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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми дослідження. Розвиток системи освіти на засадах 

гуманізму та людиноцентризму в сучасних умовах соціально-економічних змін 
потребує осмислення концептуальних підходів до професійної підготовки майбутніх 
соціальних педагогів. За таких умов провідною метою модернізації та 
вдосконалення вищої освіти в Україні стає досягнення принципово нового рівня 
якості підготовки майбутнього фахівця. Підґрунтям для розв’язання цих завдань є 
Закон України „Про вищу освіту”, Національна стратегія розвитку освіти в Україні 
на 2012 – 2021 роки, Закони України „Про соціальні послуги”, „Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, „Про соціальну роботу з 
дітьми та молоддю”.  

Соціальна значущість діяльності, специфічність і складність роботи 
соціального педагога висувають низку особливих вимог до його професійної 
діяльності в закладі інтернатного типу. Проблеми та завдання, які виникають у 
процесі фахової соціально-педагогічної діяльності, здебільшого не мають 
однозначного варіанта розв’язання, тому потребують конструктивного 
переосмислення й перетворення власного досвіду, що неможливо без спеціальної 
підготовки. Професійна підготовка, вивчення сукупності педагогічних дисциплін 
самі по собі, автоматично, не забезпечують накопичення в майбутніх соціальних 
педагогів ціннісно-смислового досвіду професійної соціально-педагогічної 
діяльності. Цей факт пов’язаний з низкою обставин, однією з яких є специфіка 
викладання циклу спеціальних дисциплін, які необхідні для організації роботи в 
закладах інтернатного типу (далі – ЗІТ). 

На шляху досягнення мети з підготовки фахівців до професійної діяльності 
чимало зроблено вітчизняними реформаторами вищої школи, зокрема з питань 
визначення її філософських і світоглядних засад (В. Андрущенко, Г. Васянович, 
М. Євтух, І. Зязюн, В. Кремень, Б. Коротяєв, В. Курило, В. Луговий та ін.), 
методології професійної освіти фахівців різних галузей (О. Антонова, С. Вітвицька, 
О. Василенко, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, С. Коношенко, О. Кучерявий, 
Н. Ничкало, Н. Сейко, І. Трубавіна та ін.); загальних дидактичних і технологічних 
параметрів (А. Алексюк, В. Бондар, М. Євтух та ін.); педагогічних технологій 
(С. Архипова, М. Васильєва, О. Дубасенюк, Л. Завацька, Н. Заверико, М. Кларін, 
М. Кратінов, О. Пєхота, С. Сисоєва, С. Харченко та ін.); концептуальних засад 
професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (О. Безпалько, 
Р. Вайнола, К. Віцукаєва, Ю. Галагузова, О. Гомонюк, І. Звєрєва, А. Капська, 
О. Карпенко, Я. Кічук, С. Курінна, О. Луганцева, М. Малькова, І. Манохіна, 
Л. Міщік, І. Манохіна, О. Москалюк, Л. Неїжпапа, С. Омельченко, Ж. Петрочко, 
В. Поліщук, А. Поляничко, С. Савченко, В. Сластьонін, С. Харченко, 
Ю. Чернецька), окремих аспектів професійної соціально-педагогічної підготовки 
(І. Галатир, С. Гришак, І. Ковчина, О. Кузьміна, Н. Ларіонова, Т. Лесина, 
В. Леонова, О. Тютюнник, О. Філь, О. Шароватова, В. Шпак, Л. Цибулько). 

Водночас, аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми 
свідчить, що, незважаючи на досить вагомі результати наукових пошуків у галузі 
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підготовки майбутніх соціальних педагогів, підготовка до роботи в закладах 
інтернатного типу майже не була досліджена. 

Ґрунтовний аналіз наукових праць і емпіричних матеріалів дозволяє також 
констатувати слабку розробленість не тільки системного теоретико-методичного, 
але й науково-технологічного забезпечення підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи в ЗІТ. Аналіз стану та перспектив підготовки соціальних 
педагогів у визначеному напрямі свідчить про необхідність розв’язання низки 
суперечностей, а саме: 

– гострою потребою сучасного суспільства у високопрофесійних соціальних 
педагогах для роботи в різних інститутах соціалізації та низьким рівнем їхньої 
готовності до роботи в закладах інтернатного типу; 

– значним потенціалом змісту освітнього процесу вищого навчального закладу 
щодо підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах інтернатного 
типу та відсутністю науково обґрунтованих, спеціально створених педагогічних 
умов підготовки до цього виду діяльності; 

– необхідністю застосування сучасних інноваційних форм, методів і 
технологій підвищення готовності студентів до професійної діяльності в закладах 
інтернатного типу й недостатнім навчально-методичним та інформаційним 
забезпеченням зазначеного процесу. 

Усунення цих суперечностей вимагає переосмислення теоретико-
методологічних засад та концептуально-методичних підходів до підготовки 
майбутнього соціального педагога, формування його професіоналізму відповідно до 
поліпарадигмальності вищої професійної освіти. Розв’язання виокремлених 
суперечностей, недостатня наукова розробленість та соціальна значущість проблеми 
зумовили вибір теми дослідження: „Підготовка майбутнього соціального 
педагога до роботи в закладах інтернатного типу”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 
складником комплексної програми науково-дослідної роботи кафедри педагогіки 
вищої школи ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” 
„Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі” (державний 
реєстраційний номер 0114U001251), тему затверджено Вченою радою 
Слов’янського державного педагогічного університету (протокол № 7 від 
03.03.2011 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі 
педагогіки і психології в Україні (протокол № 1 від 31.01.2012 р.). 

Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутнього соціального педагога в 
умовах вищої школи.  

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутнього 
соціального педагога до роботи в закладах інтернатного типу. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 
експериментальній перевірці педагогічних умов підготовки майбутнього 
соціального педагога до роботи в закладах інтернатного типу.  

Відповідно до мети визначено завдання дослідження: 
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1. Розкрити теоретичні засади підготовки майбутнього соціального педагога 
до професійної діяльності в закладах інтернатного типу як міждисциплінарної 
наукової проблеми. 

2. Дослідити реальний стан професійної підготовки майбутнього соціального 
педагога до роботи в закладах інтернатного типу у вищій школі. 

