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ВСТУП 

 

Соціально-економічні, науково-технічні умови розвитку сучасного 

суспільства зумовлюють модернізацію та реформування професійної підготовки 

фахівців різних галузей, спрямованої на завдання потреб громадян у здобутті якісної 

освіти.  

Стратегічний курс нашої держави на інтеграцію у Європейський, культурно–

освітній простір позначився на освітній сфері, пріоритетним напрямом діяльності 

якої на сьогодні є формування нової генерації соціально–педагогічних кадрів, 

здатних формувати гармонійну особистість, яка володіє мистецтвом пізнання, 

мислення та спілкування, організації своєї інтелектуальної та фізичної праці, 

інтересом до творчого застосування професійних знань, мистецтвом жити за 

законами моралі та здатністю до самореалізації у своїй професійній діяльності. 

Зміни в системі освіти, новітні вимоги ринку праці та розвиток суспільства загалом 

впливають на зміну уявлень проте, яким має бути сучасний фахівець.  

Освітня реформа передбачає, що головною метою навчання стане не 

отримання суми знань, а володіння студентами певним набором компетентностей та 

наскрізних умінь, а також орієнтація на практичну діяльність в умовах сфер послуг, 

потреб ринку праці.  

Ухвалений Верховною Радою у червні та підписаний президентом України в 

липні 2019 р. Закон «Про фахову передвищу освіту» відкриває перспективи 

розвитку якості підготовки конкурентоспроможних фахівців для задоволення 

потреб суспільства, ринку праці. Закон передбачає підготовку фахового молодшого 

бакалавра, який здатний вирішувати типові спеціалізовані задачі в окремій галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, приймати самостійні рішення, 

виконувати діяльність відповідно до  вимог ринку, сучасних виробництв і сфери 

послуг, а також бути відповідальним за результати своєї діяльності1.  

Сучасні світові реалії вимагають від фахівця нових компетенцій, які 

неможливо отримати без постійного розвитку, зважаючи на динаміку соціально–

економічних змін. Тому сьогодні суб’єкт освітньої діяльності – це особистість 
                                                             
1Про фахову передвищу освіту : Закон України від 06.06.2019 р. № 2745-VIII : станом на 23 квіт. 

2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text (дата звернення: 10.05.2021). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
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принципово нової якості з інтелектуально-творчим і професійно-кваліфікованим 

потенціалом, котрий постійно вдосконалюється в умовах безперервної освіти – 

освіти впродовж життя.  

Сьогодення ставить нові вимоги до фахівця, а також і до закладів освіти, які 

здійснюють їх професійну підготовку. Від людини сучасний світ вимагає не лише 

знань за фахом й володіння критичним мисленням, здатності адекватно реагувати у 

ситуації невизначеності, вміння працювати в групі та вибудовувати плани для само 

актуалізації. Від закладів освіти, зокрема фахової перед вищої, – здійснення 

підготовки висококваліфікованих фахівців нової генерації, всебічний розвиток їхніх 

професійних компетентностей у процесі навчання, тим самим підвищення 

конкурентоспроможності випускників на ринку праці та створення умов для 

подальшої освіти з урахуванням принципів академічної  мобільності.  

У зв’язку з цим виникають нові погляди на питання формування та розвитку 

компетентності людини в ході реалізації професійних завдань, та досягнення 

вершин в особистісному розвитку2.  

Теоретико-практичну основу проблеми розвитку професійної компетентності 

соціальних педагогів/соціальних працівників становлять положення: психологічних 

теорій розвитку особистості (Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн); 

системного (В. Беспалько, І. Блауберг, З. Слєпкань, В. Спіцнадель, Е. Юдін та ін.), 

компетентнісного (Н. Бібік, С. Вітвицька, І. Зимняя, О. Локшина, О. Овчарук, О. 

Пометун, Л. Хоружа й ін.) підходів; теоретичних засад соціально-педагогічної 

діяльності (О. Безпалько, М. Галагузова, І. Звєрєва, О. Кузьменко, Ж. Петрочко, Г. 

Філонов й ін.), основних теоретичних розробок із теорії і практики професійної 

підготовки соціальних педагогів (Р. Вайнола, Л. Завацька, А. Капська, Р. Овчарова, 

О. Пожидаєва, В. Поліщук, С. Харченко й ін.).  

Окремі аспекти професійної підготовки соціальних педагогів / соціальних 

працівників були предметом наукового пошуку вітчизняних і зарубіжних 

дослідників, зокрема: О. Безпалько, І. Звєрєвої, Ю. Змагальського, О. Камінського, 

А. Капської, З. Кияниці, І. Ковчиної, В. Кузьмінського, Г. Лактілонової, О. Овчарук, 

                                                             
2Кремінь В.Г. Формування інноваційного фахівця – ключове завдання фахової передвищої 

освіти. Збірник тез Всеукраїнської наукової конференції «Фахова передвища і професійна освіта 

: теорія, методика, практика». Київ, 2020. С. 5. 
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Д. Павленок, В. Поліщук, М. Баркер, К.-Х. Вільгельдорф, Г. Вільфінг, Дж. Раймонд 

та ін. 

Об’єктивна потреба суспільства у висококваліфікованих соціальних педагогах 

/ соціальних працівниках, здатних гнучко та мобільно реагувати на зміни в 

суспільстві та вносити корективи в супровід освітнього процесу, зумовили вибір 

теми методичної розробки «Формування професійних компетентностей майбутніх 

фахівців соціальної сфери в умовах закладу фахової передвищої освіти».  
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РОЗДІЛ 1. 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ У 

ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ / СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

1.1. Професійна компетентність як педагогічна проблема 

 

Упродовж останнього десятиліття дослідження компетентнісного підходу в 

розвитку освітньої галузі України перебуває на чільному місці, адже саме 

фундаментальне оволодіння людиною базовими компетенціями і компетентностями 

дасть змогу майбутньому фахівцеві досягнути вершин професійної майстерності та 

реалізувати себе як особистість. Заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти 

мають створити нероздільний тандем із вимогами ринку праці для підготовки 

конкурентоспроможного працівника. 

На думку дослідників (І. Андрєєва, Є. Барбіної, В. Болотова, Н. Голованової, 

В. Лозової), одним із перспективних шляхів досягнення вершин педагогічної 

майстерності педагога на сучасному етапі є реалізація компетентнісного підходу в 

освіті. У центрі уваги авторитетних організацій, що опікуються цими питаннями, 

зокрема Міжнародної комісії Ради Європи, Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР),перебувають питання кадрового забезпечення 

модернізації навчально-виховного  процесу в закладах освіти на засадах 

компетентнісного підходу. І це закономірно, оскільки ключовою фігурою 

перетворень в освітній галузі є, безперечно, педагог, чий рівень професійної 

підготовки й особистої культури має забезпечувати дієвість інноваційного розвитку 

освіти3. 

Зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві, вносять суттєві корективи у 

зміст підготовки майбутніх спеціалістів з інноваційним мисленням, з розвинутою 

світоглядною культурою, з етично відповідальним ставленням до світу, … здатних 

                                                             
3Армейська Л.В. Науково-методичний супровід упровадження освітніх інноваційних процесів у 

регіоні : Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоман. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоман., 2010.Т. 10 : 

Науково-методичний супровід освітніх процесів професійної підготовки студентів у вищих 

педагогічних навчальних закладах. С. 7–13. 
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до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження наукоємких та 

інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці». Особлива увага 

цим питанням приділяється в законах «Про освіту», «Про вищу освіту», Державній 

національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття), Національній доктрині 

розвитку освіти та інших державних документах4.  

Зростаюча потреба суспільства у підвищенні якості освіти, усвідомлення 

важливості фундаментальних знань, загальнолюдських цінностей, пріоритету освіти 

і виховання по відношенню до інших сфер культури спрямовує діяльність учених-

дослідників на вивчення процесу професійного становлення майбутнього 

спеціаліста, визначення його професійно значущих якостей, серед яких особливого 

значення набуває професійна компетентність. 

Поглиблене вивчення сутності професійної компетентності педагога вимагає 

аналізу понять «компетентність» (від лат. competens (competentis) – відповідний; 

здатний), «компетентний» і «компетенція» з позиції різних підходів, що існують у 

науковій літературі. Слід відзначити, що серед дослідників відсутня спільна думка 

щодо тлумачення і вживання цих дефініцій. 

Терміни «компетентність» і «компетенція» походять з одного джерела: з 

латини competentia – узгодженість, відповідність, а competo – відповідати, бути 

здатним. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови наводяться такі 

потрактування терміна «компетенція»: 

1) достатня обізнаність із чим-небудь; 

2) коло повноважень будь-якої організації, установи чи особи; 

«компетентність» – властивість від «компетентний». 

Слово «компетентний» означає: 

1) який має достатні знання в певній галузі, який із чимось добре обізнаний, 

тямущий; що ґрунтується на знанні, кваліфікований; 

2) який має певні повноваження, повноправний, повновладний. 

Аналіз наукових джерел дає підстави виокремити принаймні три підходи до 

визначення співвідношення понять «компетентність» і «компетенція». Перший 

                                                             
4Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Київ : Шкільний світ, 2001. 25 с. 
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підхід характеризується тим, що обидва терміни вживаються як синоніми 

(С. Дружилов, Е. Зеєр). 

Ми дотримуватимемося другого підходу, представники якого вважають 

компетенції складниками компетентності (О. Овчарук та інші)5; зокрема, згідно із 

тлумаченням цих учених, професійна компетентність педагога є сукупністю таких 

професійно-педагогічних компетенцій: соціально-психологічної, комунікативної, 

психолого-педагогічної, методологічної, предметної – у межах педагогічної 

спеціальності, готовності до професійної самореалізації. Дослідники звертають 

увагу, що компетенцію не можна визначити через певну суму знань і вмінь, оскільки 

значна роль у її прояві належить конкретним умовам, різноманітним обставинам. 

Отже, компетенція не може бути ізольована від певних умов її реалізації, тому 

компетенцію дослідники розуміють як можливість установлення зв’язку між 

знанням і ситуацією, як здатність відшукати знання та дію, що сприяє вирішенню 

проблеми. 

Згідно з третім підходом поняття «компетенція» тлумачиться як певна сфера, 

коло питань, які людина уповноважена вирішувати, перелік соціальних вимог до її 

діяльності в певній сфері, тоді як «компетентність» означає узагальнену здатність 

особистості до діяльності. 

Т. Сорочан6  зауважує, що «компетенція не зводиться ні до знань, ні до умінь. 

«Мати компетенцію» означає «опанувати вміння, бути здатним виявити в цій 

ситуації отримані знання й досвід». 

Представники Міжнародної комісії Ради Європи розглядають сутність 

компетентності як загальні, або ключові (базові), вміння, фундаментальні шляхи 

навчання, ключові кваліфікації, крос-навчальні вміння, ключові уявлення, опори, 

або опорні знання. В основі західноєвропейських моделей компетентності лежать 

такі якості, як уміння самостійно знаходити шляхи розв’язання комплексних 

завдань, оволодіння новими знаннями, навичками, позитивне уявлення про себе як 

особистість, здатність до гармонійного спілкування, уміння поводитися в колективі. 

                                                             
5Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : бібліотека 

з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : К.І.С., 2004. 112 с. 
6Сорочан Т.М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності : теорія та практика : 

монографія. Луганськ : Знання, 2005. 384 с. 
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Останнім часом у науці визначено базові (ключові) компетентності, обґрунтовано 

необхідність володіння ними кожною особистістю як обов’язкова умова підготовки 

до дорослого життя. Існують різноманітні підходи до класифікації ключових 

компетентностей. 

Експерти програми «DeSeCo» («Визначення та відбір компетентностей: 

теоретичні й концептуальні засади»), яку було започатковано фахівцями Швейцарії, 

США і Канади, визначають термін «компетентність» як здатність успішно 

задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати певні завдання. 

На їхню думку, компетентність простежується в діяльності особистості в різних 

контекстах. Наприклад, здатність до співпраці, що є складовою компетентності, 

зорієнтованої на потреби, має таку внутрішню структуру: знання, пізнавальні та 

практичні навички, відносини, емоції, цінності, етика та мотивація. 

У своєму дослідженні О. Овчарук7 зазначає, що фахівці Міжнародного 

департаменту стандартів для навчання, досягнення та освіти (IBSTPI) визначають 

компетентність як «спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати 

завдання або роботу», а на думку експертів Міжнародної комісії Ради Європи, 

компетентності передбачають «спроможність особистості сприймати й відповідати 

на індивідуальні та соціальні потреби; комплекс ставлень, цінностей, знань і 

навичок». 

В. Маслов8 розглядає компетентність як систему знань і умінь, що є 

необхідними для виконання посадово-функціональних обов’язків. 

