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У статті розглянуто особливості підготовки майбутніх соціальних 

педагогів у вищому навчальному закладі до профілактики ризикової поведінки 

підлітків засобами дозвіллєвої діяльності. Розкрито виховний потенціал 

дозвіллєвої діяльності у профілактичній роботі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ З ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

Постановка проблеми. Соціально-економічні перетворення, яких 

зазнало українське суспільство в останні десятиріччя, призвели до погіршення 

соціально-економічного стану сімей, поширення безробіття, руйнування 
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суспільних цінностей, поширення в молодіжному середовищі тютюнопаління, 

вживання алкогольних та наркотичних речовин, проявів жорстокості, 

агресивності, байдужості, співчуття. 

Сьогодні, коли в Україні здійснюються багатопланові пошуки шляхів 

модернізації системи профілактичної роботи серед учнів старшої школи, 

визначаються засоби покращення її функціонування, об’єктивною стає 

проблема в розробці нетрадиційних підходів до визначення змісту, форм і 

методів організації правовиховної роботи в загальноосвітніх навчальних 

закладах з урахуванням специфіки їх діяльності. В. Голіна визначає, що ці 

проблеми привертають пильну увагу з боку соціальних педагогів, у 

«середовищі яких склалася виняткова ситуація: з одного боку є розуміння 

важливості профілактичної роботи, а з іншого – їх турбує власна неготовність 

до її проведення» [3, с. 43]. 

Аналіз останніх публікацій. Протягом останніх років напрацьована 

значна кількість досліджень, які розкривають окремі аспекти підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до профілактичної роботи серед учнів старшої 

школи. Так, особливості професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з різними категоріями клієнтів розкриваються в працях 

І. Звєрєвої, Ю. Мацкевич, С. Пащенко та ін.; загальні засади організації 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів – А. Капська, 

Л. Міщик, В. Поліщук, Є. Холостова та ін.; професійно значущі для майбутніх 

соціальних педагогів особистісні якості досліджують М. Галагузова, 

В. Гриньова, М. Мудрик та ін.  

Проблеми протиправної поведінки присвячені праці А. Скрипника, 

Дж. Локка, С. Анісімова, Ж. Сартра.  

Відповідно до положень Концепції педагогічної освіти фахова підготовка 

передбачає вироблення практичних умінь і навичок, необхідних студенту для 

здійснення майбутньої професійної діяльності [8, с. 2-3]. 

У дослідженні Л. Артюшкіної визначається, що в системі традиційної 

моделі професійної підготовки соціальних педагогів типовою є проблема, коли 

студенти добре оволодіваючи набором теоретичних знань, мають значні 

труднощі в процесі вирішення конкретних професійних завдань, зокрема щодо 

здійснення профілактичної роботи серед учнів старших класів [1, с. 79]. 

 Отже, дослідження проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до профілактичної роботи з попередження правопорушень учнів відповідає 

потребам сучасного навчального процесу вищого навчального закладу. 

 Мета статті - визначення особливостей професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до здійснення профілактики правопорушень 

учнів старшої школи. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз соціально-педагогічної літератури 

[2; 4; 6; 7] дозволив виявити, що готовність розглядається як результат 

діяльності вищого навчального закладу, як своєрідне професійне 

новоутворення, що характеризує новий тип особистості соціального педагога в 

умовах правової держави. Зокрема В. Поліщук розглядає готовність до роботи 

як «прояв професійної компетентності майбутнього соціального педагога, яка є 
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своєрідним синтезом професійних знань, індивідуального стилю професійної 

діяльності, творчого підходу до діяльності, педагогічної рефлексії» [7, с. 79]. 

 Поняття процесу, який приводить до готовності, тобто поняття 

«підготовка» трактується у великому тлумачному словнику як запас знань, 

навичок, досвід, набутий у процесі навчання чи практичної діяльності. 

Результатом цього процесу стає готовність або підготовленість [9, с. 26]. 

Поняття «підготовка» та «готовність» як процес і результат є досить 

близькими та взаємозумовленими, оскільки «підготовка до професії – це не що 

інше, як формування готовності до неї» [9, с. 46]. 

З позиції тлумачення готовності до здійснення професійної діяльності як 

стану особистості І. Ковчина зазначає, що «готовність визначається внутрішнім 

настроєм на певну поведінку, установкою на активні та доцільні дії в роботі». У 

цьому ракурсі структуру поняття готовності до професійної діяльності 

становлять пізнавальний, емоційний, мотиваційний та вольовий компоненти [5, 

с. 92]. 

