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Визначення  актуальності  проблеми.  Виділення  соціальної 

педагогіки у самостійну галузь людинознавства, що інтегрує знання про 
систему  цілеспрямованої,  педагогічно  організованої  підтримки 
життєвих  сил  людини,  розумної  побудови    її  відносин  з  навколишнім 
світом,  людьми,  зі  самою  собою,  на  засадах  особистісної  і  соціальної 
активності та моральної самоорганізації життя в конкретному соціумі є 
правомірним.  Нині  є  об’єктивна  потреба  у  перспективному  розвитку 
професійної підготовки соціальних педагогів.  

Актуальність  вирішення проблеми підготовки фахівців  у  вищому 
навчальному  закладі  підтверджується  низкою  міжнародних  і 
вітчизняних документів у галузі розвитку освіти. Зокрема, у документах 
ЮНЕСКО ХХІ століття йдеться про необхідність розробки суттєво нової 
системи  освіти,  необхідність  впровадження  головних  напрямів 
реформування  освітніх  систем  світу,  серед  яких  загальнопланетарний 
глобалізм,  гуманізація,  демократизація,  культурознавча  соціологізація 
та  екологізація  змісту  навчання,  міждисциплінарна  інтеграція  в 
технології  освіти  та  ін.  Відповідно  до  визначених  принципів  реформи 
національної  системи  освіти  (демократизації,  гуманізації,  національної 
спрямованості,  безперервності,  неподільності  навчання  і  виховання), 
зазначених  у  Державній  національній  програмі  “Освіта“  Україна  ХХІ 
століття, виділено провідні тенденції  її розвитку, серед яких виділяємо 
технологізацію  навчання,  цілеспрямоване  впровадження  особистісно 
орієнтованих  технологій  навчання,  перехід  від  традиційних, 
інформативних, монологічних методів і форм навчання до діалогічних. 

У  суспільстві  є  потреба  у  фахівцях,  які  здатні  професійно  діяти, 
відповідно вирішувати завдання освіти у мінливих умовах педагогічної 
реальності.  З  огляду  на  це  актуальною  стає  проблема  якісного 
перетворення  системи  підготовки  соціальних  педагогів,  яка  має  бути 
зорієнтована  на  формування  і  розвиток  усіх  складових  професійної 
компетентності  таких  фахівців,  зокрема  й  технологічної.  Вимоги 
ринкової  економіки    до  підготовки  кваліфікованих  кадрів  не  можуть 
реалізовуватися  завдяки  оволодінню  вузькопрофесійними  уміннями  і 
навичками,  акцент  робиться  на  розвиток  індивідуальних,  творчих 
здібностей  студентів,  усвідомлення  професійного  самовизначення, 
мобільності,  адаптивності  до  змін  умов  соціально‐педагогічної 
діяльності,  які  поки  що  не  знайшли  системного  відображення  у 
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використовуваних  на  практиці  професійно‐педагогічних  технологіях 
підготовки  соціальних  педагогів.  Підтвердженням  цього  є  недоліки 
технологічної  підготовки  фахівців,  які  суттєво  знижують  якість 
професійної  діяльності  і  виражаються  у  відсутності  необхідного 
світогляду  щодо  технологічної  діяльності,  потреб  у  самоосвіті, 
самовихованні,  умінні  планувати,  прогнозувати,  моделювати, 
проектувати, організовувати свою роботу та роботу групи  і колективу, 
чітко  висловлювати  свої  думки,  оперативно  опрацьовувати  одержану 
інформацію, користуватися технічними засобами. 

Технологічна  підготовка  майбутніх  соціальних  педагогів  має 
будуватися  на  інтеграції  напрямів  теоретико‐методологічного 
обґрунтування  системи  освіти,  модернізації  професійної  підготовки 
соціальних  педагогів  у  вищому  навчальному  закладі.  Проблема 
технологічної підготовки соціальних педагогів має високу актуальність, 
соціокультурну,  економічну,  педагогічну  значимість,  оскільки  охоплює 
оволодіння  соціальним  педагогом  технологічною  культурою,  досвідом 
предметно‐перетворювальної діяльності . 

