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· визнання за кожним права на помилку, але з обов’язковим аналізом її
причин, визначенням шляхів її подолання;

· розроблення та використання індивідуальних програм, які моделюють
дослідницьке мислення;

Висновки. Таким чином, цілеспрямована робота над створенням етноK
культурного середовища у педагогічному ВНЗ сприятиме впровадженню ідей
особистісно зорієнтованої фахової підготовки:

K підніматиме рівень позитивної мотивації і особистої установки студента
на розуміння необхідності оволодіння системою знань і вмінь з особистісно
зорієнтованого навчання в школі;

K допомагатиме самовизначенню студентів через надання їм права вибору
змісту підготовки з предметів психологоKпедагогічного та мистецького блоків
та способів їх засвоєння, а також свободі переходу на різні етапи навчання
через введення модульноKрейтингової системи організації навчання;

K забезпечить гнучкість, варіативність, адаптивність і відкритість змісту і
організаційних форм навчання по відношенню до індивідуальних особливосK
тей студентів та умов підготовки шляхом вільного вибору студентами спецK
курсів і спецсемінарів з мистецької, закрема фольклорної, тематики;

K сприятиме насиченню педагогічних курсів методологічними, теоретичK
ними, практичними положеннями особистісно зорієнтованої освіти;

K забезпечить різноплановість та пріоритет активних, у першу чергу, дослK
ідницьких методів навчання;

K збагатить теоретичні курси циклу психологоKпедагогічних та мистецьких
дисциплін професійно значущими знаннями з особистісно зорієнтованого наK
вчання;

K позааудиторна робота студентів з вивчення особливостей особистісно зоK
рієнтованого навчання засобами педагогічної практики стане початком форK
мування особистісного досвіду майбутнього вчителя;

K покладе основу науковим студентським дослідженням в галузі особистісK
но зорієнтованих художньоKпедагогічних технологій навчання (рефератам,
курсовим, дипломним, магістерським роботам);

K збагатить кожного учасника особистісно зорієнтованого навчальноKвиK
ховного процесу в педагогічному університеті досвідом суб’єктKсуб’єктних
відносин;

K сприятиме формуванню і розвитку особистісних (емпатія, захоплення,
толерантність, повага до особистості) та професійних (організаторських, моK
білізаційних та комунікативних) якостей майбутнього вчителя.

Особистісно зорієнтований підхід висуває перед сучасними педагогічними
ВНЗ вимогу змінити позицію викладачаKінформатора як джерела знань, конK
тролера на позицію фасилітатора, аніматора, тьютора; створення таких наK
вчальних ситуацій, які б сприяли вільному розвою можливостей студентів
шляхом активізації внутрішніх резервів; створення умов для розвитку моральK
ної, соціально активної, професійно компетентної особистості, здатної до поK
дальшого саморозвитку та самовиявлення.

Створення у ВНЗ особистісно зорієнтованого етнокультурного середовиK
ща сприятиме оптимізації системи підготовки майбутнього вчителя музики до
фахової діяльності, що грунтується на стимулюванні, а не на примусі особисK

тості, орієнтує на використання й внутрішніх резервів, сприяє адаптації до
нових умов навчання, становленню активної позиції студента як суб’єкта власK
ного розвитку, самовизначення, самоперетворення і самовдосконалення.
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МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ НА
ПРИКІНЦЕВОМУ ЕТАПІ ЕКСПЕРИМЕНТУ
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У цій статті виявлено та продемонстровано порівняльну ха%
рактеристику рівнів підготовленості майбутніх соціальних пе%
дагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту
дітей на прикінцевому етапі експерименту. Розроблено модель
реалізації педагогічних умов підготовки, яка допомогла об’єдна%
ти та систематизувати результати теоретичної частини дос%
лідження з деякими  результатами експериментального етапу
дослідження у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів
до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей.
Зроблено висновки щодо проведеного експерименту, розглянуто
перспективи подальшого дослідження професійної діяльності май%
бутніх соціальних педагогів.

Ключові слова: модель, моделювання, структурні компоненти.