Е. Зеєр тлумачить термін «компетентність» як загальну здатність фахівця 

мобілізувати свої знання й уміння, щоб віднайти спосіб дії в конкретній ситуації. 

У Національній доктрині розвитку освіти в Україні компетентність 

трактується як «система теоретико-методологічних, нормативних положень, 

спеціальних наукових знань, організаційно-методичних, технологічних умінь, які 

об’єктивно необхідні особистості для виконання посадово-функціональних 

обов’язків, відповідних моральних і психологічних якостей». 

                                                             
7Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи : бібліотека 

з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : К.І.С., 2004. 112 с. 
8Маслов В.І. Принципи ефективного розвитку системи післядипломної освіти. Післядипломна 

освіта в Україні. 2010. № 1. С. 7–11. 
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Як підкреслює О. Пометун9, більшість українських педагогів термін 

«компетенція» розуміють як коло повноважень, окреслене одержаним нормативно-

правовим документом особистості – дипломом, наказом, статутом тощо – і 

обійманою посадою, а компетентність – як здібністьлюдини, підсилену 

конкретними знаннями, уміннями, навичками та способами діяльності, що 

виявляється в певних видах діяльності. У межах своєї компетенції особа може бути 

компетентною або некомпетентною з конкретних питань, тобто мати (набути) 

компетентність (компетентності)у певній сфері діяльності. 

Отже, спільним для всіх дослідників є розуміння компетентності як оцінної 

категорії, що характеризує людину – суб’єкта професійної діяльності, її здатність 

успішно діяти в конкретній сфері. Компетенції розглядаються як індивідуальне, 

більш вузьке поняття, як складові компетентності. 

Здійснюючи аналіз наукових досліджень, зазначимо, що впродовж останнього 

десятиліття виникла значна кількість дефініцій, які окреслюють професійний рівень 

педагогічного працівника, як-от: «компетенція», «компетентність», «професійна 

компетентність». Актуальним для нашого дослідження є погляд на впровадження 

компетентнісного підходу Н. Голуб10, яка вважає компетенцією «знання й уміння у 

певній сфері людської діяльності», а компетентність розглядає як «якісне 

застосування компетенцій» або «компетенції у поєднанні з досвідом їх ефективного 

використання, що і є результатом набуття компетентності».  

Узагальнені відомості про визначення понять компетентності та компетенції 

наведено нами в таблиці 1.1. (див.додаток А). 

На основі аналізу наукових досліджень ми приймаємо точку зору 

представників другої групи та підсумовуємо, що до складу професійної 

компетентності входять компетенції, які і є її складовими.  

У «Енциклопедії освіти»11 термін «професійна компетентність» визначається 

як «інтегративна характеристика ділових і особистісних якостей фахівця, що 

відображає рівень знань, умінь, досвіду достатніх для досягнення мети з певного 
                                                             
9Пометун О.І. Технології – це відповідь. А про що ми запитуємо? Рідна школа. 2011. № 8-9 

(серпень-вересень). С. 23–27. 
10Голуб Н.Б. Комунікативна компетентність сучасного учня старших класів : суть проблеми і 

шляхи її розв’язання. Наукові записки. Острог: Острозька академія, 2012. 22. С. 182–191. 
11Енциклопедія освіти. Київ : Юрінком Інтер, 2008. С. 618. 
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виду діяльності, а також моральну позицію фахівця».  

Дослідження проблеми розвитку професійної компетентності та її ключових 

складників здійснили вітчизняні та зарубіжні науковці: В. Болтов, Т. Браже, 

Л. Ващенко, А. Волосенко, Б. Гершунський, Г. Данилова, І. Зимняя, Н. Клокар, 

О. Овчарук, О. Пометун, Дж. Равен, О. Теплова та ін. 

Таким чином, професійну компетентність розуміємо як якісну 

характеристику особистості, що представлена сукупністю спеціальних знань, умінь і 

навичок, необхідних для конкретної професії, професійно важливих якостей 

особистості, результату професійного досвіду, накопиченого впродовж 

професійного життя та діяльності, мотивації та здатності до професійного розвитку, 

які дають змогу фахівцю оцінювати професійну ситуацію.  

Основними категоріальними характеристиками поняття професійної 

компетентності можна вважати:  

1) когнітивно-аксіологічну характеристику, що відображає знаннєве та 

ціннісно-смислове наповнення професійної компетентності;  

2) мотиваційно-діяльнісну характеристика понять, відповідно до якої 

компетентність тлумачиться як усвідомлена мотивація до вирішення професійних 

завдань;  

3) рефлексивно-діяльнісну характеристику, що відображає самопроцеси у 

формуванні професійної компетентності – самооцінку, саморозвиток, 

самовдосконалення тощо;  

4) творчо-діяльнісну характеристику, що віддзеркалює творчий характер 

професійної компетентності, креативні здібності фахівців тощо;  

5) готовнісну характеристику, яка пов’язує розвиток компетентності в 

професійній діяльності з готовністю до її здійснення;  

6) інтегровану характеристику, в межах якої поєднуються всі названі вище 

характеристики.  

Узагальнюючи вищезазначене, можемо стверджувати, що термін 

«компетентність» є узагальненим, він не завжди відображає теоретично-практичні 

навички, які мають бути сформовані в результаті навчання. Це пов’язано з тим, що в 

кожній галузі знань і практичній професійній діяльності поняття «компетентність» 
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буде включати властивий саме цій галузі поняттєвий апарат, зокрема це – знання, 

навички, теоретичний аналіз та критичне мислення, здатність орієнтуватись у 

спеціальних професійних завданнях.  

Ураховуючи основні ідеї компетентнісного підходу, зазначимо, що 

професійну компетентність можна розкрити та вдосконалити лише у процесі 

діяльності; компетентністю є поєднання інтелектуальних, психологічних, 

фізіологічних особливостей спеціаліста у поєднанні з рівнем соціалізації. Для 

кожної галузі знань є визначене поєднання необхідних знань, умінь та навичок. 

Помилковим є твердження, що компетентність формується лише в період навчання. 

Компетентність здобувається упродовж усього життя людини. І навіть за наявності 

необхідної сукупності знань, умінь та навичок при достатніх психосоціальних та 

особистісних характеристиках компетентність буде визначатися вмінням фахівця 

надавати кваліфіковану допомогу в конкретній ситуації, а оскільки соціум перебуває 

у постійному розвитку, то на ринку праці постійно висуватимуться нові вимоги до 

спеціалістів різних галузей.  
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1.2. Характеристика основних груп фахівців соціальної сфери (соціальних 

працівників, соціальних педагогів, фахівців соціальної роботи) 

 

Соціальна робота – професійна діяльність соціальних інституцій, державних 

та недержавних організацій, груп і окремих індивідів із надання допомоги у 

здійсненні успішної соціалізації особам чи групам людей у випадках, коли за 

відсутності належних умов у суспільстві або особистих вад їхня соціалізація 

ускладнюється, призупиняється або відбувається у зворотному напрямі 

(десоціалізація)12.   

Соціальний працівник – це людина, яка не лише допомагає 

неблагополучним людям і родинам, а й деякою мірою є суспільним діячем, котрий 

бере участь у реформуванні соціальної політики і законів країни.  

Головне для соціального працівника – вміння та бажання йти до людей, 

знаходити форми спілкування з ними на різних рівнях: соціальний працівник – 

представник держави; соціальний працівник – група; соціальний працівник – клієнт. 

Тому набуття навичок спілкування є дуже важливими для соціальних працівників. 

Основна функція соціального працівника полягає в допомозі людям 

пристосуватися до складного, спеціалізованого, технологічно-орієнтованого 

суспільства, частиною якого є найближче оточення – сім’я, трудовий колектив, 

сусіди, однолітки тощо.  

Окрім цього, соціальний працівник повинен також надавати ефективні 

послуги індивідам, сім’ям, групам, громадам і суспільству з метою поліпшення 

якості життя та функціонування соціуму.  

Соціальний працівник повинен уміти виявляти соціальну проблему, 

встановлювати її причини, сприяти її вирішенню, допомогти людям, які опинилися 

у складних життєвих обставинах, відчути себе повноцінними членами суспільства 

Спеціаліст соціальної роботи наділений різноманітними посадовими 

обов’язками. Основні з них такі: 

                                                             
12Лукашевич М.П., Семигіна Т. В. Соціальна робота : теорія і практика : підручник. Київ, 2015. 

С. 11. 
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– виявляти і надавати підтримку дітям та дорослим, яким потрібна опіка і 

піклування, влаштування в лікувальні й навчально-виховні заклади, матеріальна та 

соціально-побутова допомога; 

– виявляти на підприємствах, в мікрорайонах, селах сім’ї окремих осіб, які 

потребують соціально-медичної, юридичної, психолого-педагогічної, матеріальної й 

іншої допомоги, охорону морального, фізичного і психічного здоров’я; 

– володіти основами пенсійної справи, соціального захисту сімей з дітьми, 

інвалідів, одиноких та інших соціально незахищених громадян; 

– організовувати громадський захист неповнолітніх правопорушників, при 

необхідності – брати в ньому особисту участь; 

– сприяти створенню і діяльності центрів соціальних служб; 

– допомагати організації й виховній діяльності інтернатів, притулків для 

інвалідів, людей похилого віку, бездомним та ін.; 

– брати участь у роботі із соціальної адаптації і реабілітації осіб, які 

повернулися зі спеціальних навчально-виховних установ та місць позбавлення волі, 

розв’язанні інших гострих соціальних проблем13.  

Соціальний педагог – це спеціаліст, що здійснює соціально-педагогічну 

діяльність у соціумі: організовує виховну роботу з дітьми, молоддю, дорослими в 

різних соціокультурних середовищах; виступає посередником і організатором 

взаємодії між особистістю і різними соціальними інститутами; здійснює захист 

інтересів і законних прав людини; допомагає у вирішенні проблемної ситуації, 

доцільно використовуючи певні соціальні ресурси14. 

Як спеціаліст він організовує взаємодію освітніх та позанавчальних установ, 

сім’ї, громадськості з метою створення в соціальному середовищі умов для 

соціальної адаптації та благополуччя дітей та молоді в мікросоціумі, їхнього 

всебічного розвитку. Основне завдання соціально-педагогічної роботи – 

налагодження балансу між відповідальністю суспільства перед особистістю та 

особистості перед суспільством. 
                                                             
13Овод Ю.В. Особливості професійної діяльності соціального працівника в системі соціального 

забезпечення. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету "Україна". Хмельницький, 2013. С. 167–170. 
14Пожидаєва О.В. Складові професійної характеристики соціального педагога. Соціальна робота в 

Україні. Теорія і практика: наук. метод. журнал. 2014. №1/2. С. 66-72. 
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Соціальний педагог має володіти певними знаннями, а саме: мати уявлення 

про теорії і методики роботи з клієнтом і групою; ресурси і послуги, які надаються 

суспільством (громадою); програми і цілі соціальних служб; концепції і методи 

соціально-виховного планування; теорію і практику проведення; теорію і концепції 

управління службами для дітей та молоді; фактори навколишнього середовища і 

суспільства, що впливають на клієнта тощо15. 

За А. Капською основними принципами діяльності соціального педагога 

загальноосвітньої школи є: 

– принцип соціальної відповідності (необхідність узгодженості змісту і 

методів вирішення соціальної ситуації, в якій організовується виховний процес). 

Завдання соціально-педагогічної роботи  зорієнтовані на реальні соціально-

економічні умови і передбачають формування готовності учнів до ефективного 

вирішення життєвих проблем. До умов реалізації цього принципу відносимо: 

орієнтацію педагогічного процесу на можливості соціуму та врахування його 

найрізноманітніших чинників; 

– принцип життєвої ціннісно-смислової творчої самодіяльності (становлення 

особистості вихованця як творця і проектувальника свого життя, який вміє 

приймати самостійні рішення, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни, має 

певну соціальну позицію, виявляє соціальні активність і відповідальність), 

реалізується завдяки участі учнів у вирішенні питань життєдіяльності колективу 

школи, розвитку шкільного самоврядування; підтримки ініціатив, спрямованих на 

досягнення соціально значущих цілей; створення ситуацій прийняття самостійних 

рішень та відповідальності за їх виконання; 

– принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії (учасники соціально-педагогічного 

процесу виступають повноправними партнерами у процесі спілкування, беручи до 

уваги точку зору один одного, визнають право на її відмінність від власної, 

узгоджують свої позиції). Реалізація цього принципу сприяє налагодженню 

довірливих стосунків, зниженню психологічної напруги, що дозволяє соціальному 

                                                             
15Корінна Г.О. Характеристика соціальних ролей та функцій соціального педагога. Науковий 

вісник Ужгородського Університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2017. 2 (41). 
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педагогу ефективно підтримувати учнів16. 