Аналіз останніх досліджень публікацій. Одним із засобів вирішення 
зазначеної  проблеми  є  технологічний  підхід,  який  характеризується 
застосуванням поняття “технологія” до освітньої галузі, до педагогічних 
процесів.  Сутність  технологічного  підходу  в  освіті  була  предметом 
дискусій  і  наукових  суперечок  протягом  багатьох  століть,  оскільки 
“будь‐який  добросовісний  педагог”  намагався  знайти  механізм 
навчання, що приводив би до визначеного  і  гарантованого результату. 
Ця  ідея  хвилювала  багатьох  просвітителів  і  педагогів.  Ще 
Я. А. Коменський  зазначав,  що  впровадження  у  педагогічний  процес 
спеціальних  способів  сприятиме  його  більшій  результативності.  Він 
зауважував:  “…Все  піде  вперед  не  менш  ясно,  аніж  іде  годинник…”. 
А. Дістервег  також  звертав  увагу  на  важливість  сформованих  умінь 
користуватися  способами  діяльності.  З  часом  технологічність  стає 
домінуючою  характеристикою  діяльності  людини,  означає  перехід  до 
більш якісного ступеня ефективності, оптимальності, наукоємкості.  

 На думку Г.  Селевка,  технологічний підхід до виробничої  сфери є 
невід’ємною  рисою  сучасного  матеріального  виробництва  [6].  Він 
виявляється  як  концентроване  вираження досягнутого  рівня розвитку, 
впровадження  наукових  досягнень  у  практику,  як  важливий  показник 
високого  професіоналізму  діяльності.  Застосування  технологічного 
підходу  та  терміна  “технологія”  до  соціальних  процесів,  до  освіти, 
культури – явище порівняно нове. Технологічний підхід сьогодні посідає 
важливе  місце  в  освіті,  передбачає  точне  інструментальне  управління 
навчальним  процесом  і  гарантоване  досягнення  його  мети  і  завдань. 
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Нині  проблеми  технологічного  підходу  в  освіті  активно  розробляють 
відомі  науковці  В.  Беспалько,  М.  Бершадський,  В.  Гузеєва,  М.  Кларіна, 
Г. Селевко  та  ін.  Технологічний  підхід  (у  теорії  навчання  вищої школи) 
поєднує  декілька  напрямів,  які  інтенсивно  розвиваються:  діалоговий  і 
модульний ( В. Шоган); контекстний (О. Вербицький); навчання шляхом 
вирішення  навчальних  завдань  (Г.  Балл,  В.  Сластьонін,  Л. Спірін); 
інноваційний    (В.  Журавльов,  П.  Підкасистий);  проблемно‐модульний 
(П. Підкасистий);  конструктивно‐проективний  (В. Симоненко); 
імітаційно‐ігровий  (М.  Лебедєва,  С.  Шмаков)  і  ін.  Сучасний  стан  вищої 
освіти  –  період  пошуків  нових  ефективних  шляхів  підготовки 
спеціалістів, спрямованих на формування їхньої пізнавальної активності, 
самостійності,  що  сприяють  самореалізації  особистості  й  досягненню 
високого  рівня  професіоналізму  в  швидко  мінливих  соціально‐
економічних  умовах.  Період  динамічних  соціальних  змін,  політичної 
нестабільності,  зниження  рівня  життя  характеризується  також  і 
пошуком  інноваційних  підходів  освоєння  соціального,  освітнього 
простору:  використанням  різноманітних  соціальних,  педагогічних, 
соціально‐педагогічних технологій.  

Формулювання  цілей  статті. Ми  ставили  за мету  проаналізувати 
технологічний  підхід  до  професійної  підготовки  майбутніх  соціальних 
педагогів у ВНЗ. 