В этой статье выявлены и продемонстрированы сравнитель%
ную характеристику уровней подготовленности будущих соци%
альных педагогов к профессиональной деятельности в учреждени%
ях социальной защиты детей на заключительном этапе экспери%
мента. Разработана модель реализации педагогических условий
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подготовки, которая помогла объединить и систематизировать
результаты теоретической части исследования с некоторыми ре%
зультатами экспериментального этапа исследования в процессе
подготовки будущих социальных педагогов к профессиональной
деятельности в учреждениях социальной защиты детей. Сдела%
ны выводы относительно проведенного эксперимента, рассмот%
рены перспективы дальнейшего исследования профессиональной
деятельности будущих социальных педагогов.

Ключевые слова: модель, моделирование, структурные компо%
ненты.

In this article identified and demonstrated comparative description
of levels of preparedness for future social workers to the profession of
child welfare institutions in the final stage of the experiment. The model
of teacher preparation conditions that helped to unite and organize the
results of theoretical studies on some results of the pilot phase of the study
in preparation for future social workers to the profession of child welfare
institutions. The conclusions about the experiment, discussed prospects
for future research professional social workers.

Keywords: model, modeling, structural components.

Постановка проблеми. На сьогодні в Україні проживає 100,3 тисячі дітейK
сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки. Проблеми захисту прав дітейKсиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, не тільки не втратили своєї
актуальності, а й набули особливої гостроти. Зберігається тенденція щодо зросK
тання кількості дітейKсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На
сучасному етапі свого розвитку проблема підготовки майбутніх соціальних пеK
дагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей має значну
соціальну та наукову актуальність. Професійнa діяльність соціального педагоK
га обумовлює високе значення для представників цієї професії.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язан�
ня проблеми. У роботах О. Балакірєва, О. Коваленко приділено увагу проблемам
дітейKсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, О. Безпалько, І. Звєрєва,
О. Карагодіна – комплексній оцінці потреб дитини в інтернатному закладі. Окремі
питання соціального захисту дітейKсиріт та дітей  досліджують у своїх наукових праK
цях такі вчені і фахівці, як В. Андріїв, Н. Болотіна, В. Бурак, Л. Волинець, К. ДобK
ромислов, М. Захаров, О. Карпенко, В. Кобелєва, Н. Максимова, О. Мачульська,
Тучкова та ін. Питання визначення професійної діяльності та професійної підготовK
ки соціальних педагогів висвітлено у працях таких науковців, як О. Безпалько, І.
Богданова, Г. Вороніна, А. Галагузова, І. Звєрєва, А. Капська, Р. Овчарова, С. ХарK
ченко П. Шептенко та ін. Але підготовка соціальних педагогів до професійної діяльK
ності у закладах соціального захисту дітей залишається невизначеною.

Метою статті є визначення порівняльної характеристики рівнів підготовленості
майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціального
захисту дітей.

Виклад основного матеріалу. Модель (від лат. мodulus – зображення) –
схема, графік будьKякого об’єкта або явища, що використовується як спроK

щена його зміна. Під моделюванням в педагогіці розуміється дослідження
педагогічних та психологоKпедагогічних процесів і станів за допомогою ідеK
альних моделей [1]. Під моделлю З. Курлянд розуміє систему знаків, яка
відтворює деякі істотні властивості системи оригіналу [3]. Уточнює це понятK
тя І. Котляр, розуміючи під моделлю мисленнєвоKуявлену або матеріальноK
реалізовану систему, що, відображаючи чи відтворюючи об’єкт дослідження,
здатна змінювати його так, що вивчення дає нову інформацію про цей об’єкт.
У педагогічних дослідженнях, зазначає автор, модель застосовується з метою
визначення або уточнення характеристик та раціоналізації побудови об’єктів.
Моделювання – це специфічний спосіб пізнання, при якому одна система
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(об’єкт дослідження) відтворюється в іншій моделі [2; 59K63]. Отже, модеK
лювання допомагає дослідити певне педагогічне явище чи процес.

