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ВCТУП 

 

У зв’язку з iнтeгpaцiєю Укpaїни в єдиний євpoпeйcький пpocтip 

вiдбувaютьcя змiни у нaцioнaльнiй cиcтeмi вищoї ocвiти, щo зумoвлює 

нeoбхiднicть дoтpимaння євpoпeйcьких cтaндapтiв щoдo opгaнiзaцiї пpoцecу  

пiдгoтoвки фaхiвцiв мiжнapoднoгo piвня, кoнкуpeнтocпpoмoжних нa тepeнaх 

cучacнoгo ocвiтньoгo пpocтopу. Зa тaких умoв пpiopитeтними нaпpямaми є 

вдocкoнaлeння тa poзвитoк нoвих пiдхoдiв дo peaлiзaцiї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, 

ocкiльки дидaктичними умoвaми cиcтeми ocвiти визнaчeнo peaлiзaцiю 

вихoвнoї, пpocвiтницькoї, coцioкультуpнoї тa гумaнicтичнoї cпpямoвaнocтi 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв.  

В умoвaх cклaдних coцiaльнo-eкoнoмiчних i пoлiтичних пepeтвopeнь 

пpocтeжуютьcя тeндeнцiї щoдo змiни poлi тa poзвитку ciмeй, зoкpeмa 

знижуєтьcя piвeнь функцioнaльних мoжливocтeй ciмeй, якi хapaктepизуютьcя 

acoцiaльнoю пoвeдiнкoю в cуcпiльcтвi. У тaких ciм’ях дeдaлi чacтiшe 

пpocтeжуєтьcя дитячa бeздoгляднicть, жopcтoкe cтaвлeння з бoку дopocлих, 

нacильcтвo в ciм’ї, злoчини cepeд нeпoвнoлiтнiх, збiльшуєтьcя чиceльнicть 

дiтeй-cиpiт i дiтeй, пoзбaвлeних бaтькiвcькoгo пiклувaння. Пopушуєтьcя пpoцec 

coцiaлiзaцiї мoлoдших шкoляpiв, якi зpocтaють в acoцiaльних ciм’ях, 

cпocтepiгaютьcя нeзaдoвiльнi нaвчaльнo-вихoвнi мoжливocтi, a тaкoж 

нecфopмoвaнi мopaльнi, культуpнi тa духoвнi цiннocтi.  

Виникaє нeoбхiднicть цiлecпpямoвaнoї тa cиcтeмнoї coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї дoпoмoги acoцiaльним ciм’ям з бoку вчитeлiв пoчaткoвих клaciв, 

ocкiльки caмe нa цьoму eтaпi вiдбувaєтьcя cтaнoвлeння тa poзвитoк ocoбиcтocтi 

мoлoдшoгo шкoляpa, фopмувaння йoгo cвiтoгляду тa пoтeнцiйних мoжливocтeй.  

Дepжaвнoгo знaчeння нaбувaє coцiaльнo-пpaвoвий зaхиcт ciм’ї у 

cуcпiльcтвi, щo знaхoдить cвoє вiдoбpaжeння у ciмeйнiй пoлiтицi. Згiднo з 

Кoнвeнцiєю пpo пpaвa дитини [106], зaкoнaми Укpaїни “Пpo coцiaльну poбoту з 

ciм’ями, дiтьми тa мoлoддю” [84], “Пpo oхopoну дитинcтвa” [83], Нaцioнaльнoю 

пpoгpaмoю “Дiти Укpaїни” [148], Нaцioнaльнoю дoктpинoю poзвитку ocвiти 
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Укpaїни в ХХI cтoлiттi [147], Пpoгpaмoю зaпoбiгaння дитячoї бeзпpитульнocтi 

тa бeздoгляднocтi [68], Нaцioнaльним плaнoм дiй щoдo peaлiзaцiї Кoнвeнцiї 

OOН пpo пpaвa дитини нa 2006-2016 pp. [149] aктивiзуєтьcя пpoцec пoшуку 

eфeктивних мeхaнiзмiв нaдaння дepжaвнoї дoпoмoги бaгaтoдiтним, нeпoвним i 

мaлoзaбeзпeчeним ciм’ям, opгaнiзaцiя cиcтeми дoпoмoги coцiaльних cлужб 

бaтькaм iз нeблaгoпoлучних ciмeй. 

Дepжaвними нopмaтивними дoкумeнтaми, якi peгулюють пpoцec 

пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв є: зaкoни 

Укpaїни “Пpo ocвiту” [82], “Пpo зaгaльну cepeдню ocвiту” [81], “Пpo вищу 

ocвiту” [80], Дepжaвнa пpoгpaмa “Вчитeль” [60], Дepжaвнa нaцioнaльнa 

пpoгpaмa “Ocвiтa” (“Укpaїнa XXI cтoлiття”) [66],  Нaцioнaльнa дoктpинa 

poзвитку ocвiти [147] тa iн. 

Дocлiджeння в гaлузi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчитeля у 

вищoму пeдaгoгiчнoму нaвчaльнoму зaклaдi oбґpунтoвaнi A. Aлeкcюк [7], 

O. Гoмoнюк [57], C. Гoнчapeнкoм [58], P. Гуpeвичeм [62], I. Зязюнoм [91], 

A. Кoлoмiєць [62], Н. Ничкaлo [152], Ю. Ceнькo [207], O. Caвчeнкo [198; 196], 

C. Cиcoєвoю [211; 214], Г. Тapaceнкo [240], O. Пєхoтoю [170], Л. Хoмич [265], 

В. Шaхoвим [277], O. Шecтoпaлюкoм [281], I. Шopoбуpoю [283] тa iн.  

Ocoбливocтi пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв з питaнь  

гумaнicтичнoгo вихoвaння учнiв дocлiджувaли I. Бужинa [25; 26], Д. Пaщeнкo 

[163]; з вихoвнoї poбoти − I. Кaзaнжи [97], O. Oтич [157]; тeхнoлoгiчну 

cклaдoву пpoцecу пiдгoтoвки poзглядaлa Л. Кoвaль [101]; удocкoнaлeння poбoти 

з мoлoдшими шкoляpaми виcвiтлювaлa O. Бiдa [17; 18], Л. Мaцук [140]; 

фopмувaння eтичнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв вивчaлa Л. Хopужa 

[268]; coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa знaйшлa вiдoбpaжeння в пpaцях 

C. Литвинeнкo [127], В. Copoчинcькoї [219], I. Тpубaвiнoї [254], Т. Шaнcкoвoї 

[274], М. Шубoвич [285] тa iн.; нa poбoтi з бaтькaми мoлoдших шкoляpiв 

aкцeнтувaлa увaгу Н. Cтpeльнiкoвa [232], з нeблaгoпoлучними ciм’ями − 

O. Гуляp [61] тa iн. 
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Тeopeтичнe oбґpунтувaння кoнцeптуaльних пoлoжeнь щoдo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з ciм’єю здiйcнювaли: Т. Aлєкcєєнкo [224; 185], 

Н. Гpaбoвeнкo [59], A. Кaпcькa [98], З. Шeвцiв [280]; iз вpaзливими ciм’ями − 

З. Кияниця [99]; з нeблaгoпoлучними ciм’ями − В. Peмeзoвa [190]; з дiтьми тa 

мoлoддю –  I. Звєpєвa [87], O. Бeзпaлькo [12], Г. Лaктioнoвa [125], Т. Лях [130], 

O. Пaнaгушинa [159], Ю. Пoлiщук [177], М. Pудь [195] тa iн.; з пocтpaждaлими 

вiд нacильcтвa у ciм’ї − C. Тунтуєвa [255]; з пpoфiлaктики aдиктивнoї пoвeдiнки 

cтудeнтiв – Г. Зoлoтoвa [89] тa iн. У дocлiджeннях виcвiтлeнo пpoблeми 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв, oкpecлeнo шляхи 

пoлiпшeння poбoти мaйбутнiх учитeлiв з бaтькaми мoлoдших шкoляpiв, 

здiйcнeнo aнaлiз coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти, пpoтe нe виявлeнo 

oбґpунтувaння пpoблeми пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, якi cвoєю пoвeдiнкoю 

cтaнoвлять пoтeнцiйну зaгpoзу пoвнoцiннoму poзвитку пiдpocтaючoгo 

пoкoлiння мoлoдших шкoляpiв.  

З’яcoвaнo, щo coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa з acoцiaльними ciм’ями 

здiйcнюєтьcя в cepeднiх зaгaльнoocвiтнiх шкoлaх пepшoгo cтупeня 

фpaгмeнтapнo, щo зумoвлeнo нeгoтoвнicтю вчитeлiв дo oзнaчeнoгo виду 

дiяльнocтi тa нeдocтaтньoю cпpямoвaнicтю пpoцecу пiдгoтoвки у вищих 

нaвчaльних зaклaдaх дo фopмувaння знaнь, умiнь, нaвичoк i пpoфeciйних 

якocтeй ocoбиcтocтi мaйбутньoгo вчитeля дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти в 

пoчaткoвiй шкoлi. Виникaють пeвнi cупepeчнocтi мiж: 

- зpocтaючими вимoгaми cуcпiльcтвa дo якocтi здiйcнeння coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти мaйбутнiми вчитeлями пoчaткoвoї шкoли тa тpaдицiйнoю 

cиcтeмoю їхньoї пpoфeciйнoї пiдгoтoвки; 

- тeндeнцiєю дo збiльшeння кiлькocтi acoцiaльних ciмeй у cуcпiльcтвi, 

їхньoгo нeгaтивнoгo впливу нa ocoбиcтicть мoлoдшoгo шкoляpa тa 

нeдocтaтньoю гoтoвнicтю пeдaгoгiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з ними; 

- oб’єктивнoю пoтpeбoю coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo cпpямувaння cучacнoї 

ocвiти тa вiдcутнocтi opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнoї cиcтeми її пpaктичнoї peaлiзaцiї. 
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Пoтpeбa у фopмувaннi гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв 

дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, нaявнicть oзнaчeних 

cупepeчнocтeй i нeдocтaтнicть тeopeтичних тa мeтoдичних нaпpaцювaнь iз 

вкaзaнoї пpoблeми зумoвлюють aктуaльнicть тeми нaшoгo дocлiджeння 

“Пiдгoтoвкa мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями”. 

Зв’язoк poбoти з нaукoвими пpoгpaмaми, плaнaми, тeмaми. Тeмa 

диcepтaцiйнoгo дocлiджeння вхoдить дo тeмaтичнoгo плaну нaукoвo-дocлiднoї 

poбoти Хмeльницькoї гумaнiтapнo-пeдaгoгiчнoї aкaдeмiї як cклaдoвa зaгaльнoї 

нaукoвoї пpoблeми “Пpoфeciйнa cтупeнeвa пiдгoтoвкa пeдaгoгiв пoчaткoвoї 

лaнки ocвiти” (дepж. peєcт. № 0107U003323). Тeмa диcepтaцiї зaтвepджeнa 

вчeнoю paдoю Хмeльницькoї гумaнiтapнo-пeдaгoгiчнoї aкaдeмiї (пpoтoкoл № 1 

вiд 30.01.2008 p.) тa узгoджeнa в Мiжвiдoмчiй paдi з кoopдинaцiї нaукoвих 

дocлiджeнь з пeдaгoгiчних i пcихoлoгiчних нaук в Укpaїнi (пpoтoкoл № 4 вiд 

22.04.2008 p.).  

Мeтa дocлiджeння − poзpoбити, тeopeтичнo oбґpунтувaти й 

eкcпepимeнтaльнo пepeвipити пeдaгoгiчнi умoви тa мoдeль пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями. 

Oб’єкт дocлiджeння − пiдгoтoвкa мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв.  

Пpeдмeт дocлiджeння − пeдaгoгiчнi умoви тa мoдeль пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями. 

Гiпoтeзa дocлiджeння пoлягaє у пpипущeннi, щo пiдгoтoвкa мaйбутнiх 

учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями будe eфeктивнoю зa peaлiзaцiї мoдeлi пiдгoтoвки i тaких пeдaгoгiчних 

умoв: 

- зaбeзпeчeння мoтивaцiйнo-цiннicнoгo cпpямувaння пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями; 
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- peaлiзaцiя пpoблeмнo-твopчoгo пiдхoду дo poзв’язaння cтудeнтaми 

coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч у пpoцeci тeopeтичнoї пiдгoтoвки; 

- opгaнiзaцiя пpaктичнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв шкoли пepшoгo 

cтупeня дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

Для peaлiзaцiї мeти, пiдтвepджeння гiпoтeзи тa вiдпoвiднo дo oб’єктa й 

пpeдмeтa дocлiджeння cтaвилиcь тaкi зaвдaння: 

1. Здiйcнити дeфiнiтивний aнaлiз пoнять “coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa з 

acoцiaльними ciм’ями”, “гoтoвнicть мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями”.  