Виклад  основного  матеріалу.  Проникнення  технологій  у  сфери 
життєдіяльності  людини  розглядають  як  “закономірність  розвитку 
сучасного  соціуму,  а  у  сфері  соціальної  роботи  і  соціально‐педагогічної 
діяльності  як  стійку  тенденцію  їх  розвитку,  що  підтверджується 
кількістю  досліджень  і  публікацій  з  проблеми”  [2].  Технологізація 
соціальних  і  освітніх  процесів  є  відображенням  об’єктивних  вимог, 
зумовлених  науково‐технічним  прогресом,  характеризується 
інноваційністю, творчістю, постійним пошуком досконалих, ефективних 
шляхів  діяльності.  У  70‐х  роках  ХХ  століття  можливість  технологізації 
соціальної сфери піддавали сумніву. Дослідник технологізації соціальних 
процесів,  болгарський  вчений  Н.  Стефанов  висловив  думку  про  те,  що 
там,  де  людина  активно  та  цілеспрямовано  ставиться  до  процесів,  які 
відбуваються  навколо  неї,  можливою  є  технологія  [8].  Технологізація 
освітніх  процесів  зводиться  до  розподілу  процесів  на  етапи,  фази, 
операції,  координацію,  порядок  і  поступовість  дій,  спрямованих  на 
досягнення результату діяльності, однозначність виконання введиних у 
технологію  процедур  і  операцій.  Технологія  –  це  мистецтво, 
майстерність,  уміння,  учіння.  Поняття  технологія  з’явилося  спочатку  в 
інженерно‐технічній сфері, де широко використовується і сьогодні. Його 
вживають  у  двох  значеннях:  як  сукупність  методів,  необхідних  для 
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здійснення  процесу  виробництва,  як  науковий  опис  способів 
виробництва.  Науковці  вважають,  що  вперше  воно  було  зафіксовано  у 
працях  Ф.  Полікарпова  (1660–1731),  де  вжито  з  метою  визначення 
процесу  катехізисного  навчання.  В  1978  році  в  Енциклопедії 
педагогічних засобів,  комунікацій  і  технологій  (Англія)  було зазначено, 
що педагогічна технологія  є  галуззю дослідження та практики у межах 
системи  освіти,  має  зв’язки  з  усіма  сторонами  організації  педагогічних 
систем для досягнення специфічних педагогічних результатів. 

Технологія  –  це  “не  данина  моді”,  а  стиль  сучасного  науково‐
практичного  мислення.  Технологізація  освітньої  галузі  реалізується  за 
допомогою технологій. Поняття “технологія” походить від грецьких слів: 
“techne” (мистецтво, майстерність) і “logos” (наука, знання, закон). 

Сутність поняття  “технологія” трактують як  “сукупність операцій, 
які  здійснюються  у  визначеній  послідовності”.  Зміст  поняття 
“технологія”  розглядають,  уточнюють  та  використовують  залежно  від 
галузі  людської  діяльності.  Із  90‐х  років  ХХ  століття  у  вітчизняній 
педагогіці  використовують  поняття  “педагогічні  технології”  як 
послідовну систему дій педагога, спрямовану на досягнення конкретної 
педагогічної  мети.  Технологічний  підхід  у  теорії  і  практиці  освіти 
найбільш  повно  висвітлено  в  працях  Ю.  Бабанського  (концепція 
оптимізації  навчання  на  основі  пошуку  нових  засобів  діяльності 
педагога);  В.  Беспалько  (систематизуюча  концепція  педагогічних 
технології  у  педагогічній  діяльності);  О.  Вербицького  (методичні 
проблеми  реалізації  технологічного  підходу  в  освіті);  П.  Гальперіна 
(теорія  поетапного  формування  розумових  дій);  Б.  Гершунського 
(концепція  технологічної  освітньо‐педагогічної  прогностики);  Є.  Полат 
(концепція  інноваційних  педагогічних  і  інформаційних  технологій  в 
системі освіти); П. Решетникова (концепція нетрадиційної технологічної 
системи  професійної  підготовки  спеціалістів);  В.  Сластьоніна 
(психологічні  і  методологічні  аспекти  реалізації  технологій  у 
педагогічному процесі); І. Якиманської (концепція взаємозв’язку проявів 
особистості  та  реалізації  її  певних  навчальних  дій).  Нині  технологічно 
освіченою  людиною  можна  вважати  людину,  яка  здатна  швидко, 
ефективно  залучитися  в  різні  види  діяльності,  оволодіти  ними  за 
розвиненої рухливості пізнавальних і вольових процесів. 

