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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Підвищення професійного рівня майбутніх 

соціальних педагогів є найголовнішим завданням вищої педагогічної школи.  

Для ефективного вирішення визначеного завдання необхідний пошук таких форм  

і методів професійної підготовки, завдяки яким можна було б допомогти здобувачам 

вищої освіти легко залучатися до освітньої діяльності, забезпечити її високу 

результативність і належний рівень сформованої професійної комунікації. Тому 

сучасний зміст вищої освіти варто переорієнтовувати на розвиток особистості 

майбутнього кваліфікованого спеціаліста, зокрема його професійної комунікації. 

Відтак актуальним є пошук шляхів оптимізації професійної підготовки 

соціальних педагогів, формування навичок і вмінь випускників, ефективного 

вирішення в процесі практичної діяльності різноманітних професійних завдань. 

Відповідно до європейських вимог та чинних державних освітніх документів 

(Національна стратегія розвитку освіти України, Закон України „Про освіту”,  

„Про вищу освіту”, Галузева Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти) 

визначено напрями роботи щодо становлення майбутнього соціального педагога як 

носія ефективних форм взаємодії із суб’єктами соціально-педагогічного процесу. 

Водночас аналіз практичної роботи педагогічних вишів дає підстави стверджувати, 

що пріоритетним є інформативно-описовий характер навчання, переважання 

вербальних методів, групових та фронтальних форм роботи, і, як наслідок, – 

закріплення в майбутніх соціальних педагогів позиції пасивних виконавців 

професійних функцій. Така організація освітнього процесу не сприяє підвищенню 

рівня сформованості готовності до професійної комунікації студентів.  

Тому особливу роль у процесі формування готовності майбутніх соціальних 

педагогів до професійної комунікації у процесі педагогічних практик відіграє етап 

професійного становлення, коли здобувач вищої освіти в процесі проходження 

різних видів педагогічних практик стає суб’єктом нової для нього діяльності, 

розпочинає практичне усвідомлення функціонального змісту професійно-соціально-

педагогічної діяльності.  

Таке „входження” майбутнього здобувача вищої освіти в професію 

супроводжується реконструкцією професійно-ціннісних орієнтацій особистості, 

виробленням необхідних умінь, навичок, способів діяльності, розвитком мотивації, 

накопиченням досвіду соціально-практичної діяльності та формуванням готовності 

до професійної комунікації. Але, на жаль, мало наукових праць присвячено 

висвітленню ролі педагогічної практики в процесі формування готовності  

до професійної комунікації у майбутніх соціальних педагогів. 

На підставі проведеного наукового пошуку з’ясовано, що питання 

ефективності обміну інформацією (комунікацією) є актуальним упродовж багатьох 

століть. Налагодження комунікації зумовлене розвитком передової наукової думки 

(Арістотель, Аврелій Гракх, Демосфен, А. Дістервег, Квінтіліан, Я. Коменський, 

Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Сократ, Цицерон та інші).  
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Теорія комунікації почала розвиватися завдяки працям філософів (М. Бахтін, 

М. Бубер, Н. Вінер, Ю. Габермас, К. Шеннон), лінгвістів (Л. Вітгенштейн, 

Ф. де Сосюр), які спробували розкрити можливості людини в комунікативних 

процесах. 

Значне місце в наукових працях педагогів, психологів відводиться самому 

процесу комунікації та дослідженню знакових систем педагогічної комунікації. 

Проблемі вербальних засобів комунікації присвячені наукові розвідки філософів, 

психологів, педагогів (Б. Головін, Л. Нечепоренко, Л. Паламар, В. Семиченко); 

мовознавців (А. Богуш, Н. Гавриш, О. Гойхман, В. фон Гумбольт, М. Ілляш, 

О. Потебня). 

Важливу роль та значення педагогічної практики у формуванні професійної 

готовності педагога відзначали такі науковці: Т. Білоусова, І. Ісаєв, С. Коношенко, 

В. Поліщук, О. Полякова, В. Сластьонін, А. Щербаков. 

Отже, актуальність дослідження процесу формування готовності майбутніх 

соціальних педагогів до професійної комунікації під час проходження різних видів 

педагогічних практик очевидна за таких причин: недостатня теоретична 

обґрунтованість питання щодо формування готовності майбутніх соціальних 

педагогів до професійної комунікації у процесі педагогічних практик; гостра 

необхідність у формуванні нових кадрів, вільних та ініціативних соціальних 

педагогів; пошук шляхів оптимізації професійної підготовки соціальних педагогів, 

формування здатності випускників ефективно вирішувати у процесі практичної 

діяльності різноманітні професійні завдання. 

Водночас в освітньому просторі простежуються суперечності, зокрема між: 

– об’єктивною потребою суспільства в особистості, яка досконало володіє 

навичками професійної комунікації, та недостатнім рівнем їх сформованості  

у майбутніх соціальних педагогів;  

– європейськими вимогами щодо активного оволодіння особистістю 

професійною комунікацією та недостатністю реалізації потенціалу педагогічної 

практики в сучасних педагогічних вишах;  

– необхідністю цілеспрямованого формування готовності майбутніх 

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик  

та наявним рівнем її забезпечення. 

Отже, актуальність проблеми, її недостатня теоретична обґрунтованість, 

необхідність розв’язання наявних суперечностей, відсутність спеціального 

дослідження зумовили вибір теми дисертації: „Формування готовності майбутніх 

соціальних педагогів до професійної комунікації у процесі педагогічних 

практик”.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Дослідження виконане згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри 

педагогіки та психології КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” 

Харківської обласної ради „Теоретико-практична підготовка педагога  

до інноваційної професійної діяльності в умовах реформування змісту освіти”. 
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Тему дисертації затверджено на засіданні науково-технічної ради Української 

інженерно-педагогічної академії (протокол № 8 від 28.02.2012 р.) та погоджено  

в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних  

і психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 27.03.2012 р.).  

Дисертаційну роботу завершено на базі кафедри педагогіки та психології 

КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради  

та рекомендовано до захисту (протокол №10 від 25.03.2015 р.). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів. 