Дані результати діагностувального експерименту дозволили розробити моK
дель реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних педагогів
до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей. Модель, поK
будована нами, допомогла об’єднати та систематизувати результати теоретичK
ної частини дослідження з деякими  результатами експериментального етапу
дослідження, здійснюється реалізація визначених педагогічних умов у проK
цесі підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у
закладах соціального захисту дітей.

Метою є підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльK
ності  у закладах соціального захисту дітей, реалізація якої буде досягнута за
допомогою підготовки таких структурних компонентів, як когнітивноKдіяльніK
сний, інтерактивноKкомунікативний, мотиваційноKціннісний, рефлексивноK
перцептивний. Схарактеризовані структурні компоненти [5; 180K185], у свою
чергу, формуватимуться за допомогою педагогічних умов підготовки майбутніх
соціальних педагогів до професійної діяльності  у закладах соціального захисту
дітей таких як: створення позитивної настанови на професійну діяльність майK
бутніх соціальних педагогів у закладах соціального захисту дітей; залучення
майбутніх соціальних педагогів до використання сучасних, оптимальноKефекK
тивних методів, прийомів, технологій з метою соціального захисту дітей; орієнK
тація змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів на усвідомлення норм,
стандартів, еталонів професії та її значимість у суспільстві; організація наукоK
воKметодичного та матеріальноKтехнічного супроводу майбутніх соціальних пеK
дагогів у процесі професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей.

Результати порівняльного аналізу [4] розподілу відносної кількості студентів
ЕГ, до якої відносяться студенти Державного закладу «Південноукраїнського
національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» інституту
початкової та гуманітарноKтехнічної освіти факультету початкового  навчання
спеціальності «Соціальна педагогіка» в загальній кількості 122 піддослідних, та
студенти КГ, до якої відносяться студенти Миколаївського національного уніK
верситету імені В. О. Сухомлинського та Херсонського державного університеK
ту факультету психології, історії та соціології спеціальності «Соціальна педагоK
гіка» в загальній кількості 126 піддослідних, щодо підготовленості їх професійK
ної діяльності у закладах соціального захисту дітей, наведено у таблиці 1.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика рівнів підготовленості майбутніх соціаль�
них педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту

дітей на прикінцевому етапі експерименту

Згідно з результатами, викладеними у таблиці 1 низький рівень підготовK
леності майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах
соціального захисту дітей в експериментальній групі на констатувальному етапі
був діагностований у 47 студентів, що склало 38,5% від загальної кількості
студентів, тоді, як у контрольній – 56 студентів, що склало 44,4% від загальK
ної кількості студентів, однак на прикінцевому етапі це відношення значно
змінилося. 20,5% студентів в експериментальній групі (25 осіб) та 42,9% стуK
дентів у контрольній групі (54 особи). На цьому рівні перебували студенти,
які володіють теоретичними засадами корекційної педагогіки, зокрема, інклюK
зивної освіти, організації роботи з різними соціальними групами, соціальної
адаптації випускників шкілKінтернатів, соціальноKпедагогічної профілактиK
ки правопорушень, виконують роботи за зразками, планом, опорними схемаK
ми, мають уміння застосовувати на практиці набуті теоретичні знання, викоK
ристовувати знання в аналогічній ситуації за шаблоном. Низький рівень підгоK
товленості майбутніх соціальних педагогів характеризується відсутністю моK
тивації професійної діяльності, задоволення вибором професії; низькою поK
требою в досягненні професійних знань, умінь і навичок; відсутністю проK
фесійної спрямованості, наполегливістю в досягненні своїх цілей. Студенти,
які відносяться до даного рівня професійної діяльності, повна відсутність рефK
лексії, тобто підсумком минулих помилок стає страх перед здійсненням нових
необачних вчинків. Занадто критичний розум заважає втіленню власних цілей.
Значущість особистісної позиції у спільній діяльності і її організації є досить
низькою, не схильні до самоусвідомлення і лише епізодично виявляють ознаK
ки роботи над усвідомленням особистісного змісту.