3. Визначити структурні компоненти, критерії та рівні підготовки 
майбутнього соціального педагога до професійної діяльності в закладах 
інтернатного типу. 

4. Обґрунтувати й розробити педагогічні умови, що забезпечують підготовку 
майбутнього соціального педагога до роботи в закладах інтернатного типу. 

5. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов 
професійної підготовки майбутнього соціального педагога до роботи в закладах 
інтернатного типу. 

Відповідно до теми, мети, завдань використано такі методи дослідження: 
теоретичні – аналіз психолого-педагогічної та соціально-педагогічної, навчально-
методичної літератури, змісту нормативно-методичної документації для 
розроблення теоретико-методологічних засад дослідження, виявлення ступеня 
опрацювання проблеми та з’ясування специфіки змісту й організації підготовки 
майбутніх соціальних педагогів; контент-аналіз; синтез, порівняння, класифікація, 
узагальнення – для уточнення понятійно-категоріального апарату дослідження; 
проектування – для наукового обґрунтування та розробки педагогічних умов 
підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в ЗІТ; моделювання – для 
розроблення теоретичної моделі підготовки майбутніх соціальних педагогів у 
процесі професійної підготовки; емпіричні – аналіз навчальних планів, програм 
вищих навчальних закладів, педагогічне спостереження, бесіди, опитування, 
анкетування, тестування на констатувальному й контрольному етапах для вивчення 
рівня підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в ЗІТ; педагогічний 
експеримент; статистичні – кількісний та якісний аналіз результатів дослідження з 
метою узагальнення даних експериментальної роботи, методи математичної 
статистики, зокрема χ2-Пірсона, для виявлення статистичної значущості отриманих 
результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:  
– уперше науково обґрунтовано та розроблено педагогічні умови підготовки 

майбутнього соціального педагога до роботи в закладах інтернатного типу: 
організаційно-педагогічні, які забезпечили сукупність можливостей змісту, форм, 
методів цілісного навчально-виховного процесу підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до професійної діяльності в закладах інтернатного типу; психолого-
педагогічні, що сприяли реалізації взаємозалежних і взаємозумовлених можливостей 
освітнього простору ВНЗ у перетворенні конкретних якостей особистості 
майбутнього соціального педагога, зміні цільових установок у вивченні дисциплін, 
орієнтації на комунікацію як системоутворювальний складник у майбутній 
професійній діяльності; дидактичні, які забезпечили цілеспрямований відбір, 
моделювання й використання елементів змісту щодо організації різноманітних форм 
навчання для досягнення дидактичних цілей, упровадження навчально-методичного 
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забезпечення професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів; реалізацію 
міждисциплінарних зв’язків з метою формування цілісної структури теоретичних 
знань і практичних умінь, засвоєних у процесі навчання та квазіпрофесійній 
діяльності;  

– удосконалено сутність понять „підготовка”, „готовність”, „квазіпедагогічна 
діяльність”, „готовність майбутнього соціального педагога до роботи в закладах 
інтернатного типу”, форми та методи підготовки майбутнього соціального педагога 
до роботи в закладах інтернатного типу;  

– набули подальшого розвитку теоретико-методологічні засади підготовки 
майбутнього соціального педагога як суб’єкта практичної діяльності на основі 
різних концептуальних підходів  системного, діяльнісного, середовищного й 
компетентнісного. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх достатній 
готовності до впровадження в навчально-виховний процес вищих навчальних 
закладів: розроблено комплекс інтерактивних форм і методів для контекстного 
включення в зміст фахових дисциплін на кожному навчальному курсі (форсайт-гра, 
робота з блоґом, кейс-стаді, кінодидактика, використання соціальних мереж тощо), 
створено програму та методичне забезпечення авторського спецкурсу „Підготовка 
майбутнього соціального педагога до роботи в закладах інтернатного типу”, дібрано 
й адаптовано діагностичний інструментарій для визначення рівня підготовки до 
професійної діяльності в ЗІТ. Зміст і результати наукового дослідження можуть бути 
використані викладачами вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації під час 
укладання навчальних планів і програм, спецкурсів із удосконалення професійного 
рівня майбутніх фахівців і самоосвітній діяльності. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 
Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний 
університет” (довідка № 68-15-919 від 16.12.2015 р.), Комунального закладу 
„Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради (довідка 
№ 01-12/866/1 від 9.11.2015 р.), Харківського національного педагогічного 
університету ім. Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-1059 від 09.12.2015 р.), 
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка (довідка № 1536-33/03 від 01.12.2015 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 
результати роботи представлено в доповідях та повідомленнях на наукових, 
науково-практичних конференціях різного рівня: Міжнародних – „Вища освіта в 
сучасному суспільстві: шляхи оновлення та засоби реформування” (Одеса, 2011), 
„Розвиток особистості в умовах трансферного суспільства” (Київ, 2012), 
„Професійна підготовка студентів соціально-педагогічної сфери – освітня складова 
суспільного розвитку” (дистанційна) (Київ, 2014), „Общество. Экономика. Культура: 
актуальные проблемы, практика решения” (Барнаул, 2014), „Психолого-
педагогічний і соціальний супровід дитинства в освітньому просторі: проблеми і 
перспективи” (Слов’янськ, 2015); Всеукраїнських – „Образ дитини у вітчизняних та 
зарубіжних дослідженнях” (Харків, 2011), „Сучасні соціально-гуманітарні 
дискурси” (Дніпропетровськ, 2012), „Проблеми підготовки майбутнього фахівця 



5 
 

освітньої галузі: історія, реалії, перспективи, тенденції” (Слов’янськ, 2014), 
„Підготовка соціального педагога на засадах партнерства” (Харків, 2015).  

Результати дослідження обговорювалися та набули позитивної оцінки на 
засіданнях кафедр педагогіки вищої школи і соціальної педагогіки та соціальної 
роботи Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний 
педагогічний університет” (упродовж 2011 – 2015 рр.). 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано в 16 наукових 
працях, з них 5 статей – у фахових виданнях, 1 стаття – у зарубіжному виданні, 1 – 
методичні рекомендації, 9 публікацій в інших виданнях і збірниках матеріалів 
науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків до кожного із них, загальних висновків, списку використаних 
джерел (372 найменування, із них 8 – англійською мовою), 19 додатків на 83 
сторінках. Робота містить 29 таблиць, 2 рисунки. Загальний обсяг роботи – 344 
сторінок, із них – 222 сторінки основного тексту. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної проблеми й теми, 

сформульовано об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, визначено 
його теоретико-методологічні засади, розкрито наукову новизну, теоретичне й 
практичне значення роботи, наведено дані про апробацію та впровадження 
одержаних результатів. 