З появою соціальної педагогіки як науки, навчальної  ї практичної 
діяльності  в  науковий  обіг  увійшло  поняття  “технологія  соціально‐
педагогічної діяльності”. Реалізація соціально‐педагогічних технологій у 
процесі  професійної  діяльності  соціального  педагога  потребує  від 
фахівця  теоретичних  знань  про  особливості  таких  технологій, 
вироблення  основних  умінь  і  навичок  роботи  з  ними;  професійно‐
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особистісної  рефлексії,  яка  пов’язана  з  практичним  осмисленням 
технологічних  законів.  Н.  Нікітіна  та  М.  Глухова  зазначають,  що 
соціально‐педагогічну  діяльність  всю  технологізувати  неможливо,  про 
що  свідчить  специфіка  такого  виду  діяльності,  її  окремі  складові 
потребують  високої  технологічної  компетентності  (влаштування  дітей, 
які  залишилися  без  опіки  батьків,  реабілітація  дітей  з  обмеженими 
фізичними  можливостями,  працевлаштування  молодих  людей  тощо). 
Л. Мардахаєв, М. Галагузова також доводять необхідність технологізації 
певних аспектів професійної діяльності соціальних педагогів [4; 5].  

Вивчення  теоретичного  і  практичного  аспектів  застосування 
технологій  у  соціально‐педагогічній  діяльності  сприяло  виявленню  їх 
можливостей  порівняно  з  іншими  видами  технологій.  І. Липський, 
розробляючи  технологічний  аспект  соціально‐педагогічної  діяльності, 
визначає  суттєві  суперечності,  які  послаблюють  її  потенційні 
можливості: “між не розробленістю структури конкретної технології (як 
сукупності  взаємопов’язаних  внутрішніх  елементів‐операцій)  і 
функціональним  її  призначенням;  між  невизначеністю  зв’язків  і 
послідовністю  реалізації  елементів  технології;  між  цільовою 
зумовленістю  пізнавально‐перетворювальної  діяльності  людей  і 
недостатньою  функціонально‐цільовою  визначеністю  тої  чи  іншої 
технології”  [2].  Зазначене  значимо  впливає  на  зміст  процесу 
технологічної підготовки соціальних педагогів. 

Технологічний підхід до освоєння соціального простору є основою 
для  концептуального  і  проектувального  оволодіння  різноманітними 
аспектами соціально‐педагогічної діяльності. Він дає змогу: аналізувати 
і  систематизувати  на  науковій  основі  практичний  досвід  і  його 
використання; комплексно вирішувати соціально‐педагогічні проблеми; 
мінімізувати вплив несприятливих обставин; оптимально використову‐
вати ресурси; створювати сприятливі умови для розвитку людини [5]. 

Технологічна  складова  соціально‐педагогічної  освіти  пов’язана  , 
передусім  з  розвитком  особистості,  готової  до  оволодіння  різними 
видами  професійної  майстерності;  до  самовдосконалення,  постійного 
самооновлення,  спрямованого на успіх, яка прагне знайти вихід з будь‐
якої ситуації.  Формування такого фахівця відповідає викликам часу. 