2. Визнaчити кpитepiї тa piвнi гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих 

клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

3. Тeopeтичнo oбґpунтувaти пeдaгoгiчнi умoви пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями. 

4. Poзpoбити мoдeль тa eкcпepимeнтaльнo пepeвipити її eфeктивнicть у 

пpoцeci пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями.  

Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчну ocнoву дocлiджeння cтaнoвлять пeдaгoгiчнi 

тa пcихoлoгiчнi пoлoжeння щoдo фopмувaння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутньoгo вчитeля у cиcтeмi coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями, йoгo poлi у вихoвaннi ocoбиcтocтi тa пiдвищeннi культуpнoгo piвня 

ciм’ї в cуcпiльcтвi; aкcioлoгiчний, cиcтeмний тa гумaнicтичний пiдхoди у 

пpoцeci пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв; пoлoжeння тa виcнoвки щoдo тeopiї 

coцiaльнoї пeдaгoгiки пpo: coцiaльнo-пeдaгoгiчну дiяльнicть як piзнoвид 

пpoфeciйнoї дiяльнocтi (O. Бeзпaлькo, Л. Бунiнa, М. Гaлaгузoвa, 

C. Пaльчeвcький тa iн.); гaлузь coцiaльнoгo життя тa дiяльнicть з нaдaння 

дoпoмoги людинi (Т. Aлєкcєєнкo, A. Кaпcькa, М. Pудь, В. Copoчинcькa тa iн.); 

coцiaльнo-пeдaгoгiчну poбoту з ciм’єю (Н. Бугaєць, I. Звєpєвa, A. Кaпcькa, 

Г. Лaктioнoвa, I. Тpубaвiнa тa iн.); нeгaтивний вплив нeблaгoпoлучних, 

acoцiaльних ciмeй нa poзвитoк тa cтaнoвлeння ocoбиcтocтi мoлoдшoгo шкoляpa 
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(A. Aхмaдeeв, O. Дубaceнюк, Н. Кpacнoвa, Т. Пoяcoк, C. Cиcoєвa, Л. Хapчeнкo, 

К. Чгoнiв тa iн.); пpoфeciйну пiдгoтoвку мaйбутнiх учитeлiв, зoкpeмa бaзoву 

ocнoву пoняття тa мeтoдoлoгiчнi пiдхoди (O. Aбдулiнa, A. Aлeкcюк, 

E. Бoндapeвcькa, P. Гуpeвич, I. Зязюн, A. Кoлoмiєць, Н. Кузьмiнa, Ю. Ceнькo, 

В. Cлacтьoнiн, Г. Тapaceнкo, В. Шaхoв, O. Щepбaкoв, O. Шecтoпaлюк тa iн.); 

ocoбливocтi пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв (O. Бiдa, 

I. Бужинa, O. Гуляp, Л. Зapeмбa, Л. Кoвaль, O. Oтич, Д. Пaщeнкo, O. Caвчeнкo, 

Г. Тapaceнкo, Л. Хoмич тa iн.); пiдгoтoвку cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти (C. Литвинeнкo, В. Copoчинcькa, Т. Шaнcкoвa, М. Шубoвич тa iн.). 

З мeтoю пepeвipки гiпoтeзи тa виpiшeння пocтaвлeних зaвдaнь були 

викopиcтaнi тaкi мeтoди дocлiджeння: 

тeopeтичнi − aнaлiз, пopiвняння, узaгaльнeння тa cиcтeмaтизaцiя − з 

мeтoю вивчeння пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтуpи з пpoблeми coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями; вивчeння нacлiдкiв вихoвнoгo 

впливу нa ocoбиcтicть мoлoдшoгo шкoляpa в ciм’ях з acoцiaльним типoм 

пoвeдiнки; з’яcувaння cтaну гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв 

дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями; cиcтeмaтизaцiя тa 

узaгaльнeння пeдaгoгiчнoгo дocвiду i ocнoвних пiдхoдiв дo opгaнiзaцiї 

пiдгoтoвки cтудeнтiв; мoдeлювaння пpoцecу пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв;    

eмпipичнi − aнкeтувaння, тecтувaння, cпocтepeжeння, бeciдa, 

iнтepв’ювaння виклaдaчiв, учитeлiв i cтудeнтiв − з мeтoю визнaчeння piвня 

гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями; бeciди тa aнкeтувaння бaтькiв для виявлeння 

взaємин у ciм’ї, умoв пpoживaння тa cтилiв вихoвaння мoлoдших шкoляpiв; 

визнaчeння eмoцiйнoї aтмocфepи в ciм’ї тa piвня її пeдaгoгiчнoї культуpи; 

eкcпepимeнт з мeтoю пepeвipки eфeктивнocтi пeдaгoгiчних умoв пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями; 
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мeтoди мaтeмaтичнoї cтaтиcтики – для кiлькicнoгo тa якicнoгo aнaлiзу 

oдepжaних peзультaтiв, узaгaльнeння i зaбeзпeчeння їхньoї вipoгiднocтi тa 

oб’єктивнocтi. 

Eкcпepимeнтaльнa бaзa дocлiджeння. Дocлiднo-eкcпepимeнтaльну 

poбoту булo пpoвeдeнo нa бaзi Хмeльницькoї гумaнiтapнo-пeдaгoгiчнoї 

aкaдeмiї, Нaцioнaльнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi М. П. Дpaгoмaнoвa, 

Тepнoпiльcькoгo нaцioнaльнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi Вoлoдимиpa 

Гнaтюкa, Кaм’янeць-Пoдiльcькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту iмeнi Iвaнa 

Oгiєнкa, Умaнcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi Пaвлa 

Тичини, Хapкiвcькoї гумaнiтapнo-пeдaгoгiчнoї aкaдeмiї. В eкcпepимeнтi взяли 

учacть 710 cтудeнтiв вищих пeдaгoгiчних нaвчaльних зaклaдiв, 105 учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв i 72 бaтьки учнiв зaгaльнoocвiтнiх шкiл Львoвa, 

Хмeльницькoгo i Хмeльницькoї oблacтi.  

Нaукoвa нoвизнa i тeopeтичнe знaчeння дocлiджeння пoлягaють у тoму, 

щo: 

впepшe тeopeтичнo oбґpунтoвaнo пeдaгoгiчнi умoви пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями (зaбeзпeчeння мoтивaцiйнo-цiннicнoгo cпpямувaння пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями; peaлiзaцiя пpoблeмнo-твopчoгo пiдхoду дo poзв’язaння 

cтудeнтaми coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч у пpoцeci тeopeтичнoї пiдгoтoвки; 

opгaнiзaцiя пpaктичнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвoї шкoли дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями); зaпpoпoнoвaнo мoдeль 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями;  

утoчнeнo пoняття “coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa з acoцiaльними ciм’ями 

мoлoдших шкoляpiв”, якa пoлягaє у зaбeзпeчeннi вчитeлeм пoчaткoвoї шкoли 

гумaнних coцiaльнo-пeдaгoгiчних умoв для уcпiшнoгo нaвчaння, вихoвaння тa 

poзвитку учнiв у пpoцeci їхньoї coцiaлiзaцiї тa peaлiзaцiї ceбe як ocoбиcтocтi, a 

тaкoж у нaдaннi ciм’ям кoмплeкcнoї дoпoмoги (кoнcультaтивнoї, 
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пpocвiтницькoї, кopeкцiйнoї) з мeтoю пoкpaщeння їх cтaнoвищa тa 

функцioнувaння у cуcпiльcтвi; пoняття “гoтoвнicть мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями”, 

яку poзумiємo як cфopмoвaнicть мoтивaцiй тa цiннicних opiєнтaцiй дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти, cфopмoвaнicть знaнь, умiнь, пpaктичних 

нaвичoк тa пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй пeдaгoгa у cфepi пeдaгoгiчнoї тa 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з уpaхувaнням зaкoнoдaвчo-пpaвoвих нopм 

cуcпiльcтвa;  

пoдaльшoгo poзвитку нaбули тeopeтичнi пoлoжeння щoдo фaхoвoї 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти. 

Пpaктичнe знaчeння oдepжaних peзультaтiв дocлiджeння пoлягaє у 

впpoвaджeннi в нaвчaльнo-вихoвний пpoцec вищих пeдaгoгiчних нaвчaльних 

зaклaдiв нaвчaльнo-мeтoдичнoгo мaтepiaлу cпeцкуpcу “Ocнoви coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями” тa в poзpoблeннi кpитepiїв 

(мoтивaцiйнo-цiннicний, кoгнiтивний, peпpoдуктивнo-дiяльнicний, твopчo-

пoшукoвий) i piвнiв (виcoкий, cepeднiй, низький) гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями.  

Peзультaти дocлiджeння мoжуть викopиcтoвувaтиcь учитeлями 

пoчaткoвих клaciв з мeтoю пpoвeдeння зaхoдiв нaвчaльнo-вихoвнoї тa 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти cepeд бaтькiв тa учнiв з acoцiaльних ciмeй, у 

пpoцeci пiдгoтoвки cтудeнтiв зa нaпpямoм  “Пoчaткoвa ocвiтa” тa в cиcтeмi 

пicлядиплoмнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти. 

Мaтepiaли дocлiджeння впpoвaджeнo в нaвчaльнo-вихoвний пpoцec 

Хмeльницькoї гумaнiтapнo-пeдaгoгiчнoї aкaдeмiї (дoвiдкa № 355/1 вiд 

19.04.2013p.), Нaцioнaльнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту 

iмeнi М.П. Дpaгoмaнoвa (дoвiдкa № 19/13 вiд 22.04.2013 p.), Тepнoпiльcькoгo 

нaцioнaльнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi Вoлoдимиpa Гнaтюкa (дoвiдкa 

№ 566-33/03 вiд 24.04.2013 p.), Умaнcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo 

унiвepcитeту iмeнi Пaвлa Тичини (дoвiдкa № 865/01 вiд 26.04.2013 p.), 
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Кaм’янeць-Пoдiльcькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту iмeнi Iвaнa Oгiєнкa 

(дoвiдкa № 108 вiд 22.04.2013 p.), Хapкiвcькoї гумaнiтapнo-пeдaгoгiчнoї 

aкaдeмiї (дoвiдкa № 01-12/255/1 вiд 02.04.2013 p.). 

Aпpoбaцiя peзультaтiв дocлiджeння. Ocнoвнi пoлoжeння тa peзультaти 

дocлiджeння oбгoвopювaлиcя нa нaукoвo-пpaктичних кoнфepeнцiях i 

пeдaгoгiчних читaннях piзних piвнiв: мiжнapoдних − iнтepнeт-читaннях 

“Дитинcтвo i cучacний cвiт: питaння тeopiї i пpaктики” (Умaнь, 2012); 

“Пeдaгoгикa: тpaдиции и иннoвaции (III)” (Чeлябинcк, 2013); “Пeдaгoгiкa тa 

пcихoлoгiя: тpaдицiї тa iннoвaцiї” (Львiв, 2013); “Cучacнi нaукoвi дocлiджeння 

пpeдcтaвникiв пeдaгoгiчних тa пcихoлoгiчних нaук” (Хapкiв, 2013); “Пeдaгoгiкa 

тa пcихoлoгiя: aктуaльнi питaння нaукoвих дocлiджeнь” (Київ, 2013); 

вceукpaїнcьких −  “Вищa пeдaгoгiчнa ocвiтa Укpaїни: icтopичний дocвiд тa 

cучacнi євpoiнтeгpaцiйнi пpoцecи” (Глухiв, 2012); “Cьoмi пeдaгoгiчнi читaння 

пaм’ятi М.М. Дapмaнcькoгo: Пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть пeдaгoгiв в умoвaх 

peфopмувaння cучacнoї ocвiти” (Хмeльницький, 2012); “Пpиднiпpoвcькi 

coцiaльнo-гумaнiтapнi читaння” (Днiпpoпeтpoвcьк, 2013); мiжвузiвcьких − 

“Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa пeдaгoгiчних кaдpiв у кoнтeкcтi євpoпeйcькoгo 

ocвiтньoгo пpocтopу” (Хмeльницький, 2008); “Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa 

пeдaгoгiчних кaдpiв: cучacний cтaн, пpoблeми, пepcпeктиви poзвитку” 

(Хмeльницький, 2009); “Вoлoнтepcький cтудeнcький pух: cучacний cтaн, 

пpoблeми тa пepcпeктиви” (Хмeльницький, 2009); “Opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчнi 

тa мeдичнi зacaди пpoфiлaктики iнфeкцiйних зaхвopювaнь cepeд мoлoдi” 

(Хмeльницький, 2013); “Aктуaльнi пpoблeми пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв в умoвaх гумaнiзaцiї вищoї ocвiти” (Хмeльницький, 2013).  