У першому розділі – „Теоретико-методологічні засади підготовки 
майбутнього соціального педагога до роботи в закладах інтернатного типу” – 
здійснено теоретико-методологічний аналіз проблеми підготовки майбутнього 
соціального педагога: обґрунтовано сутнісні характеристики професійної готовності 
майбутнього соціального педагога до роботи в закладах інтернатного типу; розкрито 
групи понять, що характеризують підготовку соціального педагога до роботи в 
закладах інтернатного типу, визначено компоненти готовності майбутніх фахівців 
до діяльності в ЗІТ. 

Розв’язання поставлених у дисертації завдань ґрунтувалось на двох 
методологічних стратегіях: дескриптивній, яка передбачала обґрунтування об’єкта 
дослідження й аналіз методологічних джерел, конкретно-наукову характеристику 
провідних понять, методів і техніки дослідження, та прескриптивній, яка пов’язана 
із визначенням нормативних орієнтирів проведення дослідження.  

На основі теоретичного аналізу наукових досліджень Р. Вайноли, 
К. Віцукаєвої, О. Гомонюк, І. Звєрєвої, А. Капської, С. Курінної, О. Луганцевої, 
Л. Міщік, В. Поліщук, А. Рижанової, Н. Сейко, С. Харченка з’ясовано 
характеристику основних понять дослідження, які віднесено до двох груп дефініцій, 
що характеризують складники професійної підготовки майбутнього соціального 
педагога до роботи в закладах інтернатного типу, а саме: „підготовка”, 
„готовність”, „професійна діяльність”, „квазіпедагогічна діяльність”, 
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„готовність майбутнього соціального педагога до роботи в закладах інтернатного 
типу”. 

Узагальнення підходів (системного, діяльнісного, середовищного, 
компетентнісного), визначень щодо готовності як інтегрального новоутворення 
особистості дало можливість визначити професійну готовність майбутнього 
соціального педагога до роботи в закладах інтернатного типу як багатоаспектне 
системне поняття, що становить сукупність професійних новоутворень, які 
забезпечують адаптацію й саморозвиток у майбутній професійній діяльності; 
сформованість особистісних та професійних якостей, спрямованих на забезпечення 
кваліфікованого виконання майбутньої діяльності з вихованцями закладів 
інтернатного типу.  

Вивчення й теоретичне узагальнення наукових засад (О. Безпалько, 
Ю. Галагузова, О. Карпенко, Я. Кічук, М. Малькова, І. Манохіна, Л. Неїжпапа, 
С. Омельченко, А. Поляничко, Ж. Петрочко, С. Савченко, В. Сластьонін, 
Ю. Чернецька) дозволило виявити особливості формування готовності майбутніх 
соціальних педагогів до роботи в закладах інтернатного типу: орієнтацію майбутніх 
фахівців на сучасні вимоги до педагогічної діяльності; опертя на специфічні 
педагогічні засоби; використання в освітньому процесі психолого-педагогічних 
практикумів, спецкурсів та семінарів, які інтегрують теорію та практику, реалізують 
отримані знання, формують основні професійно значущі вміння й навички 
студентів; включення студентів у професійну та квазідіяльність; актуалізацію 
творчого потенціалу студента як зрілої особистості та активного суб’єкта 
майбутньої професійної діяльності. 

Аналіз досліджень Л. Артюшкіної, М. Галагузової, І. Дементьєвої, 
О. Дубасенюк, І. Галатир, С. Гришак, І. Ковчиної, О. Кузьміної, Н. Ларіонової, 
Т. Лесиної, В. Леонової, О. Тютюнник, О. Філь, О. Шароватової, В. Шпак, 
Л. Цибулько дозволив визначити в структурі професійної педагогічної підготовки 
необхідні компоненти, а саме: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-технологічний, 
інформаційно-комунікативний та рефлексивно-самоосвітній.  

Мотиваційно-ціннісний компонент професійної підготовки майбутнього 
соціального педагога до роботи в закладах інтернатного типу охоплює потреби, 
мотиви, цілі оволодіння та здійснення педагогічної діяльності; ціннісні орієнтації на 
самоактуалізацію майбутнього соціального педагога в обраній професії, творчого 
виявлення особистісних і професійно значущих якостей у різних видах педагогічної 
діяльності.  

Когнітивно-технологічний компонент – це сукупність науково-теоретичних 
знань про професійну діяльність соціального педагога та вмінь інтегрувати ці знання 
в зміст роботи з вихованцями, які перебувають у закладах інтернатного типу.  

Інформаційно-комунікативний компонент представлено сукупністю знань і 
вмінь, необхідних для ефективного педагогічного спілкування (здатність 
налагоджувати міжособистісні зв’язки, узгоджувати свої дії з вихованцями, 
колегами, батьками або особами, які їх замінюють, обирати оптимальний стиль 
спілкування).  

Рефлексивно-самоосвітній компонент охоплює здатність майбутнього 
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фахівця критично оцінювати процес і результат власної педагогічної діяльності, 
усвідомлювати її значущість, ступінь відповідальності за результати цієї діяльності, 
пізнавати можливості самореалізації в професії, обираючи оптимальну стратегію 
поведінки та подальшої самоосвітньої діяльності.  

Аналіз проблематики організації закладів інтернатного типу засвідчив 
специфіку діяльності соціального педагога зазначених закладів, яка полягає в 
підвищеній емоційній напруженості професійної діяльності та виявляться у 
складності нейтралізації негативного впливу соціально-емоційної депривації 
вихованців інтернатних закладів; поєднанні вимог до дитини в дотриманні 
спеціальних правил життєдіяльності в закладах інтернатного типу й водночас 
толерантного та емпатійного ставлення до особистості, яка розвивається.  