Предмет дослідження – модель формування готовності майбутніх соціальних 

педагогів до професійної комунікації в системі організації педагогічних практик. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально 

перевірити ефективність моделі формування готовності майбутніх соціальних 

педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що формування 

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі 

педагогічних практик забезпечується за умов розробки й упровадження науково 

обґрунтованої поетапної моделі формування готовності майбутніх соціальних 

педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик, що передбачає 

зорієнтованість змісту навчальних занять та педагогічних практик на вдосконалення 

комунікативних знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти. 

Завдання дослідження: 

1. Розкрити на підставі аналізу соціально-педагогічної теорії та практики 

сутність професійної комунікації й визначити напрями подальшого дослідження. 

2. Уточнити сутність дефініцій „комунікація”, „спілкування”, „професійна 

комунікація”, „готовність”, „професійна готовність”, „готовність до професійної 

комунікації”, „практика”, „педагогічна практика”, що визначаються як результати 

наукового пізнання.  

3. Теоретично обґрунтувати модель формування готовності майбутніх 

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик. 

4. Експериментально перевірити ефективність моделі формування готовності 

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних 

практик. 

Теоретико-методологічною основою дослідження є сукупність 

психологічних, психолого-педагогічних, соціально-педагогічних теорій і положень 

щодо: основ комунікативної діяльності (Г. Андрєєва, Н. Бутенко, Н. Волкова, 

А. Золотнякова, М. Каган); психологічних аспектів діалогічної взаємодії 

(В. Андрієвська, О. Добрович, Л. Зазуліна, Є. Машбіц, С. Сапожников); сутності 

поняття професійної компетентності (О. Антонова, В. Беспалько, Т. Веретенко, 

Б. Гершунський, П. Гусак, О. Дубасенюк, Т. Дмитренко, М. Євтух, О. Ломакіна, 

А. Маркова, В. Монахов, Н. Ничкало, С. Омельченко, В. Пристинський, М. Розов, 

В. Стешенко, В. Стрельніков); проблем організації освітньої діяльності 

та професійної підготовки майбутніх педагогів (Н. Гавриш, В. Гриньова, Б. Коротяєв, 

С. Курінна, О. Молчанюк, В. Оржеховська, С. Омельченко, Г. Пономарьова, 
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Г. Пустовіт, В. Прошкін, М. Роганова, В. Стешенко, О. Сухомлинська); особливостей 

професійної діяльності соціальних педагогів (Л. Бєляєва, Б. Вульфова, І. Зимня, 

О. Караман, О. Кузьміна, І. Трубавіна, С. Харченко, Л. Цибулько).  

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів 

дослідження – теоретичні: аналіз й узагальнення філософської, психологічної, 

педагогічної літератури для вивчення стану розробленості проблеми формування 

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі 

педагогічних практик; теоретичного обґрунтування базових понять дослідження; 

системне структурування й моделювання для розробки моделі формування 

готовності студентів до професійної комунікації в процесі педагогічної практики; 

емпіричні: вивчення й узагальнення досвіду роботи, програмно-нормативних 

документів, педагогічне спостереження для додаткової перевірки даних, добір 

фактичного матеріалу в процесі дослідження; опитування (анкетування, тестування, 

бесіди) для з’ясування рівня сформованості професійної комунікації в студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів; констатувальний, формувальний, 

контрольний етапи педагогічного експерименту з метою перевірки гіпотези 

дослідження; методи математичної статистики для кількісного та якісного 

аналізу емпіричних даних. 

Експериментальною базою дослідження стали Комунальний заклад 

„Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради; 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Київський 

національний університет імені Бориса Грінченка; Державний заклад „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка”. Дослідження проводилось 

упродовж 2010-2015 рр. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:  

– вперше теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель 

формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації 

в процесі педагогічних практик, основними компонентами якої стали: мета, 

завдання, функції, методологічні підходи, загальні та специфічні методичні 

принципи, компоненти готовності до професійної комунікації, критерії, показники 

та рівні сформованості готовності до професійної комунікації, педагогічні умови, 

зміст та етапи формування готовності до професійної комунікації в процесі 

педагогічних практик, активні методи, засоби, форми організації навчання  

й педагогічної практики майбутніх соціальних педагогів, очікуваний результат;  

– уточнено сутність дефініцій „комунікація”, „спілкування”, „професійна 

комунікація”, „готовність”, „професійна готовність”, „готовність до професійної 

комунікації”, „практика”, „педагогічна практика”, що визначаються як результати 

наукового пізнання;  

– набули подальшого розвитку наукові уявлення про готовність майбутніх 

соціальних педагогів до професійної комунікації, методи та засоби фахової 

підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

 що матеріали дослідження можуть стати в нагоді при організації педагогічної 

практики студентів педагогічних вишів та під час вивчення навчальних дисциплін 
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„Педагогіка”, „Соціальна педагогіка”, „Соціальна психологія”, „Комунікативна 

майстерність соціального педагога”, „Методика роботи соціального педагога  

в закладах освіти”, „Технології соціально-педагогічної діяльності”, а також  

у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської 

обласної ради (довідка № 01-12/442 від 19.05.2015 р.), Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки (довідка № 03-29/02/1689 

від 25.05.2015 р.), Київського національного університету імені Бориса Грінченка 

(довідка № 93 від 03.06.2015 р.), Державного закладу „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка” (довідка № 1705 від 15.05.2015 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації дістали 

відображення в публікаціях автора, були представлені в повідомленнях на наукових і 

науково-практичних конференціях різного рівня: Міжнародних – „Педагогіка  

та психологія: сучасні проблеми та перспективи розвитку” (Київ, 2012), „Сучасна 

освіта й виховання: тенденції, технології, методики” (Першоуральськ, 2012), 

„Інноваційні процеси у виробництві й у професійній освіті: проблеми формування 

кадрового потенціалу виробництв і освітнього простору для молоді, яка працює  

та навчається” (Першоуральськ, 2012), „Інноваційні процеси в освітньому просторі: 

доступність, ефективність, якість” (Луганськ, 2012), „Духовно-моральні цінності 

робітничої молоді” (Могильов, 2013), „Інноваційні процеси у виробництві  

та професійній освіті: теоретичний і компетентнісний аспект” (Першоуральськ, 

2013), „Науковий прогрес на переломі тисячоліть” (Прага, 2013), „Актуальні 

проблеми соціального включення в Європейський освітній простір” (Глухів, 2014); 