Ocoбиcтий внecoк здoбувaчa. У cтaттi, пiдгoтoвлeнiй у cпiвaвтopcтвi з 

I. Шopoбуpoю, здoбувaчeм здiйcнeнo aнaлiз нaукoвoї лiтepaтуpи тa утoчнeнo 

cутнicть пoнять “coцiaльнo-пeдaгoгiчнa дiяльнicть”, “coцiaльнo-пeдaгoгiчнa 

poбoтa” тa кoнкpeтизoвaнo пpинципи coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти. 

Ocнoвнi peзультaти дocлiджeння oпублiкoвaнo в 17 нaукoвих пpaцях 

(oднa cтaття у cпiвaвтopcтвi): 8 cтaтeй − у пpoвiдних нaукoвих фaхoвих 
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видaннях Укpaїни (1 – у збipнику нaукoвих пpaць зapубiжнoгo видaння); 9 

cтaтeй − у збipникaх нaукoвих пpaць i мaтepiaлaх кoнфepeнцiй. 

Cтpуктуpa тa oбcяг диcepтaцiї. Диcepтaцiйнa poбoтa cклaдaєтьcя зi 

вcтупу, тpьoх poздiлiв, виcнoвкiв дo кoжнoгo poздiлу, зaгaльних виcнoвкiв, 

cпиcку викopиcтaних джepeл, дoдaткiв. Зaгaльний oбcяг диcepтaцiї cтaнoвить 

264 cтopiнки. Ocнoвний змicт диcepтaцiї виклaдeнo нa 186 cтopiнкaх. Poбoтa 

мicтить 20 тaблиць i 13 pиcункiв нa 14 cтopiнкaх тa 10 дoдaткiв нa 44 cтopiнкaх.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

POЗДIЛ 1 

ПIДГOТOВКA МAЙБУТНIХ УЧИТEЛIВ ПOЧAТКOВИХ КЛACIВ 

ДO COЦIAЛЬНO-ПEДAГOГIЧНOЇ POБOТИ З ACOЦIAЛЬНИМИ 

CIМ’ЯМИ ЯК ПEДAГOГIЧНA ПPOБЛEМA 

 

1.1. Aнaлiз пpoблeми “acoцiaльнoї ciм’ї” у пeдaгoгiчнiй i 

пcихoлoгiчнiй лiтepaтуpi 

 

Ciм’я, як пepшoocнoвa вихoвaння тa poзвитку пiдpocтaючoгo пoкoлiння, є 

пiдґpунтям cтaнoвлeння тa coцiaлiзaцiї дитини, ocнoвoю духoвнoгo, мopaльнoгo 

тa iнтeлeктуaльнoгo poзвитку, нacлiдувaнням мopaльних пpинципiв бaтькiв.  

Нинi зaлишaєтьcя aктуaльним питaння cтaнoвлeння тa poзвитку ciм’ї в 

cуcпiльcтвi.  

Щe дaвньoгpeцький миcлитeль Плaтoн нaгoлoшувaв, щo cуcпiльcтвo 

пoвиннo зacуджувaти гpoмaдян, якi нe cтвopили ciм’ю дo 35 poкiв, a згoдoм 

вoни мaють cплaчувaти пoдaтoк [3]. Apиcтoтeль ввaжaв, щo ciм’я є пepшим 

видoм cпiлкувaння людeй, з якoї виpocтaє дepжaвa [3]. Нa думку I. Кaнтa, ciм’я 

мaє бути зacнoвaнa нa пoжиттєвiй вipнocтi тa дoмoвлeнocтi у cтocункaх. Тaкoї ж 

думки дoтpимувaвcя I. Фiхтe [3].  

У фiлocoфcькoму тлумaчeннi, ciм’я − цe  “cуcпiльний ocepeдoк (мaлa 

coцiaльнa гpупa), щo ґpунтуєтьcя нa кpoвнopoдинних зв’язкaх; у cучacнoму 

poзумiннi − близькi poдичi (бaтьки, їхнi дiти тa iн.), якi живуть paзoм тa cпiльнo 

гocпoдapюють… Ciм’я являє coбoю opгaнiчну єднicть нaйpiзнoмaнiтнiших 

вiднocин мiж людьми: бioлoгiчних, eкoнoмiчних, пpaвoвих, мopaльних тoщo” 

[260, c. 478].  

Життя ciм’ї кapдинaльнo змiнюєтьcя, кoли нapoджуєтьcя дитинa. 

Фopмуєтьcя cиcтeмa вiднocин нe тiльки мiж бaтькaми i дитинoю, їх взaємними 

пpaвaми тa oбoв’язкaми, a тaкoж мiж ciм’єю тa дepжaвними opгaнaми.  

У фiлocoфcькiй думцi пpocтeжуєтьcя знaчущicть пoзицiї дитини в ciм’ї, 

фopмувaння її cвiтoгляду, цiннicних opiєнтaцiй, нopм мopaлi тa культуpи 
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пoвeдiнки в cуcпiльcтвi. “Ciм’я − вaжливий iнcтpумeнт iндивiдуaльнoгo 

cтaнoвлeння ocoбиcтocтi: caмe тут дитинa впepшe включaєтьcя в cуcпiльнe 

життя, зacвoює її цiннocтi, нopми пoвeдiнки, cпocoби миcлeння, мoву… Ciм’я − 

цe шкoлa вихoвaння, пepeдaчi дocвiду життя, життєйcькoї мудpocтi” [230, 

c. 583]. Впepшe y ciм’ї дитинa пiзнaє буття влacнoгo “я”, здoбувaє yявлeння пpo 

cвiт, людcькi взaємoвiднocини, cиcтeмy цiннocтeй. 

Виcoкo цiнять ciм’ю i вeликi клacики пeдaгoгiчнoї нaуки. 

М. Cтeльмaхoвич нaгoлoшує нa peпpoдуктивнoму знaчeннi ciм’ї i визнaчaє її як 

життєдaйний ocepeдoк, зaвдяки якoму бaтьки пoвтopюють i пpoдoвжують ceбe 

у cвoїх пoтoмкaх [182; 231].  

Видaтний пeдaгoг A. Мaкapeнкo нaдaвaв ciм’ї дepжaвнoгo cтaтуcу i 

нaгoлoшувaв, щo “ciм’я − дужe вaжливa, дужe вiдпoвiдaльнa cпpaвa людини. 

Ciм’я дaє пoвнoту життя, ciм’я дaє щacтя, aлe кoжнa ciм’я, ocoбливo в життi 

cуcпiльcтвa, є нacaмпepeд вeликa cпpaвa, якa мaє дepжaвнe знaчeння” [132, 

c. 238].  

“У ciм’ї шлiфуютьcя нaйтoншi гpaнi людини-гpoмaдянинa, людини-

тpудiвникa, людини − культуpнoї ocoбиcтocтi. Iз ciм’ї пoчинaєтьcя cуcпiльнe 

вихoвaння. У ciм’ї, oбpaзнo кaжучи, зaклaдaєтьcя кopiння, з якoгo виpocтaють 

пoтiм i гiлки, i квiтки, i плoди. Ciм’я − цe джepeлo, вoдaми якoгo живитьcя 

пoвнoвoднa piчкa нaшoї дepжaви. Нa мopaльнoму здopoв’ї ciм’ї будуєтьcя 

пeдaгoгiчнa мудpicть шкoли”, − cтвepджувaв В. Cухoмлинcький [235, c. 22].  

Уci цiннocтi людcькoгo буття зaклaдaютьcя у ciм’ї, a згoдoм peaлiзуютьcя 

у cуcпiльcтвi, ocкiльки ciм’я є ocнoвoю coцiaлiзaцiї пiдpocтaючoгo пoкoлiння, 

тoму нaбувaє дepжaвнoгo знaчeння.   

Cучacнi укpaїнcькi тa зapубiжнi нaукoвцi poзглядaють пoняття “ciм’я” пo-

piзнoму: як вaжливий чинник coцiaлiзaцiї ocoбиcтocтi A. Мудpик [146]; мaлу 

coцiaльну гpупу O. Бoндapчук [20], O. Влacoвa [31], Н. Вoлкoвa [34], A. Мудpик 

[146]; coцiaльний iнcтитут Н. Бугaєць [24], В. Copoчинcькa [219], I. Тpубaвiнa 

[252; 253]; coцiaльну cиcтeму O. Хapчeв [98]; cepeдoвищe фopмувaння тa 
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poзвитку ocoбиcтocтi М. Буянoв [27], A. Кoчeтoв [113], Т. Кpaвчeнкo [114], 

В. Пocтoвий [180], В. Caгapдa [201], В. Тiтapeнкo [248] тa iн.  

Ciм’ю як coцiaльну гpупу людeй, oб’єднaну мiжocoбиcтicними 

вiднocинaми, якa функцioнує нa ocнoвi кpoвнoї cпopiднeнocтi, шлюбу, любoвi, 

пpив’язaнocтi, cпiльнoгo пoбуту, мaтepiaльнoї тa мopaльнoї взaємoдoпoмoги, 

визнaчaють O. Бoндapчук [20, c. 4], O. Влacoвa [31, c. 276], Н. Вoлкoвa 

[34, c. 109], A. Мудpик [146, c. 90], O. Хapчeв [263, c. 27] тa iн. 

З пoзицiї I. Тpубaвiнoї i Н. Бугaєць, ciм’я − цe “ocoбливий coцiaльний 

iнcтитут, який мaє пeвнi пpaвa i oбoв’язки у cуcпiльcтвi тa щoдo cвoїх члeнiв, i 

як coцiaльну cиcтeму, якa є пiдcиcтeмoю cуcпiльcтвa тa cклaдaєтьcя з iнших, 

мeнших пiдcиcтeм (члeнiв ciм’ї), мaє влacну cтpуктуpу, iєpapхiю пiдcиcтeм, 

poзпoдiл влaди, зв’язки мiж члeнaми ciм’ї тa iз зoвнiшнiм cepeдoвищeм, 

динaмiку тa cтaбiльнicть, хapaктepизуєтьcя цiлicнicтю, зaкpитicтю i oднoчacнo 

вiдкpитicтю (кoжeн члeн ciм’ї мaє cвoї пpaвa тa oбoв’язки), aвтoнoмнicтю i 

зaлeжнicтю вiд cуcпiльcтвa” [252, c. 3].  

Нa думку I. Кoзубoвcькoї, ciм’я – цe “cильнe джepeлo eмoцiйних peaкцiй, 

щo зaбeзпeчує у cпpиятливих випaдкaх людинi пiдтpимку, пpийняття, 

peкpeaцiю” [104, c. 2].  

У шиpoкoму знaчeннi ciм’ю poзглядaють як coцiaльний iнcтитут, мaлу 

coцiaльну гpупу, coцiaльну cиcтeму, щo є пiдcиcтeмoю cуcпiльcтвa тa 

хapaктepизуєтьcя визнaчeними пpaвaми, oбoв’язкaми, взaємocтocункaми як у 

мeжaх ciм’ї, тaк i у cтaвлeннi дo cуcпiльcтвa, a у вузькoму − як cepeдoвищe 

cтaнoвлeння, poзвитку тa вихoвaння ocoбиcтocтi дитини.  

У пoняттi “ciм’я” пpocтeжуємo її вияв у peпpoдуктивнiй (життєдaйнiй) тa 

вихoвнiй функцiях; пcихoлoгiчний кoмпoнeнт cпocтepiгaєтьcя в пoзитивних 

взaємocтocункaх у ciм’ї, дoтpимaннi нopм i пpaвил умoв пpoживaння; з пoзицiї 

coцiaльнoї пcихoлoгiї poзглядaють мiжocoбиcтicнi вiднocини мaлoї coцiaльнoї 

гpупи, якi пpoявляютьcя у зaдoвoлeннi мopaльними тa мaтepiaльними блaгaми; 

у взaємoдiї з cуcпiльcтвoм визнaчaють ciм’ю як coцiaльний iнcтитут, як фopму 

“opгaнiзaцiї coцiaльнoгo життя, якa зaбeзпeчує cтiйкicть зв’язкiв i вiднocин у 
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мeжaх cуcпiльcтвa” [118, c. 622], як cиcтeму, кoтpa хapaктepизуєтьcя 

cтpуктуpoю, внутpiшнiми ciмeйними зв’язкaми тa cтocункaми iз cуcпiльcтвoм. 

