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ють на методи і форми організації навчальноKвиховного процесу у ВНЗ [5;
с.171].

Педагогічна умова – це обстановка чи обставина, яка зумовлює або від
якої залежить цілісний продуктивний процес формування професійної креаK
тивності у майбутніх соціальних педагогів [2].

Педагогічні умови повинні віддзеркалювати структуру підготовленості
майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціальK
ного захисту дітей і вміщувати передбачені технологією формування підгоK
товленості компоненти моделі або технології. Реалізація педагогічних умов
має на меті: забезпечення організаційноKпедагогічного й психологоKпедагогіK
чного супроводу професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів; вдосK
коналення системи професійної підготовки педагогічних кадрів для роботи в
умовах профільного навчання; визначення форм і методів інформаційної
підтримки процесу формування підготовленості майбутніх соціальних педаK
гогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей.

Специфіка педагогічних умов детермінована не лише сутністю і змістом
професійної підготовки майбутнього соціального педагога, але й особливосK
тями профілізації сучасної школи, що, в свою чергу, потребує нових підходів
при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів.
Завдання полягає в тому, щоб більш точно визначитись у потребах кадрів для
профільного навчання з урахуванням особливостей регіону; формувати соцK
іально значущі якості особистості у випускників закладів освіти; спрогнозуK
вати ефективність запровадження різних моделей профільного навчання;
визначити ефективність організаційноKметодичних структур профільного наK
вчання [1; с.49K55]

Метою підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльK
ності  у закладах соціального захисту дітей, реалізація якої буде досягнута за
допомогою підготовки таких структурних компонентів, як когнітивноKдіяльK
нісний, інтерактивноKкомунікативний, мотиваційноKціннісний, рефлексивK
ноKперцептивний [6]. Охарактеризовані структурні компоненти, у свою черK
гу, формуватимуться за допомогою педагогічних умов підготовки майбутніх
соціальних педагогів до професійної діяльності  у закладах соціального захиK
сту дітей таких, як:

1) створення позитивної настанови на професійну діяльність майбутніх
соціальних педагогів у закладах соціального захисту дітей;

2) орієнтація змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів на усвіK
домлення норм, стандартів, еталонів професії та її значимість у суспільстві;

3) залучення майбутніх соціальних педагогів до використання сучасних,
оптимальноKефективних методів, прийомів, технологій з метою соціального
захисту дітей;

4) організація науковоKметодичного та матеріальноKтехнічного супроводу
майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної діяльності у закладах
соціального захисту дітей.

У процесі реалізації першої педагогічної умови (створення позитивної
настанови на професійну діяльність  майбутніх соціальних педагогів у заклаK
дах соціального захисту дітей) запропонована програма ефективного функцK
іонування щодо створення позитивної настанови, та експериментально встаK
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Постановка проблеми. Науковий аналіз проблеми формування підготовK
леності майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах
соціального захисту дітей передбачає визначення низки педагогічних умов,
які дадуть змогу ефективно побудувати процес формування вказаної підгоK
товленості. У загальному вигляді полягає в тому, що на сучасному етапі свого
розвитку проблема підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійK
ної діяльності у закладах соціального захисту дітей має значну соціальну та
наукову актуальність, але на даний час недостатньо вивчена.

Метою статті  є визначення та розкриття педагогічних умов підготовки
майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціальK
ного захисту дітей.

Виокремлення невирішених частин проблем. Незважаючи  на обсяг
підходів до розуміння педагогічних умов, недостатньо розробленою залишаєтьK
ся проблема формулювання та розкриття педагогічних умов підготовки майK
бутніх соціальних педагогів  у закладах соціального захисту дітей.

Виклад основного матеріалу. Українська дослідниця З. Курлянд розуміє
психологоKпедагогічні умови як зовнішні і внутрішні обставини, які впливаK
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ізації соціальноKпедагогічної діяльності  в закладах соціального та соціальноK
виховного спрямування. Вона є переходом від теоретичного навчання до пракK
тичної та самостійної діяльності в різних соціальних інститутах. Під час пракK
тики студент оволодіває багатоаспектними видами професійної діяльності, що
дає свою готовність до виконання в різних соціальних ролях [3; с.3].