Соціальний педагог забезпечує інтеграцію цілеспрямованих і середовищних 

впливів на особистість, що розвивається, а також стимулює розвиток суб’єктивної 

позиції людини в цьому процесі, що регулює взаємини в системі «особистість ‒ 

сім’я ‒ суспільство». Отже, соціальний педагог виступає «менеджером» 

середовищних впливів на особистість, який здійснює посередництво між різними 

фахівцями та соціальними інститутами з метою створення у суспільстві умов для 

сприяння становленню та розвитку людини, групи, соціуму17. 

Фахівець із соціальної роботи — це особа, яка має спеціальну освіту і 

здійснює соціальну роботу з різними категоріями дітей та молоді або відповідними 

соціальними групами на професійних або волонтерських засадах. 

 Мета роботи соціальних фахівців полягає у спільній підтримці членів сімей, 

дітей та молоді для вирішення складних життєвих проблем, які сім’я/особа не в 

змозі подолати за допомогою власних засобів і можливостей, попередження 

виникнення нових складних життєвих обставин, створення умов для подальшого 

самостійного розв’язання проблем, що виникають. 

Основне завдання фахівця соціальної роботи — бути помічником для кожної 

родини, яка потребує допомоги. Соціальний фахівець, це в жодному разі не 

інспектор, який перевіряє соціальний стан сім’ї. Це радше друг, який доступними 

йому засобами допоможе подолати кризу у сім’ї, зберегти затишок і тепло 

родинного вогнища, часом навіть примирити родину. 

Фахівці центру соціальних служб здійснюють професійну діяльність з надання 

соціальних послуг сім'ям з дітьми, які перебувають в складних життєвих 

обставинах, сім'ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам 

сімейного типу, вразливим категоріям дітей, в тому числі, дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, проводять роботу щодо 

виявлення сімей/осіб з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

надання їм необхідної допомоги у вирішенні проблем, особливо на ранніх стадіях 

сімейних криз. 

                                                             
16Соціальна педагогіка : підручник / За ред. проф. Капської А.Й. Київ : ЦУЛ, 2012. 488с. 
17Професійний довідник соціального педагога / укл. О.І. Рассказова. 2-ге вид., перероб. Харків: 

Основа, 2012. 223 с. 
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Фахівець соціальної роботи забезпечує виконання наступних завдань та 

функцій: 

– раннє виявлення проблемних сімей з метою надання необхідної допомоги у 

вирішенні проблем шляхом взаємодії із структурними підрозділами місцевих 

державних адміністрацій та місцевого самоврядування, навчальними та 

дошкільними закладами, закладами та відділеннями охорони здоров’я, внутрішніх 

справ тощо; 

– проводить соціальне інспектування сімей/осіб, визначає планування та 

методи соціальної роботи; 

– інформування сімей, які не потребують допомоги, про їх права та 

можливості; 

– організацію надання проблемним сім’ям допомоги та підтримки, у тому 

числі через перенаправлення їх до органів, організацій, установ та закладів різних 

галузей (для оформлення документів, для призначення різних видів допомог, 

субсидій, протезування, працевлаштування та інше); 

– здійснення соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги; 

– допомога соціально-неадаптованим сім’ям у набутті навичок 

відповідального батьківства та пошуку власних ресурсів для самостійного 

розв’язання життєвих проблем сім’ї; 

– термінове реагування на випадки жорстокого поводження з дітьми, 

насильства, залучення дітей до найгірших форм дитячої праці; 

– надає послуги громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально-

незахищених групам населення з інформування, консультування, представництва 

інтересів в органах, організаціях, установах та закладах системи соціального 

захисту; 

– проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання 

інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів 

позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної 

реклами і проведення консультацій; 

– ініціює засідання дорадчого органу шляхом подання відповідних матеріалів 
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про виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах; 

– здійснює заходи, розповсюджує інформаційні матеріали з питань 

пропагування сімейних форм виховання та питань соціального захисту населення і 

ін18. 

Отже, фахівці із соціальної сфери виступають ключовими виконавцями, що 

забезпечують надання соціальної допомоги потребуючим, підвищуючи рівень життя 

усього суспільства.  До основних груп фахівців соціальної сфери належать: 

соціальний працівник, соціальний педагог, фахівець соціальної роботи. Соціальний 

педагог– це фахівець, який здійснює комплекс заходів щодо надання соціально-

педагогічної допомоги, соціального виховання, освіти і розвитку особистості. Уся 

робота соціального педагога підпорядкована створенню оптимальних умов для 

різнобічного розвитку учнів, захисту їхнього психічного, фізичного, соціального і 

духовного здоров'я, сприяння педагогічно-доцільному і безконфліктному 

входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до самостійного життя в 

суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та відхилень у соціальному 

розвитку особистості.  

Соціальний працівник – це професійно підготовлений фахівець, що має 

необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи та надає соціальні послуги. 

Головною задачею соціального працівника є допомога громадянам, сімʼї, 

соціальним групам, що опинилися у скрутному становищі, розібратися в ситуації і 

знайти вихід, використовуючи особисту ініціативу, власну працю та наявні ресурси. 

Фахівець із соціальної роботи — це особа, яка має спеціальну освіту і 

здійснює соціальну роботу з різними категоріями дітей та молоді або відповідними 

соціальними групами на професійних або волонтерських засадах. Діяльність фахівця 

із соціальної роботи спрямована на організацію надання психологічних, соціально-

педагогічних, юридичних, інформаційних, соціально-економічних, соціально-

медичних послуг відповідно до вимог чинного законодавства вразливим верствам 

населення. 

                                                             
18Фахівець із соціальної роботи. 2016. URL: http://olevsk-vlada.gov.ua/ (дата звернення: 10.05.2021). 

http://olevsk-vlada.gov.ua/
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1.3. Компоненти професійної компетентності соціального педагога 

 

Зважаючи на те, що соціальні педагоги – це представники педагогічної 

професії, проблема розвитку їх професійної компетентності розглядається 

найчастіше в педагогічній науці та окреслюється як проблема розвитку професійно-

педагогічної компетентності. 

У «Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті»19 

передбачено впродовж найближчих років зосередити увагу на необхідності 

«підготовки людей високої освіченості та моралі, кваліфікованих спеціалістів, 

здатних до професійного розвитку, освоєння й упровадження наукомістких та 

інформаційних технологій, мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці; 

наступності й неперервності освіти». Тому від сучасного педагога в нових умовах 

організації освітнього процесу вимагається здійснення експериментів, творчого 

пошуку ефективних, нестандартних підходів до вирішення педагогічних ситуацій, 

уміння впроваджувати новітні технології навчання, оригінальні педагогічні ідеї, 

інноваційні методи, прийоми і форми організації пізнавальної діяльності здобувачів 

освіти. Тобто, йдеться про професіоналізм педагога як цілісного суб’єкта, активного, 

творчого, такого, що вміло поєднує колективну діяльність та індивідуальну 

творчість. Саме від соціального педагога значною мірою залежить інноваційний 

розвиток у соціальному житті, культурі, саме він формує нову інтелігентну 

українську еліту, для якої характерні свобода мислення, критичність поглядів, 

сильна мотивація діяльності, виявляє гідну поведінку, впевнено йде до досягнення 

мети, саморозвивається, змінюється відповідно до тих змін, що відбуваються в житті 

суспільства. 

Саме ці зміни є значимими в розвитку соціальної адаптації здобувачів освіти. 

У зв’язку з цим соціальному педагогові як спеціалісту мають бути притаманні низка 

універсальних якостей, але, разом із тим, він має окреслити чіткі межі своєї 

діяльності, які визначаються кваліфікаційною характеристикою, а напрями роботи 

                                                             
19Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17.04.2002 р. № 347. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text (дата звернення: 10.05.2021). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text
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пов’язані з вихованням дітей шкільного віку, виявленням їхніх вікових і 

особистісних проблем та шляхів їх розв’язання. Змістове наповнення роботи 

соціального педагога частково перебуває в площині наукових галузей: психології, 

соціології, юриспруденції, педагогіки та ін.  

Зважаючи на основи компетентнісного підходу, можемо сформулювати базове 

визначення терміна «професійна компетентність соціального педагога» – це 

комплексне індивідуально-особистісне новоутворення, що охоплює досконалі 

теоретичні та практичні знання, уміння й навички, а також особистісні 

професійні якості соціальних педагогів, сформовані у процесі самоосвіти, 

саморозвитку та самовдосконалення. 

Упродовж останніх років з’явилося чимало праць, присвячених професійній 

компетентності соціального педагога / соціального працівника та окремим аспектам 

їх діяльності. Так, це простежується в дисертаційних дослідженнях А. Рижанової 

«Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті»; О. Москалюк 

«Формування професійної спрямованості у майбутніх соціальних педагогів»; 

В. Поліщук «Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в 

умовах неперервної освіти»; В. Сморчкової «Формування комунікативної культури 

соціального педагога в системі професійної підготовки у вузі»; О. Карпенко 

«Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників в умовах 

університетської освіти»; О. Пришляк «Професійна підготовка соціальних педагогів 

у вищих навчальних закладах Німеччини»; Р. Вайноли «Педагогічні засади 

особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної 

підготовки»20.  

Проблема формування нового типу фахівця, який уміє втілювати провідні ідеї 

сьогодення та співставляти їх із навчальними програмами, що постійно зазнають 

трансформаційних перемін, знайшла відображення у роботах В. Бочарової, 

М. Гурʼянової, Р. Овчарової, А. Капської, О. Безпалько.  

Аналіз наукової літератури дає можливість дійти висновку, що існують 

декілька підходів щодо вивчення проблеми компетентності соціального педагога. 

                                                             
20Абрамович Т.В. Розвиток професійної компетентності соціального педагога у системі 

післядипломної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Рівне, 2018. 310 с. 

URL: http://www.rshu.edu.ua/images/afto/disert_abramovich.pdf (дата звернення: 10.05.2021). 

http://www.rshu.edu.ua/images/afto/disert_abramovich.pdf
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Одні з них акцентують увагу на особистісних характеристиках людини, які 

визначають її компетентність (особистісно-діяльнісний, конструктивістський, 

акмеологічний), інші – на набутих людиною навичках, досвіді, характеристикам 

діяльності та особливостям її виконання, що вимагають наявності певної 

компетентності (кваліфікаційно-функціональний підхід). Разом із тим, компетенції 

вважаються необхідними складовими компетентності, а знання, навички, здібності, 

цінності та переконання роблять людину компетентною. Лише тоді вона здатна на 

високому рівні, ефективно та якісно виконувати певну діяльність. На думку 

Ю. Пелеха, «будь-яке знання стає насправді дієвим, якщо набуває для людини 

ціннісного статусу»21.  

Таким чином, нами з’ясовано можливості компетентнісного підходу до 

аналізу поняття професійної компетентності соціального педагога як фахівця 

інтегрованого змісту та основних характеристик діяльності. На підставі аналізу 

змісту значної кількості філософських, соціологічних, психологічних, педагогічних і 

соціально-педагогічних джерел встановлено, що компетентнісний підхід є 

методологічною основою для визначення змісту та специфіки поняття професійної 

компетентності фахівців різних напрямів, зокрема й соціальних педагогів. 

Базові вимоги до професійної компетентності соціального педагога описували 

у своїх працях О. Арнаутов, В. Бочарова, Ю. Василькова, М. Галагузова, 

Р. Овчарова, О. Безпалько та ін.  

Дослідники розглядають професійну компетентність соціального педагога як 

модель спеціаліста, що поєднує в собі загальні вимоги до професії та індивідуальні 

особливості фахівця як суб’єкта професійної діяльності; сукупність професійних 

знань, умінь та способів вирішення професійних завдань; наявність бази знань у 

професійній сфері, де спеціаліст здійснює свою діяльність. Зважаючи на це, 

професійна компетентність містить два аспекти: базові знання основ науки, яку 

покладено в основу даної професії; вміння і навички використовувати набуті знання 

у повсякденній діяльності.  

