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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
В умовах демократизації життя, радикальних економічних і 

політичних змін суспільство потребує освіченого громадянина із сталими 
поглядами, активного, який постійно самовдосконалюється, чим сприяє 
формуванню громадянського суспільства. Тому цілком на часі 
модернізація вищих навчальних закладів, інтенсифікація змін навчальних 
планів, запровадження нових навчальних дисциплін, спецкурсів. 
Виконання цих завдань підтримується нормативно-правовою базою 
України, в її основу покладено Державну національну програму «Освіта» 
(«Україна ХХI століття»), Закони України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», Національну доктрину розвитку освіти. 

Формування у студентів педагогічного університету високого рівня 
професійних умінь розглядається як практичне завдання першочергової 
значущості. Зміни, що відбулися і відбуваються у нашому суспільстві, 
спонукають до подальшого пошуку нових шляхів у перебудові вищої 
педагогічної школи та коригуванні підготовки соціального педагога до 
соціально-правової діяльності. 

У зв’язку з цим, виняткове значення має формування у студентів – 
майбутніх соціальних педагогів – соціально-правових знань та технологій 
їх застосування у практиці як компонента педагогічної діяльності, оскільки 
від професійної підготовки соціального педагога, залежить його участь у 
збагаченні інтелекту та культури почуттів молодого покоління 
українського суспільства. 

У практиці сучасної науки проблема професійної підготовки 
соціального педагога розглядається у двох аспектах: 

а) формування особистості, яка готова виконувати як освітні, так і 
супутні (правові, виховні, реабілітаційні тощо) функції; 

б) формування спеціаліста системи освіти та соціальної сфери, який 
додатково до основних професійних вмінь володіє ще одним прикладним 
вмінням як засобом педагогічної дії. 

У ряді досліджень спостерігаються намагання пояснити 
закономірності взаємозв’язку та взаємодії двох напрямків у системі 
підготовки соціального педагога – фахівця соціально-педагогічної 
діяльності: професійного та спеціального, що спонукає до здійснення 
досліджень ефективності дії одного напрямку через другий [4]. 

Широке висвітлення у науковій літературі одержали питання 
підготовки студентів до використання різних засобів впливу. Глибокою 
науковістю позначені роботи В. П. Беха [1], Н. Б. Болотіна [2], 
В. І. Бондаря [3], І. М. Ковчиної [5] та ін. 

Таким чином, ґрунтовний аналіз філософських, соціологічних, 



політологічних, психологічних, правових науково-літературних джерел дає 
підстави зробити висновок: проблема підготовки студентів – майбутніх 
соціальних педагогів до соціально-правової діяльності розглядалася у 
різних аспектах, однак у наукових дослідженнях не виокремлювалась як 
педагогічна проблема. 
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