Усеукраїнських – „Науково-дослідна робота студентів у системі професійної 

підготовки фахівців” (Харків, 2010), „Формування професійної культури майбутніх 

педагогів в умовах модернізації освіти” (Харків, 2012); Регіональних – „Шляхи  

та засоби вдосконалення практичної підготовки майбутніх педагогів: досвід, 

проблеми, перспективи” (Харків, 2011), „Актуальні питання методики та виховання 

як важливого чинника підвищення якості професійної підготовки фахівців у вищій 

школі” (Харків, 2015); обласних – „Громадянське та патріотичне виховання 

студентської молоді” (Харків, 2010); міжвишівських – „Студент волонтер – активний 

громадянин та фахівець” (Харків, 2013), „Профілактика соціально негативних явищ 

серед дітей та молоді в діяльності майбутнього соціального педагога” (Харків, 2013), 

„Інклюзивна освіта: уроки і здобутки” (Харків, 2014). 

Основні результати й висновки виконаної роботи обговорювалися й одержали 

позитивну оцінку на засіданнях кафедр педагогіки та психології; соціальної 

педагогіки та соціальної роботи; Вченої ради Комунального закладу „Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради (2010-2015 рр.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи відображено  

в 14  одноосібних публікаціях, що відтворюють зміст дисертації, із них 5 статей 

опубліковано в провідних наукових фахових виданнях України (із них 1 –  

в електронному фаховому виданні), 2 – в іноземних виданнях, 7 – у матеріалах 

наукових конференцій. 
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Структура й обсяг дисертації обумовлені логікою наукового пошуку. 

Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного із них, 

загальних висновків, списку використаних джерел (250 найменувань, із них  

8 – іноземною мовою), 12 додатків на 77 сторінках. Робота містить 27 таблиць  

та 17 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 264 сторінки, основний зміст викладено  

на 162 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі дисертації обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено 

об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретичні основи, розкрито наукову новизну 

дослідження, висвітлено практичне значення одержаних результатів, подано дані 

щодо апробації та впровадження результатів дослідження.  

У першому розділі – „Теоретичні засади формування готовності майбутніх 

соціальних педагогів до професійної комунікації у процесі педагогічних 

практик” – здійснено теоретичний аналіз досліджуваної проблеми з позицій 

філософії, психології, педагогіки з метою з’ясування поглядів провідних науковців 

щодо проблеми формування готовності майбутніх соціальних педагогів  

до професійної комунікації в процесі педагогічних практик. 

Так, узагальнення й синтез наукових праць представників філософії  

та комунікативної філософії (Арістотель, Карл-Отто Апель, Н. Вінер, Ю. Габермас, 

Демосфен, Квінтіліан, Немесій Ефеський, Р. Рорті, К. Шеннон), мовознавців 

(А. Богуш, Н. Гавриш, О. Гойхман, В. фон Гумбольт, М. Ілляш, О. Потебня  

та інших) переконує, що головним для людини є феномен комунікації або 

мовленнєвої взаємодії. Тому у роботах авторів вважаємо раціональним 

обґрунтування універсальних підстав взаєморозуміння й гармонізації стосунків 

„людина –людина” та „людина – навколишній світ”. 

На основі аналізу наукових підходів до проблеми формування готовності 

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних 

практик виокремлено такі поняття: „комунікація”, „спілкування” – вони  

є складовими поняття „професійна комунікація”.  

У процесі аналізу психолого-педагогічного дискурсу щодо проблем 

формування комунікативних умінь (І. Зязюн, В. Кан-Калик, С. Коваль, Н. Кузьміна, 

А. Міщенко, В. Сластьонін, Ю. Шапошнікова) та проблеми спілкування 

(Л. Виготський, Ю. Жуков, А. Кнігге, О. Леонтьєв, Б. Ломов, О. Молчанюк, 

В. Мясищев, Л. Петровська, Г. Пономарьова, Р. Фішер, Р. Шмідт) з’ясовано 

неоднозначність поглядів науковців щодо відмінності між поняттям „комунікація” 

та поняттям „спілкування”. Недоцільно використовувати ці поняття як синоніми,  

бо насправді вони мають різне термінологічне значення. 

Визначено, що термін „професійна комунікація” є прикладом термінологічної 

нестійкості, оскільки для педагогіки він досить новий. Тому було уточнено поняття 

„професійна комунікація” (за визначенням Н. Воробйової) як професійно 

обумовлений процес обміну інформацією між представниками однієї професії  

в пізнавальній і творчій діяльності, спрямований на фаховий розвиток, під час якого 

формуються професійні спільноти, що характеризуються певними нормами 

мислення, поведінки і взаємодії між їх членами.  
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На підставі дослідження наукових джерел (Б. Ананьєв, В. Войтко, Ю. Гільбух, 

Л. Добровольська, О. Дубасенюк, М. Дьяченко, Л. Кандибович, О. Пєхота, 

О. Пометун, К. Платонов, В. Серіков) здійснено аналіз понять „професія”, 

„готовність”, „професійна готовність”, „готовність до професійної комунікації”,  

за яким визначено поняття „готовність до професійної комунікації” як властивість 

людини, що сприяє досягненню мети професійної діяльності завдяки обміну 

інформацією. 

На засадах системного підходу обґрунтовано: 

– різні підходи до визначення компонентів готовності до професійної 

комунікації майбутніх соціальних педагогів і з’ясовано різницю між складовими 

компонентами, які науковці відносять до її структури; зважаючи на цілісний 

особистісно орієнтований та методологічний підходи, констатовано, що структура 

готовності до професійної комунікації має бути адекватною структурі професійної 

комунікації; 

– показники сформованості готовності майбутніх соціальних педагогів  

до професійної комунікації: діяльнісний, мотиваційний, перцептивний, когнітивний 

компоненти; 

– тотожність компонентів у структурі професійної комунікації в галузі освіти 

та готовності до професійної комунікації. 

Визначено важливість процесу формування готовності майбутніх соціальних 

педагогів до професійної комунікації, виокремлено ще одну його складову – 

педагогічну практику.  