Проаналізувавши  праці  науковців  із  досліджуваної  проблеми, 
зазначимо,  що  технологічна  підготовка  майбутнього  соціального 
педагога  –  це  складова  професійної  підготовки,  що  пов’язана  з 
вивченням  основ  технології  діяльності,  набуттям  технологічних  знань, 
виробленням  умінь,  навичок,  компетенцій  із  використання 
технологічного  інструментарію,  розробки,  впровадження  технологій  і 
вирішення  різноманітних  технологічних  завдань.  Метою  технологічної 
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підготовки  є  формування  технологічної  компетентності  фахівця. 
Н. Манько  виокремлює  в  структурі  професійної  компетентності 
технологічну компетентність, визначаючи її як “функціональну систему 
креативно‐технологічних  знань,  здатностей  і  стереотипів 
інструментальної діяльності з перетворення педагогічної діяльності” [3]. 

Технологічна  компетентність  майбутнього  соціального  педагога 
представлена  професійно‐спеціальним  ядром,  когнітивно‐творчою 
здатністю займатися самоосвітою, творчо‐конструкторською діяльністю 
у  межах  технологічної  освіти.  Аналіз  наукових  праць  із  досліджуваної 
проблеми  сприяв  визначенню  основних  рівнів  технологічної 
компетентності  соціального  педагога:  аналітичний  (виконання 
технологічних  завдань  у  процесі  технологічної  діяльності,  здатність 
аналізувати  на  всіх  етапах  діяльності;  розвиток  творчих  здібносте); 
аксіологічний  (ціннісно‐смисловий  –  здатність  виховувати  в  дітей 
цінності праці, любов до праці, до результатів діяльності своєї та інших); 
методичний    (здатність ефективно організовувати соціально‐педагогіч‐
ний  процес  із  взяттям  до  уваги  індивідуальних  особливостей 
вихованців; вміло вибирати способи здійснення; діяльності); рефлексив‐
ний  (здатність  до  соціального  навчання  і  виховання  дітей  і  дорослих; 
аналізу  в  процесі  діяльності);  прогностичний  (здатність  прогнозувати 
хід  і  результати  діяльності;  передбачати  незаплановані  варіанти 
діяльності, проводити роботу ефективно); оцінний (здатність оцінювати 
якість діяльності, її значимість); комунікативний (здатність спілкувати‐
ся з вихованцями та іншими клієнтами в процесі взаємодії); соціальний 
(здатність виділяти суспільну значимість виконаних робіт) [1]. 

Технологічну  підготовку  майбутніх  соціальних  педагогів 
розглядають як систему різних видів роботи зі студентами: теоретична, 
практична,  самостійна.  Вона  здійснюється  за  принципами 
систематичності,  дивергентності  (розширення  можливостей), 
ізоморфізмy  (забезпечення  можливості  засвоєння  на  підсвідомому 
рівні), гомоморфізму (відповідність структурі і цілям системи та умов). 

Технологічна  складова  професійної  підготовки  соціального 
педагога  передбачає  формування  пропедевтичних  знань;  синтезу 
суб’єктивно  нового  технологічного  знання  на  основі  налагодження 
міжпредметних  зв’язків  (процес  переносу  знань,  прийомів,  методів  з 
однієї  дисципліни  в  іншу,  поєднання  їх  концептуального  поля,  синтезу 
суб’єктивно  нового  технологічного  знання,  нове  знання  дійсності; 
формування  емоційно‐ціннісного  ставлення  студента  до  процесу  і 
результату  технологічної  підготовки,  технологічного  досвіду  (знань, 
умінь)  як  особистої  цінності;  використання  у  практичній  діяльності; 
формування  технологічного  досвіду,  який  слугує  мірою  оцінки  
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професійної діяльності як своєї, так і інших; формування системи знань, 
які  виконують  функції  теоретичної  і  методологічної    основи  по  щодо 
інших навчальних знань, оскільки технологічна підготовка реалізується 
в  дисциплінах  усіх  циклів  основної  підготовки  фахівців;  формування 
умінь  студента  для  здійснення  майбутньої  професійної  діяльності  і 
водночас уміння моделювати технологічні закономірності, прогнозувати 
результати своєї діяльності, організовувати свою діяльність і колективу; 
формувати  уміння  переносити  технологічні  знання  з  одного  виду 
діяльності  в  інший  з  метою  виконання  нових  виробничих  завдань; 
формувати  культуру  спілкування  (оволодіти  механізмами  трансляції 
нагромадженої  інформації;  формування  відповідних  технологічних 
компетенцій; уміннями управляти якістю технологічної підготовки. 