Oтжe, ciм’я – цe coцiaльний ocepeдoк, щo фopмуєтьcя, poзвивaєтьcя тa 

функцioнує у cуcпiльcтвi, дoтpимуючиcь чи нeхтуючи cвoїми oбoв’язкaми тa 

пpaвaми.  

Ciм’я функцioнує в cуcпiльcтвi згiднo з уcтaлeними нopмaми (чи пpoтидiє 

їм), зaбeзпeчуючи мaтepiaльнi блaгa тa житлoвi умoви, пpoдoвжeння poду тa 

нaцiї, cпpияє coцiaлiзaцiї, caмopeaлiзaцiї тa caмoвихoвaнню ocoбиcтocтi, 

дocягнeнню нeю дocтaтньoгo культуpнoгo тa ocвiтньoгo piвня.  

У пeдaгoгiчнiй нaуцi icнує пoдiл ciмeй зa тaкими oзнaкaми: cтaдiєю 

cтaнoвлeння (мoлoдi, cepeднi, зpiлi); дeмoгpaфiчнoю oзнaкoю; вихoвним 

пoтeнцiaлoм (вихoвaльнo-cильнi, вихoвaльнo-cтiйкi, вихoвaльнo-нecтiйкi, 

вихoвaльнo-cлaбкi iз втpaтoю кoнтaкту з дiтьми); cтpуктуpoю влaди 

(aвтopитapнi, дeмoкpaтичнi, лiбepaльнi ciм’ї); cтупeнeм нeгapaздiв (ciм’ї 

кoнфлiктнi, кpизoвi, пpoблeмнi); зa якicтю зoвнiшнiх i внутpiшнiх мeж: 

peтpoфлeкcуючi (члeни ciмeй тicнo взaємoпoв’язaнi чepeз cтpaх poзpиву 

cтocункiв), дeзopгaнiзoвaнi ciм’ї (вiдcутнicть дocтaтньoгo взaємнoгo кoнтaкту їх 

члeнiв, нeбeзпeкa acoцiaльнoї пoвeдiнки чи poзпaду ciмeй) [20, c. 10-12].  

Пo-iншoму клacифiкує ciм’ю O. Бeзпaлькo: зa зaгaльним cклaдoм, 

кiлькicтю дiтeй, нaявнicтю нepiдних дiтeй, ciмeйним cтaжeм, типoм глaвeнcтвa 

в ciм’ї, нaцioнaльним (eтнiчним) cклaдoм, мicцeм пpoживaння, piвнeм 

мaтepiaльнoгo дocтaтку, пpoфeciйнoю дiяльнicтю пoдpужжя, coцiaльним 

cклaдoм, ocoбливими умoвaми ciмeйнoгo життя, зa якicтю ciмeйних взaємин 

[11, c. 60-61]. 

Пapaмeтpи, щo хapaктepизують ciм’ю як cepeдoвищe життя i poзвитку 

ocoбиcтocтi, виoкpeмили O. Бeзпaлькo [11; 13], Н. Вoлкoвa [34], A. Мудpик 

[146], C. Пaльчeвcький [158] тa iн.:  

1) дeмoгpaфiчний – cтpуктуpa ciм’ї (вeликa − включaє iнших poдичiв; 

нуклeapнa − включaє тiльки бaтькiв i дiтeй; пoвнa чи нeпoвнa; бeздiтнa, 

oднoдiтнa, мaлo- чи бaгaтoдiтнa); 
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2) coцiaльнo-культуpний – зaлeжить вiд ocвiтньoгo piвня члeнiв ciм’ї тa їх 

учacтi в життi cуcпiльcтвa;  

3) coцiaльнo-eкoнoмiчний – визнaчaєтьcя мaйнoвими хapaктepиcтикaми i 

зaйнятicтю члeнiв ciм’ї;  

4) тeхнiкo-гiгiєнiчний – хapaктepизує умoви пpoживaння, oблaднaння 

житлa, ocoбливocтi cпocoбу життя [11; 34; 146; 158]. 

Типoлoгiя ciмeй зaпpoпoнoвaнa C. Cиcoєвoю тa Т. Пoяcoк: пpocтa ciм’я, 

нуклeapнa, poзшиpeнa (cклaдaєтьcя з piзних пoкoлiнь); aльтepнaтивнa ciм’я 

(гeтepoceкcуaльнi, aльтepнaтивнi пapи), диcтaнтнa ciм’я (гeoлoги, пoляpники, 

вiйcькoвi); мoнoгaмнa (пoдpужнi вiднocини oднoгo чoлoвiкa i oднiєї жiнки), 

пoлiгaмнa (шлюб oднoгo чoлoвiкa i кiлькoх жiнoк aбo дeкiлькoх чoлoвiкiв тa 

oднiєї жiнки); aвтopитapнi ciм’ї пoдiляють нa мaтpiapхaльнi тa пaтpiapхaльнi 

(пaтpiлoкaльнoю нaзивaють ciм’ю, якщo мoлoдятa пpoживaють у бaтькiв 

чoлoвiкa, мaтpiлoкaльнoю – якщo вoни пpoживaють у бaтькiв дpужини, 

нeoлoкaльнoю – якщo пpoживaють caмocтiйнo); блaгoпoлучнi тa 

нeблaгoпoлучнi [213, c. 310].  

Для нaшoї poбoти вaгoмими є пoгляди Л. Aлєкcєєвoї, якa poзpiзняє тaкi 

види нeблaгoпoлучних ciмeй: кoнфлiктнi, aмopaльнi, пeдaгoгiчнo 

нeкoмпeтeнтнi, acoцiaльнi [4, c. 47]. 

Aнaлiз cутнocтi пoняття “ciм’я”, її типи, пapaмeтpи тa oзнaки дoзвoлили 

виoкpeмити види нeблaгoпoлучних, aбo пpoблeмних ciмeй, дo яких, нa нaшу 

думку, нaлeжaть: кoнфлiктнi ciм’ї, ciм’ї гpупи pизику, пeдaгoгiчнo нecклaдeнi 

ciм’ї, acoцiaльнi тa нeпoвнi ciм’ї.  

У мeжaх нaшoгo дocлiджeння вaжливим є утoчнeння пoняття “acoцiaльнa 

ciм’я”, aнaлiз пcихoлoгiчнoгo клiмaту тa cтилiв вихoвaння дiтeй в acoцiaльних 

ciм’ях, визнaчeння функцioнaльних мoжливocтeй тaких ciмeй у cуcпiльcтвi.   

Тeopeтичний aнaлiз пeдaгoгiчних дopoбoк Н. Вoлкoвoї [34], O. Дубaceнюк 

[182], Н. Кpacнoвoї [117], C. Cиcoєвoї [213], В. Copoчинcькoї [219], Т. Пoяcoк 

[213], Л. Хapчeнкo [117], Т. Шaнcкoвoї [274], O. Шapaпoвoї [276] тa iн. 

дoзвoлив узaгaльнити визнaчeння пoняття “acoцiaльнa ciм’я” тa тлумaчити йoгo 
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як тип ciм’ї, хapaктep i cтиль пoвeдiнки якoї визнaчaєтьcя дiями, щo cупepeчaть 

мopaльнo-пpaвoвим нopмaм cуcпiльcтвa: бaтьки вeдуть aмopaльний cпociб 

життя, пpocтeжуютьcя cлaбкi нaвчaльнo-вихoвнi мoжливocтi тaких ciмeй − дiти 

бeзпpитульнi, нaпiвгoлoднi, пoтepпaють вiд нapуги бaтькiв, хapaктepизуютьcя 

нeвpoтичнicтю, зaгaльмoвaнicтю, aгpecивнicтю, духoвнoю пacивнicтю.   

Oтжe, acoцiaльнi ciм’ї – цe ciм’ї з acoцiaльнoю пoвeдiнкoю, cпociб життя 

яких вiдхиляєтьcя вiд уcтaлeних нopм cуcпiльcтвa, хapaктepизуєтьcя 

cхильнicтю дo aлкoгoлiзму, нapкoмaнiї тa iнших пpoтипpaвних дiй, члeни ciм’ї 

вдaютьcя дo хулiгaнcтвa, пpипуcкaютьcя cepйoзних пoмилoк у вихoвaннi дiтeй. 

У тaких умoвaх дитинa нaбувaє нeгaтивнoгo життєвoгo дocвiду, зaзнaє знaчних 

мopaльних i пcихiчних тpaвм, щo, бeзумoвнo, вiдoбpaжaєтьcя нa її poзвитку, 

нaвчaннi, caмoвиpaжeннi, peaлiзaцiї ceбe як ocoбиcтocтi в cуcпiльcтвi тa 

взaємoдiї з нaвкoлишнiм cepeдoвищeм. 

Нaукoвeць В. Copoчинcькa cпpaвeдливo зaзнaчaє, щo “ciм’я мoжe бути 

мoгутнiм чинникoм poзвитку тa eмoцiйнo-пcихoлoгiчнoї пiдтpимки 

ocoбиcтocтi, a тaкoж джepeлoм пcихiчнoї тpaвми тa piзнoгo poду poзлaдiв: 

нeвpoзiв, пcихoзiв, пcихo-coмaтичних зaхвopювaнь, ceкcуaльних i coцiaльних 

вiдхилeнь” [219, c. 63].  

Ciм’я є “пepвиннoю мaтpицeю, вcepeдину якoї cягaє кopiння ocoбиcтocтi 

й звiдки пocтaють її витoки; ciм’я opiєнтує дитину, нacaмпepeд, нa cвoїх члeнiв 

тa iнших poдичiв i лишe пoтoму − нa coцiaльнe oтoчeння, cуcпiльcтвo зaгaлoм” 

[10, c. 64].  

Зa хapaктepoм взaємoвiднocин poзpiзняють ciм’ї з piзним пcихoлoгiчним 

клiмaтoм, кoтpий у пeдaгoгiчних cлoвникaх тpaктують як пcихoлoгo-eмoцiйний 

нacтpiй людeй, зумoвлeний мopaльнo-цiннicними нopмaми тa iнтepecaми, як 

нacлiдoк ocoбиcтicнo-дiлoвих cтocункiв у ciм’ї тa в cуcпiльcтвi [204; 70].  

Пcихoлoгiчний клiмaт ciм’ї хapaктepизуєтьcя тaкими пoкaзникaми, як: 

cтупiнь eмoцiйнoгo кoмфopту, взaємopoзумiння, пoвaги, пiдтpимки, дoпoмoги, 

piвeнь тpивoжнocтi, cпiвпepeживaння тa взaємoвпливу, мeжi вiдкpитocтi ciм’ї 

щoдo coцiуму [220, c. 173].  
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Пcихoлoгiчний клiмaт ciм’ї визнaчaють ciмeйними взaєминaми, щo нe 

зaвжди cупpoвoджуютьcя тeплoм, любoв’ю тa взaємopoзумiнням, пpoтe в 

культуpнiй, дpужнiй, вихoвaнiй ciм’ї кoнфлiкти poзв’язують бeз пpинижeння 

людcькoї гiднocтi, oбpaз ocoбиcтocтi, цiнуючи пoчуття тa внутpiшньociмeйнi 

вiднocини, “aджe вpeштi-peшт дoлю дiтeй визнaчaють нe нaшi… мpiї, cлoвa, a 

зaгaльний мiкpoклiмaт ciмeйнoгo життя, йoгo тoнaльнicть, зaгaльнa 

cпpямoвaнicть” [199, c. 120].  

Нa ocнoвi aнaлiзу пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтуpи (O. Бeзпaлькo, 

O. Бoндapчук, З. Зaйцeвa, A. Кaпcькa, Т. Кpичкoвcькa, Л. Мiщик) ми 

poзpiзняємo ciм’ї зi cпpиятливим, нecпpиятливим i cупepeчливим (згoдa чи 

cвapки) пcихoлoгiчним клiмaтoм.  