На середньому рівні підготовленості майбутніх соціальних педагогів до
професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей на початку ексK
перименту в експериментальній групі було виявлено 58 осіб, що склало 47,5%
від загальної кількості респондентів у цій групі та в контрольній групі 54 осоK
би, що склало 42,9% респондентів цієї групи. На прикінцевому етапі експеK
рименту в експериментальній групі було виявлено 49,2% студентів середньоK
го рівня (60 осіб), тоді, як у контрольній групі – 43,6% студентів (55 осіб).
Середній рівень є базовим у підготовленості майбутніх соціальних педагогів
до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей характериK
зується наявністю мотивації професійної діяльності, потреби в досягненні
професійних знань, умінь та навичок; недостатньою професійною спрямоваK
ністю, наполегливістю в досягненні своїх цілей; повнотою здобутих професійK
них знань; володінням навичками щодо реалізації отриманих професійних
знань. Відбувається формування діяльності із застосуванням знань організації
роботи з різними соціальними групами, соціальної адаптації випускників шкіл
інтернатів, корекційної педагогіки. Його основою є освоєння особливих меK
тодів роботи з індивідами та групами клієнтів соціальних сервісів. На даному
рівні майбутній соціальний педагог уміє: використовувати навчальноKметоK
дичні, науковоKметодичні, інформаційноKосвітні ресурси у професійній діяльK
ності, характеризує виконання усіх операцій із дотриманням їх послідовності
та цілковитим усвідомленням дій.

На достатньому рівні підготовленості майбутніх соціальних педагогів до
професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей на початку ексK
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(об’єкт дослідження) відтворюється в іншій моделі [2; 59K63]. Отже, модеK
лювання допомагає дослідити певне педагогічне явище чи процес.

Дані результати діагностувального експерименту дозволили розробити моK
дель реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних педагогів
до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей. Модель, поK
будована нами, допомогла об’єднати та систематизувати результати теоретичK
ної частини дослідження з деякими  результатами експериментального етапу
дослідження, здійснюється реалізація визначених педагогічних умов у проK
цесі підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у
закладах соціального захисту дітей.

Метою є підготовка майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльK
ності  у закладах соціального захисту дітей, реалізація якої буде досягнута за
допомогою підготовки таких структурних компонентів, як когнітивноKдіяльніK
сний, інтерактивноKкомунікативний, мотиваційноKціннісний, рефлексивноK
перцептивний. Схарактеризовані структурні компоненти [5; 180K185], у свою
чергу, формуватимуться за допомогою педагогічних умов підготовки майбутніх
соціальних педагогів до професійної діяльності  у закладах соціального захисту
дітей таких як: створення позитивної настанови на професійну діяльність майK
бутніх соціальних педагогів у закладах соціального захисту дітей; залучення
майбутніх соціальних педагогів до використання сучасних, оптимальноKефекK
тивних методів, прийомів, технологій з метою соціального захисту дітей; орієнK
тація змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів на усвідомлення норм,
стандартів, еталонів професії та її значимість у суспільстві; організація наукоK
воKметодичного та матеріальноKтехнічного супроводу майбутніх соціальних пеK
дагогів у процесі професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей.

Результати порівняльного аналізу [4] розподілу відносної кількості студентів
ЕГ, до якої відносяться студенти Державного закладу «Південноукраїнського
національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» інституту
початкової та гуманітарноKтехнічної освіти факультету початкового  навчання
спеціальності «Соціальна педагогіка» в загальній кількості 122 піддослідних, та
студенти КГ, до якої відносяться студенти Миколаївського національного уніK
верситету імені В. О. Сухомлинського та Херсонського державного університеK
ту факультету психології, історії та соціології спеціальності «Соціальна педагоK
гіка» в загальній кількості 126 піддослідних, щодо підготовленості їх професійK
ної діяльності у закладах соціального захисту дітей, наведено у таблиці 1.