Таким чином, професійна підготовка – це система організаційних і 

педагогічних заходів, які забезпечують формування в особистості професійної 

спрямованості, загальних і професійних знань, умінь, навичок і професійної 

готовності. У структурі готовності майбутніх соціальних педагогів до 

профілактичної роботи з попередження правопорушень старшокласників 

можна виділити когнітивний, операційний, мотиваційний і рефлексивний 

компоненти.  

Досліджуючи кваліфікаційну характеристику соціального педагога, 

визначено основні функції соціально-педагогічної діяльності. Зокрема 

профілактична функція має на меті виявлення, обмеження асоціальних явищ, 

причин соціальної дезадаптації і запобігання їм, забезпечення умов для 

формування соціально позитивної спрямованості особистості. Характеризуючи 

цю функцію, А. Капська подає перелік знань та умінь, якими повинен володіти 

майбутній соціальний педагог: «...фахівець повинен знати: причини та форми 

прояву девіантної поведінки підлітків; зміст та форми соціально-

профілактичної роботи; наслідки впливу шкідливих звичок та асоціальних 

форм поведінки на здоров’я та життєдіяльність особистості» [9, с. 31]. 

Зв’язок теорії та практики повинен забезпечуватися таким чином, що 

вивчення практично всіх найважливіших навчальних дисциплін повинно 

завершуватися відповідними видами практик. При визначенні місця практики 

бажано враховувати побажання студентів, бо науковою концепцією підготовки 

майбутніх соціальних педагогів є ідея практично зорієнтованого навчання.  

Аналізуючи особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

профілактики правопорушень серед учнів старшої школи, ми виходимо з того, 

що майбутні спеціалісти повинні під час навчання не тільки опанувати 

теоретичні засади, але й уже під час проходження різноманітних видів 

соціально-педагогічних практик втілювати в життя окремі елементи практичної 

профілактичної роботи. Операційний компонент готовності до здійснення 

профілактичної діяльності повинен бути присутній під час усього процесу 

навчання. У процесі профілактичної роботи соціальний педагог має особливу 
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увагу звертати на такі моменти діяльності: виявляти фактори, які можуть 

впливати на порушення поведінки і розробити комплекс заходів щодо їх 

усунення; забезпечувати консультації з питань правової освіти; залучати до 

позашкільної діяльності учнів; організовувати просвітницьку діяльність для 

батьків; сприяти, у разі потреби, у вирішенні матеріальних проблем (надання 

матеріальної допомоги); при вирішенні питань використовувати виключно 

індивідуальний підхід. 

Також під час навчання необхідно залучати студентів до подій, які 

безпосередньо пов’язані з діяльністю соціальних педагогів: залучання на 

засадах слухачів до вебінарів, до нарад або до методичних об’єднань 

соціальних педагогів, бо саме там народжується теоретичне підґрунтя 

майбутніх профілактичних заходів. Приймати учать у проведенні спільних 

заходів школи зі службою у справах дітей, центром соціальних служб, лікарем-

наркологом, сектором ювенальної превенції або будь-якою іншою організацією. 

Така практична діяльність надасть міцне підґрунтя для формування 

операційної, рефлексивної та мотиваційної складових готовності соціального 

педагога до здійснення профілактичної роботи з дітьми.  

 Висновки. Аналіз особливостей підготовки соціальних педагогів дав 

змогу виявити суперечності в системі підготовки майбутніх фахівців та 

показати необхідність цілеспрямованого впливу на формування практичних 

навичок у готовності майбутнього соціального педагога до здійснення 

профілактичної діяльності з попередження правопорушень старшокласників. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 

ПЕРШОКЛАСНИКІВ ІЗ СІМЕЙ «ГРУПИ СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ» ДО 

УМОВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Постановка проблеми. Зміни, що відбуваються сьогодні в нашому 

суспільстві, зумовили загострення проблеми допомоги дітям із сімей «групи 

соціального ризику». Першочерговим завданням соціально-педагогічної 

діяльності стає оптимізація процесу соціалізації дітей із сімей «групи 

соціального ризику», їх адаптації до освітніх і виховних інститутів. 

Процес соціально-педагогічної адаптації першокласників із сімей «групи 

соціального ризику» до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі – 

важливий аспект становлення дитини в якості суб’єкта навчальної діяльності. 

По-перше, тому, що в ході адаптації до навчання у загальноосвітньому 

навчальному закладі дитина отримує орієнтацію в системі поведінки як в 