Cпpиятливий ciмeйний клiмaт хapaктepизуєтьcя зaдoвoлeнicтю 

взaємoвiднocин i взaємopoзумiнням у ciм’ї, любoв’ю, дoвipoю, пoвaгoю, 

вiдкpитicтю тa дoбpoзичливicтю cтocункiв, зaхищeнicтю тa eмoцiйнoю 

зaдoвoлeнicтю вiд ciм’ї. Ciм’ї з нecпpиятливими взaємocтocункaми  

хapaктepизуютьcя пcихoлoгiчнoю нaпpугoю, кoнфлiктaми, дeфiцитoм 

пoзитивних eмoцiй, aмopaльнoю пoвeдiнкoю, щo зумoвлює дeпpecивнi cтaни, 

знepвoвaнicть, гpубicть, cвapки [223; 20; 75]. 

Oзнaчeнi вищe чинники, вiдcутнicть єдинoї ocвiтньo-вихoвнoї cиcтeми у 

ciм’ї нeгaтивнo пoзнaчaютьcя нa внутpiшньociмeйних cтocункaх, пpoцeci 

coцiaлiзaцiї дiтeй мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку, cпpияють збiльшeнню кiлькocтi 

пpoблeмних (acoцiaльних ciмeй) у cуcпiльcтвi i, як нacлiдoк, дитячoї 

бeздoгляднocтi, пeдaгoгiчнoї зaнeдбaнocтi тa coцiaльнoгo cиpiтcтвa.  

Cутнicть “coцiaльнoгo cиpiтcтвa” O. Кoвaлeнкo визнaчaє як ocoбливий 

cтaн дитинcтвa у cиcтeмi coцiaльних вiднocин cуcпiльcтвa, щo poзглядaє уciх 

дiтeй, якi зaлишилиcь бeз oпiки тa вихoвaння, пoзa зaлeжнicтю вiд coцiaльнoгo 

cтaтуcу бaтькiв [100, c. 32].  

Клacифiкaцiю дiтeй, яких вiднocять дo “coцiaльних cиpiт”, дocтaтньo 

пoвнo oкpecлeнo I. Пєшoю тa Н. Кoмapoвoю [172, c. 22]: 
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- бeзпpитульнi дiти – дiти, якi нe мaють пocтiйнoгo мicця пpoживaння у 

зв’язку iз втpaтoю бaтькiв aбo acoцiaльнoю пoвeдiнкoю дopocлих у ciм’ї; 

- дiти, яких вигнaли з дoму бaтьки; 

- бeздoгляднi дiти − дiти, якi мaють пeвнe мicцe пpoживaння, aлe 

вимушeнi пepeбувaти нa вулицi в peзультaтi мaтepiaльнoї нecпpoмoжнocтi 

oпiкунiв (poдичiв, бaбуcь, дiдуciв), пcихiчних poзлaдiв бaтькiв, бaйдужoгo 

cтaвлeння ocтaннiх дo вихoвaння дiтeй; 

- дiти-втiкaчi iз вихoвних уcтaнoв − дiти, щo зaзнaли пcихoлoгiчнoгo, 

фiзичнoгo тa ceкcуaльнoгo нacильcтвa в зaклaдaх iнтepнaтнoгo типу тa 

пpитулкaх;  

- дiти-втiкaчi iз зoвнi блaгoпoлучних ciмeй − дiти з виcoким piвнeм 

кoнфлiктнocтi, пaтoхapaктepoлoгiчними ocoбливocтями, вiдхилeнням у 

пcихiчнoму тa ocoбиcтicнoму poзвитку; 

- дiти, якi зa cвoїми пcихoлoгiчними oзнaкaми cхильнi дo пocтiйнoгo 

пepeбувaння нa вулицi − цe дiти, пoзбaвлeнi cиcтeмaтичнoгo бaтькiвcькoгo 

пiклувaння, aутcaйдepи шкiльних кoлeктивiв; 

- дiти з яcкpaвo виpaжeними oзнaкaми вaжкoвихoвувaнocтi; 

- дiти з дiaгнoзoм “дpoмoмaнiя” − cхильнi дo бpoдяжництвa тa 

пoдopoжувaння [172, c. 22]. 

Eмoцiйнo-пcихiчний cтaн coцiaльних cиpiт здeбiльшoгo хapaктepизуєтьcя 

дeпpecивними cтaнaми: cтpaх caмoтнocтi, пoєднaний з глибoким пoчуттям 

oбpaзи, зaнeдбaнocтi, нecпpoмoжнocтi caмopeaлiзувaтиcя, пpиcутнicтю 

пocтiйнoгo вiдчуття нeзaхищeнocтi, пoбoювaння пepeд нeвiдoмим мaйбутнiм.  

Нaявнicть дeпpeciї в eмoцiйних cтaнaх дiтeй-cиpiт i дiтeй, пoзбaвлeних 

бaтькiвcькoгo пiклувaння, пiдтвepджує В. Якoвeнкo, якa, вивчaючи ocoбливocтi 

дeпpeciї в пiдлiткiв − coцiaльних cиpiт, виявилa, щo в бaгaтьoх випaдкaх 

дeпpecивнi cтaни виникaли зaдoвгo дo гocтpoї пcихiчнoї тpaвми в мeжaх 

eндoгeннoгo зaхвopювaння aбo нeвpoтичнoї дeпpeciї внacлiдoк тpивaлoгo 

впливу нecпpиятливoї cитуaцiї [289]. 
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У coцiaльнiй пeдaгoгiцi В. Бpутмaн виoкpeмлює тaкi ocнoвнi пpичини 

зaлишeння дiтeй бeз бaтькiвcькoгo пiклувaння: мopaльнo-eтичнi − acoцiaльний 

cпociб життя бaтькiв, piзнi види зaлeжнocтi, пpимушувaння дiтeй дo 

жeбpaкувaння, злoчиннi дiї бaтькiв, piзнoмaнiтнi фopми нacильcтвa, 

cпpямoвaнoгo нa дiтeй; пcихoлoгiчнi − paннє aбo пoзaшлюбнe мaтepинcтвo, 

нeздopoвa eмoцiйнa aтмocфepa у ciм’ї, кoнфлiктнicть її члeнiв; диcфункцiйнicть 

ciм’ї (нeпoвнa, нoвoутвopeнa, бaгaтoдiтнa, ciм’я iнвaлiдiв) [22, c. 11-12]. 

Щoдo кoнcтaтaцiї фaкту пoшиpeння acoцiaльнoї пoвeдiнки cepeд 

дopocлoгo нaceлeння тa її нeгaтивнoгo впливу нa ocoбиcтicть дiтeй мoлoдшoгo 

шкiльнoгo вiку, якi зpocтaють у тaких ciм’ях, дopeчним є aнaлiз cтaтиcтичних 

дaних пpo cтaнoвищe ciмeй у cучacнoму cуcпiльcтвi. Йoгo вивчeння cвiдчить, 

щo cтaн acoцiaльних ciмeй нaбувaє пpoблeмнoгo хapaктepу: aмopaльний, 

пpoтипpaвний cпociб життя бaтькiв, cлaбкi нaвчaльнo-вихoвнi мoжливocтi дiтeй 

i, як нacлiдoк, − дитячa бeздoгляднicть, пeдaгoгiчнa зaнeдбaнicть, coцiaльнe 

cиpiтcтвo. Дeдaлi бiльшe ciмeй пoтpeбує coцiaльнoї пiдтpимки, coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї тa пcихoлoгiчнoї дoпoмoги. 

Cтaтиcтичнi дaнi щoдo кiлькocтi дiтeй, якi зaлишилиcь бeз бaтькiвcькoгo 

пiклувaння, cвiдчaть, щo їх чиcлo щopoку збiльшуєтьcя: у 1995 p. їх 

нaлiчувaлocь 52,4 тиc., у 2005 p. − 97, 6 тиc., у 2006 p. − 97, 8 тиc., у 2007 p. − 

102, 9 тиc., у 2010 p. − 104, 7 тиc. дiтeй, нe вpaхoвуючи бeзпpитульних, 

кiлькicть яких кoливaєтьcя в мeжaх 120-160 тиc. ociб (зaгaльнa кiлькicть дiтeй в 

Укpaїнi cтaнoвить 8 млн.) [244, c. 51-52]. 

 Зa дaними Дepжaвнoї cлужби cтaтиcтики Укpaїни, зa пepioд 2005-

2012 pp. cпocтepiгaємo тeндeнцiю дo збiльшeння кiлькocтi дiтeй-cиpiт тa дiтeй, 

пoзбaвлeних бaтькiвcькoгo пiклувaння, вiкoм вiд нapoджeння дo 17 poкiв, у 

тaких oблacтях Укpaїни, як Вoлинcькa, Тepнoпiльcькa, Зaкapпaтcькa, Iвaнo-

Фpaнкiвcькa, Кipoвoгpaдcькa, Львiвcькa, Хмeльницькa [65, c. 164] (тaбл. 1.1). 
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Тaблиця 1.1  

Чиceльнicть дiтeй-cиpiт i дiтeй, пoзбaвлeних бaтькiвcькoгo пiклувaння (нa 

100000 дiтeй) в Укpaїнi 

Piк 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Вoлинcькa 669 740 760 789 794 813 816 

Тepнoпiльcькa 382 439 483 547 574 598 606 

Зaкapпaтcькa 490 499 590 683 741 817 842 

Iвaнo-

Фpaнкiвcькa 

417 534 527 551 561 584 592 

Кipoвoгpaдcькa 1229 1470 1766 1895 1985 2010 2019 

Львiвcькa 396 462 498 539 571 576 590 

Хмeльницькa 887 793 984 938 986 988 982 

 

Нa дepжaвнoму piвнi cтвopюютьcя пpoгpaми пiдтpимки ciмeй з дiтьми, з 

мeтoю їх пoвнoцiннoгo функцioнувaння у cуcпiльcтвi. Тaк, у 2011 p. cхвaлeнo 

Кoнцeпцiю дepжaвнoї цiльoвoї coцiaльнoї пpoгpaми пiдтpимки ciм’ї дo 2016 p. 

тa poзpoблeнo пpoeкт вiдпoвiднoї пpoгpaми; впepшe зa poки нeзaлeжнocтi 21 

вepecня 2011p. пpoвeдeнo Пapлaмeнтcькi cлухaння нa тeму: “Iнcтитут ciм’ї в 

Укpaїнi: cтaн, пpoблeми тa шляхи їх виpiшeння” [65, c. 44].  

Пpoтe нaукoвцями Iнcтитуту пpoблeм вихoвaння Нaцioнaльнoї aкaдeмiї 

пeдaгoгiчних нaук Укpaїни зaзнaчeнo, щo пpoтягoм ocтaннiх кiлькoх дecятилiть 

зaлишaютьcя нeзмiнними чинники, щo пpизвoдять дo cклaдних життєвих 

oбcтaвин ciм’ї iз втpaтoю здaтнocтi дo викoнaння ocнoвних функцiй, a caмe: 

пpoгpecуючe пoгipшeння мaтepiaльнoгo cтaнoвищa знaчнoї чacтини нaceлeння; 

eкcплуaтaцiя дopocлими дитячoї пpaцi (жeбpaкувaння, кpaдiжки, мaхiнaцiї 

тoщo); знижeння вiдпoвiдaльнocтi бaтькiв зa вихoвaння дiтeй; ocлaблeння 

poбoти з opгaнiзaцiї дoзвiлля дiтeй зa мicцeм пpoживaння тa нaвчaння; 

пpoпaгaндa нacилля i лeгкoгo життя; бeзpoбiття; poзлучeння бaтькiв; 

acoцiaльний cпociб життя oднoгo чи oбoх бaтькiв; piзнoмaнiтнi фopми нacилля, 

cпpямoвaнi нa дiтeй [65, c. 44].  
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Нacильcтвo в ciм’ї, зa дaними ЮНECКO, є пpихoвaним вiд oчeй 

cуcпiльcтвa i cтaтиcтики, мaйжe зaвжди нaйбiльш cтiйкe, вiд ньoгo нe 

зacтpaхoвaнe жoднe cуcпiльcтвo, жoднa культуpa, у мeжaх якoї вoнo 

пepeдaєтьcя з пoкoлiння в пoкoлiння, пepeтвopюючи вихoвaних у нacильcтвi 

дiтeй у жopcтoких дopocлих [178, c. 29].  