Четверта педагогічна умова – організація науковоKметодичного та маK
теріальноKтехнічного супроводу майбутніх соціальних педагогів у процесі проK
фесійної діяльності у закладах соціального захисту дітей – сприяла органіK
зації методичного забезпечення навчального процесу, за якої кожен суб’єкт
освітнього процесу був забезпечений науковоKметодичним супроводом та за
якої були реалізовані основні педагогічні функції: освітня, виховна, розвиK
вальна та ін. Забезпечення науковоKметодичного супроводу насамперед пеK
редбачало попередню роботу викладача, що полягала в підготовці структури
й змісту навчальних і спеціальних дисциплін.

НавчальноKметодичне забезпечення підготовки майбутніх соціальних педаK
гогів при забезпеченні спеціалістів здебільшого відірване від фактичного. ВиK
пускники відчувають брак знань і практичних навичок під час професійної діяльK
ності соціального педагога у закладах соціального захисту дітей, ніж реальниK
ми процесами й ситуаціями. Тому, продумуючи зміст навчальноKметодичного
забезпечення, ми звертали увагу на його професійну підготовку, що містить:
професіоналізацію та спеціалізацію майбутніх соціальних педагогів; інтенсифK
ікацію процесу навчання; активізацію та розвиток професійної спрямованості
майбутніх соціальних педагогів у закладах соціального захисту дітей. На нашу
думку, через стрімкий розвиток технологій постійно необхідно вдосконалюваK
ти й модернізувати, а також замінювати новим, більш корисним, цікавим і суK
часним увесь комплекс навчальноKметодичного забезпечення.

НауковоKметодичний супровід процесу підготовленості майбутніх соціальK
них педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей
«базується на особистісноKорієнтованому підході, який передбачає не лише
врахування індивідуальних особливостей тих, хто навчається, а і диференцK
ійований підхід до навчання» [4].

Використання нових, перспективних форм організації освітнього процесу
для реалізація тієї або іншої навчальної програми орієнтоване здебільшого на
самостійну роботу студентів. Використання методів пошуковоKдослідницької
діяльності, а саме – залучення майбутніх соціальних педагогів  з першого курсу
до участі в науковоKпрактичних студентських конференціях, олімпіадах, пубK
лікаціях статей, виконання індивідуальноKдослідних завдань, сприяло форK
муванню інтересу до самостійного пізнання, надбанню студентами нового досK
віду, розвитку творчої активності студентів, залучення їх до рішення актуK
альних завдань сучасної науки. ПошуковоKдослідна діяльність студентів пеK
редбачала опрацьовування навчальної, довідкової, спеціальної, науковоKпоK
пулярної літератури, роботу з бібліографічними покажчиками, інформаційK
ними ресурсами інтернету тощо.

Участь студентів у науковоKпрактичній студентській конференції сприяла
професійному становленню студентів, стимулювала їх до навчальної та науK
ковоKдослідної діяльності, демонструвала та пропагувала кращі досягнення
студентів, зміцнювала наукову та педагогічну співпрацю між викладачем і

новлено, що дана програма спонукає майбутніх соціальних педагогів до саK
мопізнання, саморозвитку й самореалізації, що сприяє розвитку в них соцK
іальної активності, становлення їхньої соціальної компетентності. Звідси,
професійна діяльність соціального педагога повинна спрямовуватися на осK
новні сфери її розвитку, формування ініціативності, цілеспрямованості, адекK
ватного відношення до себе і навколишнього світу; поглиблення спеціальних
знань та розвиток умінь їх практичної реалізації для забезпечення самостійності
й самореалізації у сфер висококваліфікованої праці з використанням сучасK
них засобів, призначених для полегшення участі у суспільному інформаційK
ному обміні.