Досліджуючи базові компоненти педагогічної майстерності соціального 

                                                             
21Пелех Ю.В. Теоретико-методичні засади ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до 

професійної діяльності : автореф. дис. … д-ра. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2010. 30 с. 
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педагога та описуючи їхню сутність, можна виокремити три компоненти 

професійної діяльності соціального педагога: професійні знання, професійні вміння 

та професійно важливі якості22. Разом із тим, кожен компонент науковець розглядає 

із позиції спрямованості: на себе, на дітей, на дорослих та на процес. Спрямованість 

діяльності соціального педагога на себе передбачає систему знань спеціаліста про 

сильні сторони власної особистості, недоліки та способи їх вирішення, 

самодіагностику, самоконтроль, соціабельність, самокритичність, самодостатність 

та самоповагу. Спрямованість діяльності на дітей об’єднує знання про їх розвиток 

на кожному віковому етапі, норму та відхилення у розвитку, особливості 

функціонування дитячих і молодіжних колективів, молодіжні течії та субкультури, 

вміння здійснювати соціально-педагогічну діагностику, профілактику, надавати 

соціально-педагогічну підтримку. Для реалізації цього напряму необхідно мати 

розвинену емпатію, толерантність, наполегливість, педагогічну інтуїцію та 

оптимізм. Працюючи із дорослими, соціальному педагогу необхідно володіти 

знаннями психології особистості, соціальної та гендерної психології, знаннями з 

конфліктології, соціальної терапії, володіти інформацією щодо проблем, які 

виникають на міжособистісному та соціальному рівнях. Працюючи з учителями та 

батьками, соціальному педагогу необхідні вміння здійснювати ефективну 

комунікацію, консультування, навчання, соціальний супровід та соціальний нагляд. 

Для цього необхідно володіти дипломатичними якостями, моральною стійкістю, 

ерудованістю, ініціативністю та щирістю у наданні допомоги. Окрім того, діяльність 

соціального педагога може спрямовуватися не лише на здобувачів освіти як 

суб’єктів виховання, а й на освітній процес закладу освіти загалом. Для цього йому 

необхідні знання із психології девіантної поведінки, соціальної та корекційної 

педагогіки, знання соціально-педагогічних технологій та основ реабілітаційної 

педагогіки і валеології, а також уміння здійснювати соціально-педагогічний аналіз 

та прогнозування, рефлексію, володіти мистецтвом цілепокладання, здатністю 

документально фіксувати проаналізовані явища. Для здійснення соціально-

педагогічного супроводу освітнього процесу соціальному педагогу необхідні 

критичність і незалежність мислення, адекватність у прийнятті рішень, 

                                                             
22Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. Москва: ТЦ Сфера, 2002. 480 с.  
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нестандартність підходу у вирішенні складних ситуацій, стійкість до монотонної 

діяльності, здатність до співпраці, активність та відповідальність.  

Однією з вимог до спеціаліста в межах компетентнісного підходу є оволодіння 

базовими (ключовими) і фаховими компетентностями, які є основою для розвитку 

професійної компетентності. Компетентнісний підхід першочергове значення надає 

вмінням практично реалізовувати отримані знання та набуті навички, акцентує увагу 

на кінцевому практичному результаті. Науковці В. Бєліков, А. Валєєв, В. Гришин, 

С. Махновський виділили такі основні складові професійної компетентності 

фахівця, як: педагогічна компетентність, соціальна компетентність, методична, 

рефлексивна компетентність.  

Педагогічну компетентність розглядаємо як оволодіння спеціалістом 

педагогічними знання й уміннями, їх усвідомлене та цілеспрямоване використання у 

професійній діяльності. Продуктивною педагогічна діяльність буде у тому випадку, 

коли на високому рівні розвинені прогностичні й конструктивні здібності, поєднані 

з організаторськими вміннями.  

Складовими педагогічної компетентності є професійна спрямованість 

соціального педагога і педагогічні здібності. Професійна спрямованість соціального 

педагога передбачає поєднання психолого-педагогічних властивостей та якостей 

особистості, які є вирішальними для визначення її схильності до педагогіки. Сюди 

варто віднести інтерес до людини в цілому та до дитини зокрема як до об’єкта 

пізнання і педагогічної діяльності, вміння налагоджувати контакти, потребу в 

передачі інформації і знань, потребу в наданні педагогічної допомоги, а також 

прагнення до самовдосконалення. Педагогічні здібності можна розглядати як 

індивідуально-психологічні особливості особистості, що є однією з умов успішного 

виконання педагогічної діяльності. Їх можна розподілити на дві підгрупи: загальні 

та спеціальні. До загальних належить адекватність сприйняття ситуації, глибина 

інтелекту, обсяг пам’яті, розподіл уваги, сила емоцій і співпереживання, воля і 

терпіння. Спеціальними можна назвати прогностичні, організаторські, 

комунікативні, гностичні та дослідницькі здібності.  

Спеціальними компетенціями спеціаліста вважаємо соціальну спрямованість, 

яка передбачає обізнаність у сфері розвитку комунікативних процесів у 



25 
 

міжособистісному, груповому та соціальному спілкуванні, особливості взаємодії 

між керівником та членами колективу, володіння знаннями про періоди розвитку 

колективу та ситуації, що сприятимуть досягненню результатів чи поверненню до 

стадії регресу. Окрім того, соціальна спрямованість соціального педагога є 

сукупністю стійких соціальних мотивів, які визначають його діяльність: альтруїзм, 

духовність, соціальна ініціатива й активність, розширений світогляд, ерудованість, 

соціальна відповідальність та соціальний оптимізм. Ключовими компонентами 

соціальної компетентності є:  

– компетентність соціальної взаємодії із суспільством, спільнотою, 

колективом, друзями на основі співпраці, прийняття іншого з усіма його 

особливостями, запобігання виникненню конфліктів, створення ситуації довіри, 

встановлення взаєморозуміння і взаємопідтримки;  

– компетентність спілкування на основі діалогічної взаємодії як можливість 

адекватно підбирати засоби вербальної і невербальної комунікації для формування 

висловлювань;  

– компетентність у культурно-дозвіллєвій сфері, як свідомий вибір засобів 

для проведення вільного часу, внаслідок чого особистість зростатиме культурно і 

духовно.  

Однією зі значущих компетентностей для соціального педагога є 

технологічна, сутність якої полягає у наявності глибинної свідомості спеціаліста про 

умови і технології вирішення завдань та ситуацій, які виникають, уміння професійно 

втілити наявні теоретичні знання у практичну реальність, чітка аналітична і 

прогностична робота щодо використання методів діяльності, глибоке розуміння 

функцій об’єктів соціально-педагогічної роботи регіону, їх типологію та особливості 

надання допомоги.  

Рефлексивна компетентність включає обізнаність спеціаліста зі способами 

професійного самоаналізу та самовдосконалення, а також особливості перебігу 

власних психічних пізнавальних процесів. Володіючи рефлексивними здібностями, 

спеціаліст може самостійно критично оцінити власну діяльність, проаналізувати її 

слабкі сторони та розробити шляхи їх покращення. Таким чином, важливими є такі 

особистісні властивості спеціаліста, як самооцінка рівня власних здібностей та 
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праці, соціальний інтелект та самоусвідомлення, рівень тривожності та екстраверсії / 

інтроверсії; вміння приймати поради і допомогу більш компетентних фахівців; 

переорієнтація або припинення виконання соціально-педагогічного супроводу, якщо 

він є недостатнім або може нашкодити клієнтові.  

Неабияку роль для соціального педагога відіграє комунікативна компетенція, 

мета якої – встановлення контактів між людьми, самоствердження особистості, 

розвиток в соціумі, її соціалізація та становлення як повноправного члена 

суспільства, формування та розвиток усіх видів суспільних відносин: ділових, 

ігрових, економічних, соціально-психологічних.  

Особистість соціального педагога характеризує його ставлення до інших 

людей, уміння сприймати будь-які психічні стани, якості та чинники осіб, з якими 

фахівцеві доводиться взаємодіяти у сфері своєї діяльності. Означену характеристику 

особистості називають комунікативною толерантністю. Вона поєднує кілька якостей 

особистості, зокрема моральні, характерологічні, інтелектуальні. Відсутність 

комунікативної толерантності може свідчити про наявність внутрішньої 

дисгармонії, відсутність здатності до самоконтролю та самокорекції, які так 

необхідні в діяльності соціального педагога. За умови розвитку комунікативної 

толерантності на високому рівні створюються психологічно комфортні умови для 

вирішення спільних завдань, виконання діяльності, досягнення синергетичного 

ефекту (тобто отримання позитивного результату від співпраці на рівні взаємодії).  

Необхідно зазначити, що особистість соціального педагога, порівняно з 

іншими фахівцями, вирізняється гуманістичною цінністю та дотриманням етичного 

кодексу, моральних принципів, якими він керується, виконуючи повсякденні 

практичні завдання. Принципи усвідомлення самоцінності людської особистості, 

прийняття її неповторної індивідуальності та творчої сутності, потреби 

самореалізації в соціумі, необхідності постійного самовдосконалення – головні 

орієнтири його професійної діяльності. Керуючись етичними принципами у роботі з 

людьми, соціальний педагог виявляє професійну чесність і об’єктивність, 

конфіденційність щодо інформації, отриманої від дитини та членів її сім’ї, а також 

відповідальність за свою діяльність та її наслідки. Чільне місце у роботі соціального 

педагога займає пріоритетність інтересів людини й уникання дій, які б їй могли 
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нашкодити.  

Разом із тим, професійна компетентність є інтегративною професійно-

особистісною характеристикою спеціаліста, яка поєднує в собі теоретичну і 

практичну готовність спеціаліста до виконання професійних завдань, а також 

суб’єктивні характеристики його особистості, що розкриваються у ході виконання 

діяльності, забезпечуючи таким чином її ефективність. До суб’єктивних 

характеристик спеціаліста належать: активність, відповідальність, емоційна та 

поведінкова лабільність, позитивна настанова на діяльність, усвідомлене прагнення 

допомагати.  

У своїй роботі соціальний педагог надає соціально-інформаційну підтримку, 

зокрема забезпечує здобувачів освіти необхідною інформацією з питань соціальної 

допомоги і підтримки, а також інформацією про діяльність служб соціальної сфери, 

перелік послуг, які вони надають. Соціально-правова підтримка спрямована на 

захист прав дітей, виявлення правових гарантій соціально-незахищених категорій 

дітей, правове виховання учнів, консультативну підтримку батьків та педагогів. 

Соціально-перетворювальна допомога спрямована на надання реабілітаційних 

послуг із метою відновлення психічного, морального, емоційного та фізичного 

здоров’я дітей, які цього потребують. Надаючи соціально-економічну підтримку, 

соціальний педагог сприяє отриманню допомоги, компенсації, одноразових виплат, 

адресної допомоги дітям, матеріальної підтримки дітям-сиротам. Медико-соціальна 

допомога спрямована на збереження фізичного та психічного здоров’я дітей, 

профілактику алкоголізму, наркоманії, ранніх статевих стосунків, ВІЛ/СНІД-

захворювань тощо. Соціально-психологічна підтримка спрямована на створення 

сприятливого мікроклімату в сім’ї, колективі однолітків, класних мікроколективах, 

допомога у налагодженні стосунків дитини з оточуючими, особистісне і професійне 

самовизначення. Соціально-педагогічна підтримка соціального педагога передбачає 

проведення просвітницької роботи з батьками щодо вибору стилю сімейного 

виховання, аналіз допущених батьками помилок та виявлення конфліктних 

ситуацій, соціальний супровід дітей «групи ризику». Розуміння цілісності у 

формуванні особистості дитини вимагає від соціального педагога відходу від 

стереотипізації у сприйнятті здобувача освіти, актуалізації особистісно-
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середовищного підходу і соціальної орієнтації.  

Соціальному педагогу необхідно володіти професійними знаннями, знати і 

розуміти закони, постанови, розпорядження, перелік та специфіку діяльності 

системи соціальних установ, що надають підтримку та допомогу дитині.  

Варто зауважити, що на розвиток професійної компетентності соціального 

педагога впливає і мотиваційно-особистісна сфера спеціаліста, його професійна 

спрямованість, яку визначають мотиви, цілі та самосвідомість, що передбачає 

прагнення оволодіння професією, досягнення фахової майстерності та отримання 

певного соціального статусу.  

Необхідно зазначити, що особистісна спрямованість фахівця є важливим 

суб’єктивним фактором у розвитку компетентності соціального педагога. Сюди 

належать його переконання у необхідності надання соціальних послуг, бажання 

займатися педагогічною діяльністю, інтерес у дотриманні та захисту прав дітей, 

усвідомлення необхідності розвитку власних здібностей23.  

Професію соціального педагога можна вважати якісно новою у порівнянні з 

іншими педагогічними професіями, адже його діяльність передбачає виконання не 

лише педагогічної та навчально-виховної роботи, а й організаційної та науково-

методичної. Сфера діяльності соціального педагога виходить за межі закладу освіти 

та охоплює людей різних вікових категорій і соціального статусу. Покликання 

соціального педагога полягає у підтримці сприятливого соціального клімату у 

міжособистісному, міжгруповому та внутрішньосоціальному середовищі, надання 

допомоги як сім’ї, так і неформальному молодіжному угрупуванню. Діяльність 

соціального педагога спрямована на формування позитивних ціннісних орієнтацій 

молоді, розкриття особистісного потенціалу здобувача освіти як особи суспільної, 

здатної до пізнання та соціальної активності. Призначення соціального педагога – 

цілеспрямовано впливати не лише на фізичний розвиток учня, а також і на його 

духовну та інтелектуальну сферу, виховуючи у молоді соціальну лабільність та 

вміння успішно адаптуватися до змінних умов суспільства.  