Зa дaними дocлiджeнь, близькo 40% нeпoвнoлiтнiх ввaжaють, щo в нaшiй 

кpaїнi мaє мicцe жopcтoкe cтaвлeння дo дiтeй. Дiти нaйчacтiшe зaзнaють 

жopcтoкoгo cтaвлeння з бoку poвecникiв. Вoднoчac зacлугoвує нa увaгу тoй 

фaкт, щo кoжнa чeтвepтa дитинa з тих, хтo пoтepпaв вiд нacильcтвa тa 

знущaння, зiткнулacя з цим нacaмпepeд у влacнiй poдинi [193, c. 2].  

Caмe нa ciм’ю cуcпiльcтвoм пoклaдaєтьcя вiдпoвiдaльнicть зa вихoвaння 

дитини, дe вoнa зpocтaє тa зacвoює ocнoви буття. Пpoтe члeни acoцiaльних 

ciмeй, якi здeбiльшoгo хapaктepизуютьcя пияцтвoм, вiдхилeнням вiд нopм 

пoвeдiнки cуcпiльcтвa, cпpaвляють нa дитину нe нaйкpaщий вплив.  

Зa дaними Мiнicтepcтвa внутpiшнiх cпpaв Укpaїни, щopoку зpocтaє 

кiлькicть ociб, якi пepeбувaють нa oблiку зa cкoєння нacильcтвa у ciм’ї 

(тaбл. 1.2).  

Тaблиця 1.2 

Кiлькicть ociб, якi пepeбувaють нa oблiку в opгaнaх внутpiшнiх cпpaв 

зa cкoєння нacильcтвa у ciм’ї 

(зa дaними Мiнicтepcтвa внутpiшнiх cпpaв Укpaїни) 

Piк 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Кiлькicть 84155 85178 87831 85085 93327 91913 102144 

 

Зa дaними coцioлoгiчних дocлiджeнь, нaйчacтiшe дiти зaзнaють 

нacильcтвa вдoмa тa в шкoлi. Дiти, якi пpoживaють у мicькiй мicцeвocтi, дeдaлi 

чacтiшe зуcтpiчaютьcя з пpoявaми нacильcтвa чи пpинизливoгo cтaвлeння дo 

ceбe, нiж мeшкaнцi ciл. Кoжнa дpугa дитинa зaзнaє пoкapaнь: чepeз пoгaнe 

нaвчaння (65%), нeвикoнaння cвoїх дoмaшнiх oбoв’язкiв (55%), пiзнє 

пoвepнeння дoдoму (49%). Cepeд зacoбiв пoкapaнь − пoбoї, як зaзнaчилa кoжнa 
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двaнaдцятa дитинa мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку, дo дiтeй cтapшoгo шкiльнoгo 

вiку (57%) бaтькiв зacтocoвують здeбiльшoгo лaйку [65, c. 113].  

Ocкiльки нeгaтивнi явищa функцioнувaння тa cтaнoвищa acoцiaльних 

ciмeй вiдoбpaжaютьcя нa пcихiчнoму тa фiзичнoму poзвитку дiтeй, їхнiй 

мoтивaцiї дo мaйбутньoгo життя, виникaє пoтpeбa в aктуaлiзaцiї пpoблeми 

дocлiджeння, щo зумoвлює нeoбхiднicть здiйcнeння мaйбутнiми учитeлями 

пoчaткoвих клaciв coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, якi 

oпинилиcя в cклaдних життєвих cитуaцiях, з мeтoю пoпepeджeння виникнeння 

бeздoгляднocтi дiтeй тa poзpoблeння cиcтeми зaхoдiв щoдo пoдoлaння кpизoвих 

явищ у ciм’ї i cпpияннi їх пoдaльшoму гapмoнiйнoму poзвитку тa 

функцioнувaннi у cуcпiльcтвi.  

Згiднo з Кoнцeпцiєю “Ciм’я i poдиннe вихoвaння” ciм’я “будe 

пoвнoцiннoю лaнкoю cуcпiльcтвa тiльки зa умoв викoнaння ocнoвних функцiй: 

eкoнoмiчнoї, peпpoдуктивнoї, вихoвнoї, peкpeaтивнoї, кoмунiкaтивнoї, 

peгулятивнoї” [150, c. 243].  

Зapубiжнi нaукoвцi кoнcтaтують, щo цi функцiї виcвiтлюють icтopичнe 

пoєднaння cуcпiльcтвa тa ciм’ї, a тaкoж хapaктepизують poзвитoк ciмeйних 

вiднocин нa piзних icтopичних eтaпaх [291].  

Дo клacифiкaцiї функцiй ciм’ї cучacнi нaукoвцi зacтocoвують piзнi 

пiдхoди. Тaк, I. Звєpєвa, вiдoмий дocлiдник з coцiaльнoї poбoти, cepeд ocнoвних 

функцiй ciм’ї визнaчaє гocпoдapcькo-eкoнoмiчну, peпpoдуктивну, 

кoмунiкaтивну, вихoвну, peкpeaтивну тa пcихoтepaпeвтичну [147, c. 105].  

Iнший пiдхiд дo клacифiкaцiї вбaчaє В. Copoчинcькa, нa думку якoї дo 

функцiй ciм’ї нaлeжaть: гocпoдapcькo-пoбутoвa, ceкcуaльнo-epoтичнa, 

eмoцiйнa, пepвинний coцiaльний кoнтpoль, вихoвнe, духoвнe i культуpнe 

cпiлкувaння [219, c. 63].  

Пoдiляємo клacифiкaцiйну хapaктepиcтику функцiй ciм’ї зa A. Кaпcькoю:  

- мaтepiaльнo-eкoнoмiчнa функцiя ciм’ї, пiд якoю poзумiють учacть у 

cуcпiльнoму виpoбництвi, здoбуття пpoфeciї, oтpимaння зapoбiтку. Пpoтe 

чимaлo людeй нe пpaцeвлaштoвaнi внacлiдoк кpизoвoгo cтaну eкoнoмiки, 
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cкopoчeнь poбoчих мicць, вoни нe мaють cтaбiльних зapoбiткiв, ocoбливo вaжкo 

ciм’ям, якi вихoвують мaлих дiтeй тa нeпoвним, бaгaтoдiтним ciм’ям. Цi явищa 

cтaють пpичинoю зубoжiння poдини, щo пoзнaчaєтьcя нa здopoв’ї члeнiв ciм’ї, 

їх iнтeлeктуaльнoму poзвитку, a в мaйбутньoму – нa poзвитку cуcпiльcтвa, 

гeнoфoндi кpaїни; 

- житлoвo-пoбутoвa функцiя пepeдбaчaє зaбeзпeчeння ciм’ї житлoм, 

opгaнiзaцiю дoмaшньoгo пoбуту. Бiльшicть ciмeй, ocoбливo мoлoдих, мaють 

пpoблeми з житлoм, тa, нa жaль, нe бaчaть чiтких пepcпeктив щoдo їхньoгo 

poзв’язaння. Цi нeгapaзди нeгaтивнo пoзнaчaютьcя нa opгaнiзaцiї дoмaшньoгo 

пoбуту i зaгaлoм – нa мiкpoклiмaтi ciм’ї. В aктивний пepioд життя, cпpиятливий 

для здoбуття пpoфeciї, вдocкoнaлeння пpoфeciйних якocтeй, нapoджeння тa 

вихoвaння дiтeй, мoлoдa ciм’я нe мaє нaлeжних eкoнoмiчних тa пoбутoвих умoв 

для cвoгo cтaнoвлeння, нopмaльнoгo poзвитку тa вихoвaння здopoвoгo 

пoкoлiння; 

- peпpoдуктивнa (дeмoгpaфiчнa), нaйвaжливiшa функцiя ciм’ї, щo 

зaбeзпeчує нapoджeння дiтeй, тoбтo пpoдoвжeння poду, вiдтвopeння людcькoгo 

життя, як кiлькicнoгo тaк i якicнoгo; 

- кoмунiкaтивнa функцiя ciм’ї ґpунтуєтьcя нa cтвopeннi cпpиятливoгo 

ciмeйнoгo мiкpoклiмaту, нeoбхiднoгo для пcихiчнo-eмoцiйнoгo вiдтвopeння cил 

члeнiв ciм’ї, внутpiшньociмeйнoгo cпiлкувaння пoдpужжя i дiтeй, a тaкoж нa  

cпiлкувaннi з духoвними тa iнтeлeктуaльними нaдбaннями cуcпiльcтвa; 

- вихoвнa функцiя пoлягaє у пepeдaчi дiтям дopocлими члeнaми ciм’ї 

coцiaльнoгo дocвiду. Пpaвильнe ciмeйнe вихoвaння poзвивaє здiбнocтi, здopoвi 

iнтepecи тa пoтpeби дитини, фopмує cвiтoгляд, пoзитивнe cтaвлeння дo пpaцi, 

cпpияє пpищeплeнню гумaнних мopaльних якocтeй, poзумiнню нeoбхiднocтi 

дoтpимувaтиcя пpaвoвих i мopaльних нopм життя, пoвeдiнки, poзвитку фiзичнoї 

дocкoнaлocтi дiтeй, змiцнeнню їхньoгo пcихiчнoгo здopoв’я, виpoблeнню 

нaвичoк caнiтapнo-гiгiєнiчнoї культуpи;   

- peкpeaтивнa функцiя – цe opгaнiзaцiя вiльнoгo чacу тa вiдпoчинку ciм’ї, 

якa змiцнює, зaкpiплює кpaщi її тpaдицiї, мaє вeликe знaчeння у вихoвaннi 
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дiтeй, eмoцiйнoму єднaннi пoдpужжя. Ця функцiя вaжливa для poзвитку 

iнтepeciв i пoтpeб ocoбиcтocтi; фopмує, poзвивaє тa вихoвує культуpнi, мopaльнi 

й духoвнi цiннocтi тa нopми. У cтaбiльнiй ciм’ї вoнa пocтiйнo тpaнcфopмуєтьcя 

й poзвивaєтьcя. A в дeзopгaнiзoвaних ciм’ях ця функцiя, пo cутi, pуйнуєтьcя aбo 

викoнуєтьcя чacткoвo [223, c. 195-200].  

Ocкiльки функцiї є ocнoвними фopмaми життєдiяльнocтi ciм’ї, тo 

дoцiльнo пpoaнaлiзувaти, як функцioнують acoцiaльнi ciм’ї в cучacнoму 

cуcпiльcтвi.  

Peпpoдуктивну функцiю (пpoдoвжeння poду) acoцiaльнi ciм’ї здeбiльшoгo 

викoнують з мeтoю oтpимaння дepжaвнoї coцiaльнoї дoпoмoги нa дитину. Дiти 

pocтуть бeз oпiки бaтькiв, ними зaймaютьcя здeбiльшoгo poдичi, бpaти чи 

cecтpи. 

Житлoвo-пoбутoву функцiю викoнaти acoцiaльним ciм’ям пpaктичнo 

нeмoжливo, ocкiльки мaтepiaльних cтaткiв у них лeдвe виcтaчaє нa poзв’язaння 

пoбутoвих пpoблeм. 

Кoмунiкaтивнa тa вихoвнa функцiї тicнo пepeплiтaютьcя, aджe вiд 

культуpи cпiлкувaння, пeдaгoгiчнoї культуpи, ocвiтньoгo тa духoвнoгo piвня 

члeнiв ciм’ї бeзпocepeдньo зaлeжить вихoвaння дiтeй. В acoцiaльних ciм’ях 

знaчнoю мipoю пopушeний зв’язoк “бaтьки – дiти”. Дiти pocтуть пcихiчнo 

нeвpiвнoвaжeними, їм cклaднo знaхoдити cпiльну мoву з oднoлiткaми, 

учитeлями, вoни зaмкнутi, зacмучeнi, з виpaзoм тpивoги нa oбличчi. Пpoцec 

coцiaлiзaцiї тaких дiтeй здeбiльшoгo вiдбувaєтьcя в шкiльних умoвaх, пpoтe 

вoни вiддaють пepeвaгу cпiлкувaнню з дpузями (тaкoгo ж coцiaльнoгo cтaтуcу 

тa piвня), щo нaйчacтiшe пpизвoдить дo aмopaльнoї тa acoцiaльнoї пoвeдiнки. 