Друга педагогічна умова – орієнтація змісту підготовки майбутніх соцK
іальних педагогів на усвідомлення норм, стандартів, еталонів професії та її
значимість у суспільстві здійснювалась завдяки теорії внесення до змін загальK
них і спеціальних дисциплін тем, пов’язаних з проблемою професійної діяльK
ності соціальних педагогів у закладах соціального захисту дітей. А саме таких
предметів: «Корекційна педагогіка», зокрема, «Інклюзивна освіта», «ОрганіK
зація роботи з різними соціальними групами», «Соціальна адаптація випускK
ників шкілKінтернатів», «СоціальноKпедагогічна профілактика правопоруK
шень», такі теми: «Заклади соціального захисту дітей (визначення та види
закладів; закони, постанови)»; «Професійна діяльність соціального педагога
у закладах соціального захисту дітей»; «Специфіка роботи соціального педаK
гога у закладах соціального захисту дітей»; «Соціальний педагог в умовах
інклюзивного навчання»; «Значущість професійної діяльності соціального
педагога у закладах соціального захисту дітей». Головне завдання полягало в
тому, щоб навчити студентів аналізувати конкретні заклади соціального заK
хисту дітей і цілісно вивчати соціальну ситуацію, що склалася в даному закK
ладі, що сприяло систематизації соціальноKпедагогічних знань та умінь
фахівців. Також визначити основні теоретичні підходи до роботи соціального
педагога в закладах соціального захисту дітей; проаналізувати основні закоK
номірності та принципи професійної діяльності соціального педагога; проанаK
лізувати головні функції і напрями роботи соціального педагога в даних устаK
новах; визначити найбільш ефективні, гуманістичноKспрямовані методи роK
боти соціального педагога дітьми, як потребують соціального захисту.

Третя педагогічна умова – залучення майбутніх соціальних педагогів до
використання сучасних, оптимальноKефективних методів, прийомів, техноK
логій з метою соціального захисту дітей, реалізовано під час соціальноKпедаK
гогічної практики  і здійснення цілеспрямованого керівництва виробничою
соціальноKпедагогічною практикою студентів – було спрямовано на розвиток
знань  вмінь студентів у сфері професійної діяльності, та надання методичних
рекомендацій і консультативної допомоги студентам під час практики, підгоK
тувати майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах
соціального захисту дітей.

Педагогічна практика – форма професійної підготовки студентів з спецK
іальності «Соціальна педагогіка» є частиною державного освітнього стандарK
ту та невід’ємного складового професійної підготовки у вищій школі.

Метою практики є формування професійних вмінь та особистісних якосK
тей майбутнього спеціаліста в процесі вивчення системи планування та органK
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ізації соціальноKпедагогічної діяльності  в закладах соціального та соціальноK
виховного спрямування. Вона є переходом від теоретичного навчання до пракK
тичної та самостійної діяльності в різних соціальних інститутах. Під час пракK
тики студент оволодіває багатоаспектними видами професійної діяльності, що
дає свою готовність до виконання в різних соціальних ролях [3; с.3].

Четверта педагогічна умова – організація науковоKметодичного та маK
теріальноKтехнічного супроводу майбутніх соціальних педагогів у процесі проK
фесійної діяльності у закладах соціального захисту дітей – сприяла органіK
зації методичного забезпечення навчального процесу, за якої кожен суб’єкт
освітнього процесу був забезпечений науковоKметодичним супроводом та за
якої були реалізовані основні педагогічні функції: освітня, виховна, розвиK
вальна та ін. Забезпечення науковоKметодичного супроводу насамперед пеK
редбачало попередню роботу викладача, що полягала в підготовці структури
й змісту навчальних і спеціальних дисциплін.

НавчальноKметодичне забезпечення підготовки майбутніх соціальних педаK
гогів при забезпеченні спеціалістів здебільшого відірване від фактичного. ВиK
пускники відчувають брак знань і практичних навичок під час професійної діяльK
ності соціального педагога у закладах соціального захисту дітей, ніж реальниK
ми процесами й ситуаціями. Тому, продумуючи зміст навчальноKметодичного
забезпечення, ми звертали увагу на його професійну підготовку, що містить:
професіоналізацію та спеціалізацію майбутніх соціальних педагогів; інтенсифK
ікацію процесу навчання; активізацію та розвиток професійної спрямованості
майбутніх соціальних педагогів у закладах соціального захисту дітей. На нашу
думку, через стрімкий розвиток технологій постійно необхідно вдосконалюваK
ти й модернізувати, а також замінювати новим, більш корисним, цікавим і суK
часним увесь комплекс навчальноKметодичного забезпечення.

НауковоKметодичний супровід процесу підготовленості майбутніх соціальK
них педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей
«базується на особистісноKорієнтованому підході, який передбачає не лише
врахування індивідуальних особливостей тих, хто навчається, а і диференцK
ійований підхід до навчання» [4].