Соціальному педагогу необхідні вміння для роботи із різними категоріями 

                                                             
23Абрамович Т.В. Розвиток професійної компетентності соціального педагога у системі 

післядипломної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Рівне, 2018. 310 с. 

URL: http://www.rshu.edu.ua/images/afto/disert_abramovich.pdf (дата звернення: 10.05.2021). 

http://www.rshu.edu.ua/images/afto/disert_abramovich.pdf
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здобувачів освіти. Він сприяє розкриттю здібностей, талантів, обдарувань 

вихованців завдяки їх участі у науковій, технічній, художній творчості; залучає 

громадські організації, творчі спілки, окремих громадян до культурно-освітньої, 

профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої роботи; займається профілактикою 

правопорушень неповнолітніх; дотримуючись педагогічної етики, поважає гідність 

особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного 

насилля, запобігає вживанню учнями алкоголю, наркотиків, формуванню інших 

шкідливих звичок, пропагує здоровий спосіб життя. Працюючи з кожною дитиною, 

соціальний педагог вирішує низку спеціальних завдань, які вимагають від нього 

високого професійного підходу. Це зумовлює необхідність у постійному підвищенні 

свого професійного рівня, педагогічної майстерності та загальної культури.  

Зважаючи на методологічні позиції компетентнісного та системного підходів, 

можемо констатувати, що професійна компетентність соціального педагога є 

системним, структурованим науковим феноменом, що передбачає аналітичну(поділ 

професійної компетентності соціального педагога на окремі складові) та 

синтетичну(опис взаємозв’язків та взаємозумовленостей між компонентами 

професійної компетентності соціального педагога) процедури24. 

Традиційно вітчизняні вчені (О. Безпалько, Л. Завацька, О. Карпенко, 

Ж. Петрочко та ін.) виходять із того, що означена професійна компетентність 

повинна вміщувати професійні знання, вміння, навички та професійні якості 

особистості. При цьому до професійних знань належать:  

– соціогуманітарні знання широкого формату;  

– психолого-педагогічні та соціально-педагогічні знання;  

– знання форм і методів соціально-педагогічної діяльності;  

– обізнаність у методології соціальної педагогіки, методах провадження 

діагностики;  

– знання соціально-інституційної структури соціально-педагогічної 

діяльності;  

– знання нормативно-правового поля здійснення соціально-педагогічної 

                                                             
24Абрамович Т.В. Базові компоненти професійної компетентності соціального педагога. Нова 

педагогічна думка. Рівне, 2016. № 1 (85). С. 35-37. 
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діяльності у школі;  

– знання державної та іноземних мов тощо.  

Професійні вміння та навички (спеціальні, комунікативні, прикладні, 

дослідницькі, соціально-креативні, організаторські, аналітико-педагогічні, 

психологічні та ін.) соціального педагога передбачають уміння:  

– застосовувати професійні знання в практиці соціально-педагогічної 

діяльності;  

– здійснювати соціально-педагогічну корекцію відхилень у діях та поведінці 

учнів;  

– проводити профілактичну роботу різного рівня та ступеня складності;  

– здійснювати соціально-реабілітаційну діяльність в межах своїх 

повноважень;  

– розробляти проекти соціально-педагогічної діяльності з групами ризику в 

дитячому та молодіжному середовищі;  

– співпрацювати із науково-дослідними організаціями, різними конфесійними 

та етнокультурними організаціями, батьківськими комітетами тощо.  

Серед основних професійних якостей соціального педагога виокремлюють: 

емпатію, відкритість, комунікабельність, автентичність, доброзичливість, 

конкретність та ін. Крім того, соціальний педагог має володіти певним професійним 

іміджем (особистісною привабливістю, інтелігентністю, позитивними емоціями, 

відповідним соціальним статусом та фоном тощо).  

Окрім такого досить загального підходу до структури професійної 

компетентності соціальних педагогів, науковці вирізняють такі складові їх 

професійної компетентності:  

– когнітивний, емоційно-ціннісний, соціально-особистісний, поведінковий, 

операційно-технологічний, оцінно-вольовий компоненти професійної 

компетентності соціальних педагогів/працівників (Ж. Петрочко);  

– управлінсько-організаторська, комунікативна, особистісно-розвивальна, 

соціально-психологічна, прогностична, здоров’язберігальна компетентності 

(Т. Веретенко);  

– когнітивний (теоретико-методологічні, методичні, прикладні знання), 
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діяльнісний (гностичні, проектувальні, конструктивні, організаторські, 

комунікативні та інші вміння соціального педагога), особистісно-рефлексивний 

компоненти (М. Макрицький);  

– когнітивний, операційно-технологічний, особистісний компоненти 

професійної компетентності (А. Капська);  

– спеціальна, соціальна, особистісна та індивідуальна професійна 

компетентності як складові загальної професійної компетентності (А. Маркова );  

– особистісні якості, загальні й спеціальні професійні компетенції, професійні 

ролі, об’єкти та суб’єкти соціально-педагогічної діяльності (О. Позднякова);  

– змістовий (знання) і процесуальний (уміння) компоненти (Н. Бочаріна).  

– когнітивний, операційно-технологічний, особистісний, професійний, 

управлінсько-організаторський, комунікативний, особистісно-розвивальний, 

соціально-психологічний, прогностичний, здоров’язберігальний компоненти 

професійної компетентності (О. Безпалько)25. 

Беручи до уваги проаналізовані нами наукові джерела, соціальний педагог 

закладу загальної середньої освіти є фахівцем, який має поєднувати власне 

педагогічні та соціально-педагогічні знання, уміння й навички. 

Таким чином, в структурі професійної компетентності соціальних педагогів як 

працівників, що поєднують суто педагогічну та соціально-педагогічну складові своєї 

діяльності, варто виділити такі компоненти, що в сукупності відображають 

двоєдність їх професійної місії:  

1. Мотиваційно-ціннісна складова, сутність і зміст якої полягають у наявності 

стійкої мотивації соціальних педагогів до продовження своєї освіти і самоосвіти, 

постійного зростання рівня своєї кваліфікації.  

2. Когнітивна складова професійної компетентності соціального педагога 

забезпечує розвиток професійних знань та їх постійне поповнення. 

Професійні знання соціального педагога відображають:  

– рівень його загальної обізнаності в широкому колі загальноосвітніх, 

загальногуманітарних, психолого-педагогічних та власне соціально-педагогічних 

                                                             
25Безпалько О.В., Звєрєва І.Д., Веретенко Т.Г. Соціальна педагогіка : навч. посіб. Київ : 

Академвидав, 2013. 
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питань;  

– знання вікової, педагогічної, соціальної психології;  

– розуміння основ етики, педагогічної деонтології, основ права, соціальної 

екології;  

– знання методологічних принципів, закономірностей, змісту та методів 

соціально-педагогічної діяльності;  

– обізнаність із методами, методиками, технологіями соціально-педагогічної 

діяльності з різними віковими групами;  

– знання основ профілактичної, корекційної, реабілітаційної діяльності з 

здобувачами освіти, їх сім’ями та соціальним середовищем особистості;  

– знання сучасного стану та тенденцій розвитку дитячого громадського руху, 

недержавних організацій соціального спрямування;  

– обізнаність у питаннях розвитку різних аспектів соціокультурного 

середовища соціалізації дитини;  

– знання нормативно-правових засад соціально-педагогічної діяльності;  

– знання державної та іноземних мов.  

3. Соціально-діяльнісна складова професійної компетентності соціального 

педагога забезпечує постійний розвиток і реалізацію його професійних умінь і 

навичок у соціально-педагогічній діяльності в закладах загальної середньої освіти, а 

також розвиток відповідних особистісних якостей.  

До професійних умінь та навичок соціального педагога відносять:  

– уміння застосовувати професійні знання в практиці соціально-педагогічної 

діяльності;  

– уміння здійснювати корекцію відхилень у поведінці дітей та молоді залежно 

від чинників, що формують означені відхилення, вікової та індивідуально-

психологічної специфіки дитини;  

– навички розробки програм та проектів соціально-педагогічної діяльності з 

різними групами дітей та молоді;  

– уміння організовувати соціально-педагогічну взаємодію різних суб’єктів 

соціально-педагогічної діяльності;  

– навички здійснення соціально-педагогічного патронажу, профілактичної 
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роботи, соціальної реабілітації дітей та молоді.  

До основних особистісних якостей соціального педагога, що повинні 

формуватися у процесі розвитку його професійної компетентності належать:  

– емпатія та автентичність – здатність бути природним у стосунках із 

клієнтами, уміння бачити світ очима іншої людини, безоцінно сприймати її вчинки;  

– відкритість і комунікабельність – готовність відверто обговорювати свої 

почуття й почуття інших, проявляти інтерес до проблем інших людей; схильність до 

діалогу та легкість у спілкуванні;  

– безпосередність і доброзичливість – здатність до чіткого уявлення про 

людину та її внутрішній світ, демонстрація своєї приязні, готовності підтримати й 

допомогти.  
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РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

2.1. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців 

соціальної сфери в процесі навчання у ЗФПО 

 

Як було зазначено у попередніх розділах роботи, професійна компетентність 

фахівця соціальної сфери визначається нами як сукупність взаємопов’язаних 

якостей особистості, що передбачає досконале володіння теоретичними і 

практичними навичками, вміння застосовувати їх у процесі професійної діяльності, 

здатність творчо і нестандартно вирішувати проблеми, нести відповідальність за 

наслідки своєї роботи а також професійне зростання шляхом постійного 

саморозвитку, самовдосконалення та самоосвіти.  

Формування професійної компетентності фахівця соціальної сфери – це 

складний процес «проектування» особистості, які формуються за певних 

педагогічних умов. Педагогічні умови, виступаючи як один із компонентів 

педагогічної системи, відображають сукупність можливостей навчального й 

матеріально-просторового середовища, що впливають на особистісний та 

процесуальний аспекти даної системи, і забезпечують її ефективне функціонування 

й розвиток.  

Педагогічні умови можна розглядати як структурну оболонку педагогічних 

технологій чи педагогічних моделей. Завдяки педагогічним умовам реалізуються 

компоненти технології. З іншого боку, педагогічні умови виступають і формою 

педагогічної діяльності, метою якої є формування висококваліфікованого 

спеціаліста.  

Для того, щоб за час навчання у ЗФПО підготувати майбутніх соціальних 

працівників до ефективної професійної діяльності, на думку Т. Аветісян, необхідно 

в освітньому процесі дотримуватися наступних умов:  

– розробка навчальних планів і програм за спеціальними дисциплінами на 

основі сучасних наукових поглядів на теорію соціальної роботи, з орієнтацією на 

цінності соціальної роботи як професійної діяльності; обов'язковість вивчення 
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досвіду соціальної роботи у всіх спеціальних дисциплінах і спецкурсах;  

– розкриття змісту ефективної професійної діяльності соціального працівника 

у всіх видах навчальної роботи;  

– усвідомлення суб’єктивної позиції майбутнім соціальним працівником;  

– забезпечення взаємозв’язку змістовно-процесуальної підготовки й 

внутрішньо-особистісного формування готовності студентів до соціальної роботи;  

– розвиток таких особистісних якостей у студентів, як орієнтація на людину, 

уміння ефективної взаємодії з іншою людиною й позитивного спілкування з нею, 

прагнення до професійного самовдосконалення, творчого характеру праці;  

– формування у студентів потреб і інтересів у царині підготовки до 

професійної діяльності, їхньої участі в науково-дослідній роботі в галузі соціальної 

роботи й суміжних дисциплін;  

– надання студентам можливості брати участь у волонтерській діяльності;  

– здійснення спеціальної підготовки співробітників закладів соціальної сфери 

до прийому практикантів, орієнтація їх на контакти й взаємне співробітництво26.  

Створення певних педагогічних умов у процесі навчання надасть змогу 

кожному студентові сформувати свою особистісну модель на шляху до 

удосконалення професійної майстерності.  

Набуті теоретичні знання завжди потребують закріплення їх практикою. 

Практика надасть змогу майбутньому фахівцеві сформувати реалістичне ставлення 

до обраної професії, перевірити «дієвість» теорій, інтегрувати знання в єдине ціле, 

глибше пізнати пов’язані з майбутнім фахом гострі соціальні й особистісні 

проблеми, зрозуміти власні думки і почуття та їх вплив на професійну діяльність. 

Практики спрямовані на формування у студентів первинного уявлення про 

діяльність в соціальній сфері; ознайомлення з сучасним станом соціальної роботи, 

організаційною структурою системи соціального захисту населення України, 

змістом, формами й методами діяльності різнопрофільних соціальних служб 

(установ, організацій). 