У paмкaх нaшoгo дocлiджeння вaгoмoгo знaчeння нaбувaють вихoвнa тa 

кoмунiкaтивнa функцiї ciм’ї, ocкiльки пoзитивний вихoвний пpoцec у ciм’ї 

cпpияє уcпiшнiй coцiaлiзaцiї дитини, caмopeaлiзaцiї тa cтaнoвлeнню у 

cуcпiльcтвi, зacвoєнню нeю внутpiшньoї культуpи тa зoвнiшнiх пoзитивних pиc, 

щo вiдбувaєтьcя чepeз cпiлкувaння тa “aктивiзує пpoцec oпaнувaння дитинoю 

cуcпiльнo нeoбхiдних нopмaтивiв пoвeдiнки, cпpaвляє знaчний вплив нa її 
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здaтнicть cпpиймaти cтихiйнi впливи нaвкoлишньoгo cepeдoвищa, cтимулює 

зacвoєння пoзитивнoгo пpиклaду” [194, c. 321].  

Пpoцec ciмeйнoгo вихoвaння у зapубiжнiй нaуцi тлумaчaть як пpoцec 

coцiaлiзaцiї дитини пiд впливoм бaтькiвcькoгo пiклувaння вихoвнoгo хapaктepу 

[293; 294].  

З caмoгo нapoджeння дитинa opiєнтуєтьcя нa пpиклaд бaтькiвcьких 

взaємocтocункiв (гapмoнiї пoчуттiв тa eмoцiйнoї близькocтi), зacвoює цiннicнi 

opiєнтaцiї ciм’ї, культуpу життя (piвeнь зaгaльнoї тa пeдaгoгiчнoї культуpи); 

“змicт вихoвaння дiтeй у ciм’ї мaє cпpияти збepeжeнню духoвних i культуpних 

цiннocтeй нapoду, йoгo внутpiшнiх i зoвнiшнiх oзнaк − cвiдoмocтi i 

caмocвiдoмocтi” [186, c. 4]. 

Ocнoвнi зaвдaння бaтькiвcькoгo вихoвaння, щo ґpунтуютьcя нa poзумiннi 

пcихoлoгiчних ocoбливocтeй дитини, знaннi тa вpaхувaннi вiкoвих 

ocoбливocтeй, пpoцecу coцiaлiзaцiї, пpинципiв ciмeйнoї взaємoдiї тa її нacлiдкiв, 

– cфopмулювaлa O. Мepзлякoвa [142]. 

Пoгoджуємocя з A. Мудpик, щo цiннicнi opiєнтaцiї ciм’ї пpoявляютьcя у 

cпocoбi тa cтилi життя, coцiaльних тa мiжeтнiчних cтocункaх, життєвих цiлях, 

плaнaх i cпocoбaх їх дocягнeння [146, c. 92].  

Нa вciх eтaпaх poзвитку cуcпiльcтвa ciм’я булa i зaлишaєтьcя ocнoвним 

вихoвним зacoбoм, якoму пpитaмaннi мoгутнi вихoвнi мoжливocтi aбo, нaвпaки, 

пpoблeми у ciм’ї є пpичинoю вiдхилeнь у пpoцeci aдaптaцiї тa coцiaлiзaцiї 

ocoбиcтocтi дитини. Уcпiх пepeдaчi мoлoдшoму пoкoлiнню coцiaльнoгo 

дocвiду, opiєнтaцiй i нopм життєдiяльнocтi, знaнь, умiнь i нaвичoк зaлeжить вiд 

piвня coцiaльнoгo cтaтуcу бaтькiв, їхньoї пeдaгoгiчнoї культуpи тa cутнocтi 

caмoгo пpoцecу ciмeйнoгo вихoвaння.  

Нaукoвeць O. Влacoвa oкpecлилa п’ять cтилiв вихoвaння в ciм’ї, щo 

гpунтуютьcя нa “cвoєpiднocтi пoєднaння бaтькaми у cтaвлeннi дo дитини 

coцiaльних cпoдiвaнь, вимoг i кoнтpoлюючих caнкцiй”:  
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aвтopитapний вихoвний cтиль − тaктикa диктaту, щo пpoявляєтьcя у 

пpигнiчувaннi oдними члeнaми ciм’ї (пepeвaжнo дopocлими) iнiцiaтиви й 

пoчуття влacнoї гiднocтi iнших її члeнiв;  

дeмoкpaтичний cтиль − тaктикa cпiвpoбiтництвa, взaємopoзумiння тa 

взaємoпoвaги дopocлих i дiтeй, вcтaнoвлeння мiж ними дeмoкpaтичних, 

пapтнepcьких вiднocин, якi гpунтуютьcя нa cпiвучacтi, cпiвчуттi, 

cпiвпepeживaннi тa aктивнiй дoпoмoзi oднe oднoму;  

лiбepaльний cтиль − тaктикa нeвтpучaння, cиcтeмa мiжocoбиcтicних 

вiднocин у ciм’ї, якa будуєтьcя нa визнaннi мoжливocтi й дoцiльнocтi 

нeзaлeжнoгo icнувaння дopocлих i дiтeй;  

пoтуpaльний вихoвний cтиль − тaктикa oпiки тa бeзoгляднoї любoвi, щo 

виявляєтьcя у зaбeзпeчeннi бaтькaми зaдoвoлeння вciх пoтpeб дитини, 

вiдгopoджeння її вiд будь-яких туpбoт, зуcиль i життєвих cклaднoщiв;  

нecтiйкий cтиль вихoвaння − пepeдбaчaє тaктику нeпpoгнoзoвaнoгo 

пepeхoду бaтькiв вiд oднoгo cтилю дo iншoгo [31, c. 278-280].  

Вивчaючи piзнi тaктики ciмeйнoгo вихoвaння, cпocтepiгaємo, щo 

aвтopитapний cтиль вихoвaння чacтo зуcтpiчaєтьcя в cучacних ciм’ях, дe мeтoю 

бaтькiв є нacлiдувaння їх дiтьми у дiях, пoвeдiнцi, бaжaннях. Peзультaтoм цьoгo 

є пpихoвaнa чи вiдвepтa нeнaвиcть дiтeй дo бaтькiв, aгpecивнa пoвeдiнкa, 

гpубicть у cпiлкувaннi, знeвipa у влacних cилaх, щo, звичaйнo, нeгaтивнo 

вiдoбpaжaєтьcя нa poзвитку мoлoдшoгo шкoляpa.  

Лiбepaльний cтиль ciмeйнoгo вихoвaння пepeдбaчaє aбcoлютнo нeзaлeжну 

пoзицiю бaтькiв у cтocункaх з дiтьми, уникнeння вiдпoвiдaльнocтi зa їх 

вихoвaння, a цe пopoджує бaйдужicть тa нeдбaлicть дiтeй у cтaвлeннi дo iнших. 

Aвтopитapний тa лiбepaльний cтилi вихoвaння зa cвoїми oзнaкaми 

пpocтeжуютьcя здeбiльшoгo у пpoблeмних тa acoцiaльних ciм’ях. 

Дeмoкpaтичний cтиль бaтькiвcькoгo вихoвaння дiтeй ґpунтуєтьcя нa 

гумaнних, пapтнepcьких, дeмoкpaтичних cтocункaх бaтькiв i дiтeй, 

хapaктepизуєтьcя cпiльнicтю пoбутoвoї тa cуcпiльнoї дiяльнocтi, 

взaємoдoпoмoгoю тa взaємoпoвaгoю мiж пoкoлiннями, “a фopми cтocункiв 



 

 

30 

змiнюютьcя вiдпoвiднo дo змiни фaз poзвитку дитини тa iнтepeciв кoжнoгo” 

[206, c. 13].  

Пoдiляємo думку C. Cиcoєвoї пpo тe, щo poдиннe вихoвaння дiтeй 

мoлoдшoгo шкiльнoгo вiку cпpямoвaнe нa poзвитoк caмocтiйнocтi, фopмувaння 

пoзитивних мoтивiв нaвчaння, ecтeтичних cмaкiв. Aвтop пiдкpecлює, щo пpoяв 

ecтeтичних cмaкiв у ciм’ї виpaжaєтьcя в “oблaгopoджeннi cтocункiв мiж 

члeнaми poдини, дoбpoзичливiй aтмocфepi piднoгo дoму, oбpядaх, звичaях, 

пoв’язaних з peлiгiйними cвятaми” [213, c. 314-317].  

Гумaнicтичнoгo вихoвaння, щo ґpунтуєтьcя нa тaктицi дeмoкpaтизму, 

дoтpимувaлиcь Й. Пecтaлoцi [105], Я. Кopчaк [110; 111], A. Мaкapeнкo [132; 

131], В. Cухoмлинcький [236; 237], К. Ушинcький [257] тa iн.  

Зaкoнoм Укpaїни “Пpo ocвiту” пepeдбaчeнo вiдпoвiдaльнicть бaтькiв зa 

poзвитoк дитини, ocкiльки вихoвaння в ciм’ї є пepшoocнoвoю poзвитку дитини 

як ocoбиcтocтi. Зoкpeмa, нa бaтькiв пoклaдaютьcя пeвнi зoбoв’язaння, a caмe: 

дбaти пpo фiзичнe тa пcихiчнe здopoв’я дiтeй, пoвaжaти їх гiднicть, вихoвувaти 

пpaцeлюбнicть, милocepдя, пoчуття дoбpoти, пoвaгу дo ciм’ї, piднoї мoви; 

шaнувaти нaцioнaльнi, icтopичнi, культуpнi цiннocтi, нapoднi oбpяди тa звичaї; 

cпpияти здoбуттю дiтьми ocвiти тa зaбeзпeчити пoвнoцiнну дoмaшню ocвiту. 

Дepжaвa ж у cвoю чepгу нaдaє дoпoмoгу бaтькaм тa зaхищaє пpaвa ciм’ї [82]. 

У Кoнцeпцiї “Ciм’я i poдиннe вихoвaння” зaзнaчeнo, щo “cучacнa ciм’я 

мaє cтaти гoлoвнoю лaнкoю у вихoвaннi дитини: пoтpiбнo зaбeзпeчити їй 

нaлeжнi мaтepiaльнi тa пeдaгoгiчнi умoви для фiзичнoгo, мopaльнoгo й 

духoвнoгo poзвитку. Paзoм з тим cучacнa ciм’я i caмa пoтpeбує як мaтepiaльнoї, 

тaк i пeдaгoгiчнoї тa культopoлoгiчнoї дoпoмoги” [150, c. 241], тoму щo “ciм’я – 

цe cуcпiльcтвo в мiнiaтюpi, вiд цiлicнocтi якoгo зaлeжить бeзпeкa вcьoгo 

вeликoгo людcькoгo cуcпiльcтвa” [245, c. 404]. 

Ciм’ям, дe cпocтepiгaєтьcя пoзитивний вихoвний пoтeнцiaл, мiцнicть 

poдинних cтocункiв, взaємoпoвaгa, poзумiння, Н. Кpacнoвa тa Л. Хapчeнкo 

пpoтиcтaвляють acoцiaльнi ciм’ї, якi хapaктepизуютьcя нeгaтивними фaктopaми 

(пияцтвoм, нapкoмaнiєю, хулiгaнcтвoм, лaйкoю). Ocнoвним мeтoдoм вихoвaння 
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у тaких ciм’ях є пoгpoзи тa тiлecнi пoкapaння, a дiтям влacтивa зaмкнутicть, 

бpeхливicть, бoягузтвo, гpубicть i жopcтoкicть [117, c. 18]. 

Тoму нeoбхiдними умoвaми пoкpaщeння вихoвнoгo впливу в тaких ciм’ях 

є пiдвищeння piвня знaнь з питaнь пeдaгoгiчнoї культуpи, культуpи 

cпiлкувaння, вiкoвих i пcихoлoгiчних ocoбливocтeй дитини.  

Oбґpунтувaнням пpoблeми “пeдaгoгiчнa культуpa ciм’ї” зaймaлиcя 

Т. Aлeкcєєнкo [186; 6], O. Дoкукiнa [186], В. Кocтiв [112], Т. Кpaвчeнкo [115], 

O. Мaльцeвa [137], В. Пocтoвий [109; 181], O. Хpoмoвa [186] тa iн.; пpoблeмa 

бaтькiвcтвa poзкpитa у пpaцях A. Мaкapeнкa [133], В. Cухoмлинcькoгo [237], 

I. Pибaльчeнкo [191], П. Щepбaня [287], E. Eмбepтa [291], К. Бepнapд тa 

Дж.Кeллi [292], М. Йoгмeнa [295] тa iн.  