На підставі проведеного аналізу можна стверджувати, що сучасні заклади 
інтернатного типу розглядають як освітні заклади зі значним інклюзивним 
потенціалом і можливостями соціального розвитку вихованців. 

Отже, теоретичний аналіз проблеми підготовки майбутнього соціального 
педагога до роботи в закладах інтернатного типу та специфіки діяльності зазначених 
закладів дало можливість стверджувати, що зміст підготовки в сучасних вишах не 
відбиває всіх труднощів майбутньої діяльності, оскільки не орієнтує майбутніх 
молодих фахівців на конкретну професійну діяльність і готовність до виконання 
багатьох педагогічних функцій, зумовлених специфікою соціальної ситуації 
розвитку вихованців інтернатних закладів.  

Другий розділ – „Стан професійної підготовки майбутнього соціального 
педагога до роботи в закладах інтернатного типу в сучасних вишах” – 
присвячено системному аналiзу oсвiтньo-прoфесiйнoї прoграми пiдгoтoвки 
майбутнiх фахівців сoцiальнo-педагoгiчнoї сфери; розробці критеріїв та рівнів 
сформованості готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи в ЗІТ.  

Вивчення сутності та змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів дало 
можливість визначити її структурні компоненти, кожен із яких має свої критерії та 
показники. Критерії та способи обстеження уніфіковані для отримання 
порівняльних результатів і для досягнення необхідної єдності під час опису 
результатів. Критерії охарактеризовано такими рівнями прояву, як нижчий за 
середній, середній, достатній, високий. Тобто готовність до роботи в ЗІТ як 
особистісне новоутворення майбутнього соціального педагога є достатньо 
динамічним процесом.  

Загальна логіка експериментальної роботи вибудовувалась відповідно до мети 
та завдань дослідження й передбачала такі етапи. 

Аналітико-пошуковий етап експериментального дослідження. У межах цього 
етапу здійснено: контент-аналіз основних понять дослідження, порівняльно-
функційний аналіз структури підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи 
в ЗІТ із використанням різних наукових підходів, індивідуальні й групові бесіди, 
групове закрите анкетування, відвідування занять із педагогіки, психології, 
соціальної педагогіки, інтерв’ювання й тестування, статистична обробка та якісна 
інтерпретація результатів. 
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Упродовж констатувального етапу експериментального дослідження 
розроблено систему критеріїв оцінювання рівня сформованості структурних 
компонентів готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах 
інтернатного типу. Визначено ступінь прагнення до особистісного та професійного 
вдосконалення, а також індивідуальні особливості підготовки майбутнього 
соціального педагога до роботи в ЗІТ. 

Експериментальну (198 осіб) і контрольну (192 особи) групи становили 
здобувачі ступеня вищої освіти „бакалавр”. До величин, що варіювалися, віднесено 
зміст, форми та методи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до 
роботи в ЗІТ. У процесі складання плану дослідження керувалися адаптованими та 
розробленими нами методиками з’ясування рівнів готовності студентів до роботи в 
закладах інтернатного типу. 

Задля вивчення рівня поінформованості щодо майбутньої професійної 
діяльності, ціннісного ставлення до майбутньої професії (мотиваційно-ціннісний 
компонент) ми визначили критерії сформованості в студентів готовності до роботи в 
закладах інтернатного типу, як-от: спрямованість на досягнення, мотиваційна 
переконаність, наявність позитивної мотивації до вивчення адаптованих технологій 
розвитку, навчання та виховання дітей, які перебувають у закладах інтернатного 
типу. Використано методику діагностики навчальної мотивації студентів (автори: 
А. Реан і В. Якунін, модифікація Н. Бадмаєвої), методику „Морфологічний тест 
життєвих цінностей” (автори: В. Сопов та Л. Карпушина, за вдосконаленою 
методикою І. Сєніна), методику діагностики ціннісних орієнтацій у кар’єрі „Якорі 
кар’єри” (автори: Е. Шейн, переклад і адаптація В. Чікер, В. Винокурової); методику 
написання есе „Чому я хочу / не хочу працювати в інтернатному закладі”. 

Оцінка сформованості когнітивно-технологічного компонента свідчить про 
рівень оволодіння студентами базовими психолого-педагогічними знаннями, що 
підтверджують усвідомлення й осмислення майбутньої роботи в закладах 
інтернатного типу. Критеріями визначено: самостійність, професійну 
компетентність; поінформованість про соціально-педагогічну діяльність у закладах 
інтернатного типу; знання сучасних методів діагностики та технологій розвитку, 
навчання й виховання дітей.  

Для діагностики інформаційно-комунікативного компонента обрано такі 
критерії: поінформованість майбутніх соціальних педагогів про комунікативну 
діяльність, готовність до діалогу та схильність до комунікації, уміння користуватися 
різноманітними джерелами інформації; дієвість використання адаптованих 
технологій взаємодії з вихованцями закладів інтернатного типу. Використано 
методики: питальник „Діагностика самооцінки комунікативних і організаторських 
умінь” (автори: В. Синявський і Б. Федоришин), контент-аналіз щоденників з 
практики, карта експертної оцінки інформаційної компетентності майбутнього 
соціального педагога.  

Рефлексивно-самоосвітній компонент підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи в ЗІТ оцінено за такими критеріями: гнучкість і комплексність 
рефлексивних умінь, оригінальність і самостійність професійної рефлексії. Для 
встановлення рівня сформованості цього компонента використано такі методики: 
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„Переклад на суахілі” (автор – Г. Бізяєва); методика оцінки здатності до 
саморозвитку та самоосвітньої діяльності (автор – В. Андреєв); спостереження за 
студентами в період проходження практики в закладах інтернатного типу та 
методика „Професійна рефлексія в процесі педагогічної практики” (модифікація – 
М. Марусинець, В. Раскалінос).  

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту засвідчили 
недостатній рівень підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах 
інтернатного типу за кожним визначеним компонентом готовності. 

У третьому розділі – „Обґрунтування й експериментальна перевірка 
педагогічних умов професійної підготовки майбутнього соціального педагога 
до роботи в закладах інтернатного типу” – подано результати 
експериментального дослідження. 