                                                             
26Аветісян Т.В. Особливості професійного становлення фахівців із соціальної роботи. 

Socioпростір: міждисц. зб. наук. праць з соціології та соціальної роботи. 2011. №1(2). С.142-147. 

URL: http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/files/magazine/2_2011/4_3_2.pdf (дата 

звернення: 10.05.2021). 

http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/files/magazine/2_2011/4_3_2.pdf
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Таким чином, професійна компетентність фахівця соціальної сфери – це 

сукупність взаємопов’язаних якостей особистості, що передбачає досконале 

володіння теоретичними і практичними навичками, вміння застосовувати їх у 

процесі професійної діяльності, здатність творчо і нестандартно вирішувати 

проблеми, нести відповідальність за наслідки своєї роботи. Професійна 

компетентність соціального працівника вимагає органічного єднання особистісних 

та професійних якостей, широкої освіченості в різноманітних сферах 

життєдіяльності, а тому підготовка такого фахівця залежить від створення певних 

педагогічних умов у ЗФПО: збільшення кількості годин на дисципліни 

професійного спрямування, проходження практики студентами протягом усього 

періоду навчання, співпраця з провідними установами та організаціями, що 

займаються соціальною роботою, вивчення досвіду соціальної роботи вітчизняних 

та зарубіжних партнерів. Створення таких педагогічних умов у ЗФПО сприятиме 

формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери. 
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2.2.Організаційні форми та методи освітнього процесу ЗФПО як основа 

професійної підготовки фахівців соціальної сфери 

 

Заклад фахової передвищої освіти покликаний озброювати майбутніх 

спеціалістів методами наукового пізнання і дослідженням впливу психолого-

педагогічних знань з метою розв’язання навчально-виховних завдань у ситуаціях 

повсякденної професійно-педагогічної діяльності, що є важливою умовою 

підготовки компетентного спеціаліста. Реалізація процесу формування професійної 

компетентності здійснюється шляхом послідовного моделювання в навчальній 

діяльності студентів цілісного змісту, форм і умов професійної діяльності 

спеціалістів, що можлива через використання методів та форм навчання, які 

моделюють зміст професійної діяльності.  

Форма організації навчання є зовнішнім вираженням узгодженої діяльності 

вчителя та учня, що здійснюється у встановленому порядку і режимі щодо засвоєння 

навчального змісту навчального матеріалу27. Організаційні форми навчання 

впорядковують навчальний процес, через них реалізується зміст освіти, освітні 

технології, стилі, методи та засоби навчання. Вони входять до операційно-

діяльнісного компоненту процесу навчання. Будучи зовнішньою стороною 

організації навчального процесу, форма навчання органічно пов’язана зі своєю 

внутрішньою, змістовно-процесуальною стороною. З цієї точки зору одна і та ж 

форма навчання може мати різну зовнішню модифікацію і структуру відповідно до 

задач і методів навчальної роботи. Сучасні вищі навчальні заклади будують процес 

навчання студентів, використовуючи різні форми його організації.    

Згідно з Законом України «Про фахову передвищу освіту» освітній процес у 

закладах фахової передвищої освіти здійснюється за такими формами: 

1) навчальні заняття, включаючи індивідуальне навчальне заняття; 

2) самостійна робота, включаючи виконання індивідуальних завдань; 

3) практична підготовка; 

4) контрольні заходи, включаючи атестацію здобувачів фахової перед вищої 

                                                             
27Фіцула М.М. Педагогіка : навч. посіб. Київ : Академвидав. 2009. С.186. 
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освіти28. 

Дидактика вищої школи визначає «індивідуальне навчальне заняття» як 

заняття, що проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх 

підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні 

навчальні заняття організуються за окремим графіком і можуть охоплювати частину 

або повний обсяг занять з однієї або декількох навчальних дисциплін. Індивідуальні 

навчально-дослідні завдання передбачають підготовку проектів, есе, звітів, 

складання порівняльних таблиць, схем тощо. Види індивідуальних навчальних 

занять, їх обсяг, форми та методи проведення, форми та методи поточного і 

підсумкового контролю (крім державної атестації) визначаються робочою 

програмою навчальної дисципліни. 

Традиційно самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом і виконується в позааудиторний час. Зміст самостійної 

роботи студента визначається робочою програмою навчальної дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями викладача. Самостійна робота студента 

забезпечується комплексом навчально-методичних засобів, передбачених для 

вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні 

посібники, конспект лекцій викладача, практикум і безпосередньо НМКД. Завдання 

самостійної роботи можуть передбачати ознайомлення студентів із нормативними 

документами, архівними матеріалами, літературними джерелами, навчально-

методичною літературою, виконанням окремих розрахунків тощо29. 

На думку О. Яковенко, поняття «практична підготовка», розуміється як 

комплекс практичних занять та практик, що дають змогу студентам оволодіти 

уміннями та навичками, а також набути досвіду майбутньої професійної 

діяльності30. 

Контрольні заходи щодо перевірки й оцінювання знань, умінь та навичок 

                                                             
28Про фахову передвищу освіту : Закон України від 06.06.2019 р. № 2745-VIII : станом на 23 квіт. 

2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text (дата звернення: 10.05.2021). 
29Чепуренко Я.О. Навчально-методичний комплекс як вид навчального видання. URL: 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5875/1/Chepurenko%20Y..pdf (дата звернення: 

10.05.2021). 
30Яковенко О.І. Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі 

практичної підготовки. URL: https://ihed.org.ua/wp-

content/uploads/2019/01/Yakovenko_22.12.2015_avtoref.pdf (дата звернення: 10.05.2021). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5875/1/Chepurenko%20Y..pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/Yakovenko_22.12.2015_avtoref.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/01/Yakovenko_22.12.2015_avtoref.pdf
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студентів здійснюються різними методами, основними з яких є: спостереження за 

навчальною діяльністю студентів, усне опитування, письмовий контроль, графічна 

перевірка, практичний контроль, тестовий контроль31. 

У Законі України «Про фахову передвищу освіту», вказано, що основними 

видами навчальних занять у закладах фахової передвищої освіти є: 

1) лекція; 

2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 

3) урок (за освітньою програмою профільної середньої освіти); 

4) консультація32. 

Якісна професійна діяльність фахівця неможлива без наявності грунтовних 

знань. Вони є основою оволодіння майбутнім спеціалістом практичних умінь. У 

вищому навчальному закладі лекція використовується як основна форма організації 

навчального заняття з метою подачі та пояснення нового матеріалу. Лекція дозволяє 

викладачу розкрити зміст проблеми, яка розглядається на основі новітніх наукових 

даних, які не відображені в підручниках та посібниках. 

Як форма організації навчання лекція має свої переваги та недоліки. До 

перших відносяться можливість достатньо економічній формі сконцентрувати 

необхідну інформацію; зосередитися на найбільш складних питаннях, у яких 

студентові важко зорієнтуватися самостійно; формувати у майбутніх соціальних 

педагогів уміння слухати і усвідомлювати почуте, здійснювати такі важливі 

розумові операції, як аналіз, синтез, порівняння тощо; здійснювати безпосередній 

контакт, безпосередній емоційний і виховний вплив викладача на майбутнього 

фахівця, чого не може дати жодний підручник; втілювати принцип зв’язку теорії з 

практикою, висвітлювати власні результати діагностичної діяльності; найбільш 

                                                             
31Глузан П. Г., Пащенко Т. М., Ваніна Н. М. Стандартизація професійної підготовки молодших 

спеціалістів аграрної, будівельної та машинобудівної галузей : Метод. рек. Житомир :Ін-т проф.-

техн. освіти НАПН України, 2020. 202 с. 

URL: https://lib.iitta.gov.ua/721824/1/2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%

D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%

D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B

E%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%

86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_PRINT.pdf (дата 

звернення: 10.05.2021). 
32Про фахову передвищу освіту : Закон України від 06.06.2019 р. № 2745-VIII : станом на 23 квіт. 

2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text (дата звернення: 10.05.2021). 

https://lib.iitta.gov.ua/721824/1/2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_PRINT.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/721824/1/2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_PRINT.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/721824/1/2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_PRINT.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/721824/1/2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_PRINT.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/721824/1/2_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_PRINT.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text
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ефективно окреслити напрями самостійної роботи студента33. 

Проте лекція неповною мірою дає можливість сформувати практичні, зокрема 

діагностичні вміння; провокує репродуктивне навчання, що не сприяє розвитку 

самостійності, творчості майбутнього соціального педагога; на лекції основним 

носієм знань є викладач, а сучасний інформаційний простір (Інтернет, підручники) 

дає можливість студенту самостійно знайти потрібну саме йому інформацію; брак 

часу для висвітлення необхідної інформації; відсутність технічних засобів навчання 

під час проведення лекції знижує рівень сприйняття інформації студентами. Разом з 

тим, що лекції сприяють підготовці майбутніх соціальних педагогів на належному 

науковому рівні, забезпечують системність та рівномірність в процесі формування у 

них діагностичних умінь. А зазначені вище недоліки можна подолати правильною 

методикою підготовки лекції, раціональною побудовою викладу матеріалу та 

підбором різних методів проведення, проведенням різноманітних видів лекцій. 

Серед них найбільш ефективними є: проблемна лекція, лекція-конференція, лекція-

брифінг, лекція-диспут, відео-лекція, лекція-візуалізація. Така різномастість форм 

проведення лекції дає можливість і викладачу, і студенту творчо підходити до 

процесу навчання, сприяє формуванню професійних компетентностей фахівця 

соціальної сфери, а також  сприяє якісній підготовці соціальних педагогів у фахових 

педагогічних коледжах. 

Важливе місце у формуванні професійних компетентностей майбутніх 

соціальних педагогів / соціальних працівників належить практичним заняттям. 

Метою практичних занять є формування у студентів професійних умінь та навиків, 

необхідних спеціалістові для виконання функціональних обов’язків та розвитку 

професійно-ділових якостей, що передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою. Ефективність проведення практичних занять визначається не 

лише ретельним дотриманням етапів підготовки та проведення заняття, але й 

результативністю –сформованістю необхідних практичних умінь. 

Основними завданнями практичних занять є: поглиблення та уточнення знань, 

здобутих на лекції та в процесі самостійної роботи; формування інтелектуальних 

                                                             
33Мачинська Н.І., Стельмах С.С. Сучасні форми організації навчального процесу у вищій школі: 

навч.-метод. посіб. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 180 с. 
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навичок і вмінь планувати, аналізувати, узагальнювати, робити висновки, 

опанування навичок організації професійної діяльності; накопичення досвіду 

організації професійної діяльності; оволодіння навичками самокерівництва, 

саморозвитку та самовдосконалення34. 

При проведенні практичних занять варто дотримуватися чіткої структури та 

послідовності проведення: обговорення зі студентами плану, завдань та компонентів 

практичного завдання; посилання на необхідні літературні джерела; виконання 

практичних завдань; перехресні відповіді на запитання з оцінкою їх повноти та 

правильності; розв’язання проблемно-пошукових завдань діагностичної 

спрямованості; короткочасна самостійна робота з перевірки змісту засвоєних понять 

та вміння використовувати їх у практичній діяльності; узагальнення труднощів, які 

виникли під час виконання самостійної роботи (перевірка якості її виконання 

здійснювалася позааудиторно); загальне оцінювання ефективності практичного 

заняття та навчальної діяльності студентів35. Наведені методичні особливості 

підтвердили ефективність практичних занять у формуванні професійних 

компетентостей майбутніх соціальних педагогів / соціальних працівників. 

У діяльнісному аспекті інноваційними слід вважати оригінальні, новаторські 

способи та прийоми педагогічних дій і засобів. Інноваційне навчання– це постійне 

прагнення до переоцінки цінностей, збереження тих із них, які мають незаперечне 

значення, і відкидання тих, що вже застаріли. Освітні інновації характеризуються 

цілеспрямованим процесом часткових змін, що ведуть до модифікації мети, змісту, 

методів, форм навчання, способів і стилю діяльності, адаптації освітнього процесу 

до сучасних вимог часу і соціальних запитів ринку праці36. 

Кожний навчальний заклад створює свою базу найбільш часто 

використовуваних інноваційних методів з урахуванням специфіки викладацького 

складу, контингенту студентів, особливостей спеціальностей, фахівців, яких готує 

                                                             
34Щербакова К. Вступ до спеціальності. Київ, 1990. С. 19-26.  
35Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення : навч. посіб. для самост. вивч. 

