ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ 
МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 
На сучасному етапі становлення громадянського суспільства та інтеграції 

України до загальноєвропейського співтовариства дедалі більшої гостроти 
набуває проблема формування культури міжнаціонального спілкування [6, с. 3]. 
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Аналіз сьогоднішнього стану культури міжнаціонального спілкування свідчить 
про важливість посилення уваги до цієї актуальної проблеми саме в старшому 
шкільному віці, коли відбувається активний процес формування духовно-
моральних ідеалів, комунікативної культури, якостей людини із 
загальнопланетарним мисленням. У процесі міжетнічного спілкування важливе 
місце посідає культура – духовно-моральна, комунікативна, естетична, 
культура поведінки, екологічна [5, с. 2]. Молодь розширює свої контакти через 
спілкування у соціальних мережах, на зміну клубам інтернаціональної дружби 
(КІД) приходять клуби інтернет-дужби, євроклуби, які є однією з найбільш 
ефективних форм позакласної роботи, яка сприяє засвоєнню учнями 
європейської тематики як нового виміру [3, с. 57]. 

Проблема формування культури міжнаціонального спілкування, її місце й 
роль у теорії та практиці національних відносин знайшла методологічне і 
теоретичне обґрунтування в працях О. Антонюка, І. Беха, О. Болдецької, 
І. Вілчинської, В. Демчика, М. Стельмаховича, М. Шимановського, М. Фурси, а 
також у закордонних концепціях мультикультурного навчання та виховання 
Д. Бенкс, міжкультурної освіти П. Бателаан, В. Ніке, міжкультурної комунікації 
М. Беннет, Е. Хол, Д. Хупс, глобальної освіти Д. Боткін, Р. Хенви [8]. Важливо 
відзначити внесок вітчизняних науковців у вивчення та висвітлення питань 
євроінтеграції (П. Вербицька, С. Коберник, Н. Кузьміна, О. Овчарук, 
Ф. Степанов), організації діяльності євроклубів (Н. Голосова, П. Кендзьор, 
А. Кирпа, Н. Маркусь, Л. Паращич), ролі дитячих громадських організацій у 
формуванні навичок соціального лідерства (О. Арутюнян, С. Диба, 
О. Пахомова) [1, с. 17]. 

Мета статті полягає у розкритті ролі шкільного євроклубу у формуванні 
культури міжнаціонального спілкування старшокласників. 

Європейські клуби зародилися в Португалії у 80-ті роки минулого 
століття. Ідея їх створення належить Маргариті Белард, національному 
координатору програми «Європейський вимір в освіті». Саме вона визначила, 
що європейські клуби – це центри діяльності у сфері європейської освіти; вони 
сформовані на підставі пропозицій, поданих початковою та середньою 
школами, відповідно до конкретної ситуації та їхніх можливостей; членство в 
клубах не є обов’язковим для всіх учнів і вчителів. Перші українські євроклуби 
були створені у 1995 році та з часом поширили свою діяльність у різних 
регіонах України як серед учнів, так і серед студентів [4, с. 6]. П. Кендзьор 
визначає євроклуб як об’єднання групи однодумців, які зацікавлені 
європейською тематикою, поглиблюють свої знання про Європу та європейську 
інтеграцію і поширюють інформацію, що стосується цієї теми, у навчальному 
закладі та місцевій громаді. Діяльність євроклубу можлива у формі позакласної 
роботи на базі навчального закладу (наприклад, гурток, секція), молодіжної 
неурядової організації, інтеграційного середовища для співпраці декількох 
навчальних закладів, що розташовані в одному населеному пункті, районі чи 
мікрорайоні [2, с. 6-7]. 

Серед завдань євроклубів одне із чільних місць посідає пізнання Європи, 
починаючи із власного краю як європейської території. Вивчення звичаїв і 
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традицій народів Європи допоможе чітко позиціонувати власну етнічну 
культуру. Шляхом пошуку інформації відбувається підвищення загального 
інтелектуального рівня учнів. У членів євроклубу формуються установки до 
лідерства, прийняття відповідальності, застосування критичного мислення. 
Популяризація європейських цінностей допомагає подолати стереотипи 
негативного ставлення до сусідніх народів, із якими точилися криваві війни 
протягом багатьох століть [7, с. 18]. Джон Мак Кормік  у своїй праці 
«Розуміння Європейського Союзу» зазначає, що у народів Європи є дуже 
багато того, що їх розділяє – у них бракує спільної історії – і при цьому вони 
сьогодні налагоджують взаємовигідну співпрацю, долаючи шкідливі 
стереотипи міжнаціональної ворожнечі [9]. 

Залучення старшокласників до участі у міжнародних проектах стимулює 
у них позитивну мотивацію до опанування культурою міжнаціонального 
спілкування.  

Євроклуб не тільки створює сприятливу атмосферу для засвоєння знань 
(бо немає традиційних уроків, ніхто не примушує бути членом євроклубу і 
можна впливати на те, що відбувається), але й підвищує мотивацію до набуття 
специфічних знань про культурні особливості, систему цінностей власного та 
інших етносів, що входять до складу української нації; правові основи 
міжнаціонального спілкування; правила та норми спілкування у 
багатонаціональному колективі; методи запобігання конфліктним ситуаціям у 
стосунках представників різних етносів. 

У добу глобалізації ефективне спілкування є одним з головних вмінь 
кожної людини. Тут обов’язковим елементом стає не тільки знання іноземних 
мов, але й розуміння відмінностей культур інших країн, здобуття 
комунікативних, інтелектуальних, організаторських умінь культури 
міжнаціонального спілкування. 

Робота в групі вчить співпрацювати і спільно приймати групові рішення. 
А це означає вивчення норм поведінки у групі, виявлення таких особистісних 
якостей, як етнічна і національна гідність, комунікабельність, товариськість, 
тактовність, емпатія, толерантність, які характеризують культуру 
міжнаціонального спілкування старшокласників.  

Формування культури міжнаціонального спілкування старшокласників, 
що включає різні компоненти і якості, можливе при особливій ролі шкільних 
євроклубів, тому що саме у старшому шкільному віці закладаються ціннісні 
установки й орієнтації, накопичується особистий досвід спілкування у великих 
і малих групах однолітків. Ідея діяльності євроклубів за два десятиліття довела 
свою актуальність і життєздатність у різних країнах Європи. Вона захоплює 
молодь, стимулює ініціативу і творчість, виховує любов до власної культури і 
повагу до інших народів. 

У подальших роботах можливий розгляд сутнісного розуміння й 
структурних компонентів поняття “культура міжнаціонального спілкування”. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ ЮНАКІВ У ЦЕНТРАХ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 
 На сучасному етапі одним із головних завдань центрів соціальної 
реабілітації стає формування соціальної суб’єктності своїх клієнтів. Особливо 
актуальним дане завдання є для юнаків-вихованців зазначених соціальних 
установ, оскільки у своїй більшості вони мають високий рівень соціальної 
деривації, яка виступає бар’єром на шляху засвоєння соціальних норм, 
формування соціальних ролей, необхідних для адекватного сприйняття 
соціальної дійсності, її оцінки та прийняття свідомих рішень у конкретних 
ситуаціях. 

Звернення до соціальної суб’єктності, як зауважує А. Рижанова, 
зумовлене піднесенням індивідуальності в культурі інформаційного 
суспільства. Гармонізувати індивідуальність аби вона не перетворилася на 
примітивний егоїзм, споживацтво можливо через цілеспрямовану актуалізацію 
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соціальних потреб індивіда (людини, групи, соціуму), вдосконалення його 
соціальності, усвідомлене спрямування ним власної активності на зовнішнє – 
соціальне середовище, отже, через соціальну суб’єктність.  

Соціальна суб’єктність індивідів формується у процесі соціального 
виховання, тому проблеми депривованих юнаків-вихованців центрів 
реабілітації, на нашу думку, можуть бути частково вирішені завдяки реалізації 
соціальних програм їх підготовки  до незалежного життя в соціумі. 

Нині в Україні розроблено та впроваджено декілька навчальних програм, 
провідна мета яких сприяти депривованій молоді в оволодінні життєвими 
навичками та здорового способу життя, розвивати правову, екологічну 
культури. При цьому сучасна практика свідчить, що програми навчання 
життєвим навичкам для дітей, підлітків та молоді можуть бути або як  
факультативний курс, або додатковими компенсаторними заняттями.  

Зокрема, на особливу увагу заслуговує інтегрований курс „Культура 
життєвого самовизначення”. Його розробку було ініційовано громадською 
організацією Християнський дитячий фонд (нині Український фонд 
„Благополуччя дітей”) і підтримано Представництвом Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) в Україні. Культура життєвого самовизначення розглядається як 
активне визначення людиною своєї позиції стосовно суспільної системи 
цінностей (моральних, соціальних, комунікативних, естетичних, професійних 
тощо), що дає їй змогу виявляти й утверджувати себе в різних життєвих 
обставинах. Тому метою курсу „Культура життєвого самовизначення” є 
формування у дітей життєвих навичок соціальної компетентності – базису для 
адаптивної та позитивної поведінки, які дозволяють людині адекватно 
виконувати норми і правила, прийняті в суспільстві, ефективно вирішувати 
проблеми повсякденного життя. У змісті курсу зроблено акцент на формуванні 
таких життєвих навичок, як комунікація (спілкування), ухвалення рішень, 
критичне і творче мислення, управління емоціями, стресами та конфліктними 
ситуаціями, розпізнавання та формування цінностей. 

Спеціально для роботи з вихованцями центрів соціально-психологічної 
реабілітації та учнями випускних класів інтернатних закладів Державним 
інститутом проблем сім’ї та молоді (нині Державний інститут розвитку сім’ї та 
молоді) за сприяння Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
розроблена навчальна програма та навчально-методичне забезпечення 
спецкурсу „Формування навичок самостійного життя”. Завдання спецкурсу – 
допомогти вихованцям повірити в себе, розкрити й розвинути позитивний 
особистісний потенціал, прагнення самореалізуватися, сформувати досвід 
самостійного ухвалення рішень. Програма спецкурсу містить 11 модулів, серед 
яких: „Який я?”, „Школа успішного спілкування”, „Запобігання конфліктам, 
поведінка у конфліктних ситуаціях”, „Опановуємо соціальні ролі”, „Як зробити 
правильний вибір професії”, „Статеві особливості та культура взаємин між 
юнаком і дівчиною”, „Що потрібно знати про сімейно-шлюбні стосунки”, 
„Відповідальне батьківство”, „Секрети домашньої економіки” та „Як зробити 
дозвілля змістовним і цікавим”. На вивчення кожного модуля відводиться від 1 
до 7 годин, загалом 37. До викладання навчального курсу можуть бути залучені 
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вчителі, вихователі, психологи та соціальні педагоги інтернатних закладів та 
соціальних установ, а також спеціалісти ЦСССДМ.  