Задля вдосконалення процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів до 
роботи в закладах інтернатного типу в дослідженні розроблено педагогічні умови 
(організаційно-педагогічні, психолого-педагогічні та дидактичні). Обґрунтування та 
розробка педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в 
ЗІТ ґрунтувалась на взаємопов’язаних закономірних параметрах, які визначали 
можливість інтенсифікації процесу навчання, а саме: суперечностях, що існують у 
системі вищої освіти в конкретній галузі підготовки фахівців; сучасних вимогах, 
пропонованих до підготовки здобувачів ступеня вищої освіти „бакалавр”; специфіці 
викладання циклу психолого-педагогічних дисциплін у ВНЗ; особливостях 
сучасного змісту, технологій та методик викладання дисциплін професійного та 
спеціального циклів у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

Організаційно-педагогічні умови забезпечили сукупність можливостей змісту, 
форм, методів цілісного навчально-виховного процесу підготовки майбутніх 
соціальних педагогів до професійної діяльності в закладах інтернатного типу 
(реалізація мотиваційно-ціннісного компонента готовності). Прогнозованим 
результатом реалізації змісту зазначених умов є формування здатності майбутнього 
фахівця системно й умотивовано використовувати набуті компетенції під час 
здійснення професійної діяльності в закладах інтернатного типу. 

Психолого-педагогічні умови, що сприяли реалізації взаємозалежних і 
взаємозумовлених можливостей освітнього простору ВНЗ у перетворенні 
конкретних якостей особистості майбутнього соціального педагога, зміні цільових 
установок у вивченні дисциплін, орієнтації на комунікацію як 
системоутворювальний складник у майбутній професійній діяльності (реалізація 
когнітивно-технологічного, інформаційно-комунікативного компонентів 
готовності). 

Дидактичні умови забезпечили цілеспрямований відбір, моделювання й 
використання елементів змісту щодо організації різноманітних форм навчання для 
досягнення дидактичних цілей, упровадження навчально-методичного забезпечення 
професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів; реалізовано 
міждисциплінарні зв’язки з метою формування цілісної структури теоретичних 
знань і практичних умінь, засвоєних у процесі навчання та квазіпрофесійній 
діяльності (реалізація рефлексивно-самоосвітнього компонента готовності). 
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Виділені нами педагогічні умови змістовно й процесуально взаємопов’язані та 
сприяють ефективності процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів до 
роботи в ЗІТ. 

Процес упровадження педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи в закладах інтернатного типу відбувався протягом таких етапів: 
пропедевтичного, технологічного, інформаційного, результативного. Реалізація 
кожного з них проходила на підставі послідовності, системності та змістовності. 

На пропедевтичному етапі організаційно-педагогічні умови забезпечили 
сукупність можливостей змісту, форм, методів цілісного навчально-виховного 
процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності в 
закладах інтернатного типу, намагаючись сформувати мотиваційно-ціннісний 
компонент готовності майбутніх соціальних педагогів. На зазначеному етапі було 
зосереджено увагу на змінах в організації форм проведення аудиторних занять. 
Розвитку інтересу до соціально-педагогічної діяльності сприяли такі види, як лекції-
дискусії, лекції-діалоги, лекції-полілоги, а також проблемні лекції за змістом та 
побудовою. Лекційні заняття в такому випадку створювали підґрунтя для 
спонукання студентів до мотивації, до роздумів, активізували ціннісне ставлення до 
обраної професії. Використання засобів мультимедіа, а точніше слайд-лекцій у 
процесі викладання, поєднання текстового матеріалу з ілюстраціями, 
різноманітними анімаціями, аудіо- та відеофрагментами дозволяло нам вирішити 
зазначену проблему. Анімація, відео дали можливість репрезентувати інформацію у 
вигляді образів, це зменшувало необхідність проміжного „перекодування”, що 
затримує мислення, але підвищує продуктивність і швидкість сприйняття. 
Інформаційні технології покликані забезпечувати інтерактивну взаємодію студентів 
і викладачів у процесі навчання. Для досягнення цілей можливе використання 
двосторонніх відеотелеконференцій, організованих на базі використання програми 
Sкуре. Одним із вдалих прийомів стало написання студентами есе за темою „Чому я 
хочу / не хочу працювати в інтернатному закладі?” Із-поміж активних та 
інтерактивних методів навчання на пропедевтичному етапі підготовки ми 
використали такі: складання портрета сучасного соціального педагога, який працює 
в закладах інтернатного типу; аналіз педагогічних ситуацій „Соціальний педагог – 
характеризують інші” (аналіз та інтерпретація висловлювань про зміст діяльності 
соціального педагога); метод бліц-опитування; метод метафор; аналіз конкретних 
ситуацій; проектна діяльність „Успішний соціальний педагог”, презентація та 
обговорення проектів; технологія казкотерапії. 

Завданням технологічного етапу впровадження педагогічних умов стало 
розв’язання суперечності в професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів 
між вимогами до підготовки фахівця, які постійно збільшуються й оновлюються, та 
підготовкою, яка організується здебільшого без урахування ідей рефлексивної 
педагогіки. Це актуалізувало необхідність оволодіння структурною системою знань 
про соціально-педагогічну діяльність, формування основ знань про місце закладів 
інтернатного типу в системі освіти, а це можливо під час реалізації другої 
психолого-педагогічної умови, що сприяло реалізації взаємозалежних і 
взаємозумовлених можливостей освітнього простору ВНЗ у перетворенні 
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конкретних якостей особистості майбутнього соціального педагога, зміні цільових 
установок у вивченні дисциплін, орієнтації на комунікацію як 
системоутворювальний складник у майбутній професійній діяльності. Посилення 
впливу навчальних дисциплін на оволодіння знаннями щодо майбутньої роботи 
студентів у закладах інтернатного типу вимагало системних заходів. З цією метою 
здійснено методичне збагачення викладання навчальних курсів, отже, досягнуто 
комплексності в реалізації інтеграції дисциплін професійно зорієнтованого циклу. 
Зокрема у змісті та завданнях закладались теоретичні знання щодо професійної 
соціально-педагогічної діяльності. Особливого значення набувало обговорення в 
дискусіях не тільки результату, але й самого процесу виконання індивідуальних 
завдань у такій інтерактивній грі, як „Два, чотири – усі разом”, у методі мозкового 
штурму, у груповій дискусії: „Як готуватися до навчальних занять?”, презентації 
„Соціальний педагог закладу інтернатного типу – це Я!”, методі бліц-опитування, в 
аналізі конкретних соціально-педагогічних ситуацій, презентації та обговоренні 
проектів, у марафоні „Допоможи дитині”, роботі з блоґом тощо. Із метою 
поширення доробок студентів і викладачів нами було створено освітній блоґ 
(сторінку) „Усе для соціальних педагогів” за адресою в соціальній мережі Фейсбук. 
Цю сторінку використано в якості засобу інтерактивної ділової взаємодії викладача 
та студентів. Підтримувалось ведення освітнього блогу і як додаткового засобу 
підвищення мотивації й саморозвитку студентів із вивчення дисципліни „Соціально-
педагогічна робота в закладах освіти” та спецкурсу „Підготовка до роботи в 
закладах інтернатного типу”.  