дисципліни. Київ : ЕксОб, 2001. С. 280. 
36Бистрова Ю. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. Право та інноваційне 

суспільство. 2015. № 1. С. 28. 
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конкретний заклад, матеріально-технічного забезпечення та ін.37 

Одним із інтерактивних методів навчання, який ми застосовували в ході 

нашого дослідження, був метод проектів. Навчальний проект – це форма організації 

занять, яка передбачає комплексний характер діяльності всіх його учасників, 

спрямовану на отримання освітньої продукції за певний період – від одного заняття 

до декількох місяців – з метою створення педагогом під час навчального процесу 

таких умов, за яких результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності та 

розв’язуються завдання навчити учнів самостійно здобувати знання, формувати 

вміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, 

вміти аналізувати її з різних позицій, висувати різноманітні гіпотези, робити 

висновки38. Головними ознаками проектів є самостійність виконання студентами; 

розвиток пізнавальної активності; практична спрямованість (результати проекту 

можливі у використанні в практику); інтеграція науково-предметної та професійно-

педагогічної підготовки студентів. 

До методу проектів Є. Полат відносить: чітке визначення проблеми та 

похідних від неї завдань дослідження (використання спільного дослідження методу 

«мозкової атаки», «круглого столу»); висунення гіпотез їх вирішення; обговорення 

методів дослідження; обговорення способів їх оформлення кінцевих результатів 

(презентацій, творчих звітів, переглядів, тощо); збирання, систематизація та аналіз 

отриманих даних; підбиття підсумків, оформлення результатів, їх презентація; 

висновки; висунення нових проблем дослідження. 

Педагогічно доцільним є запровадження в навчальний процес фахового 

педагогічного коледжу з метою формування професійних компетентностей у 

соціальних педагогів / соціальних працівників є метод групової роботи. 

Слід наголосити, що саме спільна робота гармонійно поєднує можливості 

досягнення командного результату за умов поєднання індивідуальної роботи та 

прийняття кожним учасником команди персональної відповідальності за її якість та 

своєчасність виконання. 
                                                             
37Кляп М. Інноваційні методи навчання у ВНЗ як інструмент інтернаціоналізації вищої освіти 

України. Вища освіта України. 2015. № 1. С. 28. 
38Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособ. для 

студ. высш. учеб. завед. / Е. С. Полат та ін. ; ред. Е. Полат. 4-е изд. стер. Москва : Академия, 

2009. 272 с. 
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Під час навчання у співпраці виконуються такі завдання: 

1) студент набагато краще вчиться, якщо він вміє встановлювати соціальні 

контакти з іншими членами колективу; 

2) від уміння спілкуватися з іншими членами команди залежить і вміння 

студента грамотно й логічно висловлювати свої думки та пропозиції щодо 

покращення проєкту; 

3) в процесі соціальних контактів між студентами створюється навчальне 

співтовариство людей, яке сприяє розвитку відповідальності за групову роботу, 

готовність отримувати нові знання під час спілкування один з одним39. 

Неабияка увага приділяється підготовці завдань для групової роботи, які 

спонукають студентів до активності, до творчого мислення. Завдання підбираються 

такі, що потребують умінь порівнювати й аналізувати, узагальнювати й 

систематизувати вже набуті знання.  

При груповій формі роботи студенти розглядають завдання з різних боків і 

доводять спільну роботу до логічного завершення. І коли до підсумкової інформації 

входить крупиця окремого студента, у нього з’являється впевненість у своїх силах і 

здібностях як майбутнього фахівця40.  

Робота у групі є формою спільного навчання, яке має своєю метою 

покращення вмінь критичного мислення, мовних та соціальних навичок. Діяльність 

малих груп повинна піддаватись контролю з боку викладача, щоб той спрямував її у 

випадку, коли група відхилилась від виконання поставленого завдання41. 

Методи проведення групової роботи, які застосовувалися в процесі навчання 

майбутніх соціальних педагогів були різноманітними. Серед них робота в міні-

групах, робота в парах. Такий метод навчання сприяє розвитку критично мислити, 

формує вміння висловлюватися, переконувати й вести дискусію. Даний метод 

передбачає, що студентам пропонується конкретне завдання. Для його вирішення 

                                                             
39Золотарьова І. Використання можливостей Microsoft ONE NOTE для організації дистанційної 

індивідуальної та групової роботи студентів. Харків: Харківський національний економічний 

університет ім. С. Кузнеця. 2015. С. 9-15. 
40Іванова С. Застосування активних методів навчання у ВНЗ. Державна інспекція навчальних 

закладів України. 2016. С. 204-205. 
41Штохман Л. Комунікативна складова у навчанні іноземної мови у ВНЗ. Молодий вчений. 2017. 

№ 3. С. 514.   
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вони об’єднуються у пари (добровільно),обговорюють завдання у парі протягом 

чітко вказаного часу, після чого відбувається представлення результатів. 

Ефективним є застосування методу «Два – чотири всі разом». Алгоритм його 

проведення такий: визначається питання для обговорення чи дискусії із 

встановленням часу для роботи; студенти об’єднуються у пари для обговорення 

своїх ідей (пари повинні дійти спільної думки щодо вирішуваної проблеми протягом 

вказаного часу). Після чого пари об’єднуються у четвірки для обговорення 

попередньо досягнутих рішень щодо постановленої проблеми. Як і в парах, 

прийняття спільного рішення є обов’язковим. На завершення студенти спільно 

доходять до правильного вирішення проблеми. 

«Карусель» – ще один метод, який ми застосовували для групової роботи 

студентів. Тут важливим було вміння діяти в нестандартній ситуації, коли швидко 

треба приймати рішення, зустрічаючись з діаметрально протилежною позицією. 

Процедура проведення наступна: розставити стільці у два кола(внутрішнє і 

зовнішнє), студенти сідають один навпроти одного, ознайомлюються із завданням, 

внутрішнє коло нерухоме, а зовнішнє рухоме. За сигналом викладача учасники 

пересуваються на один стілець праворуч і опиняються перед новим партнером. Так 

проходять усе коло, обговорюючи поставлене питання42. В реальному навчально-

виховному процесі вищої школи, фахового педагогічного коледжу зокрема, 

трапляються поодинокі елементи ігрового навчання, до того ж вони 

використовуються спонтанно. Причину такого стану науковці вбачають у 

неналежному психолого-педагогічному обґрунтуванні та методичному забезпеченні 

використання гри в навчальному процесі. Також і сам статус гри неоднозначний, в 

педагогічній літературі його відносять і до методу навчання, і до організаційних 

форм навчання, і прийому навчання. Феноменом дидактичної гри є те, що 

характерною її рисою є спільна діяльність студентів(учасників гри) в умовах 

рольової взаємодії, в процесі якої формуються професійні вміння майбутніх 

соціальних педагогів. Підготовка до дидактичної гри і виконання певної ролі 

розвиває творчий потенціал учасників гри, вчить приймати рішення, орієнтує не 

                                                             
42Корнят В.С. Форми та методи формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів 

професійної підготовки. Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр.3-тє вид. Київ, 

2014. С. 83–86. 
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лише на результат, а процес його отримання. 

Окремим видом дидактичної гри є ділова гра, що імітує конкретний вид 

діяльності. Ділові ігри дають студентам конкретне уявлення про майбутню 

професійну діяльність, розвивають аналітичні здібності, формують цілісну 

понятійну систему. У процесі гри майбутні фахівці можуть виявити свої здібності та 

придатність до професійної діяльності. Ділова гра вчить колективним діям, 

необхідним у практичній діяльності. 

У процесі розробки ділової гри виділяють такі етапи: 

- розробка задуму ділової гри; 

- вибір та обґрунтування об’єкта ігрового моделювання; 

- розробка структури ділової гри й ігрового комплексу; 

- розробка системи оцінювання діяльності учасників гри; 

- розробка технічного забезпечення, методичної документації й методики 

проведення гри; 

- визначення критеріїв оцінки ефективності ділової гри. 

Програма впровадження ділової гри включає: 

- адаптацію гри до особливостей того колективу, для якого вона призначена; 

- розподіл ролей у навчальному колективі й навчання студентів роботі з 

методичною документацією гри, прийомів заповнення документації; 

- пробне програвання ділової гри; 

- проведення ділової гри. 

Завершується ділова гра підведенням підсумків, де основна увага спрямована 

на аналіз її результатів, найбільш значущих для практики43. 

Використання даного виду гри в ході нашого дослідження підтвердило 

ефективність її використання в процесі формування у майбутніх соціальних 

педагогів/ соціальних працівників професійних компетентностей. Студенти 

розробляють зміст кожної ролі, готують засоби, що створюють ігрову атмосферу. 

У застосуванні дидактичних ігор як чинника формування діагностичних умінь 

одним із ефектів є самоствердження особистості, зняття напруженості, 

                                                             
43Стеценко Н. Ділова гра як метод формування професійної спрямованості майбутніх менеджерів 

освіти. Педагогічні науки. 2015. № 67. С. 196-201.  
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невпевненості у професійних діях майбутніх соціальних педагогів. Застосування 

ігрового моделювання забезпечує студентам проведення занять за самостійно 

створеним планом в умовах уявного середовища. Це дозволяє майбутнім соціальним 

педагогам самостійно шукати інформацію, створює умови для формування у них 

певних складових діагностичних умінь. А також підготовка до такого заняття 

здійснюється із розрахунку не середньо-статистичного студента, дозволяє 

враховувати індивідуальні особливості, можливості, потреби, формувати власний 

стиль професійної діяльності. 

З метою формування професійних компетентностей майбутніх соціальних 

педагогів / соціальних працівників в процесі вивчення навчальних дисциплін 

доцільним є використання методичного портфоліо, методу «Мозковий штурм». 

Портфоліо – це колекція робіт студента за певний проміжок часу, яка дає 

можливість оцінити не тільки результати виконаної конкретної роботи, алей 

проаналізувати пізнавальну активність студента впродовж тривалого часу44. Мета 

ведення портфоліо: систематизація досвіду; чітке визначення напрямів розвитку 

студента, що полегшує самоосвіту або консультування з боку науково-педагогічних 

працівників; об’єктивніша оцінка рівня сформованості професійних умінь; допомога 

в написанні курсових і магістерських робіт, студентських наукових досліджень45. 

За словами Л. Сидоренка, «мозковий штурм», як інтерактивний метод, широко 

використовується у процесі навчання студентів. Він забезпечує комунікативну 

спрямованість навчання, сприяє реалізації особистісно-орієнтованого підходу до 

навчання, дає можливість розвивати та вдосконалювати мовленнєву діяльність46. 

«Мозковий штурм» – це оперативний метод вирішення проблеми на основі 

стимулювання творчої активності, при якому учасникам обговорення пропонують 

висловити якомога більше варіантів вирішення, в тому числі найнезвичайніших, а 

                                                             
44Мачинська Н.І., Стельмах С.С. Сучасні форми організації навчального процесу у вищій школі: 

навч.-метод. посіб. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 180 с. 
45Корнят В.С. Форми та методи формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів 

професійної підготовки. Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр.3-тє вид. Київ, 

2014. С. 83–86. 
46Сидоренко Л.М. Мозковий штурм як один з інноваційних методів в освітньому процесі 

студентів. URL: 

https://kumlk.kpi.ua/sites/default/files/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0

%BD%D0%BA%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf (дата звернення: 

10.05.2021). 

https://kumlk.kpi.ua/sites/default/files/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf
https://kumlk.kpi.ua/sites/default/files/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf
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потім із загального числа ідей відбирають найвдаліші, які можуть бути використані 

на практиці. Метод широко використовується для пошуку нетрадиційного 

вирішення завдань і є методом експертного оцінювання47. 

Основними навчальними цілями методу мозкової атаки є: набуття навичок 

використання теоретичного матеріалу для аналізу практичних проблем; вироблення 

вмінь формулювання питання і запиту; вироблення вмінь розробляти 

багатоваріантні підходи до реалізації плану дій; формування самостійно приймати 

рішення в умовах невизначеності; формування навичок та прийомів всебічного 

аналізу ситуацій, прогнозування способів їх розвитку. 

Інтерактивний метод навчання «мозковий штурм» є дієвим і ефективним для 

підвищення показників успішності навчання студентів. 

В навчальний процес педагогічного фахового коледжу ЛНУ імені Івана 

Франка з метою формування професійних компетентностей запроваджуються 

наукові конференції студентів, круглі столи.    

Організація, проведення та участь у науково-дослідних конференціях, 

конкурсах науково-дослідних робіт дозволяє реалізувати пізнавальні, виховні та 

розвиваючі цілі: розвивати творчі здібності студентів; удосконалювати технологію 

колективних творчих робіт, педагогіку співробітництва; спонукати студента до 

вивчення раніше невідомих йому фактів, використання знань, які необхідні у 

процесі виконання творчого завдання48. 

Практика проведених спільних студентських конференцій показала наявність 

взаємної зацікавленості у студентів всіх курсів. Знання, отримані студентами на 

таких конференціях, мають високу міру узагальненості, усвідомленості студентами, 

повноту, є системними та легко актуалізуються в практичній діяльності. 