Таблиця 1
Порівняльна характеристика рівнів підготовленості майбутніх соціаль�
них педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту

дітей на прикінцевому етапі експерименту

Згідно з результатами, викладеними у таблиці 1 низький рівень підготовK
леності майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах
соціального захисту дітей в експериментальній групі на констатувальному етапі
був діагностований у 47 студентів, що склало 38,5% від загальної кількості
студентів, тоді, як у контрольній – 56 студентів, що склало 44,4% від загальK
ної кількості студентів, однак на прикінцевому етапі це відношення значно
змінилося. 20,5% студентів в експериментальній групі (25 осіб) та 42,9% стуK
дентів у контрольній групі (54 особи). На цьому рівні перебували студенти,
які володіють теоретичними засадами корекційної педагогіки, зокрема, інклюK
зивної освіти, організації роботи з різними соціальними групами, соціальної
адаптації випускників шкілKінтернатів, соціальноKпедагогічної профілактиK
ки правопорушень, виконують роботи за зразками, планом, опорними схемаK
ми, мають уміння застосовувати на практиці набуті теоретичні знання, викоK
ристовувати знання в аналогічній ситуації за шаблоном. Низький рівень підгоK
товленості майбутніх соціальних педагогів характеризується відсутністю моK
тивації професійної діяльності, задоволення вибором професії; низькою поK
требою в досягненні професійних знань, умінь і навичок; відсутністю проK
фесійної спрямованості, наполегливістю в досягненні своїх цілей. Студенти,
які відносяться до даного рівня професійної діяльності, повна відсутність рефK
лексії, тобто підсумком минулих помилок стає страх перед здійсненням нових
необачних вчинків. Занадто критичний розум заважає втіленню власних цілей.
Значущість особистісної позиції у спільній діяльності і її організації є досить
низькою, не схильні до самоусвідомлення і лише епізодично виявляють ознаK
ки роботи над усвідомленням особистісного змісту.

На середньому рівні підготовленості майбутніх соціальних педагогів до
професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей на початку ексK
перименту в експериментальній групі було виявлено 58 осіб, що склало 47,5%
від загальної кількості респондентів у цій групі та в контрольній групі 54 осоK
би, що склало 42,9% респондентів цієї групи. На прикінцевому етапі експеK
рименту в експериментальній групі було виявлено 49,2% студентів середньоK
го рівня (60 осіб), тоді, як у контрольній групі – 43,6% студентів (55 осіб).
Середній рівень є базовим у підготовленості майбутніх соціальних педагогів
до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей характериK
зується наявністю мотивації професійної діяльності, потреби в досягненні
професійних знань, умінь та навичок; недостатньою професійною спрямоваK
ністю, наполегливістю в досягненні своїх цілей; повнотою здобутих професійK
них знань; володінням навичками щодо реалізації отриманих професійних
знань. Відбувається формування діяльності із застосуванням знань організації
роботи з різними соціальними групами, соціальної адаптації випускників шкіл
інтернатів, корекційної педагогіки. Його основою є освоєння особливих меK
тодів роботи з індивідами та групами клієнтів соціальних сервісів. На даному
рівні майбутній соціальний педагог уміє: використовувати навчальноKметоK
дичні, науковоKметодичні, інформаційноKосвітні ресурси у професійній діяльK
ності, характеризує виконання усіх операцій із дотриманням їх послідовності
та цілковитим усвідомленням дій.

На достатньому рівні підготовленості майбутніх соціальних педагогів до
професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей на початку ексK
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перименту в експериментальній групі було виявлено 17 осіб, що склало 13,9%
від загальної кількості респондентів у цій групі та у контрольній групі 16 осоK
би, що склало 12,7% респондентів цієї групи. На прикінцевому етапі експеK
рименту в експериментальній групі було виявлено 30,3% студентів достатньK
ого рівня (37 осіб), тоді, як у контрольній групі – лише 13,5% студентів (17
осіб). Достатній рівень підготовленості майбутніх соціальних педагогів до
професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей характеризуєтьK
ся вираженою стійкою мотивацією до професійної діяльності, усвідомленою
потребою в досягненні професійних знань, умінь та навичок; вираженою поK
зитивною професійною спрямованістю, наполегливістю в досягненні своїх
цілей; повним обсягом здобутих професійних знань. У майбутнього соціальK
ного педагога спостерігається підготовленість на всіх компонентах.