На розвиток життєвих перспектив, а також сприяння більш злагодженому 
перебігу адаптаційних процесів депривованого юнацтва спрямована 
комплексна тренінгова програма О. Кізь „На порозі самостійного життя”. 
Виходячи з розуміння, що життєва перспектива – це динамічне утворення, яке 
відображає потенційні можливості розвитку особистості та є способом 
конструювання індивідом свого близького і віддаленого майбутнього, О. Кізь у 
своїй програмі акцентувала увагу на необхідності активізації психологічних 
засад розвитку самосвідомості вихованців державних інституцій. Формою 
проведення занять автором  обрано соціально-психологічний тренінг, який 
являє собою не лише активну форму навчання, а й має великі потенційні 
можливості в активізації процесів самовизначення вихованців. 

Заслуговує на увагу програма Л. Канішевської „Виховуємо соціально 
зрілу особистість”, основними завданнями якої є: 1) надання допомоги 
вихованцям в усвідомленні світу соціальних відносин; 2) ознайомлення 
старшокласників із сутністю соціальних ролей: громадянина, майбутнього 
фахівця, майбутнього сім’янина; 3) сприяння формуванню адекватного бачення 
життєвої перспективи, життєвих цілей і планів особистості; 4) розвиток 
комунікативних умінь та навичок щодо конструктивного вирішення 
конфліктних ситуацій; 5) формування вмінь самостійно будувати власне життя 
в мінливих економічних і соціальних умовах; 6) сприяння саморозвитку 
вихованців. Програма розрахована на 75 годин і складається з чотирьох 
модулів: „Я – громадянин України”, „Я серед інших”, „Я – майбутній 
фахівець”, „Я – майбутній сім’янин”. 

Слід зазначити, що такі курси і програми добре інтегруються як у 
навчальний процес, так і в позанавчальну виховну роботу. Розроблені теми – 
цікавий та змістовний матеріал для роботи соціального педагога спільно з 
психологом, вихователями та вчителями, а також спеціалістами ЦСССДМ, 
працівниками різних державних органів і недержавних організацій, які 
опікуються проблемами соціально депривованих дітей.  

Аналіз проблем соціально депривованих юнаків-вихованців центрів 
реабілітації свідчить про гостру необхідність пошуку шляхів удосконалення 
системи ґендерного виховання, яке повинно здійснюватись за рахунок 
обмеження дії ґендерних стереотипів та упереджених поглядів на розвиток 
людини щодо її статевої приналежності, розробки конкретних програм 
усунення викривлень в ґендерній соціалізації дітей. Підґрунтям просвітницької 
роботи з ґендерного виховання має бути інтеграція людинознавчих знань 
(переважно психологічних, педагогічних, етичних) та особистісно орієнтований 
підхід, який  допоможе зростаючій особистості переосмислити – 
інтелектуально та емоційно – негативний досвід батьківської сім’ї. Вважаємо, 
що розуміння нових ґендерних ролей та настанов є однією з вирішальних умов 
гармонії у взаєминах між чоловіком та жінкою. Тому впровадження   новітніх 
технологій (створення Центру ґендерних студій, Школи ґендерної рівності 
тощо) має передусім практичне значення для вирішення проблеми формування 
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соціальної суб’єктності вихованців, оскільки сприяє більш згладженому 
перебігу адаптаційних процесів та усвідомленню юнаками специфіки 
особистісної позиції у сфері ґендерної поведінки як передумови формування 
майбутнього громадянина та сім’янина.  

Цілком очевидно, що діяльність соціального педагога з підготовки 
підлітків до самостійного життя після перебування в центрі реабілітації є 
важливою складовою загальної соціально-педагогічної роботи у напрямі 
формування соціальної суб’єктності вихованців. Ця діяльність є досить 
різноманітною, проте її домінантою має бути така пріоритетна технологія як 
реінтеграція вихованців у широкому розумінні цього процесу. Ж. Петрочко 
зазначає, що така діяльність має здійснюватись відповідно до наступних 
переконань: потрібно використати всі шанси повернути дитину в родинне 
оточення; готувати дітей до створення власної сім’ї та адекватного виконання 
батьківських функцій; успішність подальшої соціалізації вихованця 
інтернатного закладу значною мірою залежить від використання можливостей 
його реінтеграції у сімейне середовище.  

Отже, аналіз наукових досліджень, присвячених особливостям організації    
процесу соціального виховання в центрах соціальної реабілітації, свідчить про 
наявність значного накопиченого досвіду, який доцільно використати для 
формування соціальної суб’єктності депривованого юнацтва. 

 
Порохня Л.А. 

викладач кафедри соціальної педагогіки, 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

 
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЩОДО РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В УЧНІВСЬКОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ 

 
У сучасній психолого-педагогічній літературі виокремлюють такі стилі 

соціально-педагогічної діяльності в конфліктній ситуації: конкуренція 
(суперництво), уникнення, пристосування, співробітництво, компроміс. 
Зрозуміло, що за певних умов соціальний педагог має бути готовим 
використати ту чи іншу стратегію або їх комбінацію. 

Так, на наш погляд, стратегія конкуренції є не зовсім прийнятною в 
соціально-педагогічній практиці. Дійсно, як зазначає Н. Бутенко, систематичне 
використання стратегії конкуренції може призвести до виникнення в 
оточуючих почуття відчуженості, втрати тісних емоційних стосунків, 
блокування активності учнів щодо розвитку їхньої самостійності, самоповаги. 

Найкориснішою стратегія суперництва виявляється у випадках, коли: 
– результат є дуже важливим для соціального педагога, він впевнений 

та знає, що впровадження його рішення значно поліпшить ситуацію; 
– соціальний педагог має кращі можливості для прийняття і 

запровадження відповідного рішення; 
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– рішення, іноді нестандартне, потрібно прийняти та виконати дуже 
швидко; 

– відсутність іншого вибору, необхідність миттєвого реагування; 
– стан розгубленості, відсутність часу на пошук іншої стратегії. 
Зрозуміло, що стратегія уникнення не може сприяти розв’язанню 

конфліктної ситуації в учнівському середовищі та може бути прийнятною в 
разі: 

– соціальний педагог не хоче витрачати сили на розв’язання 
проблеми, яку не вважає важливою для себе; 

– особливості партнерської позиції, брак інформації стосовно суті 
конфліктної ситуації, її напруженість.  

Стратегію уникнення доцільно застосовувати соціальному педагогові в 
форматі міжособистісних конфліктних ситуацій в учнівському середовищі, 
котрі  виникають через суб’єктивні емоційні причини.  

Якщо конфліктні ситуації в учнівському середовищі виникають на 
об’єктивній основі, то соціально-педагогічна діяльність з використанням вище 
зазначених стратегій  можуть виявитися неефективними, оскільки спірна 
проблема зберігає своє значення, причини, що її породили, самі собою не 
відпадають, а ще лише заглиблюються. 

Стратегія пристосування може мати негативні наслідки для розвитку 
особистості соціального педагога через можливості втрати почуття самоповаги, 
погіршення взаємин. Соціальний педагог може втратити можливість впливати 
на ситуацію, відстоювати свої погляди, цінності.  

Ця стратегія є прийнятною за таких умов: 
– соціального педагога не хвилює результат подальшого розвитку 

конфліктної ситуації в учнівському середовищі; 
– для соціального педагога  важливіше зберегти гарні стосунки в 

учнівському середовищі, ніж розпочинати боротьбу за самоствердження сторін; 
– наявність переконання соціального педагога, що для учнів буде 

корисніше самостійно розв’язати  конфліктну ситуацію, ніж самому втрутитися 
у динаміку  конфліктної ситуації. 

Пристосування може використовуватися соціальним педагогом при 
будь-яких конфліктних ситуаціях в учнівському середовищі. Необхідно 
зазначити, що пристосування як стратегія поведінки соціального педагога у 
конфліктних ситуаціях серед учнів може виявитися і малоефективним коли 
учні охоплені відчуттям образи і роздратування, не хочуть відповідати один 
одному доброзичливою взаємністю, а їх інтереси та цілі не піддаються 
згладжуванню і узгодженню. 

Співробітництво як спосіб подолання та розв’язання конфліктних 
ситуацій у соціально-педагогічному плані є найефективнішим, проте звернення 
до нього потребує значно більше часу та зусиль, ніж інші стратегії. У 
соціально-педагогічній діяльності запровадження стратегії співробітництва 
ускладняється тим, що учень не завжди може взаємодіяти з соціальним 
педагогом у форматі „рівний-рівному”. Тому соціальному педагогові необхідно 
не лише самому прагнути взаємодії, а й створювати умови  для залучення учнів 
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до цього процесу, подолання їхнього опору або невміння чи небажання 
взаємодіяти конструктивно.  

Стратегія співробітництва буде найдоцільнішою в таких ситуаціях: 
–  розв’язання конфліктної ситуації є справою важливою для обох 

сторін; 
– між соціальним педагогом і учнями  встановлені або можуть бути 

встановлені тісні, тривалі, взаємозалежні стосунки; 
– соціальний педагог має час на розв’язання конфліктних ситуацій, 

що виникають в учнівському середовищі; 
– обидві сторони добре обізнані з проблемами, потребами та 

інтересами партнерів із взаємодії, прагнуть досягти найкращого результату. 
Компроміс як стиль розв’язання соціальним педагогом конфліктних 

ситуацій в учнівському середовищі передбачає відмову від досягнення 
значущих для особистості результатів. Поступаючись своїми інтересами 
особистість не заявляє про себе як про рівноправного партнера у взаємодії, 
принижує себе в очах іншого співрозмовника, який не завжди спроможний 
оцінити цей альтруїзм. 

Проте стиль компромісу може бути корисним за умови: 
– соціальний педагог прагне швидше розв’язати проблему, але в 

нього немає часу на подолання опору конфліктуючих учнів; 
– соціального педагога може задовольнити часткове розв’язання 

проблеми. 
Стратегія компромісу означає готовність учасників конфліктної ситуації 

до врегулювання розбіжності на основі взаємних поступок, досягнення 
часткового задоволення своїх інтересів. Цей стиль в однаковій мірі припускає 
активні і пасивні дії як індивідуального, так і колективного характеру. Стиль 
компромісу характеризується тим, що дозволяє, хоча і частково, задовольнити 
домагання кожної із конфліктуючих сторін. 