Зважаючи на специфіку спеціальності „Соціальна педагогіка”, сформовано 

вимоги щодо організації та проведення педагогічних практик:  

1) вивчення реальних особистісних особливостей індивідуального стилю 

професійної комунікації студентів та їх усвідомлення;  

2) виявлення помилок в особистісному спілкуванні, робота щодо їх усунення  

й подолання бар’єрів у спілкуванні;  

3) оволодіння елементами професійної комунікації на основі власного 

індивідуального стилю спілкування (на спеціальних тренінгових заняттях);  

4) вироблення цілісного акту професійної комунікації відповідно до власного 

стилю спілкування й уточнення останнього (на спеціальних заняттях);  

5) вироблення ефективних і прийнятних для майбутнього соціального 

педагога прийомів професійної комунікації та їх співвіднесення з даними 

самоспостереження; 

6) здійснення власної педагогічної діяльності – спілкування з дітьми на основі 

індивідуального стилю, зміцнення і закріплення останнього (у процесі педагогічних 

практик). 

На підставі аналізу вищеозначеного виокремлено етапи процесу педагогічної 

практики щодо формування готовності майбутніх соціальних педагогів  

до професійної комунікації:  

1) початковий (пропедевтичний) етап (І курс) – орієнтація студентів  

на вивчення об’єктів соціальної допомоги, їхніх інтересів, визнання їх як цінності; 

мотивація здобувачів вищої освіти на оволодіння професійною комунікацією, 
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педагогічними вміннями; ознайомлення студентів із класифікацією професійних 

умінь, необхідних фахівцеві для успішної соціально-педагогічної роботи з дітьми; 

стимулювання першокурсників до розробки програми оволодіння професійною 

комунікацією;  

2) основний етап (ІІ-ІІІ курси) – оволодіння студентами функціональними 

знаннями в галузі соціальної педагогіки й сутності соціально-педагогічних процесів 

в освіті, що є основою формування професійної комунікації; соціально-

педагогічними і комунікативними уміннями і навичками; теоретичне осмислення 

майбутніми фахівцями сутності, структури, способів організації професійної 

комунікації; практичне засвоєння комунікативних умінь; рефлексія всіх компонентів 

професійної комунікації в процесі навчальних занять і неперервної педагогічної 

практики;  

3) завершальний етап (IV-V курси) – узагальнення, систематизація, 

закріплення й поглиблення соціально-педагогічних знань та професійної 

комунікації, удосконалення комунікативних умінь і навичок у їх тісному 

взаємозв’язку зі знаннями основ соціальної педагогіки; сприйняття, осмислення  

і реалізація їх під час переддипломної практики. 

Визначено, що одним із важливих завдань педагогічної практики  

є формування індивідуального стилю професійної комунікації майбутніх соціальних 

педагогів під час проходження різних видів практики.  

У процесі дослідження з’ясовано, що специфіка педагогічної практики 

майбутніх соціальних педагогів полягає у тому, що вона проходить одночасно 

з вивченням основних нормативних дисциплін соціально-педагогічного циклу 

й характеризується як психолого-педагогічний практикум.  

Обґрунтовано провідну роль педагогічної практики та систематичності 

тренування й безпосереднього виконання дій, що є найголовнішою умовою 

успішності процесу професійної комунікації. Розглянуто оптимізацію комплексу 

різноманітних видів і форм практичної діяльності майбутніх соціальних педагогів, 

що становить цілісний, систематизований процес формування готовності 

до професійної комунікації. 

Доведено, що процес формування готовності майбутніх соціальних педагогів 

до професійної комунікації під час проходження різних видів педагогічних практик 

відбуватиметься за умови застосування відповідного інструментарію: 

діагностичного (методики оцінювання рівнів сформованості готовності  

до професійної комунікації в процесі педагогічних практик); методичного (форми, 

методи, прийоми, засоби формування у студентів готовності до професійної 

комунікації у процесі педагогічних практик); аналітичного (методи математичної 

статистики). 

Обґрунтовано та розроблено модель формування готовності майбутніх 

соціальних педагогів до професійної комунікації у процесі педагогічних практик 

(див. рис. 1. (с. 9)), складовими якої є мета (фopмувaння гoтoвнocтi мaйбутнix 

соціальних педагогів дo професійної комунікації в процесі педагогічних практик); 

завдання; функції; методологічні підходи (cиcтeмний, діяльнісний, 

мiждиcциплiнapно-iнтeгpaцiйний, інтерактивний); загальні та специфічні методичні 
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принципи; компоненти готовності до професійної комунікації (діяльнісний, 

мотиваційний, перцептивний, когнітивний); критерії (особистісний, мотиваційний, 

емоційно-вольовий, когнітивний), показники та рівні сформованості готовності 

до професійної комунікації; педагогічні умови; зміст і етапи формування готовності 

до професійної комунікації в процесі педагогічних практик; активні методи, засоби, 

форми організації навчання й педагогічної практики майбутніх соціальних педагогів; 

очікуваний результат.  

У процесі наукового пошуку визначено комплекс педагогічних умов, 

що відображено в моделі: формування готовності майбутніх соціальних педагогів 

до професійної комунікації в процесі педагогічних практик в аспекті особистісно 

орієнтованого підходу; створення гуманістичного освітнього середовища щодо 

формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації 

в процесі педагогічних практик; організація комунікативно спрямованого навчання 

здобувачів вищої освіти; упровадження технологій імітаційного моделювання 

професійної комунікації під час проходження різних видів педагогічних практик; 

моделювання існуючих професійних ситуацій та інтегрованість їх у власний 

педагогічний досвід, що сприятиме підвищенню ефективності процесу формування 

готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до професійної комунікації 

в процесі педагогічних практик. 

У другому розділі – „Експериментальна робота з перевірки ефективності 

моделі формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної 

комунікації в процесі педагогічних практик” – окреслено загальні питання 

підготовки та проведення педагогічного експерименту з перевірки ефективності 

моделі формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної 

комунікації в процесі педагогічних практик, узагальнено та інтерпретовано 

результати експериментальної роботи.  