В експериментальній групі після проведення формувального експерименK
ту на достатньому рівні підготовленості майбутніх соціальних педагогів до проK
фесійної діяльності у закладах соціального захисту дітей було зафіксовано 37
осіб (30,3%), які успішно демонстрували вищезазначені знання, вміння та
навички.

У практиці психологічних та педагогічних досліджень часто використовуK
ють парні порівняння. Один із методів таких порівнянь передбачає, що виміK
ри проводяться для однієї й тієї самої групи досліджуваних до та після застосуK
вання цікавих для дослідника впливів. Результати парних порівнянь завжди
точніші, ніж порівняння у незалежних групах і пояснюється це тим, що
розбіжність результатів у серединій групі досліджуваних завжди більша, ніж
розбіжність різниці результатів, які одержані під час повторних вимірів для
одних і тих самих індивідуумів.

Для порівняння середніх значень двох зв’язних вибірок було обрано модиK
фікацію t – критерію Стьюдента.

Його особливість полягає у тому, що гіпотеза формується через відношенK
ня різниці di = xi – yi – різниця зв’язних пар результатів вимірів. Нами було
зроблено припущення про нормальний розподіл цих різниць у генеральній
сукупності з параметрами .

Припускаємо гіпотезу H
0
, в якій  = 0, та альтернативну гіпотезу Н

1
, де

.
Порядок застосування tKкритерію за (В.С. Івановим):
Для розподілу вибірок за нормальним  законом, що є необхідною умовою

критерію, який нами застосовувався, та для більш ефективного підрахунку,
одержані бали від діагностувань модифікувались у такий спосіб: за низький
рівень студент отримував 1 бал, достатній – 2 бали, високий K 3 бали.

Ми зробили припущення щодо нормального розподілу в експериментальній
групі різниці d

i
, сформулювали гіпотезу Н

0
 та альтернативну Н

1
.  Потім обраK

ли рівень значущості .
Унаслідок діагностування ми одержали дві вибірки обсягом n = 122, які

являли собою ряди зв’язних пар спостереження (див. додаток).

Використовуючи формулу , де хі – це бали, які отримали студенK

ти експериментальної групи на прикінцевому етапі формувального експериK

менту, згідно з рівнем підготовленості майбутніх соціальних педагогів до проK
фесійної діяльності у закладах соціального захисту дітей,  уі K бали, які отриK
мали студенти експериментальної групи на початковому етапі формувальноK
го експерименту, згідно з рівнем підготовленості майбутніх соціальних педаK
гогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей. ПідраK
хувавши середнє арифметичне за зазначеною формулою, ми одержали такий

результат: .
За формулою ми знайшли вибірне стандартне відхиK

лення.

 

Значення tKкритерію визначалося за формулою , під час розраK

хунку одержали такий результат = 7,9

Із таблиці критичних значень tKкритерію Стьюдента для α =0,01 та n = 120
знайшли t

0,01
 = 2,62.

Порівнявши емпіричне t з t
0,01

 критичним, ми дійшли висновку, що t > t
0,01

,
тобто різниця за показниками рівнів підготовленості майбутніх соціальних педаK
гогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей, є статистичK
но значущою на рівні значущості 0,01 (ймовірність помилки Р < 0,01). Отже,
запропонована модель, яка передбачала реалізацію визначених педагогічних умов
з метою підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у
закладах соціального захисту дітей, є ефективною. Одержані результати в ЕГ
свідчать про те, що запропоновані нами педагогічні умови підготовки майбутніх
соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту
дітей значно підвищують ефективність організації зазначеної діяльності.

Висновок. Таким чином, одержані результати в експериментальній групі,
проведені за шкалою оцінки професійної діяльності майбутніх соціальних
педагогів у закладах соціального захисту дітей, свідчать про те, що запропоK
новані нами педагогічні умови виявили достатньо високий рівень експериK
ментально апробованих заходів, націлених на підготовку до професійної діяльK
ності майбутніх соціальних педагогів. Проведене прикінцеве діагностичне
дослідження показало, що у студентів – соціальних педагогів значно покраK
щився рівень підготовленості до професійної діяльності у закладах соціальноK
го захисту дітей. Вони вільно володіють навчальним матеріалом, висловлюK
ють свої думки, роблять аргументовані висновки. Майбутні соціальні педагоK
ги самостійно знаходять додаткову інформацію та використовують її для реаK
лізації поставлених перед собою завдань. Вільно використовують нові інфорK
маційні технології для поповнення власних знань. Мають високий комунікаK
тивний контроль. Достатньо сформовані цінності професійної самореалізації.