Узагальнюючи вище наведене зазначимо, що будь-яка стратегія 
поведінки соціального педагога щодо розв’язання конфліктних ситуацій в 
учнівському середовищі ефективна лише у відповідних ситуаціях. Соціальний 
педагог має вміти успішно користуватися кожною з них, ураховуючи конкретні 
обставини. Соціальному педагогу необхідно вміти поступатися, йти на 
розумний компроміс, встановлювати партнерські стосунки, відстоювати власну 
позицію. Причому соціальний педагог має розширювати репертуар власних 
стратегій поведінки під час розв’язання конфліктних ситуацій в учнівському 
середовищі. 

На наш погляд, особливістю соціально-педагогічної діяльності щодо 
розв’язання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі є врахування 
професійних знань і вмінь та  особистісно-соціальна активність соціального 
педагога, яку він виявляє у реалізації найбільш ефективних і доцільних форм 
взаємодії з вихованцями. 

Слід запобігати однобічності в поглядах соціального педагога щодо 
вибору засобів впливу на учнів, прийомів розв’язання конфліктних ситуацій, 
можливостей використання різноманітних стратегій та відповідних стилів 
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поведінки: конкуренція або суперництва, уникнення, пристосування, 
співробітництва, компромісу. 

 
Сосюра М.О. 

аспірант кафедри соціальної педагогіки, 
Харківська державна академія культури 

 
ФОРМУВАННЯ СОЦАЛЬНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ У 

ЦЕНТРАХ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 

Формування у підростаючого покоління соціальної суб’єктності є 
важливим завданням сучасного суспільства, що призводить до пошуку шляхів 
забезпечення формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, які опинилися 
в складних життєвих обставинах (СЖО). 

Проведений аналіз філософської, соціологічної, психологічної, соціально-
педагогічної літератури щодо визначення й характеристики суб’єктності як 
соціальної якості особистості дозволив визначити «соціальну суб’єктність» як 
інтегративну характеристику людини, яка виявляється в її ціннісних 
орієнтаціях, стратегічному життєвому виборі, соціально творчій 
самодіяльності, цілеспрямованій соціальній активності та відповідальності. 
Визначено компоненти соціальної суб’єктності: мотиваційно-ціннісний – 
сформована система соціальних цінностей, наявність мотиву діяльності та 
здатність до ініціації активності; зацікавленість у результатах власної 
діяльності; особистісний – розвиток таких соціальних якостей як ініціативність, 
самостійність, активність, відповідальність, цілеспрямованість, творчість; 
готовність до діяльності щодо реалізації власної стратегії самореалізації; 
когнітивно-поведінковий – здатність до самопізнання, активна діяльність у 
різних сферах життя, саморегуляція поведінки, здатність впливати на інших 
суб’єктів. Схарактеризовано рівні прояву соціальної суб’єктності особистості: 
особистісний, груповий та суспільний, відповідно до визначених компонентів. 

Проведений аналіз праць З. Кияниці, Ж. Петрочко, І. Пеші, М. Соляник 
дозволяє визначити неповнолітніх, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, як  категорію дітей віком від 14 до 18 років, які ведуть 
загрожуючий здоров’ю спосіб життя, не виконують відповідних віку 
соціальних ролей, порушують моральні і правові норми, не усвідомлюючи своєї 
відповідальності, тобто неспроможні в повній мірі бути суб’єктами власної 
життєдіяльності та не мають необхідних умов для прояву соціальної 
суб’єктності. 

Неповнолітні, які опинилися в СЖО, мають низку соціально-педагогічних 
проблем (несформоване позитивне відношення до цінностей і норм у 
суспільстві, асоціальні поведінкові прояви, порушення соціальних зв’язків, 
непідготовленість до самостійного життя, невпевненість у власних силах,  
пасивна життєва позиція тощо), які вони не в змозі подолати самостійно, що 
заважають їм бути суб’єктами своєї життєдіяльності та зумовлюють 
необхідність формування їхньої соціальної суб’єктності . 



  80

На основі проведеного аналізу теоретичних досліджень (Т. Алексєєнко, 
В. Аніщенко, Г. Балл, В. Кремень, Л. Гриценко О. Пахомова, О. Рассказова, 
Ю. Журат), з’ясовано, що процес формування соціальної суб’єктності 
неповнолітніх необхідно розглядати як одне із завдань соціального виховання, 
що забезпечує засвоєння і відтворення індивідом соціального досвіду, 
комфортне і гармонійне входження особистості до життя суспільства. При 
цьому процес формування суб’єктності залежить від уже здобутого людиною 
досвіду, її мотивації та здібностей, які, з часом, відіграють усе більшу роль у 
самостійному визначенні людиною своєї моделі поведінки та діяльності в 
конкретних ситуаціях. 

Формування соціальної суб’єктності неповнолітніх визначено як 
спеціально організований, цілеспрямований процес активізації суб’єктного 
потенціалу особистості, що забезпечує усвідомлення і прийняття соціальних 
цінностей, визначення цілей і способів діяльності з покращення власної 
життєвої ситуації, формування соціальних якостей (цілеспрямованість, 
самостійність, активність, відповідальність), залучення до активної участі у 
суспільно-корисній діяльності з метою здобуття позитивного суб’єктного 
досвіду. 

У зв’язку з неспроможністю неповнолітнього у СЖО власними силами 
долати проблеми, відсутністю допомоги з боки сім’ї, цю функцію повинні взяти 
на себе інші соціальні інститути. З’ясовано, що особливе місце у системі 
захисту неповнолітніх посідають державні та недержавні центри реабілітації, 
які сприяють забезпеченню реалізації порушених прав дитини, здійснюють 
соціальний захист, надають комплекс соціальних послуг, забезпечуючи  
соціальну адаптацію, реабілітацію, корекцію та виховання неповнолітніх. 
Визначено, що перебування неповнолітнього у центрі реабілітації допомагає 
йому повернутися до нормальної життєдіяльності, тобто почати систематично 
відвідувати заклади освіти, працевлаштуватися, планувати майбутнє, позитивно 
впливати на своє життя та соціальне середовище, виявляти інтерес до процесів, 
які відбуваються в країні та суспільстві, як результат – перетворитися із 
споживача соціальних послуг в активного суб’єкта життєдіяльності. 

Аналізуючи досвід роботи центрів реабілітації та власний практичний 
досвід роботи у реабілітаційному центрі, визначили, що одним із шляхів 
забезпечення процесу формування соціальної суб’єктності неповнолітніх, які 
опинилися в СЖО, є соціально-педагогічний супровід як системний, 
неперервний, комплексний процес цілеспрямованої соціально-педагогічної 
допомоги дитині, спрямований на розкриття її індивідуальних особливостей та 
потенційних можливостей; корекцію відхилень у розвитку; забезпечення його  
права самостійно здійснювати свій вибір і нести за нього відповідальність. У 
процесі супроводу, долаючи СЖО, особистість проявляє свою суб’єктну 
позицію, активізує соціальні якості (цілеспрямованість, самостійність, 
відповідальність, ініціативність) та набуває позитивного суб’єктного досвіду.  

Розроблено модель соціально-педагогічного супроводу формування 
соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрі реабілітації як схематичне 
відображення процесу, спрямованого на підвищення рівня сформованості 
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соціальної суб’єктності неповнолітніх. Розроблена модель включає цільовий 
(мета та завдання діяльності), координаційно-управлінський (суб’єкти та 
об’єкти впливу), змістово-технологічний (передбачає етапи соціально-
педагогічного супроводу неповнолітнього: діагностико-прогностичний, 
реалізаційний, активно-діяльнісний, оцінювальний) та діагностико-
результативний блоки. 

На підставі визначених критеріїв і показників сформованості соціальної 
суб’єктності неповнолітнього (мотиваційно-ціннісного: визнання та 
усвідомлення соціальних цінностей; особистісного:  розвиненість соціальних 
якостей як цілеспрямованість, соціальна активність та відповідальність, 
здатність до саморегуляції поведінки та активна учать у подоланні СЖО; 
когнітивно-поведінкового: участь у суспільно-корисній діяльності, адекватні 
взаємовідносини із соціальним оточенням, дотримання здорового способу 
життя), визначених рівнів (високого, середнього та низького) проведено 
діагностику сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрах 
реабілітації. Аналіз отриманих результатів дозволив констатувати значні 
позитивні зрушення у сформованості соціальної суб’єктності неповнолітніх за 
мотиваційно-ціннісним критерієм у Е групі, ніж у К (Е - 54,9%, К - 31,4 %), 
виявлення статистично значущих відмінностей високого рівня сформованості 
за особистісним критерієм в Е (Е - 39,5%,  К - 22,4%), збільшення показників 
високого рівня за когнітивно-поведінковим критерієм (Е - 32,2%, К - 10,6%). 

Позитивні зрушення у рівнях сформованості соціальної суб’єктності в Е 
групі порівняно К групою засвідчили ефективність впливу розробленої моделі 
формування соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації на 
сформованість даного особистісного феномену. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування 
соціальної суб’єктності неповнолітніх у центрах реабілітації. Перспективи 
подальшої роботи вбачаємо в пошуку шляхів використання потенціалу різних 
соціальних закладів у формуванні соціальної суб’єктності неповнолітніх, 
забезпеченні підготовки суб’єктів реабілітаційного роботи до запровадження 
соціально-педагогічного супроводу тощо. 

 
Стаканков А.В. 

кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціально–правових дисциплін та менеджменту освіти, 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

 
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ В СУЧАСНІЙ 

ШКОЛІ 
 

 В умовах українського національно-культурного відродження, створення 
нової системи виховання й освіти особливого значення набуває проблема 
формування духовної особистості, її високої культури, усвідомлення своєї  
громадянської гідності, права на суверенне життя в цивілізованому світі. 
Однією із сторін всебічно розвиненої особистості є наявність у неї високої 
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культури поведінки. Здатність людини розуміти норми моралі і законів та 
відповідним чином поводитись не є вродженою. Ці якості формуються під 
впливом виховних заходів, у спілкуванні людини з іншими людьми, у процесі її 
участі в різних видах діяльності. 

Соціально-економічна ситуація початку ХХІ століття не сприяє 
формуванню належного морального середовища для виховання дітей і молоді в 
суспільстві. Несприятливе побутове оточення, важке матеріальне становище 
сімей і погіршення на цьому ґрунті сімейних стосунків, недоліки в організації 
шкільного виховання і скорочення позашкільних закладів – все це призводить 
до збільшення  кількості дітей і підлітків, поведінка яких виходить за межі 
моральних і правових норм. Швидко змінюється кількість підлітків, які не 
вчаться і не працюють. Зростає дитяча злочинність. У зв’язку з цим великого 
значення набуває правове виховання. 
 У педагогічній літературі правове виховання довгий час не розглядалось 
як окремий вид виховання. Його традиційно пов’язували з ідейно-політичним, з 
формуванням політичної культури, з моральним вихованням. І це цілком 
зрозуміло, бо право тісно пов’язане з мораллю і відіграє велику роль у 
політичному і соціальному розвитку суспільства.. Лише в останній час 
з’явились праці, в яких правове виховання розглядається як окремий напрям у 
системі виховання. 
 У сучасній педагогічній та юридичній літературі існують різні визначення 
поняття  «правове виховання». Але найбільш повне визначення правового 
виховання, на наш погляд, дав В.О. Котюк, який вважає, що правове виховання 
– це цілеспрямована, послідовна, систематична діяльність держави і її органів, а 
також громадських об’єднань і організацій для формування певної системи 
правових знань, умінь і навичок, правового мислення, правових почуттів – 
почуття права, законності, почуття поваги до тих соціальних цінностей, які 
регулюються й охороняються правом і законодавством. 