До експериментальної роботи було залучено 120 студентів – майбутніх 

соціальних педагогів та 20 викладачів і керівників практики, які забезпечують 

процес фахової підготовки студентів.  
Створено систему діагностики сформованості готовності майбутніх 

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик, яка 
включала: 1) адаптовану анкету для визначення рівня сформованості готовності 
майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних 
практик, якою передбачалася перевірка сформованої готовності до професійної 
комунікації; 2) діагностику мотиваційних орієнтацій у міжособистісних 
комунікаціях І. Ладанова, В. Уразаєва, що мала на меті визначення основних 
комунікативних орієнтації та їх гармонійності в процесі формального спілкування; 
3) методику „Діагностика рівня емпатії” І. Юсупова, що передбачала визначення 
рівнів комунікативної емпатії здобувачів вищої освіти; 4) методику вивчення 
здібностей студентів до самоуправління в спілкуванні, що дозволяла визначити 
рівень самоконтролю під час спілкування майбутніх соціальних педагогів у процесі 
проходження різних видів педагогічних практик. 

Укладено програму експериментальної роботи для перевірки ефективності 

моделі та запроваджено систему неперервної педагогічної практики  

для саморозвитку професійної комунікації здобувачів вищої освіти. 
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Рис. 1. Модель формування готовності майбутніх соціальних педагогів 

до  професійної комунікації в процесі педагогічних практик 

Принципи: гумaнiзму, компетентності, iндивiдуaлiзaцiї нaвчaння й виxoвaння, 

peaлiзму, кoлeктивiзму, тoлepaнтноcті i кoмунiкaтивної спрямованості, cиcтeмноcті 

i нacкpiзноcті, нeпepepвноcті тa пpaктичної цiлecпpямoвaноcті, iнтeгpaтивноcті. 

Мета: формування гoтoвнocтi мaйбутнix соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі 

педагогічних практик. 

Функції моделі: 

 оpгaнiзaцiйна; 

 oцiннo-дiaгнocтична; 

 освітня. 

Зaвдaння моделі:  
1) пiдвищeння oбiзнaнocтi 

студентів щодо професійної 
комунікації; 

 2) фopмувaння у студентів 
пoзитивнoгo cтaвлeння  
дo oбpaнoї професії; 

3) poзвитoк у студентів 
комунікативних пpoфeciйнo 
значущиx якocтeй. 

Методологічна 

база: 

cиcтeмний, 

діяльнісний, 

мiждиcциплiнapно-

iнтeгpaцiйний, 

iнтepaктивний 

пiдxоди. 
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Компоненти: 

 діяльнісний;  

 мотиваційний; 

 перцептивний; 

 когнітивний. 

Критерії:  

 особистісний;  

 мoтивaцiйний;  

 емоційно-вольовий; 

 когнітивний. 

Рівні: 

 високий;  

 середній; 

 низький. 

Етапи: 

І етап: діагностика 

рівнів сформованості 

готовності майбутніх 

соціальних педагогів 

до професійної 

комунікації в процесі 

педагогічних практик.  

ІІ етап: активізація 

мотивації до здійснення 

професійної комунікації; 

формування у студентів 

готовності до професійної 

комунікації в процесі 

педагогічних практик; 

розширення й поглиблення 

комунікативних знань; 

удосконалення вмінь 

і  навичок професійної 

комунікації; формування 

спроможності 

до  комунікативної емпатії 

та  рефлексії. 

ІІІ етап: 

забезпечення аналізу 

рівнів сформованості 

готовності майбутніх 

соціальних педагогів 

до професійної 

комунікації в процесі 

педагогічних практик.  

 

Очікуваний результат: підвищення рівня сформованості готовності 

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі 

педагогічних  практик. 

Зміст процесу формування готовності майбутніх соціальних педагогів 
до професійної комунікації: діагностичний інструментарій (методики оцінювання 

рівнів сформованості готовності до професійної комунікації); методичний 
інструментарій (активні методи, засоби, форми організації навчання й педагогічної 

практики); аналітичний інструментарій (методи математичної статистики). 



11 
 

 

Реалізація теоретично обґрунтованої моделі узгоджена суб’єктною взаємодією 

„викладач, керівник практик – студент”. 

Моделлю передбачено такі етапи: 

1. Поглиблення знань професійної комунікації на заняттях із навчальних 

дисциплін „Педагогіка”, „Соціальна педагогіка”, „Соціальна психологія”, 

„Комунікативна майстерність соціального педагога”, „Методика роботи соціального 

педагога в закладах освіти”, „Технології соціально-педагогічної діяльності”  

із запровадженням ігрових, активних, інтерактивних методів на лекційних, 

семінарських, практичних заняттях і в самостійній роботі з певної навчальної 

дисципліни. 

2. Проведення у позанавчальний час комунікативних тренінгів для студентів 

експериментальних груп. 

3. Доповнення завдань педагогічних практик для студентів 

експериментальних груп завданнями комунікативного характеру. 

4. Укладання рекомендацій для викладачів, керівників педагогічних практик 

від кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи щодо реалізації моделі 

формування готовності до професійної комунікації в процесі педагогічних практик у 

студентів експериментальних груп. 

Реалізація моделі проводилась за визначеними компонентами. Для реалізації 

діяльнісного компонента у процесі практичних занять упроваджено активні методи: 

соціально-педагогічні ситуації („Несправедливість”, „Невже життя закінчилось?”, 

„Довіра”, „Зачароване коло”, „У пошуках щастя”, „Безпорадність”, „Зрада” тощо); 

сюжетно-рольові ігри („Як розбудити клієнта?”, „Обговори свої проблеми”, 

„Ключовий момент”, „Віднайди інформацію”, „Вислухай мене” тощо); семінари 

колективного обміну думками. 

Для реалізації мотиваційного компонента запроваджено різноманітні форми 

позааудиторної пізнавально-розважальної діяльності студентів: прес-центр, 

театральна студія „Форум-театр”, об’єднання волонтерів, завданням яких було 

поглиблення впливу соціально-педагогічних процесів на формування 

комунікативної компетентності та професійної комунікації; сприяння професійному 

саморозкриттю під час виконання різних соціальних ролей. У ході спостереження  

за експериментальними групами з’ясовано, що найбільш ефективною формою  

є об’єднання волонтерів, учасники якого були залучені до реальної діяльності 

(робота з дітьми з обмеженими функціональними можливостями; робота щодо 

профілактики вживання алкоголю й тютюнопаління в загальноосвітніх навчальних 

закладах тощо). 