Використання нових, перспективних форм організації освітнього процесу
для реалізація тієї або іншої навчальної програми орієнтоване здебільшого на
самостійну роботу студентів. Використання методів пошуковоKдослідницької
діяльності, а саме – залучення майбутніх соціальних педагогів  з першого курсу
до участі в науковоKпрактичних студентських конференціях, олімпіадах, пубK
лікаціях статей, виконання індивідуальноKдослідних завдань, сприяло форK
муванню інтересу до самостійного пізнання, надбанню студентами нового досK
віду, розвитку творчої активності студентів, залучення їх до рішення актуK
альних завдань сучасної науки. ПошуковоKдослідна діяльність студентів пеK
редбачала опрацьовування навчальної, довідкової, спеціальної, науковоKпоK
пулярної літератури, роботу з бібліографічними покажчиками, інформаційK
ними ресурсами інтернету тощо.

Участь студентів у науковоKпрактичній студентській конференції сприяла
професійному становленню студентів, стимулювала їх до навчальної та науK
ковоKдослідної діяльності, демонструвала та пропагувала кращі досягнення
студентів, зміцнювала наукову та педагогічну співпрацю між викладачем і

новлено, що дана програма спонукає майбутніх соціальних педагогів до саK
мопізнання, саморозвитку й самореалізації, що сприяє розвитку в них соцK
іальної активності, становлення їхньої соціальної компетентності. Звідси,
професійна діяльність соціального педагога повинна спрямовуватися на осK
новні сфери її розвитку, формування ініціативності, цілеспрямованості, адекK
ватного відношення до себе і навколишнього світу; поглиблення спеціальних
знань та розвиток умінь їх практичної реалізації для забезпечення самостійності
й самореалізації у сфер висококваліфікованої праці з використанням сучасK
них засобів, призначених для полегшення участі у суспільному інформаційK
ному обміні.

Друга педагогічна умова – орієнтація змісту підготовки майбутніх соцK
іальних педагогів на усвідомлення норм, стандартів, еталонів професії та її
значимість у суспільстві здійснювалась завдяки теорії внесення до змін загальK
них і спеціальних дисциплін тем, пов’язаних з проблемою професійної діяльK
ності соціальних педагогів у закладах соціального захисту дітей. А саме таких
предметів: «Корекційна педагогіка», зокрема, «Інклюзивна освіта», «ОрганіK
зація роботи з різними соціальними групами», «Соціальна адаптація випускK
ників шкілKінтернатів», «СоціальноKпедагогічна профілактика правопоруK
шень», такі теми: «Заклади соціального захисту дітей (визначення та види
закладів; закони, постанови)»; «Професійна діяльність соціального педагога
у закладах соціального захисту дітей»; «Специфіка роботи соціального педаK
гога у закладах соціального захисту дітей»; «Соціальний педагог в умовах
інклюзивного навчання»; «Значущість професійної діяльності соціального
педагога у закладах соціального захисту дітей». Головне завдання полягало в
тому, щоб навчити студентів аналізувати конкретні заклади соціального заK
хисту дітей і цілісно вивчати соціальну ситуацію, що склалася в даному закK
ладі, що сприяло систематизації соціальноKпедагогічних знань та умінь
фахівців. Також визначити основні теоретичні підходи до роботи соціального
педагога в закладах соціального захисту дітей; проаналізувати основні закоK
номірності та принципи професійної діяльності соціального педагога; проанаK
лізувати головні функції і напрями роботи соціального педагога в даних устаK
новах; визначити найбільш ефективні, гуманістичноKспрямовані методи роK
боти соціального педагога дітьми, як потребують соціального захисту.

Третя педагогічна умова – залучення майбутніх соціальних педагогів до
використання сучасних, оптимальноKефективних методів, прийомів, техноK
логій з метою соціального захисту дітей, реалізовано під час соціальноKпедаK
гогічної практики  і здійснення цілеспрямованого керівництва виробничою
соціальноKпедагогічною практикою студентів – було спрямовано на розвиток
знань  вмінь студентів у сфері професійної діяльності, та надання методичних
рекомендацій і консультативної допомоги студентам під час практики, підгоK
тувати майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах
соціального захисту дітей.

Педагогічна практика – форма професійної підготовки студентів з спецK
іальності «Соціальна педагогіка» є частиною державного освітнього стандарK
ту та невід’ємного складового професійної підготовки у вищій школі.