Більшість дослідників визначають шість основних завдань правового 
виховання: 1) озброєння учнів знаннями законів, підвищення їхньої юридичної 
обізнаності, систематичне інформування їх про актуальні питання права; 
2) формування у учнів правової свідомості як сукупності правових  уявлень, 
поглядів, переконань і почуттів, що визначають ставлення особистості до вимог 
закону, регулюють її поведінку в конкретній правовій ситуації; 3) формування у 
учнів поваги до держави і права, розуміння необхідності додержуватись вимог 
законів; 4) вироблення в учнів навичок і умінь правомірної поведінки; 
5) формування в учнів нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності, 
прагнення взяти посильну участь у боротьбі з цими негативними  явищами, 
вміння протистояти негативним впливам; 6) подолання в правовій свідомості 
хибних уявлень, що сформувалися  під впливом негативних явищ життя. 

Ми цілком поділяємо таку точку зору. Разом з тим окремі завдання, на 
наш погляд, дублюють одне одного. Скажімо, такі завдання, як озброєння учнів 
знаннями законів, підвищення їх юридичної обізнаності, систематичне 
інформування їх про актуальні питання права; формування  в учнів правової 
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свідомості як сукупності правових уявлень, поглядів, переконань і почуттів, 
мають однаковий зміст – формування правосвідомості. 

Виходячи з визначення поняття правового виховання, можна, на нашу 
думку, встановити три його основних завдання: 1) формування 
правосвідомості; 2) формування правомірної поведінки; 3) формування 
правової культури. 
 Отож, правове виховання передбачає формування свідомого ставлення 
громадянина до своїх прав і обов’язків, глибокої поваги до законів і правил 
людського співжиття, готовності дотримуватись і виконувати закріплені в них 
вимоги, що виражають волю і інтереси народу. 
 Вивчення досвіду правового виховання, накопиченого в другій половині 
ХІХ– початку ХХ століття, свідчить про те, що правове виховання в навчально-
виховному процесі того часу займало чільне місце. Аналіз сучасних 
досліджень, присвячених указаній проблемі, свідчить про те, що в них постійно 
піднімається питання про необхідність широкого і всебічного правового 
виховання; наголошується, що активну в правовому відношенні людину 
необхідно формувати змалку, особливо в шкільному віці, бо саме через школу 
проходить все підростаюче покоління. Тому перед школою стоїть завдання 
розширити правові знання молоді, сформувати в неї високу відповідальність 
перед суспільством і державою. 
 Виходячи із результатів дослідження, можна визначити основні напрями 
удосконалення системи правової освіти учнів: 1) організація життя і діяльності 
навчального закладу, яка має демонструвати практичну реалізацію тих 
правових знань, які учні отримали на уроках правознавства; 2) відновлення 
інституту класних наставників, які б займалися тільки вихованням учнів, 
зокрема правовим; 3) поєднання вивчення правил поведінки з їхнім практичним 
втіленням у життя; 4) обов’язкова правова освіта батьків; 5) відновлення і 
вдосконалення форм шкільного самоврядування, на якому можна побудувати 
цілу систему правового виховання. 

Виходячи із завдань сучасної школи щодо правового виховання 
підростаючого покоління, вважаємо не лише можливим, але й необхідним 
врахування доробку з цих питань кращих представників гуманістичної 
педагогіки минулого. За умови його ретельного вивчення й творчого 
використання значно зросте можливість удосконалення виховного процесу в 
навчальних закладах. 

 
Стрельченко Д.В.  

викладач англійської мови, 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 
ВИКОРИСТАННЯ ВИКЛАДАЧАМИ МАС-МЕДІА У ПЕДАГОГІЧНІЙ 

ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ 
 

Однією з характерних ознак сучасного інформаційного суспільства є 
інтенсивний розвиток інформаційно-комунікативних технологій та системи 
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масмедіа, які значною мірою впливають на всі сфери життєдіяльності людей, у 
тому числі на організацію педагогічного процесу у вищій школі. У світлі цього 
ще в 2010 році було прийнято Концепцію впровадження медіаосвіти в Україні, 
основною метою впровадження якої стало сприяння розбудові в країні 
ефективної системи медіа-освіти «заради забезпечення всебічної підготовки 
дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою 
медіа, формування у них медіа-обізнаності, медіа-грамотності і медіа-
компетентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей».  

Слід зазначити, що продукція мас-медіа (телебачення, Інтернет, друковані 
засоби тощо) здійснює інтенсивний вплив на формування переконань та 
цінностей студентської молоді, засвоєння нею певних моделей поведінки. 
Однак фахівці констатують, що вплив засобів масової комунікації на 
особистість є неоднорідним і суперечливим. Дійсно, з одного боку, мас-медіа є 
ефективним засобом залучення молодих людей до кращих зразків людської 
культури, трансляції їм соціально значущих духовних ідеалів. З іншого боку, 
комерціалізація  мас-медійної діяльності спричинила появу різноманітних  
медійних продуктів, які, маючи антигуманний, аморальний підтекст, 
здійснюють деструктивний вплив на особистісне становлення студентів,  
створюють передумови для широкої маніпуляції їхньої свідомістю. 

У науковій літературі також привертається увагу тому факту, що засоби 
мас-медіа нерідко стають засобом трансляції молоді різного виду стереотипів. 
Наприклад, М. Бутиріна серед різних груп таких стереотипів виділила такі: 

1) стереотипи стосовно способу  мисленні чи поведінки (наприклад, у 
медіадискурсі представлено стереотипні уявлення щодо культури, освіти, 
науки, політики, релігії, соціальних інститутів, професійних галузей, 
національностей, екології тощо);  

2) стереотипи за видом соціальної взаємодії, який вони репрезентують 
(розподіл на авто- та гетеростереотипи); 

3) стереотипи, що виникли на основі врахування соціо-демографічних 
параметрів індивідів (гендерні, соціально-статусні, вікові, етнічні, соціально-
рольові тощо) тощо.  

Ураховуючи наявність у засобів мас-медіа значного виховного потенціалу, 
а водночас – і широких можливостей їх використання з антигуманними цілями, 
сучасні вчені наголошують на необхідності здійснення у вищій школі 
медіаосвіти, що спрямована на розвиток особистості студента засобами та на 
матеріалах мас-медіа. Як зазначають фахівці, результатом медіаосвіти студентів 
є медіаграмотність, під якою розуміється здатність людини правильно 
сприймати, інтерпретувати, критично аналізувати й оцінювати медіапродукцію, 
створювати й використовувати різні види медіатекстів у професійному й 
особистому житті.  

Варто відзначити, що в ситуаціях, коли представники медіа дають 
неправдиву інформацію про події та факти дійсності, тобто намагаються 
цілеспрямовано маніпулювати суспільною думкою, саме медіаосвіта дає 
особистості змогу самозахисту, вчить критично сприймати повідомлення різних 
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видів медіа. А це дозволяє попередити негативний вплив неправдивої медійної 
інформації на свідомість молодих людей. 

Як установлено в процесі проведення дослідження, існують різні способи 
використання викладачами мас-медіа у педагогічній взаємодії зі студентами: 
організація медіаосвіти на заняттях з різних дисциплін чи окремого спецкурсу, 
використання засобів масової інформації в позааудиторний час, залучення 
майбутніх фахівців до самоосвіти й самовиховання, спрямованих на 
підвищення рівня їхньої культури роботи  з цими засобами тощо.  

 
Суржанська В.А. 

кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри соціальної педагогіки, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 
 

ПЕДАГОГІЗАЦІЯ МЕДІАСЕРЕДОВИЩА ДОШКІЛЬНИКА  
ЯК ВИМОГА СУЧАСНОСТІ 

 
Перехід до інформаційного суспільства, впровадження комп’ютерних 

технологій у різні сфери життя і виробництва перетворюють й суспільство, яке 
починає жити й функціонувати в умовах медіасередовища. У перекладі з 
латини media – засоби інформації. Погодимось з О. Кузьміним, який визначає 
медіасередовище як простір, в якому формується, розповсюджується і 
відтворюється з допомогою масових комунікацій та ЗМІ культура 
інформаційного суспільства [1]. Таке середовище оточує людину з народження, 
у зв’язку з чим діти також є активними споживачами різноманітної 
медіапродукції – книг, теле- та радіопередач, мультфільмів та кінофільмів, 
дитячої преси, комп’ютерних ігор, Інтернет, реклами тощо. 

На жаль, як науковці, так і педагоги-практики, батьки наводять невтішну 
статистику негативного впливу на дитину медіасередовища. Так, Інтернет і 
телебачення для сучасної дитини стали не тільки інформаторами, а й 
конструкторами картини світу, які змінюють дитячу свідомість. З їх участю 
відбувається переоцінка дитиною традиційної системи моральних цінностей. 
Як результат – поява дитячої агресії й цинізму, байдужості, що призводять до 
усвідомлення насильства як нормальної моделі поведінки [2]. Відбувається цей 
процес, насамперед, завдяки перегляду дітьми сучасних мультфільмів та іграм 
у безліч комп’ютерних ігор.  

Наприклад, мультфільми телеканалу «Плюс+» – «Трансформери під 
прикриттям», «Оггі та кукарачі», «Ніндзяго», «Фінеас і Ферб», «Маленький 
зоомагазин», «Свинка Пеппа». Таке враження, що програма цього телеканалу 
зовсім не проходить жодної цензури та психолого-педагогічної оцінки, а ефір 
насичується «тим, що є». Хоча, серед сучасних мультфільмів цього каналу слід 
назвати педагогічно вдалими і рекомендованими до перегляду дітьми – 
«Корисні підказки», «Щенячий патруль», «Софія прекрасна», «Фіксики».  