Третій, інформаційний, етап упровадження педагогічних умов мав 
найважливіше значення в практичній підготовці майбутніх соціальних педагогів. 
Включення студентів у квазіпрофесійну діяльність на практиці, коли виникає 
необхідність діяти, ґрунтуючись на знаннях, отриманих у процесі навчання на 
попередньому когнітивно-технологічному етапі, є тією педагогічною умовою, 
створення якої дозволить сформувати вміння здійснювати соціально-педагогічну 
діяльність у закладах інтернатного типу. Під час підбиття підсумків практики ми 
запровадили новітню технологію форсайт-гри. В основу розробленої нами методики 
формувального етапу експерименту покладено гіпотезу про те, що імітація 
технології форсайту забезпечить найкращу можливість розвитку здатності студентів 
до вирішення майбутніх професійних завдань. Реалізацію форсайт-гри спрямовано 
не тільки на створення педагогічних умов для вироблення професійних навичок в 
умовах, наближених до реальних (квазідіяльність), а й на формування в студентів 
активності в навчанні, на розвиток їхніх творчих здібностей та здатності переносити 
компетенції з теоретичної галузі в практичну. Основною діяльнісною одиницею 
змісту форсайт-гри була здатність майбутнього соціального педагога до комунікації 
в ситуації узгодження інтересів сторін. Мета форсайт-гри – формування в студентів 
індивідуальної компетенції прогнозування розвитку вихованців закладів 
інтернатного типу.  

Результатом реалізації дидактичних умов було забезпечення 
цілеспрямованого відбору, моделювання й використання елементів змісту щодо 
організації різноманітних форм навчання для досягнення дидактичних цілей, 
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упровадження навчально-методичного забезпечення професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів; використання міждисциплінарних зв’язків з метою 
формування цілісної структури теоретичних знань і практичних умінь, засвоєних у 
процесі навчання та квазіпрофесійній діяльності. 

З метою підвищення ефективності процесу підготовки майбутніх фахівців 
соціальної сфери до роботи в закладах інтернатного типу розроблено модель 
системи підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в інтернатних 
закладах, яка була розгорнутим у часі педагогічним процесом, побудованим на ідеях 
цілісного підходу до розвитку особистості майбутнього спеціаліста, що реалізується 
шляхом доцільного вибору освітніх технологій, форм і видів практичної діяльності 
студентів, стратегій і підходів до самореалізації й самовдосконалення студента та їх 
раціонального поєднання в єдиний комплекс педагогічних впливів, що забезпечать 
формування високого рівня готовності зазначених фахівців. 

На результативному етапі підготовки особливу увагу приділено створенню та 
впровадженню спецкурсу „Підготовка до роботи в закладах інтернатного типу” для 
здобувачів ступеня вищої освіти „бакалавр” зі спеціальності „Соціальна педагогіка” 
(3 курс) (авторська розробка), що сприяла формуванню та розвитку всіх 
компонентів підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах 
інтернатного типу. Специфічними особливостями спецкурсу стали: практична 
орієнтація навчального матеріалу, що забезпечила накопичення практичних 
навичок; включення інформації щодо використання інтерактивних методів роботи з 
вихованцями закладів інтернатного типу; орієнтацію на самостійну роботу студентів 
із цілепокладання та самопроектування освітнього маршруту під час практики. 
Одним із напрямів реалізації дидактичних умов було також включення майбутніх 
соціальних педагогів в активний рефлексивний діалог. З метою перевірки дієвості 
використання активного рефлексивного діалогу ми запровадили новітню технологію 
„Кінодидактика”. Фільм режисера Ролана Бикова „Я сюди більше ніколи не 
повернуся” („Люба”) запропоновано майбутнім соціальним педагогам для перегляду 
з подальшою письмовою рецензією. Запроваджена новітня технологія 
„Кінодидактика” виявила значні дидактичні можливості в підготовці майбутніх 
соціальних педагогів до роботи із дітьми в закладах інтернатного типу. Під час 
практичних занять дисципліни „Соціалізація особистості” ми використали 
технологію написання „Листа в майбутнє” та метод case-study.  

За результатами контрольного експерименту оцінено ефективність 
упровадження педагогічних умов, узагальнено експериментальний матеріал, 
проведено порівняльний аналіз результатів експериментальної та контрольної груп, 
проаналізовано якість отриманих показників підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи в закладах інтернатного типу.  

