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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ У ВУЗІ 
 
У сучасній педагогічній науці однією із найскладніших проблем, що не 

має одностайних поглядів щодо її вирішення, є проблема змісту, форм і мето-
дів практичного навчання майбутніх фахівців у галузі соціальної педагогіки.  

Питання підготовки і професійного становлення соціальних педагогів 
та соціальних працівників розглянуто в працях С.Архипової, Л. Гуслякової, 
І.Козубовської, В. Масленникової, В. Сластьоніна, С. Тетерського, 
С. Чистякової, Н. Шмельової та ін. 

У процесі підготовки майбутнього соціального педагога важливими є 
професійні уміння, які потрібно сформувати під час практичного навчання. 
Складовими компонентами структурного змісту професійної готовності є [2]: 

1) мотиваційний компонент (професійні установки, інтереси, праг-
нення займатись соціально-педагогічною діяльністю, професійна спрямо-
ваність);  

2) орієнтаційний компонент (морально-професійна орієнтація, що 
ґрунтується на професійній етиці, професійно-педагогічних поглядах, пе-
реконаннях, принципах, готовності діяти згідно з ними);  

3) операційний компонент (увага, уявлення, сприймання, уява, мис-
лення, педагогічні здібності, дії, операції та прийоми, потрібні соціальному 
педагогові для успішного здійснення професійної діяльності);  

4) емоційно-оціночний компонент (почуття, вольові процеси, що за-
безпечують успішність процесу і результативність діяльності педагога, 
емоційний тонус, сприйнятливість, цілеспрямованість, самоволодіння, на-
полегливість, рішучість);  

5) вольовий (сформованість у постійному самовихованню та самоосвіті);  
6) психофізіологічний компонент (властивості і здібності, що забез-

печують соціальному педагогові високу працездатність у разі виконання 
професійних функцій: упевненість у своїх силах, прагнення наполегливо 
завершити розпочату справу, здатність довільно керувати своєю поведін-
кою та поведінкою інших, активність і саморегуляція, урівноваженість і 
витримка, динамічність, темп роботи). 

Суттєвим, з огляду на професіоналізацію, є практичне навчання сту-
дентів, зорієнтоване на формування необхідних професійних умінь і нави-
чок, становлення стійкої мотивації активної професійної діяльності. Зи-



чайно, професійна готовність фахівця визначається не стільки ставленням 
до знань, скільки їх наявністю, а також умінням застосовувати набуті 
знання у практичній діяльності. 

Результати досліджень, одержані нами на підставі опитувань, анке-
тування та спостережень серед студентів факультету соціальної педагогіки 
та практичної психології Уманського державного педагогічного універси-
тету імені Павла Тичини вказують на бажання майбутніх соціальних педа-
гогів працювати по спеціальності в школі, дитячому будинку, в мікрорайо-
ні, в установах соціального захисту, в центрах дитячої творчості тощо. 

При підготовці кадрів за фахом «соціальна педагогіка» велику роль 
має підбір предметів викладання. Професійні знання фахівця соціальної 
роботи включають перш за все необхідність знання законодавства і основ 
соціально-педагогічної діяльності. Ці професійні знання викладаються при 
вивченні ряду дисциплін: «Соціальна педагогіка», «Основи педагогічної 
майстерності», «Введення в спеціальність», «Технологія соціальної робо-
ти» «Самопізнання і саморегуляція особистості» та ін. 

У числі негативних сторін, що мають значення для випускника учбово-
го закладу за фахом «соціальна педагогіка найбільш поширеними є наступні: 
недостатність відомчої нормативної та інструктивно-методичної бази зважа-
ючи на новизну професії; відсутність спеціальної літератури; слабка матеріа-
льно-технічна база вузу; низька мотивація навчання у студентів, тощо. 

Отже, можна зробити висновок, що до основних завдань, які покли-
кана вирішувати практична підготовка майбутніх соціальних педагогів, 
слід віднести: ознайомлення студентів із сучасним станом соціально-
педагогічної галузі знань і встановлення їх зв’язку з практичною діяльніс-
тю; розвиток особистісних якостей, необхідних соціальному педагогові в 
професійній діяльності; формування професійних умінь і навичок (діагнос-
тичних, організаторських, проекційних, аналітичних, дидактичних, кому-
нікативних); оволодіння сучасними соціально-педагогічними технологіями 
колективної, групової, індивідуальної роботи з різними категоріями людей; 
створення умов для розвитку здібностей і самореалізації студента, для фо-
рмування його стилю діяльності; формування у студентів творчого і дослі-
дницького підходів до професійної діяльності; психологічна адаптація сту-
дентів до обраної професії; сприяння професійній орієнтації студентів і 
вибору майбутньої спеціалізації відповідно до їхніх уподобань та нахилів. 
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