Зважаючи на сучасну звичку більшості батьків, які дозволяють 
подивитися дитині мультфільм, аби вивільнити час на якісь важливі справи, 
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переконані – діти дивляться ці мультфільми, вбираючи безліч негативних 
моментів та епізодів, без пояснень та коментарів дорослих, які у цей час навіть 
не підозрюють, що саме дитина сприймає з телеекрану. Спробуємо дати 
характеристику мультзагрозам: 

- персонажам мультфільмів притаманні певні «супер-якості», що 
привчає дитину переносити їх у життя, відриваючись від реального світу; 

- мультгерої часто-густо демонструють негативну поведінку, хоча 
начебто й виконують певну важливу місію; образ персонажу дитиною 
сприймається як позитивний, хоча й не завжди має позитивні вчинки; 

-  мультфільми перевантажені невиправдано яскравими кольорами, 
надмірним мовним супроводом, примітивною музикою, зображення героїв-
людей часто не співпадає з реальними людськими рисами – така інформація діє 
на підсвідомість дитини, не зустрічаючи критичної оцінки та переосмислення;  

- слід відзначити чітко виражену статеву адресацію дитячої 
мультпродукції (для хлопчиків, для дівчаток); 

- сюжети мультфільмів мають переважно розважальний характер, не 
змушують дітей задумуватися, аналізувати, робити висновки. 

Не меншу загрозу мають комп’ютерні ігри, які навіть п’яти-шестирічні 
діти без особливих зусиль самотужки можуть знайти в Інтернет. Наприклад, 
сайт http://playigry.net пропонує онлайн-ігри за рубриками: аркади, бродилки, 
головоломки, гонки, дитячі ігри, ігри для двох, для дівчаток, для хлопчиків, 
драки, ігри Вікнс, на логіку, настільні, за сюжетами мультфільмів, ретро, 
спортивні, стратегії, стрілялки. Навіть не занурюючись глибоко у наповнення 
цих категорій можна помітити агресивну забарвленість більшості ігор. 
Причому, комп’ютерним іграм притаманні ті самі загрози, що й мультфільмам. 
Тільки, на думку автора, ігри несуть більше агресії. Як-от, наприклад, 
«Напролом», «Танки онлайн», «Боротьба подушками», «Вікінги проти зомбі», 
«Будні снайпера», «Адський вогонь», «Бойові ренджери»  – для хлопчиків. 
Зовсім іншу спрямованість мають ігри для дівчаток: «Одяг для Барбі», 
«Прибирання у кімнаті Хлої», «Хелоуїн у школі монстрів», «Дзеркало краси», 
«Неочікуваний поцілунок», «Юна принцеса» тощо. Тут – царина супер-краси, 
супер-жінки, майбутньої супер-хазяйки, яка чекає на принців, гостей, розваги 
тощо. Звісно, що зміст сайтів, які пропонують ігри для дітей у переважній 
більшості не підлягає оцінці і рецензуванню.  

А. Габідулліна вказує на необхідність створення виховного 
медіасередовища, яке покликане вирішити протиріччя між традиційними 
методами і формами виховання та інноваційними потребами підростаючого 
покоління [3]. Особливу увагу науковець приділяє так званим «новим медіа» – 
інтернет-сайти, віртуальна реальність, мультимедіа, комп’ютерні ігри, 
інтерактивні інсталяції у мистецтві, комп’ютерна анімація, цифрове відео, кіно. 
Ці «нові медіа» відкривають широкі можливості для створення оновленого 
наповнення виховних впливів на дітей, які включають як сьогоденні, так і 
традиційні моральні цінності, забезпечують емоційний супровід розвитку 
дитячої особистості, пропонуючи зміст якісно нових педагогічних засобів. При 
цьому медіасередовище у цьому процесі виступає як полісередовище, в якому 
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нові медіа включаються у освітній процес як засоби підтримки поряд з 
традиційними методами навчання і виховання. І педагогу у цьому випадку 
належить роль розробника, координатора і консультанта. Відповідно до цього, 
педагогічна діяльність та створене наставником медіасередовище повинні 
проходити відповідний моніторинг [3]. 

Отже, слід вживати різноманітних заходів у роботі з дорослими (як 
педагогами, так і батьками), які можуть певним чином впливати на 
медіасередовище, яке оточує дитину з народження. Спочатку це телевізійна 
продукція, книги та періодичні видання, дитячі комп’ютерні ігри тощо. І тут 
вибір дітьми преси, мультфільмів для перегляду та розвивальних комп’ютерних 
продуктів для навчання та розваг повинен контролюватися з боку дорослих 
щонайменше з увагою на наступні положення: 

- медіапродукція для дітей не повинна містити загроз для становлення та 
розвитку дитячої особистості; 

- медіасередовище в сім’ї, дитячому садку, школі має відповідати 
певним педагогічним вимогам та перебувати під постійним контролем; 

- у роботі з дорослими слід впливати на зміну їх погляду на дитячу 
літературу, мультпродукцію та комп’ютерні ігри тощо; 

- було б правильно серед питань, що обговорюються на батьківських 
зборах у дошкільних навчальних закладах та школах виносити й питання, 
пов’язані зі спеціальним режимом перегляду дитячих мультфільмів, створення 
домашньої відеотеки «корисних» мультфільмів та передач для дітей, зміст яких 
буде відомий батькам та дійсно сприятиме всебічному розвитку дитини, а не 
тільки вивільнятиме їхній час для домашніх справ;  

- доцільним вважаємо й створення домашньої та освітньої медіатеки 
корисних та педагогічно доцільних освітніх програм, інтернет-сайтів, 
віртуальної реальності, мультимедіа, комп’ютерних ігор для дітей, 
інтерактивних інсталяцій у мистецтві, комп’ютерної анімації, цифрового відео, 
кіно, починаючи з раннього віку. 
 

Список використаних джерел 
1. Кузьмин А. М. Теория СМИ и массовой коммуникации / А. М. Кузьмин // 
МЕДИАСКОП : электронный научный журнал факультета журналистики 
им. М. В. Ломоносова МГУ. – 2011. – № 1. [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : http://www.mediascope.ru/?q=node/765. 
2. Терещенко І. Обережно : сучасне медіа середовище / І. Терещенко // 
Дошкільне виховання. – 2013. – № 6. – С. 23-26. 
3. Габидуллина А. Р. Воспитательная медиасреда как условие 
формирования ценностных ориентаций студентов / А. Р. Габидуллина // 
СПО. – 2010. – № 10. – С. 25-29. 
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ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В 

НАВЧАННІ УЧНІВ ШКОЛИ 
 

 Директивні приписи щодо обов’язковості впровадження 
компетентнісного підходу в освітній процес школи активізували сьогодні  
багато досліджень, присвячених вивченню різних аспектів порушеної 
проблеми. Як установлено, сучасні науковці зробили вагомий внесок в її 
дослідження. Проте неоднозначність позицій учених щодо шляхів успішного 
вирішення окресленої проблеми, наявність значних труднощів у  реалізації 
цього підходу в шкільній практиці свідчить про доцільність продовження 
здійснення наукового пошуку у визначеному напрямі. 
 Як цілком справедливо відзначає А. Вербицький, перехід до 
компетентнісної освіти вимагає принципових змін в усіх складниках 
педагогічного процесу, а саме в: 1) цінностях, цілях і результатах навчання й 
виховання (перехід від засвоєння учнями знань, умінь та навичок до 
формування в них відповідних компетентностей); 2) змісті навчання 
(переорієнтація від абстрактної теоретичної інформації до системної основи 
компетентних практичних дій і вчинків); 3) педагогічній діяльності вчителя 
(зміна його позиції  педагога від монологічного викладення матеріалу до 
забезпечення діалогу та творчої співпраці всіх учасників освітнього процесу); 
4) діяльності школярів (центральне місце в педагогічній взаємодії відводиться 
не репродуктивній діяльності учнів, а процесу творення образу світу за 
допомогою активного ствердження себе в царинах інтелектуальної, духовної, 
соціальної та предметної культури); 5) технологічному забезпеченні 
навчального процесу (основна увага приділяється застосуванню не традиційних 
методів, спрямованих на засвоєння школярами нової інформації, а інноваційних 
педагогічних технологій, що ґрунтуються на принципах спільної діяльності та 
творчої взаємодії педагога й учнів, єдності пізнавальної, дослідницької та 
майбутньої практичної діяльності); 6) освітньому середовищі як системі 
впливів та умов формування й розвитку особистості учня (змінюється 
внутрішній контекст діяльності педагогічного колективу й адміністрації 
школи); 7) відносинах із зовнішнім середовищем: з родиною, соціальним 
оточенням населеного пункту, де мешкають школярі, представниками своєї 
національно-культурної спільноти, виробничими підприємствами, засобами 
масової інформації, установами культури, відпочинку та спорту, а також  
країною та світом в цілому (змінюється зовнішній контекст освітньої 
діяльності); 8) у рівні фінансового, матеріально-технічного, організаційного й 
кадрового забезпечення освітньої системи. 
 Запланованим результатом реалізації компетентнісного підходу в навчанні 
учнів школи є насамперед оволодіння ними життєво необхідними (ключовими) 



  89

та предметними компетентностями, які не зводяться до сукупності знань, умінь 
та навичок, сформованих під час вивчення школярами окремих навчальних 
дисциплін. Як установлено, основними характерними ознаками цих очікуваних  
новоутворень є такі: соціальність, міжпредметність, надпредметність, 
системність, ситуативність, культуровідповідність, практикозорієнтованість, 
умотивованість використання, оперативність, мобільність, реалізація їх у 
діяльності й в процесі саморозвитку особистості 
 На підставі аналізу наукової літератури зроблено загальний висновок про 
те, що в сучасному суспільстві компетентнісний підхід є методологічною 
основою й найважливішим орієнтиром подальшого розвитку шкільної освіти. 
При цьому в науковій роботі компетентнісний підхід сприймається як 
теоретична основа, стратегія дослідження, особливий ракурс бачення змісту та 
організації процесу навчання в школі, що передбачає забезпечення його 
спрямованості на оволодіння учнями визначеними компетентностями. Тому 
реалізація цього підходу в школі передбачає перенесення наголосу із засвоєння 
учнями попередньо визначених знань, умінь та навичок на формування в 
кожної особистості певної обізнаності, набуття нею досвідченості в різних 
сферах свого життя. 