Реалізація перцептивного компонента полягала у проведенні  

в позанавчальний час комунікативних тренінгів для студентів експериментальних 

груп. Із метою формування готовності до здійснення професійної комунікації під 

час позааудиторної роботи зі студентами було організовано комунікативні тренінги. 

Їх завдання було спрямовано на поглиблення комунікативної емпатії, афіліації, 

атракції, рефлексії та посилення емоційної стійкості в процесі здійснення 

професійної комунікації; досягнення повної взаємоповаги й довіри між усіма 

учасниками групи, що сприяє процесу саморозкриття й самоусвідомлення; 
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забезпечення умов для взаємопорозуміння респондентів під час практичних занять, 

завдяки чому відчувалася особиста причетність кожного учасника до спільної 

справи. 

При запроваджені когнітивного компонента створено мережу баз практики 

студентів, що були включені до системи співпраці на засадах договорів про 

організацію педагогічної практики. Доведено, що у спеціально створених 

практичних умовах (під час проходження різних видів педагогічних практик) 

доцільно впроваджувати технології імітаційного моделювання професійної 

комунікації. Тому для експериментальних груп було виокремлено об’єкти 

педагогічного впливу – вищий навчальний заклад і бази практики (дошкільні, 

загальноосвітні та інтернатні навчальні заклади, соціальні служби та центри, 

позаміські заклади оздоровлення та відпочинку дітей), що ефективно взаємодіяли 

між собою. 

Як результат, розгалуженість системи баз практики дозволила: 

 – ураховувати індивідуальні особливості студентів щодо вибору установи як 

бази практики; 

– для кожного виду практики обирати ті установи, що можуть забезпечити 

умови максимально необхідні для виконання інваріантних і варіативних навчально-

професійних та комунікативних завдань програми практики; 

– організовувати проходження практики невеликими групами або взагалі 

індивідуально, результатом чого є підвищення супервізії. 

Із метою покращення якості супервізії студентів-практикантів для керівників і 

спеціалістів баз практики було укладено інструктивно-методичні матеріали щодо 

формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації. 

Проведено круглі столи (кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи – 

база практики) щодо визначення навчально-методичного супроводу моделі 

формування готовності студентів-практикантів до професійної комунікації під час 

проходження педагогічних практик.  

При проходженні різних видів педагогічних практик було запроваджено 

методи соціально-педагогічних задач із комунікативним змістом, що ефективно 

впливало на весь процес формування готовності майбутніх соціальних педагогів до 

професійної комунікації.  

Під час експериментального дослідження здійснювалося систематичне 

спостереження за процесом навчання майбутніх соціальних педагогів і своєчасне 

коригування їх роботи. 

Отже, зазначені форми організації комунікативного освітнього простору 

(лекції, практичні, семінарські, позааудиторна робота, різні види педагогічних 

практик) набували суб’єктності, формуючи в здобувачів вищої освіти активну 

професійну мотивацію, бачення варіативності розв’язання певної проблеми, 

формування готовності до професійної комунікації. 

Із метою оцінювання ефективності моделі формування готовності майбутніх 

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик  

на контрольному етапі експериментальної роботи здійснено повторне вимірювання 
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тих показників, що й під час вхідної експрес-діагностики, здійснено порівняльний 

аналіз змін та інтерпретація результатів дослідження.  

Результати проведеної експериментальної роботи стали показником суттєвих 

змін емпіричних даних для експериментальних груп під час формування зазначених 

критеріїв (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Узагальнені дані особистісних змін експериментальних і контрольної груп 

після проведення експерименту (%) 
 

Методика 

Досліджувані 

Рівні 

 

Контрольний етап дослідження 

К
р

и
т
ер

ії
 

К
о

м
п

о
н

ен
т
и

 

Експериментальні групи 
Контрольна 

група 

Е1  Е2  Е3 К 

к-ть осіб % к-ть осіб % к-ть осіб % к-ть осіб % 

Адаптована анкета для 

визначення рівня 

сформованості готовності 

майбутніх соціальних 

педагогів до професійної 

комунікації в процесі 

педагогічних практик  

О
со

б
и

ст
іс

н
и

й
 

Д
ія

л
ь
н

іс
н

и
й

 

Високий 
13 43,4 11 36,7 10 32,3 8 27,6 

Середній 
10 33,3 11 36,7 13 41,9 12 41,4 

Низький 
7 23,3 8 26,6 8 25,8 9 31 

Діагностика 

мотиваційних 

орієнтацій у 

міжособистісних 

комунікаціях  

І. Ладанова, В. Уразаєва 

М
o

ти
в
aц

iй
н

и
й

 

М
o

ти
в
aц

iй
н

и
й

 Високий 14 46,6 13 43,3 12 38,7 11 37,9 

Середній 
12 40 12 40 14 45,2 11 37,9 

Низький 
4 13,4 5 16,7 5 16,1 7 24,2 

Методика „Діагностика 

рівня емпатії” 

І. Юсупова 

 

Е
м

о
ц

ій
н

о
-

в
о

л
ь
о

в
и

й
 

П
ер

ц
еп

ти
в
н

и
й

 Високий 13 43,3 11 36,7 13 41,9 12 41,4 

Середній 10 33,3 12 40 10 32,3 7 24,1 

Низький 4 23,4 7 23,3 8 25,8 10 34,5 

Методика вивчення 

здібностей до 

самоуправління в 

спілкуванні К
o

гн
iт

и
в
н

и
й

 

К
o

гн
iт

и
в
н

и
й

 

Високий 19 63,3 16 53,3 14 45,2 12 41,4 

Середній 

 
8 26,7 10 33,3 13 41,9 12 41,4 

Низький 3 10 4 13,4 4 12,9 5 17,2 
 

Валідність експериментальних груп було доведено методом рангової 

кореляції. За критерієм Пірсона (
2
) визначено групи, що мають близькі вихідні 

значення стосовно вироблених критеріїв і показників сформованості готовності 

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних 

практик. 