Отже, впровадження інноваційних форм та методів навчання є пріоритетним 

напрямом реформування сучасної системи фахової передвищої освіти. На сучасному 

етапі інноваційні форми та методи навчання відіграють важливу роль у формуванні 

професійних компетентностей. Такі методи є ефективними, адже відповідають 

                                                             
47Кочерга Є. «Мозковий штурм» як ефективний метод навчання.  Вісник Науково-методичного 

центру навчальних закладів сфери цивільного захисту. 2017. № 27. С. 35-38. 
48Некроз І. Розвиток у студентів творчої ініціативи і дослідницьких навичок. Вісник Черкаського 

університету. 2016. № 2. С. 105.  
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соціальним змінам в суспільстві. Використання інноваційних форм та методів 

навчання дозволяє створити принципово нову інформаційну освітню сферу, що 

надає широкі можливості для навчальної діяльності, підвищує мотивацію, розвиває 

самостійність, забезпечує індивідуалізацію та диференціацію освітнього процесу.  
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ВИСНОВКИ 

 

Аналіз наукових джерел з проблеми формування професійних 

компетентностей майбутніх фахівців соціальної сфери та практичний досвід роботи 

у закладі фахової перед вищої освіти дає можливість зробити такі висновки. 

Термін «компетентність» є узагальненим, він не завжди відображає 

теоретично-практичні навички, які мають бути сформовані в результаті навчання. 

Це пов’язано з тим, що в кожній галузі знань і практичній професійній діяльності 

поняття «компетентність» буде включати властивий саме цій галузі поняттєвий 

апарат, зокрема це – знання, навички, теоретичний аналіз та критичне мислення, 

здатність орієнтуватись у спеціальних професійних завданнях.  

Професійна підготовка фахівців у ЗФПО відбувається на основі 

компетентнісного підходу. Компетентністю є поєднання інтелектуальних, 

психологічних, фізіологічних особливостей спеціаліста у поєднанні з рівнем 

соціалізації. Професійна компетентність розвивається та удосконалюється лише у 

процесі діяльності (навчання, професійна діяльність). Компетентність здобувається 

упродовж усього життя людини. І навіть за наявності необхідної сукупності знань, 

умінь та навичок при достатніх психосоціальних та особистісних характеристиках 

компетентність буде визначатися вмінням фахівця надавати кваліфіковану допомогу 

в конкретній ситуації, а оскільки соціум перебуває у постійному розвитку, то на 

ринку праці постійно висуватимуться нові вимоги до спеціалістів різних галузей.  

Для кожної галузі знань є визначене поєднання необхідних знань, умінь та навичок. 

Фахівці із соціальної сфери виступають ключовими виконавцями, що 

забезпечують надання соціальної допомоги потребуючим, підвищуючи рівень та 

якість життя усього суспільства. До основних груп фахівців соціальної сфери 

належать: соціальний працівник, соціальний педагог, фахівець соціальної роботи.  

Соціальний педагог– це фахівець, який здійснює комплекс заходів щодо 

надання соціально-педагогічної допомоги, соціального виховання, освіти і розвитку 

особистості. Уся робота соціального педагога підпорядкована створенню 

оптимальних умов для різнобічного розвитку учнів, захисту їхнього психічного, 

фізичного, соціального і духовного здоров'я, сприяння педагогічно-доцільному і 



50 
 

безконфліктному входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до 

самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та 

відхилень у соціальному розвитку особистості.  

Соціальний працівник – це професійно підготовлений фахівець, що має 

необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи та надає соціальні послуги. 

Головною задачею соціального працівника є допомога громадянам, сімʼї, 

соціальним групам, що опинилися у скрутному становищі, розібратися в ситуації і 

знайти вихід, використовуючи особисту ініціативу, власну працю та наявні ресурси. 

Фахівець із соціальної роботи — це особа, яка має спеціальну освіту і 

здійснює соціальну роботу з різними категоріями дітей та молоді або відповідними 

соціальними групами на професійних або волонтерських засадах. Діяльність фахівця 

із соціальної роботи спрямована на організацію надання психологічних, соціально-

педагогічних, юридичних, інформаційних, соціально-економічних, соціально-

медичних послуг відповідно до вимог чинного законодавства вразливим верствам 

населення.  

У структурі професійної компетентності соціальних педагогів як працівників, 

що поєднують суто педагогічну та соціально-педагогічну складові своєї діяльності, 

варто виділити такі компоненти, що в сукупності відображають двоєдність їх 

професійної місії:  

1. Мотиваційно-ціннісна складова, сутність і зміст якої полягають у наявності 

стійкої мотивації соціальних педагогів до продовження своєї освіти і самоосвіти, 

постійного зростання рівня своєї кваліфікації.  

2. Когнітивна складова професійної компетентності соціального педагога 

забезпечує розвиток професійних знань та їх постійне поповнення. 

Професійні знання соціального педагога відображають:  

– рівень його загальної обізнаності в широкому колі загальноосвітніх, 

загальногуманітарних, психолого-педагогічних та власне соціально-педагогічних 

питань;  

– знання вікової, педагогічної, соціальної психології;  

– розуміння основ етики, педагогічної деонтології, основ права, соціальної 

екології;  
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– знання методологічних принципів, закономірностей, змісту та методів 

соціально-педагогічної діяльності;  

– обізнаність із методами, методиками, технологіями соціально-педагогічної 

діяльності з різними віковими групами;  

– знання основ профілактичної, корекційної, реабілітаційної діяльності з 

здобувачами освіти, їх сім’ями та соціальним середовищем особистості;  

– знання сучасного стану та тенденцій розвитку дитячого громадського руху, 

недержавних організацій соціального спрямування;  

– обізнаність у питаннях розвитку різних аспектів соціокультурного 

середовища соціалізації дитини;  

– знання нормативно-правових засад соціально-педагогічної діяльності;  

– знання державної та іноземних мов.  

3. Соціально-діяльнісна складова професійної компетентності соціального 

педагога забезпечує постійний розвиток і реалізацію його професійних умінь і 

навичок у соціально-педагогічній діяльності в закладах загальної середньої освіти, а 

також розвиток відповідних особистісних якостей.  

До професійних умінь та навичок соціального педагога відносять:  

– уміння застосовувати професійні знання в практиці соціально-педагогічної 

діяльності;  

– уміння здійснювати корекцію відхилень у поведінці дітей та молоді залежно 

від чинників, що формують означені відхилення, вікової та індивідуально-

психологічної специфіки дитини;  

– навички розробки програм та проектів соціально-педагогічної діяльності з 

різними групами дітей та молоді;  

– уміння організовувати соціально-педагогічну взаємодію різних суб’єктів 

соціально-педагогічної діяльності;  

– навички здійснення соціально-педагогічного патронажу, профілактичної 

роботи, соціальної реабілітації дітей та молоді.  

До основних особистісних якостей фахівців соціальної сфери, що 

формуються у процесі розвитку його професійної компетентності, належать:  

– емпатія та автентичність – здатність бути природним у стосунках із 
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клієнтами, уміння бачити світ очима іншої людини, безоцінно сприймати її вчинки;  

– відкритість і комунікабельність – готовність відверто обговорювати свої 

почуття й почуття інших, проявляти інтерес до проблем інших людей; схильність до 

діалогу та легкість у спілкуванні;  

– безпосередність і доброзичливість – здатність до чіткого уявлення про 

людину та її внутрішній світ, демонстрація своєї приязні, готовності підтримати й 

допомогти. 

Професійна компетентність фахівця соціальної сфери – це сукупність 

взаємопов’язаних якостей особистості, що передбачає досконале володіння 

теоретичними і практичними навичками, вміння застосовувати їх у процесі 

професійної діяльності, здатність творчо і нестандартно вирішувати проблеми, 

нести відповідальність за наслідки своєї роботи. Професійна компетентність 

соціального працівника вимагає органічного єднання особистісних та професійних 

якостей, широкої освіченості в різноманітних сферах життєдіяльності, а тому 

підготовка такого фахівця залежить від створення певних педагогічних умов у 

ЗФПО: збільшення кількості годин на дисципліни професійного спрямування, 

проходження практики студентами протягом усього періоду навчання, співпраця з 

провідними установами та організаціями, що займаються соціальною роботою, 

вивчення досвіду соціальної роботи вітчизняних та зарубіжних партнерів. 

Створення таких педагогічних умов у ЗФПО сприятиме формуванню професійної 

компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери. 

З метою формування професійних компетенцій майбутніх фахівців соціальної 

сфери у процесі професійної підготовки застосовують різноманітні організаційні 

форми та методи. До організаційних форм належать: лекції (вступна, відео-лекція, 

лекція-конференція, бінарна та ін.); семінарські та практичні заняття, практика. 

Основними методами, які використовуються в освітньому процесі закладів 

фахової перед вищої освіти, є традиційні та інноваційні. До перших відносяться 

бесіди, дискусії, виступи. До другої – ігри (дидактичні, ділові та ін.), робота в 

групах, метод проєктів, порт фоліо та ін. Впровадження інноваційних форм та 

методів навчання є пріоритетним напрямом реформування сучасної системи фахової 

передвищої освіти. На сучасному етапі інноваційні форми та методи навчання 
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відіграють важливу роль у формуванні професійних компетентностей. Такі методи є 

ефективними, адже відповідають соціальним змінам в суспільстві. Використання 

інноваційних форм та методів навчання дозволяє створити принципово нову 

інформаційну освітню сферу, що надає широкі можливості для навчальної 

діяльності, підвищує мотивацію, розвиває самостійність, забезпечує 

індивідуалізацію та диференціацію освітнього процесу. 
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Додаток А 

Таблиця 1.1  

Визначення поняття «компетентність» та «компетенція»  

у науково-педагогічних дослідженнях 

Автори 

дослідження 

Окреслення поняття 

«компетентність/компетенція» 

Категоріальна 

характеристика 

поняття 

С. Шишов, 

В. Кальней 

загальна здатність, що ґрунтується 

на знаннях, досвіді, цінностях, 

нахилах  

когнітивно-

аксіологічна 

Дж. Равен мотивована здатність  мотиваційно-

діяльнісна 

І. Галяміна здатність і готовність 

застосовувати знання і вміння для 

вирішення професійних завдань  

готовнісна 

В. Байденко здатність ефективно діяти з 

високим ступенем саморегуляції, 

саморефлексії, самооцінки  

рефлексивно-

діяльнісна 

Ю. Фролов,  

Д. Махотін 

відкрита система процедурних, 

ціннісно-смислових і 

декларативних знань  

когнітивно-

аксіологічна 

С. Бондар здатність розв’язувати проблеми з 

інтенсивною участю розуму, 

досвіду і творчих здібностей  

творчо-діяльнісна 

А. Хуторський сукупність взаємопов’язаних 

якостей, тобто знань, умінь, 

досвіду, діяльності, що є наперед 

заданою суспільною нормою  

інтегрована 

Ю. Татур виявлені в практиці професійної 

діяльності прагнення і готовність 

мотиваційно-

діяльнісна 
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реалізувати знання, вміння, досвід 

і особистісні якості для 

продуктивної діяльності  

М. Холодна особливий спосіб організації 

знань, що дозволяють вирішувати 

професійні завдання  

когнітивно-

аксіологічна 

І. Родигіна конкретні життєві вміння та 

навички, необхідні представникам 

усіх професій  

інтегрована 

Р. Арендс володіння знаннями, способами 

педагогічної дії, рефлексивно-

комунікативні вміння, розуміння 

динаміки освітнього процесу  

когнітивно-

діяльнісна 

В. Малінкіна сукупність взаємопов’язаних 

якостей особистості фахівця, 

зокрема досконале володіння 

предметом професійної 

діяльності, комплекс вмінь та 

навичок, професійне зростання 

шляхом самоосвіти, 

самовдосконалення, саморозвитку  

інтегрована 

О. Позднякова сукупність особистісних якостей, 

загальних професійних 

компетенцій, спеціальних 

професійних компетенцій, 

професійних ролей, об’єктів та 

суб’єктів соціально-педагогічної 

діяльності  

інтегрована 

О. Овчарук спроможність кваліфіковано 

здійснювати свою діяльність  

діяльнісна 
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Л. Анциферова сукупність професійних 

здібностей  

когнітивно-

діяльнісна 

Ю. Варданян складна система внутрішніх 

психічних станів і властивостей 

особистості фахівця, що 

виявляється в його готовності до 

професійної діяльності  

інтегрована 

Е. Зеєр сукупність професійних знань, 

умінь та способів реалізації 

професійної діяльності  

інтегрована 

С. Іванова відповідність суспільним вимогам 

та демонстрація належних 

особистісних якостей  

рефлексивно-

діяльнісна 

 

 

 