 
 

Чирва Я.О.  
викладач кафедри соціально-економічних наук Центру міжнародної освіти, 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 

СТВОРЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ФАКТОРА 
ФОРМУВАННЯ МІЖЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 
Успішність подальшого розвитку сучасного полікультурного суспільства 

значною мірою залежить від спроможності його членів до розбудови 
взаємовідносин на засадах міжетнічної толерантності. А тому сьогодні одним із 
найважливіших завдань, що постають перед кожним вищим навчальним 
закладом, є формування майбутніх фахівців як носіїв  толерантності в царині 
міжетнічних контактів, як особистостей, здатних визнати права інших людей на 
прояв етноетнічного менталітету (у поведінці, способі життя, характері, 
висловлюваннях тощо). У свою чергу, це зумовлює актуальну потребу в 
забезпеченні цілеспрямованого формування у студентів міжетнічної 
толерантності  

На підставі аналізу наукової літератури визначено, що міжетнічна 
толерантність – це інтегративна особистісна якість, що передбачає вияв 
людиною шанобливого ставлення до етнічних, релігійних, культурних 
особливостей представників інших етнічних груп, здатності прийняти людей в 
їхній етнокультурній несхожості на засадах гуманізму та загальнолюдських 
цінностей. Як відзначається фахівцями, дієвим фактором формування 
міжетнічної толерантності є створення педагогічно доцільного студентського 
середовища. 
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Характеристика цього середовища вимагає уточнення поняття 
«студентство». Як визначається в науковій літературі, студентство – особлива 
соціальна категорія, специфічна соціальна верства населення, члени якої 
організаційно об’єднані інститутом вищої освіти. Студенти як окрема 
соціально-демографічна група характеризуються певною чисельністю, статево-
віковою структурою, територіальним розподілом і т. д. Ця група об’єднує у 
своїх лавах найбільш підготовлену, освічену частину молоді приблизно 
однакового віку й освітнього рівня, яка  характеризується специфічними 
умовами побуту й праці, спрямованої на отримання певної професії.  Слід 
також відзначити, що студентський вік пов’язаний з вибором людиною 
професії, формуванням цілісних уявлень про себе та навколишній світ, 
відпрацюванням власних переконань, ідеалів,  ціннісних орієнтацій. Очевидно, 
що психологічні та особливості студентства значною мірою  визначають 
специфіку студентського середовища.  

Уточнимо, що під поняттям «студентське середовище» розуміється 
сукупність суспільних, матеріальних та духовних умов життєдіяльності, 
взаємовідносин студентів, що впливають на їхню свідомість, поведінку і 
діяльність. Важливо відзначити, що створення цього середовища є результатом 
поєднання дії різних об’єктивних та суб’єктних факторів, а тому існують 
широкі можливості для його цілеспрямованого формування. 

Під час проведення дослідження визначено, що створення студентського 
середовища як фактора формування міжетнічної толерантності студентів може 
відбуватися різними шляхами. Зокрема, цей процес  передбачає здійснення 
відповідного впливу на свідомість студентів з метою формування в них знань, 
переконань, ціннісних орієнтацій, необхідних для вияву ними міжетнічної 
толерантності. Формування цієї толерантності в майбутніх фахівців включає 
також розвиток у них позитивного емоційно-ціннісного ставлення до 
представників інших етносів, їхніх національних традицій та звичаїв. Важливе 
місце у виховному процесі займає також забезпечення засвоєння студентами 
відповідних моделей толерантної поведінки, набуття кожним студентом 
досвіду такої поведінки  в реальній взаємодії з людьми. У світлі цього 
створення студентського середовища як  фактору формування міжетнічної 
толерантності студентів передбачає використання різних методів і форм (лекції, 
бесіди, конкурси, олімпіади, тренінги, практикуми, вечори дружби, віртуальні й 
реальні  поїздки), засобів виховання, що сприяють навчанню студентів 
виявляти міжетнічну толерантності у взаємодії з різними людьми та в різних 
ситуаціях. 
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СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В СОЦІАЛЬНО-

ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ 
 
Проведений аналіз наукових джерел (Н. Максимовська, Ж. Петрочко, 

А. Рижанова, С. Харченко, О. Хендрик, С. Хлєстова та ін.) дозволив розкрити 
потенціал соціально-виховного середовища ВНЗ як одного із чинників, що 
впливає на процес формування деонтологічної культури майбутніх соціальних 
педагогів. Умовами використання потенціалу соціально-виховного середовища 
ВНЗ у формуванні деонтологічної культури майбутнього соціального педагога 
визначено: створення або вдосконалення соціально-виховного середовища ВНЗ 
для забезпечення фахівця системою знань про професійні зобов’язання 
соціального педагога; цілеспрямоване залучення соціальних інституцій 
зовнішнього рівня для суб’єктивації студентами вимог професійних 
зобов’язань, їх сприйняття як обов’язку; координація та спрямування діяльності 
соціальних інституцій внутрішнього й зовнішнього рівнів на активізацію 
соціально-професійного розвитку студентів і вироблення в них імперативів 
нормативної професійної поведінки; розробка та реалізація науково-
методичного забезпечення системи формування деонтологічної культури 
майбутніх соціальних педагогів упродовж навчання у ВНЗ з урахуванням 
наступності й послідовності процесу. 

На підставі проведеного аналізу процесу формування деонтологічної 
культури в професійній підготовці майбутнього соціального педагога 
констатовано недостатнє використання потенціалу соціально-виховного 
середовища, закладених у його особливостях, що зумовило розробку системи 
формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в 
соціально-виховному середовищі ВНЗ, представлену у вигляді структурно-
функціональної моделі як єдність функціонально-цільового, змістово-
процесуального та оцінно-результативного компонентів. 

Функціонально-цільовий компонент містить мету (підвищення рівня 
сформованості деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів), 
завдання (створення умов для формування деонтологічної культури майбутніх 
соціальних педагогів у соціально-виховному середовищі ВНЗ), принципи 
(системності; соціальної й професійної детермінованості; забезпечення 
взаємодії соціальних інституцій; варіативності; наступності; послідовності; 
практичної спрямованості) формування деонтологічної культури майбутнього 
соціального педагога в процесі професійної підготовки з використанням 
можливостей соціально-виховного середовища ВНЗ. 

Змістово-процесуальний компонент системи включає етапи: підготовчий, 
координаційний та процедурно-технологічний, кожному з яких відповідає 
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зміст, форми й методи забезпечення соціально-виховної роботи з розширення 
досвіду професійної соціально-педагогічної взаємодії на внутрішньому (зі 
студентами, науково-педагогічними працівниками) та зовнішньому (із 
соціальними інституціями, залученими до співпраці: закладами освіти різного 
рівня, соціальними службами, закладами соціального обслуговування, 
притулками, закладами культури, сім’ями, випускниками тощо) рівнях 
соціально-виховного середовища ВНЗ. 

Так, на підготовчому етапі змістово-процесуального компонента системи 
передбачено визначення суб’єктів соціальних інституцій внутрішнього та 
зовнішнього рівнів соціально-виховного середовища ВНЗ; виокремлення 
напрямів спільної діяльності, уточнення її стратегії й тактики, визначення форм 
та методів, складання плану соціально-виховної роботи. 

На координаційному етапі змістово-процесуального компоненту системи 
забезпечується взаємодія соціальних інституцій внутрішнього й зовнішнього 
рівнів соціально-виховного середовища ВНЗ. Форми та методи роботи на цьому 
етапі розподілені за двома основними напрямами: соціально-виховна робота на 
внутрішньому та зовнішньому рівні соціально-виховного середовища ВНЗ. Так, 
на внутрішньому рівні передбачено організацію та проведення соціально-
педагогічної просвіти науково-педагогічних працівників профільної кафедри з 
метою усвідомлення ними важливості та необхідності соціально-виховної 
роботи з формування деонтологічної культури студентів, а також підвищення 
рівня їхньої готовності до ефективного використання можливостей співпраці із 
соціальними інституціями зовнішнього рівня; спрямування діяльності науково-
педагогічних працівників на усвідомлене використання можливостей взаємодії 
в процесі формування деонтологічної культури майбутнього соціального 
педагога; створення координаційно-творчих ініціативних груп; активізацію 
внутрішніх соціально-виховних сфер ВНЗ (традиції, студентське 
самоврядування, громадська діяльність, дозвілля). У свою чергу, на 
зовнішньому рівні передбачено роботу з налагодження зв’язків із зовнішніми 
соціальними інституціями з метою залучення їх до співпраці (як 
співорганізаторів, консультантів, учасників, поважних гостей) під час 
проведення соціально-виховних заходів у напрямі формування деонтологічної 
культури майбутніх соціальних педагогів; укладання угод з установами щодо 
спільної діяльності та розробка загального плану роботи. 

Форми й методи роботи на процедурно-технологічному етапі змістово-
процесуального компоненту системи формування деонтологічної культури 
майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі вищого 
навчального закладу розподілені за чотирма основними напрямами: 
інформаційно-теоретичний напрям (метою якого є забезпечити майбутнім 
соціальним педагогам можливість опанувати систему узагальнених 
деонтологічних знань, необхідних для здійснення нормативної поведінки, а 
також сформувати поняття та уявлення про основні деонтологічні категорії; 
ціннісно-мотиваційний напрям, метою якого є сформувати сукупність 
ціннісних орієнтацій, що відповідають змісту професійно-групових цінностей 
та на цій основі забезпечити професійно-педагогічну спрямованість студентів 
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на здійснення нормативної поведінки в професійній галузі; особистісно-
поведінковий напрям, метою якого є сформувати у майбутніх соціальних 
педагогів, з одного боку, особистісно значущі якості, необхідні для здійснення 
фахової належної (нормативної) поведінки (соціальна активність, чесність, 
сумлінність, дисциплінованість та відповідальність), а, з іншого, – сукупність 
умінь та навичок здійснення фахової належної (нормативної) поведінки; 
аналітико-рефлексивний напрям, метою якого є сформувати в майбутніх 
соціальних педагогів здатність до аналізу, осмислення, самоаналізу власної 
поведінки, її відповідності нормативним вимогам. 

Оцінно-результативний компонент системи передбачає моніторинг змін у 
сформованості деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів, що 
зумовило розробку критеріально-діагностичної бази. Підґрунтям для 
визначення критеріїв і показників високого, середнього та низького рівнів 
сформованості в студентів деонтологічної культури стала її компонентна 
структура. Як критерії визначено ціннісно-мотиваційний (сформованість у 
студентів пізнавальних та соціальних мотивів нормативної професійної 
поведінки; усвідомлення значущості опанування деонтологічних знань); 
когнітивний (повнота, системність деонтологічних знань, сприйняття їх на 
особистісному рівні); емоційно-вольовий (переконаність у необхідності та 
значущості деонтологічних норм, усвідомлений вибір їх як регулятивів власної 
майбутньої професійної поведінки, ставлення до вимог професійних 
зобов’язань; рівень сформованості професійно-особистісних якостей, 
необхідних для здійснення нормативної професійної поведінки); поведінковий 
(рівень сформованості практичних умінь та навичок здійснення нормативної 
професійної поведінки; сформованість способів самостійного прийняття 
рішень, оцінювати їхні наслідки, готовність визначати необхідні обмеження та 
реалізовувати відповідну нормативним вимогам поведінку; залучення інших до 
виконання деонтологічних норм). 