Перспективи подальшого дослідження. Подальшого дослідження потреK
бує розв’язання розглянутої проблеми, адже підготовленість майбутніх соцK
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перименту в експериментальній групі було виявлено 17 осіб, що склало 13,9%
від загальної кількості респондентів у цій групі та у контрольній групі 16 осоK
би, що склало 12,7% респондентів цієї групи. На прикінцевому етапі експеK
рименту в експериментальній групі було виявлено 30,3% студентів достатньK
ого рівня (37 осіб), тоді, як у контрольній групі – лише 13,5% студентів (17
осіб). Достатній рівень підготовленості майбутніх соціальних педагогів до
професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей характеризуєтьK
ся вираженою стійкою мотивацією до професійної діяльності, усвідомленою
потребою в досягненні професійних знань, умінь та навичок; вираженою поK
зитивною професійною спрямованістю, наполегливістю в досягненні своїх
цілей; повним обсягом здобутих професійних знань. У майбутнього соціальK
ного педагога спостерігається підготовленість на всіх компонентах.

В експериментальній групі після проведення формувального експерименK
ту на достатньому рівні підготовленості майбутніх соціальних педагогів до проK
фесійної діяльності у закладах соціального захисту дітей було зафіксовано 37
осіб (30,3%), які успішно демонстрували вищезазначені знання, вміння та
навички.
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розбіжність різниці результатів, які одержані під час повторних вимірів для
одних і тих самих індивідуумів.

Для порівняння середніх значень двох зв’язних вибірок було обрано модиK
фікацію t – критерію Стьюдента.

Його особливість полягає у тому, що гіпотеза формується через відношенK
ня різниці di = xi – yi – різниця зв’язних пар результатів вимірів. Нами було
зроблено припущення про нормальний розподіл цих різниць у генеральній
сукупності з параметрами .
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критерію, який нами застосовувався, та для більш ефективного підрахунку,
одержані бали від діагностувань модифікувались у такий спосіб: за низький
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Використовуючи формулу , де хі – це бали, які отримали студенK

ти експериментальної групи на прикінцевому етапі формувального експериK
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фесійної діяльності у закладах соціального захисту дітей,  уі K бали, які отриK
мали студенти експериментальної групи на початковому етапі формувальноK
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хувавши середнє арифметичне за зазначеною формулою, ми одержали такий
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тобто різниця за показниками рівнів підготовленості майбутніх соціальних педаK
гогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту дітей, є статистичK
но значущою на рівні значущості 0,01 (ймовірність помилки Р < 0,01). Отже,
запропонована модель, яка передбачала реалізацію визначених педагогічних умов
з метою підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності у
закладах соціального захисту дітей, є ефективною. Одержані результати в ЕГ
свідчать про те, що запропоновані нами педагогічні умови підготовки майбутніх
соціальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту
дітей значно підвищують ефективність організації зазначеної діяльності.

Висновок. Таким чином, одержані результати в експериментальній групі,
проведені за шкалою оцінки професійної діяльності майбутніх соціальних
педагогів у закладах соціального захисту дітей, свідчать про те, що запропоK
новані нами педагогічні умови виявили достатньо високий рівень експериK
ментально апробованих заходів, націлених на підготовку до професійної діяльK
ності майбутніх соціальних педагогів. Проведене прикінцеве діагностичне
дослідження показало, що у студентів – соціальних педагогів значно покраK
щився рівень підготовленості до професійної діяльності у закладах соціальноK
го захисту дітей. Вони вільно володіють навчальним матеріалом, висловлюK
ють свої думки, роблять аргументовані висновки. Майбутні соціальні педагоK
ги самостійно знаходять додаткову інформацію та використовують її для реаK
лізації поставлених перед собою завдань. Вільно використовують нові інфорK
маційні технології для поповнення власних знань. Мають високий комунікаK
тивний контроль. Достатньо сформовані цінності професійної самореалізації.