Згідно з отриманими даними з’ясовано, що: 

– в експериментальних групах значно збільшилась кількість студентів  

із високим і середнім рівнем досліджуваної готовності та суттєво зменшилась  

із низьким; 

– у контрольних групах відбулося зменшення кількості студентів із високим  

та середнім рівнем (дані за адаптованою анкетою та методикою вивчення здібностей 

до самоуправління в спілкуванні залишились у межах попереднього показника)  

та збільшення із низьким рівнем. 
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На підставі результатів обчислень доведено, що різниця в експериментальних 

даних у контрольній та експериментальних групах зумовлена експериментальним 

фактором. Це засвідчує ефективність розробленої моделі формування готовності 

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних 

практик. З’ясовано, що найбільше покращення результатів відбулось у першій 

експериментальній групі, бо формувальний етап експериментального дослідження  

зі студентами проводився безпосередньо авторкою, а в інших експериментальних 

групах – за авторською методикою. 

Отримані під час здійсненого нами дослідження результати дозволяють 

сформулювати такі висновки: 

1. У дисертаційній роботі розкрито сутність професійної комунікації  

на підставі аналізу соціально-педагогічної теорії та практики й уточнення дефініцій: 

„комунікація”, „спілкування”, „професійна комунікація”. Виокремлено компоненти 

структури професійної комунікації в галузі освіти: діяльнісний, мотиваційний, 

перцептивний, когнітивний, визначено структуру професійної комунікації. 

Визначено напрями подальшого дослідження. 

2. На основі аналізу наукової літератури уточнено сутність дефініцій 

„готовність”, „професійна готовність”, „готовність до професійної комунікації”, 

„практика”, „педагогічна практика”, що визначаються як результати наукового 

пізнання. Доведено тотожність компонентів готовності до професійної комунікації. 

З’ясовано значення педагогічної практики та систематичності тренування  

й безпосереднього виконання дій, що є найголовнішою умовою успішності процесу 

формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації. 

3. Теоретично обґрунтовано модель формування готовності майбутніх 

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик. 

У контексті системного підходу доведено, що вдосконалення соціально-

психологічних умінь, міжособистісної взаємодії, нерозривність педагогічного 

процесу із педагогічним спілкуванням, проектування можливих ефективних засобів 

подання інформації на основі передбачення можливих результатів її сприйняття, 

проектування власної виконавчої діяльності в процесі різних видів педагогічних 

практик сприятиме підвищенню ефективності процесу формування готовності 

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації під час проходження 

різних видів педагогічних практик. 

Розроблено систему діагностики сформованості готовності майбутніх 

соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних практик, 

забезпечено послідовність і неперервність практичної підготовки студентів. 

4. Експериментально перевірено ефективність моделі формування готовності 

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних 

практик. Експериментальну роботу організовано у відповідності до визначених 

умов. Укладено програму перевірки ефективності моделі формування готовності 

майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі педагогічних 

практик. 
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У процесі експериментального дослідження зафіксовано найбільше 

покращення результатів у першій експериментальній групі, тому, що формувальний 

етап експериментального дослідження зі студентами проводився авторкою,  

а в інших експериментальних групах – за авторською методикою. 

Експериментальною перевіркою доведено доцільність упровадження моделі 

формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації 

під час проходження різних видів педагогічних практик. 

Вірогідність результатів дослідження забезпечується теоретичною 

обґрунтованістю концептуальних положень; логіко-системним аналізом джерельної 

бази; кількісним та якісним аналізом одержаних даних щодо ефективності 

розробленої моделі формування готовності майбутніх соціальних педагогів  

до професійної комунікації в процесі педагогічних практик; відтворюваністю 

результатів і репрезентативністю експериментальних даних, отриманих методами 

математичної статистики.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування 

готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації в процесі 

педагогічних практик, оскільки існує потреба в систематизації та узагальненні 

педагогічних умов щодо формування готовності до професійної комунікації 

майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічних практик та розробці 

методичних рекомендацій керівникам практик під час запровадження 

вищеозначеної моделі, що належить галузі методичної науки. 
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соціальних педагогів / К. А. Дмитренко // Шляхи і засоби формування педагогічної 

культури майбутніх педагогів у процесі навчання та позааудиторній роботі : 

матеріали регіональної науково-практичної конференції, 4 квітня 2012 року /  

М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Державна наукова установа 

„Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України [та ін.]. – Харків : ФОП Шейніна О. В., 2012. –  

С. 107 – 109. 

14.  Дмитренко К. А. Підготовка майбутніх соціальних педагогів  

до здійснення професійної комунікації у процесі навчальної соціально-педагогічної / 

К. А. Дмитренко // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka conference „Vedecky 

pokrok na prelomu tysyachalety – 2013”. – Dil 22. Pedagogika : Praha. Publishing House 

„Education and Science” s.r.o. – S. 54 – 56. 

 

Дмитренко К.А. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів 

до професійної комунікації у процесі педагогічних практик. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний 

вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – 

Слов’янськ, 2016. 

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної комунікації 

у процесі педагогічних практик.  

На основі аналізу теоретичних джерел уточнено поняття „комунікація”, 

„спілкування”, „професійна комунікація”, „готовність”, „професійна готовність”, 

„готовність до професійної комунікації”, „практика”, „педагогічна практика”. 

Визначено сутність розробленої моделі: за допомогою комплексу традиційних  

та інноваційних методів і форм навчання (методичного інструментарію та 

практичної підготовки), з урахуванням особистісних якостей здійснювати 

послідовний вплив на процес фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів  

з метою формування у них готовності до професійної комунікації у процесі 

педагогічних практик. 

 

 



18 
 

 

Ключові слова: комунікація, спілкування, професійна комунікація, готовність, 

професійна готовність, практика, педагогічна практика, компоненти та критерії 

процесу формування готовності майбутніх соціальних педагогів до професійної 

комунікації у процесі педагогічних практик. 

 

Дмитренко К.А. Формирование готовности будущих социальных 

педагогов к профессиональной коммуникации в процессе педагогических 

практик. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук  

по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 

педагогический университет”. – Славянск, 2016. 