Отже, рівень сформованості деонтологічної культури соціального 
педагога можна суттєво підвищити, якщо впровадити в процес його 
професійної підготовки розроблену систему з використанням потенціалу 
соціально-виховного середовища вищого навчального закладу. 

 
Шульга Т.В. 

аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи,  
Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 
 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА В СИСТЕМІ  
ЖИТТЄВОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 
Сучасні соціальні реалії вимагають від молодої людини свідомого та 

активного вибору майбутньої професійної діяльності, свого життєвого шляху. 
Тому виникає необхідність створення в освітніх інституціях умов для 
формування особистості, здатної до ефективного функціонування в 
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соціальному просторі, орієнтування в різноманітних соціокультурних умовах, 
самостійного будування своєї життєвої траєкторії. Згідно з Національною 
стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки пріоритетним є 
завдання перебудови навчально-виховного процесу на засадах розвивальної 
педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття 
потенціалу особистості, що розвивається, а також побудови ефективної системи 
формування соціально зрілої, творчої особистості, громадянина України та 
світу, підготовки молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності. Зазначене 
вказує на необхідність формування у сучасних старшокласників вміння 
адекватно сприймати сучасні реалії та конструювати образи (особистісний, 
професійний, соціальний тощо) свого «Я», планувати власне життя. 

Проблема життєвого самовизначення достатньо широко досліджувалася 
науковцями різних галузей знань: філософії (М. Бахтін, І. Лоський, В. Конєв та 
ін.), соціології (В. Агєєв, Ю. Левада, М. Наумов, З. Ядов та ін.), психології 
(К. Альбуханова-Славська, Б. Ананьєв, Л. Божович, Л. Виготський, 
С. Рубінштейн та ін.), педагогіки (О. Газман, К. Маркова, Л. Старовєркіна, 
В. Сєріков та ін.), соціальної педагогіки (І. Звєрєва, Ж. Петрочко, Т. Цюман).  

Аналіз наукових досліджень дозволив визначити наступні положення:  
- самовизначенням у соціальній педагогіці вважається процес та 

результат свідомого вибору особистістю власної життєвої позиції, цілей та 
засобів поведінки у конкретних життєвих обставинах;  

- основою самовизначення є орієнтація не стільки на пізнання та 
оволодіння, скільки на пошук механізмів розуміння, перш за все – себе;  

- самовизначення – це не одноразовий акт вибору, а низка рішень 
упродовж усього віку людини, які обумовлені способом його життя;  

- життєве самовизначення – свідомий та зважений вибір соціальних 
ролей, життєвого стилю, способу життя; це віднайдення самобутнього образу 
«Я», постійний його розвиток та утвердження в суспільстві; 

- завданням загальноосвітнього навчального закладу як провідного 
інституту соціалізації особистості є формування покоління молоді, яке буде 
здатним роботи особистісний духовно-світоглядний вибір, володіти навичками 
швидкої адаптації до різноманітних явищ соціального середовища, уміння 
приймати самостійні рішення та долати життєві перепони, активізувати 
особистісний потенціал для самореалізації та самоствердження в різних сферах 
людської життєдіяльності; 

- сприйнятливість старшого шкільного віку для розвитку 
відповідальності, самостійності, здатності до активної участі в житті 
суспільства та конструктивному вирішенні різноманітних ситуацій 
самовизначення не виключає проблем та протиріч в просторі соціально-
педагогічної взаємодії зі старшокласниками.  

Сучасна освітня теорія та практика обумовлюють потребу в 
демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу, необхідності 
визнання унікальності та цінності особистості, яка розвивається, забезпечення 
гарантій її прав на реалізацію особистісного, комунікативного, професійного та 
соціального самовизначення. Це має актуалізувати якісну нову позицію 
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дорослого, основою якої повинно виступати розуміння, визнання та прийняття 
особистості дитини.  

Найбільш адекватною педагогічною позицією можна вважати поєднання 
педагогічної підтримки, психолого-педагогічної та соціально-педагогічної 
підтримок становлення особистості в ранньому юнацькому віці.  

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття 
«підтримка» трактується як: 1) дія за значенням підтримати, підтримувати; 
2) те, що підтримує кого-, що-небудь, служить опорою комусь, чому; 
3) забезпечення, надання необхідних засобів у процесі створення, проектування 
об’єкта, системи; 4) супроводження об’єкта, системи у процесі експлуатації. 

На думку О. Газмана, який ввів це поняття в науковий обіг, педагогічна 
підтримка – діяльність професіоналів, представників освітнього закладу, 
спрямована на надання превентивної та оперативної допомоги дітям у 
розв’язанні їхніх індивідуальних проблем, пов’язаних з фізичним і психічним 
здоров’ям; успішним просуванням у навчанні; ефективною діловою і 
міжособовою комунікацією; життєвим самовизначенням – екзистенціанальним, 
етичним, цивільним, професійним, сімейним, індивідуально-творчим вибором. 

Отже, педагогічна підтримка, за визначенням О. Газмана, є процесом 
спільного з особистістю визначення її власних інтересів, мети, можливостей та 
шляхом подолання перешкод і проблем самостійного досягнення бажаних 
результатів у навчанні, самовихованні, спілкуванні, способі життя. 

У контексті даного проблемного поля та відповідно до завдань 
дослідження поняття педагогічна підтримка певним чином творчо 
співвідноситься з терміном соціально-педагогічна підтримка.  

Дослідники мають різні наукові позиції стосовно трактування та 
визначення поняття соціально-педагогічна підтримка. Так, соціально-
педагогічну підтримку трактують як: особливий вид педагогічної діяльності 
(О. Газман, Л. Діханова, І. Кочерга, Н. Михайлова та ін.); процес реалізації 
соціально-педагогічної діяльності (О. Дронова, І. Ліпський, І. Макаренко, 
К. Рямова, В. Тесленко, К. Шалгімбекова та ін.); визначають у контексті 
педагогічної і соціально-педагогічної допомоги (О. Арсентієва, М. Брутова, 
О. Гукаленко, І. Євграфові, А. Мудрик, Р. Овчарова, Л. Оліфіренко, Г. Сабітова, 
О. Самородова, Т. Строкова, та ін.).  

А. Мудрик обстоює думку, що категорію соціально-педагогічної 
підтримки доцільно трактувати у контексті індивідуальної допомоги 
особистості у процесі соціального виховання. На думку вченого індивідуальна 
допомога людині у соціальному вихованні стає необхідною і має надаватися 
тоді, коли у неї виникають проблеми у вирішенні вікових завдань або при 
зіткненні із певними віковими труднощами. Аналізуючи наукові дослідження 
К. Рямової, В. Тесленка та К. Шалгімбекової можна зробити висновок, що 
соціально-педагогічна підтримка – це система і разом з тим особливий вид 
соціально-педагогічної діяльності, спрямований на розв’язання особистісних і 
соціальних проблем дитини/людини; захист її прав на повноцінний розвиток, 
що ґрунтується на індивідуально орієнтованій допомозі та створенні соціальних 
умов для її самовизначення і самореалізації. 
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Аналіз поняття «соціально-педагогічна підтримка» дає можливість 
розглядати її як поліфункціональну діяльність педагога суспільного інституту, 
яка має забезпечити розвиток індивідуальності старшокласників, їх 
самореалізацію; процес створення умов для подолання перешкод в 
інтелектуальному, моральному, емоційно-вольовому розвитку; допомогу в 
самостійному досягненні бажаних результатів у різноманітних сферах 
життєдіяльності. Феномен соціально-педагогічної підтримки можна 
інтерпретувати як основний принцип всієї гуманістично-орієнтованої системи 
освіти, що передбачає організацію взаємодії дорослого та дитини в комфортних 
умовах для її особистісного самовизначення.  

На основі вищезазначеного, можна стверджувати, що актуальною 
проблемою сучасності є створення відповідної соціально-педагогічної 
підтримки в системі життєвого самовизначення сучасних старшокласників, від 
рівня та якості якої буде залежати успішне особистісне, професійне 
самовизначення та саморалізація. 

 
Шуть М.М. 

кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри соціальної педагогіки, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 
 

ГРА ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ОНТОГЕНЕЗУ ОСОБИСТОСТІ 
ТА ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Гра, з’явившись в онтогенезі живих організмів як реакція-відповідь, як 

сама умова життя, вже ніколи не губиться в процесі еволюції. Велика кількість 
ігрових елементів, які вкраплені в життя, переплелися з ним настільки, що 
важко провести грань між грою і боротьбою за існування. Всі живі організми 
постійно ведуть свою вічну гру в природі за неї і проти неї, поновлюючи себе, 
видозмінюючи і вдосконалюючи, здобуваючи нові якості, функції, можливості, 
компоненти. Різноманітність і багатобарвність елементів природи є 
найпереконливішим доказом цього безкінечного динамічного творчого 
процесу. 

Для людини гра вийшла за межі безпосередньо біологічного значення, 
ставши не тільки і не стільки активною грою за біологічне виживання, скільки 
умовою відбування всіх форм її діяльності. Первісна біологічна гра поступово 
наповнилася істинно людським - соціальним, культурологічним і філософським 
змістом. Гра і життя утворили своєрідний континуум (лат. continuum - 
неперервне). Життя є грою-боротьбою за своє власне «Я». 

На сьогодні гра переконливо довела свою значущість як ціннісний для 
людини вид діяльності. Гра визнана унікальним феноменом людської культури, 
який супроводжує її впродовж усього життя в усіх сферах діяльності людини 
(військова справа, наука, юриспруденція, бізнес, менеджмент, політика, 
журналістика, дизайн, мистецтво, спорт тощо). Рекомбінація елементів 
життєвого досвіду, моделювання теорій, подій, ситуацій, передбачень, пошук 
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нових смислів, орієнтирів, цілей та побудова алгоритмів досягнення таких є не 
що інше як гра.  

Гра є моделюванням дійсності й означуванням певного фрагменту її. Під 
таке широке трактування підпадає і самокерування поведінкою, і відтворення, 
успадкування та примноження суспільного досвіду, і формування та 
узагальнення творчих компетенцій особистості й т.п. 

Гра є особливим квалітативним діяльнісно-емоційним полем, у якому при 
певній загальній регламентації (встановлення мети, введення деяких правил, 
алгоритм процесів) зберігається можливість моделювати індивідуальний шлях 
проходження до мети, систему зчленовування певних елементів досвіду, 
систему відносин в ігровому спілкуванні. При цьому відбувається тонізація 
всього спектру позитивів суб’єктів ігрового процесу, стимулювання їх творчого 
саморозкриття і гармонізація взаємних стосунків членів групи. Гра виховує, 
навчає, розвиває, адаптує, стимулює, заохочує, мотивує. 