Перспективи подальшого дослідження. Подальшого дослідження потреK
бує розв’язання розглянутої проблеми, адже підготовленість майбутніх соцK
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іальних педагогів до професійної діяльності у закладах соціального захисту
дітей є передумовою успішного здійснення захисту прав та інтересів дітей.
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РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У МАЙБУТНІХ

ВИКЛАДАЧІВ  ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
УДК: 378.013+371.302.81

Першина Л.В.
У статті представлено результати педагогічного експеримен%

ту з формування професійної майстерності у майбутніх викла%
дачів вищих педагогічних навчальних закладів. Охарактеризовано
етапи, визначено методи та засоби реалізації педагогічних умов
щодо формування професійної майстерності у майбутніх викла%
дачів вищої школи.

Ключові слова: формування, модель, умова, етап, метод,
засіб.

Л.В.Першина
В статье представлены результаты педагогического экспери%

мента по формированию профессионального мастерства у буду%
щих преподавателей высших педагогических учебных заведений.
Охарактеризованы этапы, определены методы и способы реали%
зации педагогических условий по формированию профессиональ%
ного мастерства у будущих преподавателей высшей школы.

Ключевые слова: формирование, модель, условие, этап, метод,
способ.

L.V.Pershina
The article represents the results of pedagogical experiment in

formation of professional skills of future teachers of higher pedagogical
educational establishments. The author determines the stages, defines
the methods and ways of realization the pedagogical conditions of
formation of professional skills of future teachers of higher school.

Key words:  formation, model, pedagogical condition, stage, method,
way.

Актуальність дослідження. Підготовка майбутніх викладачів, а зокреK
ма, формування професійної майстерності у майбутніх викладачів вищих пеK
дагогічних навчальних закладів, залишається важливим питанням, що поK
требує як теоретичного, так і практичного розв‘язання. Актуальність дослідK
ження пов‘язана з необхідністю визначення ефективності використання визK
начених педагогічних умов для формування професійної майстерності у майK
бутніх викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що для формування
професійної майстерності у майбутніх викладачів вищих педагогічних навчальK
них закладів не існує єдиної універсальної методики. Відтак, доцільним є засK
тосування праць таких науковців та педагогів, як І.А.Зязюн [5], І.М.БогдаK
нова [1], О.С.Булатова [2], В.В.Корнещук [3], В.І.Ковальчук, Л.М.СергєK
єва, А.О.Молчанова [4].

Мета статті. Представити результати педагогічного експерименту з форK
мування професійної майстерності у майбутніх викладачів вищих педагогічK
них навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу. На констатувальному етапі  експериментальK
ноKдослідної роботи було проведено опитування, в якому загалом взяли участь
181 респондент, до складу яких увійшли магістранти та аспіранти. Було опиK
тано магістрантів факультетів та інститутів Державного закладу «ПівденноK
український національний педагогічний університет К.Д.Ушинського (м.ОK
деса): факультету початкового навчання (ПН), інституту мов світу імені
(ІМС), Херсонського державного університету та Миколаївського державноK
го університету. В опитуванні також брали участь аспіранти факультетів та
інститутів Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогK
ічний університет імені К.Д.Ушинського (м. Одеса): факультету початкового
навчання (ПН), інституту мов світу імені (ІМС), кафедри сімейного та естеK
тичного виховання.

Результати констатувального етапу експерименту засвідчили, що майбутні
викладачі переважно знаходилися на помірному рівні сформованості професK
ійної майстерності (ЕГ – 50%, КГ – 51.6%). Пасивний рівень відзначено в
32.2% майбутніх викладачів ЕГ та 31.9% K КГ, оптимальний – у 17.8% майK
бутніх викладачів ЕГ та 16.5% K КГ.

На підставі аналізу теоретикоKметодологічних положень щодо підготовки
майбутніх викладачів до професійної діяльності та формування у них проK
фесійної майстерності було розроблено експериментальну модель формуванK