Диссертационная работа посвящена теоретико-экспериментальному 

исследованию проблемы формирования готовности будущих социальных педагогов 

к профессиональной коммуникации в процессе педагогических практик. 

Обобщение и синтез научных трудов представителей философии и 

коммуникативной философии, языковедов, подчеркивают, что главным для 

человека является феномен коммуникации или речевого взаимодействия между 

людьми.  

На основании анализа научных подходов к проблеме формирования 

готовности будущих социальных педагогов к профессиональной коммуникации в 

процессе педагогических практик выделены следующие понятия: „коммуникация”, 

„общение”, „профессиональная коммуникация” „профессия”, „готовность”, 

„профессиональная готовность”, „готовность к профессиональной коммуникации”. 

В процессе системного подхода исследованы и обоснованы: различные 

подходы к дефиниции компонентов готовности к профессиональной коммуникации 

будущих социальных педагогов и выяснены особенности разницы между 

составляющими, которые ученые относят к ее структуре; показатели 

сформированности готовности будущих социальных педагогов к профессиональной 

коммуникации; тождественность компонентов в структуре профессиональной 

коммуникации в сфере образования и готовности к профессиональной 

коммуникации. 

Излагается важность процесса формирования готовности будущих 

социальных педагогов к профессиональной коммуникации и выделена еще одна его 

составляющая – педагогическая практика. 

Обоснованы этапы процесса педагогической практики по формированию 

готовности будущих социальных педагогов к профессиональной коммуникации: 

начальный (пропедевтический) этап (І курс), основной этап (II-III курсы), 

завершающий этап (IV-V курсы). 

Определена одна из важнейших задач педагогической практики – выработка 

собственного стиля профессиональной коммуникации будущих социальных 

педагогов во время прохождения различных видов практики. 

Доказано, что процесс формирования готовности будущих социальных 

педагогов к профессиональной коммуникации во время прохождения различных 
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видов педагогических практик будет осуществляться при условии применения 

соответствующего инструментария: диагностического; методического; 

аналитического. 

Создана система диагностики формирования готовности будущих социальных 

педагогов к профессиональной коммуникации в процессе педагогических практик,  

а также программа экспериментальной работы. 

В процессе научного поиска определен комплекс педагогических условий: 

формирование готовности будущих социальных педагогов к профессиональной 

коммуникации в процессе педагогических практик в аспекте личностно 

ориентированного подхода; создание гуманистической образовательной среды  

по формированию готовности будущих социальных педагогов к профессиональной 

коммуникации в процессе педагогических практик; организация коммуникативно 

направленного обучения соискателей высшего образования; внедрение технологий 

имитационного моделирования профессиональной коммуникации во время 

прохождения различных видов педагогических практик; моделирование реальных 

профессиональных ситуаций и интегрированность их в собственный педагогический 

опыт, которые будут способствовать повышению эффективности процесса 

формирования готовности будущих специалистов социальной сферы  

к профессиональной коммуникации в процессе педагогических практик. 

Обоснована и разработана модель формирования готовности будущих 

социальных педагогов к профессиональной коммуникации в процессе 

педагогических практик, составляющими которой являются цель, задачи, функции; 

методологические подходы, общие и специфические методические принципы; 

компоненты готовности к профессиональной коммуникации; критерии, показатели 

и уровни; педагогические условия; содержание и этапы формирования готовности  

к профессиональной коммуникации в процессе педагогических практик; технологии 

активного обучения; методы, средства, формы организации обучения 

и педагогической практики будущих социальных педагогов; ожидаемый результат. 

Моделью предусмотрены следующие этапы:  

1) углубление знаний профессиональной коммуникации на занятиях по 

учебным дисциплинам „Педагогика”, „Социальная педагогика”, „Социальная 

психология”, „Коммуникативная мастерство социального педагога”, „Методика 

работы социального педагога в учреждениях образования”, „Технологии социально-

педагогической деятельности” с введением игровых, активных, интерактивных 

методов на лекционных, семинарских, практических занятиях и в самостоятельной 

работе по определенной учебной дисциплине;  

2) проведение во внеучебное время коммуникативных тренингов 

для студентов экспериментальных групп;  

3) дополнение задач педагогических практик для студентов 

экспериментальных групп заданиями коммуникативного характера;  

4) составление рекомендаций для преподавателей, руководителей 

педагогических практик кафедры социальной педагогики и социальной работы по 

реализации модели у студентов экспериментальных групп. 
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Валидность экспериментальных групп было доказано методом ранговой 

корреляции. По критерию Пирсона ( 2) определены группы, имеющие близкие 

исходные значения относительно выработанных критериев и показателей 

сформированности готовности будущих социальных педагогов к профессиональной 

коммуникации в процессе педагогических практик. 

Экспериментальной работой доказана целесообразность внедрения модели 

формирования готовности будущих социальных педагогов к профессиональной 

коммуникации в процессе педагогических практик. 

Ключевые слова: коммуникация, общение, профессиональная коммуникация, 

готовность, профессиональная готовность, готовность к профессиональной 

коммуникации, практика, педагогическая практика, компоненты и критерии 

сформированности готовности будущих социальных педагогов к профессиональной 

коммуникации в процессе педагогических практик. 

 

Dmytrenko K. A. Forming of the readiness of future social care teachers to 

professional communication in the process of teaching practices. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of Сandidate of pedagogical sciences in specialty 

13.00.04 – Theory and Methods of Vocational Training. – State Higher Educational 

Establishment „Donbas State Pedagogical University”. – Slovyansk, 2016. 

The thesis is a theoretical and experimental research of the problem of forming  

of the readiness of future social care teachers to professional communication in the process 

of teaching practices.  

Based on the analysis of theoretical sources there are clarified the terms 

„communication”, „intercourse”, „professional communication”, „readiness”, „practice”, 

„educational practice”. The essence of the model is determined: through a set of traditional 

and innovative methods and forms of teaching (methodological tools and practical 

training), taking into account personal qualities to implement the consistent impact on the 

process of professional training of future social care teachers to form readiness of students 

– future social care teachers to professional communication in the process of teaching 

practices. 

Key words: communication, intercourse, professional communication, readiness, 

practice, pedagogical practice, criteria and indicators of forming of future social care 

teachers to professional communication in the process of pedagogical practices. 
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