В моделі нашого «суспільного імені» («людина», «люд», «люди» від лат. 
«ludus», «ludere» - що значить «гра», «грати», «гравець», «школа» (у значенні 
«вправляння»), «забавка», «жарт», «розвага», і навіть «літургічна вистава») 
закладено людству бути активними, гнучкими, готовими до дії, емоційно 
піднесеними, радісними. Людина-граюча (homo ludens) є стільки ж значущою, 
як і людина розумна (homo sapiens) чи творчо діюча (homo faber). Більш того, 
це є три форми одного синкретичного «Я» людини. 

Важелі ефективного керівництва грою можна отримати в разі врахування 
закономірностей психічного розвитку людини та особливості діяльнісних 
проявів і потреб її. Загальновідомо, що кожному періоду життя людини (раннє 
дитинство, переддошкілля, дошкільний, молодший шкільний, підлітковий, 
юнацький, зрілий, літній, старечий вік), її психічному та соціальному розвитку 
є відповідний домінуючий, або провідний вид діяльності (періоди: 
безпосередньо емоційного контакту з матір’ю, предметно-маніпуляційної, 
ігрової, навчальної діяльності, інтимно-особистісного спілкування підлітків, 
професійно-навчальної та професійної діяльності – Л.С. Виготський, 
А.Н. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін). У них виникають і формуються відповідні 
психологічні новоутворення, що вказують на входження особи в новий період. 
Перелічені вище види діяльності в ході генезису детермінуються, згортаються, 
і, утворюючи ядро для продуктивно-творчої діяльності свого ж типу, 
закладають механізми наступних типів діяльності. 

Врахування онтогенетичних особливостей людини, знання її потребнісної 
сфери дозволяє фахівцю запропонувати суб’єктам саме ті ігри, які петрібні 
представникам даного віку, використати саме ті прийоми, методи та форми 
включення мотивації до гри й оптимізації ігрових процесів, які є сприятливими 
та необхідними для гармонічного розвитку людини. 

Загальна траєкторія розвитку змісту ігор має такий вигляд: від ігор, в 
яких основним змістом є сенсорно-емоційна та предметна діяльність, до ігор, в 
яких відбиваються взаємини між людьми, до ігор, в яких змістом виступає 
засвоєння правил суспільної поведінки і позитивних взаємин та підкорення їм, 
до ігор на самовдосконалення в найширшому діапазоні. 
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Діти, що не грали в дитинстві, в підлітковому та юнацькому віці, мають 
значно менші шанси реалізуватися в таких видах людської життєдіяльності, які 
вимагають продуктивних абстрактного мислення, уяви, уміння мислити 
образами, символами («Дистрофія гри невиліковна» – В.П. Зінченко). Гра 
допоможе визначитись у позитивах і негативах напрацьованих взаємин, пізнати 
глибину власної емоційності, впливовості, підкорення. Гра дозволить набути 
комплекси різнобічних умінь та навичок і перевірити рівень практичної 
компетенції. З досвіду ігрових відносин та рішень черпаються зразки для 
розв’язання нових посталих завдань, а значить, гра стимулює творчі вдатності. 

Дослідження особливостей психологічного й соціального розвитку 
людини та відповідних віку діяльнісно-практичних прагнень її дозволяє 
виокремити комплекси ігор, впровадження яких оптимізує зростання й 
примноження всіх потенцій людини. Адже «гра для дітей є спосіб навчитися 
тому, чому їх ніхто не спроможний навчити» (Л. Френк). Такі ігри повинні 
стати педагогічними цілями чи завданнями для батьків, педагогів і вихователів, 
а також для прогресивного ігромайстра. 

Таблиця 1  
Система ігор відповідних віковим особливостям людини 

 
№ Вік та 

відповідна 
йому провідна 
діяльність 

Напрями актуальних для віку ігор 

1 Період 
безпосередньо 
емоційного 
спілкування з 
матір’ю 
(з народження 
до року) 

Сенсорно-моторні ігри: зорово-рухові та слухо-рухові 
(перші покликані концентрувати увагу на руховому об’єкті, 
стежити за ним; другі – вчать орієнтуватися у звуковому 
просторі, стежити за витоками звуків (задіяні параметри 
звуку: висота, гучність, тембр, згодом інтонація, темп, 
ритм, характер)); тактильно-дотикові, ігри на виявлення і 
проявлення емоцій (реакція на зовнішні події), мімічні, 
звукоімітаційні (ігри з власним голосом і звуками); 
маніпуляційні ігри з предметами (звукові іграшки тощо). 

2 Період 
предметно-
маніпуляційно
ї діяльності 
(1-3 роки) 

Ігри на координацію рухів, груп м’язів тіла, роботи м’язів 
рук, координацію між оком і рукою, ігри на координацію 
себе у просторі (тренування вестибулярного апарату), на 
тренування способів захоплення предметів руками, фізичні 
ігри на тримання рівноваги, на напрацювання спритності, 
витривалості, ігри з предметами різних об’ємів, основними 
геометричними формами, кольорами; розвиваючі мовні 
(Що це?, А ще де?, Що з цим можна робить?, Хто це”, Що в 
нього є?, Де це? і графічні (залишати «сліди») ігри. 
Комбінаторні ігри та конструктори: різновиди кубиків, 
пірамідок, мозаїк, простих «пазл», “Лего”, викладання 
картин з різнорідних матеріалів, предметів, аплікації. 
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Продовження табл.1 

№ Вік та 
відповідна 

йому провідна 
діяльність 

Напрями актуальних для віку ігор 

3 Період ігрової 
діяльності  
(3- 6 років) 

Функціонально-процесуальні предметні, сюжетно-рольові. 
Ігри на розвиток мовлення, математичних уявлень, логічної 
структури мислення. Ігри-драматизації, театралізації, ігри-
етюди, експромти зі змінними «ролями», психогімнастичні 
ігри на розвиток виразності рухів, емоційно-почуттєвої 
сфери, мови почуттів. Ігри-корекції на розвиток корди-нації 
рухів, функціонування опорно-рухового апарату, дрібну 
моторику; творчі ігри, розваги, ігри-фантазії. 

4 Період 
навчальної 
діяльності 
(6 – 10 років) 

Дидактичні, пізнавальні, заохочувальні, , ігри-праця, ігри на 
розвиток зосередженості, згуртованості, співпрацю, ігри-
оптимізатори взаємин з однокласниками; ігри-«криголами», 
ігри-релаксації; ігри-імпровізації, ігри-мандрування, ігри на 
місцевості, рухливі, заочні, настільно-друковані. 

5 Період 
інтимно-
особистісного 
спілкування 
та суспільно-
корисної 
праці (10 – 15-
16 років) 

Ігри на розвиток умінь і навичок згуртовуватись, шукати 
взаєморозуміння, спілкуватись, зняття тактильного бар’єру, 
«криголами», ігри на розвиток швидкості реакцій, 
орієнтування в просторі, часі, на розвиток здібностей 
генерувати ідеї, приймати рішення, ігри на знайомство, на 
пошук способів рішення творчих завдань; ігри трудові, 
“колективні творчі справи”; ігри-корекції, ігри-тести, авто-
ігри; ігри спортивні, ландшафтні (табори індійців, русичів, 
січовиків та ін.), соціо-ігри (толкієністи, лицарі тощо). 

6 Період 
навчально-
професійної 
діяльності  
(16 – 21 рік) 

Профорієнтаційні ігри, ігри-тести на дослідження своїх 
можливостей і здібностей, ігри на розвиток відповідних 
якостей, імітаційні та творчі ігри, дистанційні комп’ютерні 
ігри, соціокультурні ігри, ігри на співробітництво, 
психологічні ігри, спортивні ігри, авто-ігри. 

7 Період 
професійної 
діяльності (від 
21 року) 

Ігри на самопізнання (ігри-тести), на самовиховання (ігри-
корекції); на розвиток професійних вдатностей (імітаційні, 
рольові, ділові, організаційно-ділові); ігри релаксації, ігри-
розваги, розіграші, ігри-фокуси, спортивні ігри, телевізійні 
та рекламні ігри (Інтернет, ЗМК, мобільний зв’язок). 

8 Ігри наскрізні 
(для будь-
яких 
діяльнісних 
періодів) 

Ігри на розвиток психологічного (увага, різновиди 
мислення, пам’ять, уява, емоції) та соціально-адаптивного 
(напрацювання тактик і стратегій спілкування) комплексів; 
розважальні та дозвіллєві ігри, комплексні ігри-свята, ігри-
релаксації; настільні ігри, кімнатні і дворові колективні 
ігри, спортивні ігри. Бажано впроваджувати й чергувати 
ігри-поєдинки, ігри групові та ігри командні. 
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Основною якістю впроваджених ігор повинні стати ампліфікація (лат. 
amplificatio – примноження, збільшення, збагачення) і творчість. 

Вказані якості ігрової діяльності виражаються через: збільшення вимог до 
гравців, об’ємів дій, інформації, правил, введення нових непередбачених 
учасників, ситуацій, нових якісних рівнів складності рухів, поведінкових 
реакцій, вчинків, більш яскравого проявлення емоцій, інтелекту, демонстрацію 
нових рішень і творчих знахідок (ідеї, умови, середовище, ходи, шляхи, якості), 
нового реквізиту, нових дій із ним чи нових шляхів його використання тощо. 
Стимулювання таких якостей дозволить запобігти згасанню інтересу до гри, 
ігрової й пізнавальної діяльності та пов’язаних з ними мікропроцесів і 
нівелювати можливі негативні настрої, викликані репродуктивністю дій і 
прогнозованістю подій. 

Навіть самий поверхневий погляд на гру та її можливості стверджує: 
кожна гра є педагогічною або за певних обставин може стати такою. 
Педагогічність гри характеризується перш за все виводом гравців на вчинки, на 
співдію, на активне реальне культурне спілкування в найширшому розумінні 
цього слова! А значить – на новий рівень свідомості, знань, творчості. 

Здійснювати такого рівня й такої якості роботу може тільки відповідно 
підготовлений фахівець. Справжній ігромайстер є поперед усього соціальним 
педагогом, педагогом-психологом, який піклується про успішність кожного 
гравця, про розвиток його ігрової культури як основи життєтворчості, і, при 
цьому, несе відповідальність за власні дії. І навчати соціального педагога 
ефективній організації гри теж є справою суто педагогічною. Бо такий 
уявляється нам не стільки носієм банку адаптованих ним ігор чи ігрових форм, 
скільки проектувальником росту духовно-практичних сил особистостей та 
особливих, позитивно стимулюючих взаємин. 
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