Аналіз результатів моніторингу дав змогу простежити наявну динаміку в 
рівнях сформованості кожного з компонентів готовності до роботи в закладах 
інтернатного типу, але цього не достатньо для визначення наявних змін у 
загальному рівні компетентності майбутніх фахівців. Саме для цього застосовано 
обчислювання показників за методикою, яку використовували на констатувальному 
етапі дослідження. Загальні результати наведено в Таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Динаміка рівнів сформованості готовності до роботи в закладах інтернатного 

типу в майбутніх соціальних педагогів  
 

Експериментальна група Контрольна група 
Констатувальний 

експеримент 
Контрольний 
експеримент 

Констатувальний 
експеримент 

Контрольний 
експеримент 

Рівень 
сформованості 

абс. (%) абс. (%) абс. (%) абс. (%) 

Високий 16 8,0 27 13,6 13 6,8 17 8,9 
Достатній 48 24,3 65 32,8 45 23,4 49 25,5 
Середній 71 35,9 68 34,4 74 38,5 74 38,5 

Нижчий за 
середній 63 31,8 38 19,2 60 31,3 52 27,1 

 
Якісний аналіз показників, зроблений на основі порівняння результатів 

моніторингу діагностичних показників студентів експериментальної та контрольної 
груп, уможливив зробити висновок про те, що високий рівень готовності до роботи 
в закладах інтернатного типу в майбутніх соціальних педагогів в експериментальній 
групі вище, ніж у контрольній (різниця 4,7%). Достатній рівень в експериментальній 
групі склав 32,8%, що на 7,3% вище, ніж у контрольній групі. Середній рівень 
зафіксовано в 34,4% студентів експериментальної групи та 38,5% – контрольної. 
Нижчий за середній рівень становить відповідно 19,2% і 27,1% (різниця 7,9%). З 
метою перевірки ефективності технології та обробки експериментальних даних 
використано χ2-Пірсона. Аналіз результатів проведеного дослідження підтвердив 
достатньо високу ефективність розроблених педагогічних умов підготовки 
майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах інтернатного типу та 
доцільність їх упровадження в освітній процес сучасного вишу. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Дисертацію присвячено актуальній проблемі підготовки до роботи в закладах 

інтернатного типу майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної 
підготовки. Результати проведеного дослідження дали підстави зробити такі 
висновки: 

1. Аналіз наукових джерел засвідчив існування необхідності підготовки 
майбутніх соціальних педагогів, здатних розв’язувати непередбачувані, 
непрогнозовані завдання, реалізовувати відповідно до них технології, засоби, 
методи та прийоми, тобто мають сформовані теоретичні знання та практичні вміння, 
здатні до самоосвітньої діяльності.  

2. Схарактеризовано особливості професійної підготовки майбутніх 
соціальних педагогів до роботи в закладах інтернатного типу. Аналіз проблематики 
організації закладів інтернатного типу засвідчив специфіку діяльності соціального 
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педагога зазначених закладів, яка полягає в підвищеній емоційній напруженості 
професійної діяльності та виявляться в складності нейтралізації негативного впливу 
соціально-емоційної депривації вихованців інтернатних закладів; поєднанні вимог 
до дитини в дотриманні спеціальних правил життєдіяльності в закладах 
інтернатного типу й водночас толерантного та емпатійного ставлення до 
особистості, яка розвивається. Сучасні заклади інтернатного типу розглядалися як 
освітні заклади зі значним інклюзивним потенціалом і можливостями соціального 
розвитку вихованців. Виявлено категорії дітей, які мають найбільший ризик 
залишитися без батьків і виховуватись у закладах інтернатного типу. 

3. Здійснено ретроспективний аналіз поняття „професійна готовність 
майбутнього соціального педагога до роботи в закладах інтернатного типу”, яке 
визначено як інтегральне новоутворення особистості, що дало можливість 
схарактеризувати професійну готовність майбутнього соціального педагога до 
роботи в закладах інтернатного типу як багатоаспектне системне поняття, що 
становить сукупність професійних новоутворень, які забезпечують адаптацію й 
саморозвиток у майбутній професійній діяльності; сформованість особистісних 
та професійних якостей, що забезпечують кваліфіковане виконання майбутньої 
діяльності з вихованцями закладів інтернатного типу. 

Спроектовано компоненти готовності до роботи в закладах інтернатного типу 
майбутнього соціального педагога: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-
технологічний, інформаційно-комунікативний, рефлексивно-самоосвітній. 
Систематизація й узагальнення наукових доробок дали підстави уточнити критерії 
та рівні готовності до роботи в ЗІТ майбутніх фахівців. 

4. Визначено педагогічні умови, які забезпечили ефективність підготовки до 
роботи в закладах інтернатного типу майбутніх соціальних педагогів: організаційно-
педагогічні, які забезпечили сукупність можливостей змісту, форм, методів 
цілісного навчально-виховного процесу підготовки майбутніх соціальних педагогів 
до професійної діяльності в закладах інтернатного типу; психолого-педагогічні, що 
сприяли реалізації взаємозалежних і взаємозумовлених можливостей освітнього 
простору ВНЗ у перетворенні конкретних якостей особистості майбутнього 
соціального педагога, зміні цільових установок у вивченні дисциплін, орієнтації на 
комунікацію як системоутворювальний складник у майбутній професійній 
діяльності; дидактичні, які забезпечили цілеспрямований відбір, моделювання й 
використання елементів змісту щодо організації різноманітних форм навчання для 
досягнення дидактичних цілей, упровадження навчально-методичного забезпечення 
професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів; реалізацію 
міждисциплінарних зв’язків з метою формування цілісної структури теоретичних 
знань і практичних умінь, засвоєних у процесі навчання та квазіпрофесійній 
діяльності.  

5. Результати експериментального дослідження засвідчили позитивну 
динаміку щодо рівнів готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи в 
закладах інтернатного типу. В експериментальній групі наявні значні позитивні 
зміни щодо перерозподілу рівнів готовності до роботи в закладах інтернатного типу 
майбутніх соціальних педагогів. Так, високий рівень зріс до 13,6% під час 
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контрольного експерименту. Суттєво збільшилася кількість студентів, у яких 
виявлено достатній рівень: із 24,3% при констатації до 32,8% при контрольному 
обстеженні. Майже стабільною залишилась кількість респондентів, які перебували 
на середньому рівні, із 33,8% (до початку навчання) до 31,8% (після його 
завершення). Кількість майбутніх соціальних педагогів із нижчим за середній рівнем 
значно зменшилась: з 35,9% при констатувальному обстеженні до 19,2% на 
контрольному етапі. 

Отримані результати доводять, що мету досягнуто, реалізовано визначені 
завдання, одержані наукові положення мають суттєве значення у теорії та практиці 
професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Проведене 
дослідження дозволяє на якісно новому рівні розв’язувати питання професійно-
педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Незважаючи на цілісність і 
завершеність, представлена робота не вичерпує всіх аспектів проблеми, а прогнозує 
необхідність подальших наукових пошуків.  