Метою практики є формування професійних вмінь та особистісних якосK
тей майбутнього спеціаліста в процесі вивчення системи планування та органK
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In the article the essence of the Ukrainian culture is defined is offered;
the structure (motivational and simulative, cognitive and behavioral,
professional and personal components) is specified. The efficiency of
the pedagogical conditions in development of Ukrainian culture of teacher
is proved theoretically and experimentally.

Key words: Ukrainian culture, ungraded school, postgraduate
educational system.

На сучасному етапі розвитку  суспільства значно зростає роль мовної кульK
тури як соціального й індивідуального явища, що дозволяє успішно реалізовуK
вати процес комунікації між людьми. Безумовно, мова кожного народу має
високу соціальну значущість і самоцінність, оскільки вона виконує роль своєрK
ідного коду для збереження, транслювання та подальшого розвитку його націоK
нальної самобутності. Саме через мову людина відчуває причетність до культуK
ри свого етносу, а через неї – причетність до загальнолюдської культури.

Важливо підкреслити, що українська мова не тільки є рідною для етнічK
них українців, даючи їм можливість долучитися до культурної спадщини своK
го народу, але й єдиною державною мовою на території країни, що знайшло
відбиття в статті 10 Конституції України. Тому вільне володіння цією мовою є
обов’язком кожного її громадянина. У контексті поданого перед шкільними
закладами постає важливе завдання щодо забезпечення опанування учнівсьK
кою молоддю україномовною культурою.

Оскільки провідну роль у вирішенні цього завдання відіграють учителі, вони
мають стати для своїх вихованців взірцем сформованості україномовної культуK
ри [1]. Причому особливо актуальним це питання є для педагогів малокомплекK
тних шкіл, у яких багато часу відводиться на індивідуальну роботу з учнями.

Проте результати проведеного пілотажного дослідження [2] засвідчили,
що майже третина шкільних педагогів малокомплектних шкіл допускають у
своєму мовленні лексичні помилки, а біля половини вчителів неспроможні
повноцінно використовувати багатство рідної мови в педагогічній діяльності.
Також з’ясовано [2],  що в закладах післядипломної педагогічної освіти значK
ної уваги цьому аспекту не приділяється. Отримані дані доводять необхідність
проведення в цих закладах цілеспрямованої роботи з метою розвитку україK
номовної культури в учителів малокомплектних шкіл. Причому, особливу важK
ливість дане питання набуває у світлі того, що саме оволодіння україномовK
ною культурою дозволяє розв’язати такі важливі практичні завдання, як підвиK
щення ефективності методичної підготовки вчителів малокомплектних шкіл,
забезпечення можливостей формування у них соціальної, комунікативної,
професійної компетентностей.

Як свідчить аналіз наукових джерел, деякі аспекти окресленої проблеми
досліджувалися фахівцями в різних наукових галузях. Так, загальнотеоретичні
основи розвитку мови й мовної культури визначено в дослідженнях із лінгвістиK
ки (В. Виноградов, Б. Ларін, Л. Щерба, С. Ожегов, Д. Розенталь та інші).
Проблема міжособистісного спілкування та мовної взаємодії висвітлювалася у

студентом, забезпечувала збереження та розвиток єдиного науковоKосвітньоK
го простору, сприяла встановленню контактів між майбутніми колегами.

Висновок. Проведена робота з реалізації педагогічних умов у процесі підгоK
товленості майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у заклаK
дах соціального захисту дітей дала можливість студентам використовувати спецK
іальні знання, вміння та навички, які спонукали їх до розвитку професійної
діяльності. Нерідко педагоги стикаються з тим, що відсутність професіоналізму
виникає через відсутність відповідних знань, тому весь час розвиваючи професK
ійну діяльність соціального педагога, ми надавали професійні знання, закріпK
люючи їх створенням творчих продуктів власної професійної діяльності.

 Перспективи подальшого дослідження. Розв’язання розглянутої проK
блеми вимагає подальших комплексних досліджень, адже підготовленість
майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціальK
ного захисту дітей є передумовою успішного виконання ними своїх професійK
них функцій, а також особистісного зростання.
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Шацька Н. М.
В статье раскрыта сущность украиноязычной культуры, уточ%

нена ее структура (мотивационно%стимулирующий, когнитивно%
поведенческий профессиональный и личностный компоненты). Тео%
ретически и экспериментально доказана эффективность педаго%
гических условий в развитии украиноязычной культуры учителя.