Якість технологічної підготовки майбутнього соціального педагога 
розглядаємо  як  системну  сукупність  властивостей  інтелектуального 
професійного  розвитку,  набутих  у  процесі  засвоєння  знань,  умінь, 
навичок,  які  адекватно  відображають  вимоги  кваліфікаційної 
характеристики  фахівця:  синтез  знань  із  різних  галузей  наук,  понять, 
відповідних предметним галузям професійних знань, систему знань про 
технології,  методи  соціально‐педагогічного  впливу  на  особистість; 
постійне  збагачення  фонду  таких  знань,  теоретичне  осмислення 
технологічних  проблем.  Результатом  технологічної  підготовки 
майбутніх  соціальних педагогів має стати технологічна освіченість, яка 
сприятиме  їх  адаптації  до  мінливих  умов  сьогодення  і  слугуватиме 
основою самоосвіти. 

Висновки. Підводячи підсумки, зазначимо, що технологічний підхід 
у  професійній  підготовці  соціальних  педагогів  надає  нові  можливості 
для  засвоєння  різних  видів  діяльності,  дає  змогу  з  більшою 
визначеністю  передбачати  результати  та  управляти  соціально‐
педагогічним  процесом,  аналізувати,  систематизувати  на  науковій 
основі практичний досвід  і його використання, комплексно вирішувати 
освітні  та  соціально‐виховні  проблеми,  забезпечувати  благо  приємні 
відповідні  умови  для  розвитку  особистості,  зменшувати  ефект  впливу 
негативних  обставин  на  вихованців  і  дорослих  клієнтів,  оптимально 
використовувати  ресурси,  вибирати  найбільш  ефективні  технології, 
розробляти нові для вирішення соціально‐педагогічних проблем. 
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
Галина  Майборода 

 
Проаналізовано  особливості  технологічного  підходу.  Розкрито  сутність 

поняття  технологія  як науково  і  практично обґрунтованої  системи діяльності, 
яку  застосовують  з  метою  перетворення  дійсності.  Визначено,  що 
технологічний  підхід  сьогодні  посідає  важливе  місце  в  соціально‐педагогічній 
роботі.  Акцентовано  на  тому,  що  специфіка  соціально‐педагогічної  діяльності 
потребує високої технологічної культури від її суб’єктів. Підготовка соціальних 
педагогів  на  засадах  технологічного  підходу  надає  нові  можливості  для 
вирішення соціально‐педагогічних проблем. 

Ключові  слова:  технологічний  підхід,  професійна  підготовка  соціальних 
педагогів, соціально‐педагогічна діяльність. 

 
 

TECHNOLOGICAL APPROACH IN THE PROFESSIONAL TRAINING  
OF SOCIAL PEDAGOGUES: THEORETICAL ASPECT 

Halyna Majboroda 
 
The  author  of  the  article  analyses  the  peculiarities  of  technological  approach 

and  defines  the  essence  of  the  concept  “technology”  as  scientifically  and  practically 
grounded  activity  system  which  is  used  to  transform  the  reality.  The  researcher 
argues that technological approach takes an important place in social and pedagogical 
work. She asserts that specific character of social and pedagogical work requires high 
technological culture of its subjects. Social teachers’ education based on technological 
approach provides new possibilities for solving social and pedagogical problems.  

Key words: technological approach, professional training of social pedagogues, 
social and pedagogic work. 
 