Вимагає спеціального вивчення потенціал практики студентів у закладах 
інтернатного типу як чинник формування особистісної готовності до труднощів 
роботи фахівця в закладах цього типу; детального розгляду потребує розроблення 
організаційно-педагогічних засад і технологій перепідготовки викладачів вищої 
школи щодо змісту роботи майбутнього соціального педагога в закладах 
інтернатного типу.  
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закладах інтернатного типу. – Рукопис.  
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Державний вищий навчальний 
заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2016. 

Дисертаційну працю присвячено проблемі підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи в закладах інтернатного типу.  

У дисертації визначено основні теоретичні засади підготовки майбутнього 
соціального педагога до роботи в закладах інтернатного типу; проаналізовано 
сучасний стан професійної підготовки майбутнього соціального педагога до роботи 
в закладах інтернатного типу; уточнено зміст ключового поняття дослідження, 
зокрема, „професійна готовність майбутнього соціального педагога до роботи в 
закладах інтернатного типу”; представлено програму експериментального 
дослідження, яка передбачала діагностику рівнів підготовки майбутнього 
соціального педагога до роботи в закладах інтернатного типу на основі визначених 
критеріїв та показників; теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 
ефективність педагогічних умов професійної підготовки майбутнього соціального 
педагога до роботи в закладах інтернатного типу.  

Ключові слова: соціальний педагог, підготовка, професійна підготовка, 
готовність, готовність до педагогічної діяльності, заклади інтернатного типу, 
готовність майбутнього соціального педагога до роботи в закладах інтернатного 
типу.  
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Кахиани Ю. В. Подготовка будущего социального педагога к работе в 
учреждениях интернатного типа. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Государственное высшее 
учебное заведение „Донбасский государственный педагогический университет”. – 
Славянск, 2016. 

Диссертационное исследование посвящено проблеме подготовки будущего 
социального педагога к работе в учреждениях интернатного типа.  

В диссертации представлен теоретический анализ подготовки будущего 
социального педагога к работе в учреждениях интернатного типа; проанализировано 
современное состояние профессиональной подготовки будущего социального 
педагога к работе в учреждениях интернатного типа; обосновано содержание 
ключевого понятия исследования, „профессиональная готовность будущего 
социального педагога к работе в учреждениях интернатного типа”; представлена 
программа экспериментального исследования, которая предусматривала 
диагностику уровней подготовки будущего социального педагога к работе в 
учреждениях интернатного типа на основе выделенных критериев и показателей. 

Впервые теоретически обоснованы и экспериментально апробированы 
педагогические условия профессиональной подготовки будущего социального 
педагога к работе в учреждениях интернатного типа. Доказано, что процесс 
профессиональной подготовки будущего социального педагога к работе в 
учреждениях интернатного типа будет результативным при наличии таких 
педагогических условий: организационно-педагогических, которые обеспечили 
совокупность возможностей содержания, форм, методов целостного учебно-
воспитательного процесса подготовки будущих социальных педагогов к 
профессиональной деятельности в учреждениях интернатного типа; психолого-
педагогических, способствовавших реализации взаимосвязанных и 
взаимообусловленных возможностей образовательного пространства вуза в 
преобразовании конкретных качеств личности будущего социального педагога, 
изменении целевых установок в изучении дисциплин, ориентации на коммуникацию 
как системообразующую составляющую в будущей профессиональной 
деятельности; дидактических, обеспечивших целенаправленный отбор, 
моделирование и использование элементов содержания по организации различных 
форм обучения для достижения дидактических целей, внедрение учебно-
методического обеспечения профессиональной подготовки будущих социальных 
педагогов; реализовано междисциплинарные связи с целью формирования 
целостной структуры теоретических знаний и практических умений, усвоенных в 
процессе обучения и квазипрофессиональной деятельности. 

В ходе исследования определены такие компоненты готовности к работе в 
учреждениях интернатного типа будущего социального педагога: мотивационно-
ценностный, когнитивно-технологический, информационно-коммуникативный, 
рефлексивно-самообразовательный. Систематизация и обобщение научных данных 
дали основания уточнить критерии, показатели и уровни готовности к работе в 
учреждениях интернатного типа будущих специалистов. 
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Качественные изменения показателей уровней готовности к работе в 
учреждениях интернатного типа у студентов в экспериментальной группе 
подтвердили эффективность внедрения в образовательный процесс авторского 
спецкурса „Подготовка будущего социального педагога к работе в учреждениях 
интернатного типа”. Наиболее эффективным в работе со студентами оказался 
комплекс интерактивных форм и методов для контекстного включения в 
содержание учебных дисциплин: форсайт-игра, работа с блогом „Все для 
социальных педагогов” по адресу в социальной сети Фейсбук, метод case-study, 
технологии сказкотерапии и кинодидактики. 

Результаты экспериментальной работы подтвердили эффективность 
реализованных педагогических условий подготовки будущего социального педагога 
как субъекта профессиональной деятельности. Полученные результаты 
подтверждены в ходе применения математических и статистических методов 
исследования. 

Ключевые слова: социальный педагог, подготовка, профессиональная 
подготовка, готовность, готовность к педагогической деятельности, учреждения 
интернатного типа, готовность социального педагога к работе в учреждениях 
интернатного типа.  

 
Kakhiani Yu. Training of future social teacher for work in residential care. – 

Manuscript. 
Dissertation for the scientific degree of candidate of pedagogical science on the 

specialty 13.00.05 – social pedagogic. – State higher educational establishment „Donbas 
State Pedagogical University”. – Slovyansk, 2016. 

The dissertation is devoted to a problem of training of future social teachers for 
work in residential care. 

In the dissertation the main theoretical bases of training of future social teacher for 
work in residential care are defined; the current state of vocational training of future social 
teacher to work in residential care is analysed; content of key concept of research, in 
particular, „professional readiness of future social teacher for work in residential care” is 
specified; the program of a pilot study which provides diagnostics of levels of training of 
future social teacher for work in residential care on the basis of certain criteria and 
indicators is submitted; the complex of pedagogical conditions of vocational training of 
future social teacher to work in residential care is theoretically proved and experimentally 
checked. 

Keywords: the social teacher, training, vocational training, readiness, readiness for 
pedagogical activity, residential care, readiness of future social teacher for work in 
residential care. 
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