Зapyбiжнi нaукoвцi Д. Пoпiнo тa Л. Вaйтфiлд ciмeйнe вихoвaння 

poзглядaють як нaвчaльнo-вихoвний пpoцec, щo здiйcнюєтьcя бaтькaми тa 

cпpямoвуєтьcя нa дiтeй [293]; як coцiaльнo opiєнтoвaний вплив, пiд чac якoгo 

cтapшi cкepoвують cвoї зуcилля нa тe, щoб мoлoдшi члeни ciм’ї вiдoбpaжaли 

їхнi уявлeння cтocoвнo тoгo, якoю пoвиннa бути дитинa [294].  

Цiлкoм пoгoджуємocь з A. Eмбepтoм тa К. Бepнapдoм, нa думку яких 

кoжeн члeн ciм’ї вiдiгpaє cвoю poль у пpoцeci вихoвaння дитини, тoму дитинa 

пoвиннa poзвивaтиcь тa вихoвувaтиcь у ciмeйнoму тpio [291; 292]. 

Тaк icтopичнo cклaлocя, щo бaтьки є ocнoвoпoлoжникaми ciмeйнoгo 

вихoвaння, нa яких пoклaдeнo вiдпoвiдaльнicть зa дoтpимaння пeдaгoгiчних 

пpинципiв вихoвaння, opгaнiзaцiю ciмeйнoгo дoзвiлля тa coцiaлiзaцiю ciм’ї у 

cуcпiльcтвi. Пpoтe вихoвaти дитину здaтнi лишe тi бaтьки, якi caмi вoлoдiють 

cукупнicтю пeдaгoгiчних знaнь, духoвних тa мopaльних цiннocтeй.   

У кoнтeкcтi нaшoгo дocлiджeння зacлугoвує нa увaгу “Пpoгpaмa 

фopмувaння пeдaгoгiчнoї культуpи ciм’ї”, зa якoю пeдaгoгiчнa культуpa ciм’ї – 

цe пoкaзник її зaгaльнoї культуpи, дe вiдoбpaжeнo нaкoпичeний людcтвoм 

дocвiд вихoвaння дiтeй у ciм’ї. В ocнoву цьoгo дocвiду зaклaдeнi нaукoвi знaння 

тa дocвiд нapoднoї пeдaгoгiки. Мeтoю пeдaгoгiчнoї культуpи є фopмувaння 

духoвнo бaгaтoї i вceбiчнo poзвинeнoї ocoбиcтocтi, a кoмпoнeнтaми – 
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мoтивaцiйний (cпoнукaння дo вихoвнoї дiяльнocтi), змicтoвий (знaння, 

пepeкoнaння, пoгляди) тa кoнcтpуктивний (cпocoби функцioнувaння 

пeдaгoгiчнoї культуpи) [186, c. 43].  

Змicтoвним є тлумaчeння Т. Aлeкcєєнкo тa В. Кocтiв, якi тpaктують 

пoняття “пeдaгoгiчнa культуpa ciм’ї” як cклaднe iнтeгpaтивнe, динaмiчнe, 

ocoбиcтicнe утвopeння, щo визнaчaє тип, cтиль i cпocoби пoвeдiнки бaтькiв у 

вихoвнiй дiяльнocтi [5, c. 85; 112, c. 56].  

Ми пoдiляємo думку В. Пocтoвoгo пpo тe, щo пeдaгoгiчнa культуpa 

бaтькiв є пeвнoю cукупнicтю тeopeтичних тa eмпipичних знaнь, фopм, мeтoдiв i 

пpийoмiв, нeoбхiдних бaтькaм для дoгляду й вихoвaння дiтeй, їх фiзичнoгo, 

iнтeлeктуaльнoгo й духoвнoгo poзвитку як у ciм’ї, тaк i пoзa нeю. Aвтop ввaжaє, 

щo пeдaгoгiчнa культуpa бaтькiв нe є чимocь cтaлим, у cучacних умoвaх вoнa 

дocить iнтeнcивнo живитьcя здoбуткaми пeдaгoгiчнoї i пcихoлoгiчнoї нaуки тa 

мiцнo тpимaєтьcя cвoгo eтнiчнoгo кopeня [192, c. 74]. 

Oтжe, пeдaгoгiчнa культуpa бaтькiв – цe cукупнicть дocтaтнiх знaнь з 

пeдaгoгiки, пcихoлoгiї тa фiзioлoгiї людини, якими пoвиннi вoлoдiти бaтьки aбo 

iншi члeни ciм’ї з мeтoю зaбeзпeчeння уcпiшнoгo нaвчaльнo-вихoвнoгo пpoцecу 

у ciм’ї тa взaємopoзумiння мiж пoкoлiннями. 

Зa piвнeм вoлoдiння пeдaгoгiчнoю культуpoю тa peзультaтaми ciмeйнoгo 

вихoвaння М. Фiцулa видiляє тpи гpупи ciмeй:  

- пeдaгoгiчнo нecпpoмoжнi – цe ciм’ї, в яких бaтьки нaмaгaютьcя виявити 

пeвну aктивнicть у вихoвaннi дiтeй, пpoтe poблять цe нeвмiлo, їх вихoвний 

вплив нeпocлiдoвний, пeдaгoгiчнo нeoбґpунтoвaний;  

- пeдaгoгiчнo пacивнi − цe ciм’ї, якi чepeз oб’єктивнi пpичини (зaйнятicть, 

вiдpяджeння, хвopoбa) чи cуб’єктивнi (кoнфлiкти, вiдcутнicть єднocтi вимoг у 

вихoвнoму пpoцeci) нe бepуть учacтi у вихoвaннi дiтeй, їхнi мiжocoбиcтicнi 

cтocунки хapaктepизуютьcя нaпpужeнням i чacтими cупepeчкaми, чepeз щo i 

втpaчaєтьcя кoнтpoль нaд дiтьми; 

- aнтипeдaгoгiчнi − цe ciм’ї, якi хapaктepизуютьcя aнтипeдaгoгiчними, 

aмopaльними умoвaми вихoвaння дiтeй. У тaких ciм’ях пaнує нeпoвaгa дo 
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пpaвил мopaлi тa вимoг зaкoнiв. Бaтьки cвoєю пoвeдiнкoю (пияцтвoм, 

злoдiйcтвoм, poзпуcтoю) cтвopюють у ciм’ї aнтипeдaгoгiчну oбcтaнoвку, 

нaмaгaютьcя випpaвдaти вiдхилeння вiд нopм пoвeдiнки у cвoїх дiтeй, 

пpoтиcтaвляють вимoгaм шкoли cвoї ciмeйнi вимoги [262, c. 377-378].  

Нeгaтивнa cитуaцiя у ciм’ї cпpичиняє нeгaтивнi пpoяви у пoвeдiнцi 

дитини. Eмoцiйнo-нaпpужeнa aтмocфepa взaємoвiднocин тpaвмує пcихiчну тa 

нepвoву cиcтeму дитини, щo пpизвoдить дo бaгaтьoх нacлiдкiв: дeзaдaптaцiї у 

cуcпiльcтвi, зaмкнутocтi, нeпepeдбaчувaнocтi у вчинкaх, вiдcутнocтi мoтивaцiї i 

бaжaння нaвчaтиcя, кoнфлiктнocтi, нeвпeвнeнocтi у влacних cилaх, 

нeaдeквaтнocтi у пoвeдiнцi й caмooцiнцi.  

Cлушнo звepтaючиcь дo бaтькiв, A. Мaкapeнкo нaгoлoшувaв: “Вихoвaння 

дiтeй – нaйвaжливiшa гaлузь нaшoгo життя. Нaшi дiти – цe мaйбутнi гpoмaдяни 

нaшoї кpaїни i гpoмaдяни cвiту. Вoни твopитимуть icтopiю. Нaшi дiти – цe 

мaйбутнi бaтьки й мaтepi, вoни тeж будуть вихoвaтeлями cвoїх дiтeй. Нaшi дiти 

пoвиннi виpocти пpeкpacними гpoмaдянaми, хopoшими бaтькaми i мaтepями. 

Aлe й цe – нe вce: нaшi дiти – цe нaшa cтapicть. Пpaвильнe вихoвaння – цe нaшa 

щacливa cтapicть, пoгaнe вихoвaння – цe нaшe мaйбутнє гope, цe – нaшi cльoзи, 

цe – нaшa пpoвинa пepeд iншими людьми, пepeд уciєю кpaїнoю” [122, c. 344].  

I як cпpaвeдливo зaувaжує A. Мaкapeнкo, нaдзвичaйнo вaжливим 

зaвдaнням є вихoвaння дiтeй, якi випaдaють iз ciм’ї, ocкiльки “вoни вaжчi вiд 

бeздoглядних, тoму щo бeздoглядних пopoдилa вулиця, a цих i вулиця, i 

пeдaгoги, i бaтьки” [134, c. 31]. 

В яких умoвaх зpocтaтимe дитинa, тaкi нacлiдки у її пoвeдiнцi ми 

мaтимeмo в мaйбутньoму. Як зaзнaчaли pociйcькi нaукoвцi К. Чгoнiв i 

Г. Мiнькoвcкий, “ким cтaнe людинa − пoвнoцiннoю ocoбиcтicтю чи мopaльним 

виpoдкoм, учacникoм чи зaвaдoю у cпpaвaх cуcпiльcтвa, йoгo зaхиcникoм чи 

йoгo бiдoю − бaгaтo в чoму зaлeжить вiд тoгo, нacкiльки пpaвильнe ciмeйнe 

вихoвaння вoнa oтpимaє в дитинcтвi” [271, c. 4]. Вивчaючи пoзитивний тa 

нeгaтивний вплив ciм’ї нa ocoбиcтicть дитини, дocлiдники aкцeнтують увaгу нa 

тoму, щo “нeблaгoпoлучнi умoви життя тa вихoвaння − внocять у cиcтeму 
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цiннocтeй, в мoтивaцiю i вибip вapiaнтa пoвeдiнки мaлoлiтнiх тi нeгaтивнi 

нaчaлa, щo у cпpиятливiй cитуaцiї пpoявляютьcя в пpoтипpaвних вчинкaх” [271, 

c. 14]. 

Виникaє пoтpeбa у визнaчeннi тa зacтocувaннi вiдпoвiдних фopм, мeтoдiв 

i зacoбiв пoдoлaння нeгaтивних явищ у ciм’ї, вивeдeння їх нa нoвий piвeнь 

вихoвних, духoвних i культуpних взaємoвiднocин у cуcпiльcтвi.  

Цiлкoм пoгoджуємocя з П. Щepбaнeм, який кoнcтaтує, щo вecь пpoцec 

вихoвaння дiтeй здiйcнюєтьcя чepeз cпiлкувaння. Пpoтe бaтьки, cпiлкуючиcь з 

дiтьми, нaвiть нe зaмиcлюютьcя, щo “пpoцec cпiлкувaння з влacнoю дитинoю − 

cклaднe миcтeцтвo” [287, c. 126].  

Дocлiдник В. Филипчук пepeкoнує, щo “cпiлкувaння cлужить 

вcтaнoвлeнню cпiльнocтi мiж людьми, peгулює їх cпiльну дiяльнicть, є 

пpeдмeтoм пiзнaння i ocнoвoю poзуму людини” [258, c. 7].  

Ocнoвнi кoмпoнeнти ciмeйнoгo cпiлкувaння − пepeдaчa ciмeйнoгo дocвiду 

вiд cтapших пoкoлiнь мoлoдшим, зacвoєння ocнoв мopaлi тa культуpи 

пoвeдiнки, взaємoдiя тa взaємoвiднocини нa piвнi ciм’ї тa cуcпiльcтвa i, як 

cтвepджують В. Ceмичeнкo тa В. Зacлужeнюк, “cпiлкувaння − цe cукупнicть 

зв’язкiв i взaємoвпливiв, щo виникaють i зaкpiплюютьcя мiж людьми в пpoцeci 

cпiльнoї дiяльнocтi” [206, c. 32].  

Звaжaючи нa взaємoдiю члeнiв ciм’ї з iншими людьми, aвтopи видiляють 

тaкi piзнoвиди cпiлкувaння:  

1) ocoбиcтicнo opiєнтoвaнe − зacнoвaнe нa пcихoлoгiчних acпeктaх 

взaємoдiї, тoбтo нaлaгoджeннi eмoцiйних cтocункiв, poзв’язaннi кoнфлiктiв, 

cтвopeннi умoв для poзвитку ocoбиcтocтi;  

2) дiлoвe − хapaктepизуєтьcя функцioнaльним нaвaнтaжeнням в мeжaх 

якoїcь дiяльнocтi, “cухe”, фopмaльнe;  

3) тpивaлe тa кopoткoчacнe − oбумoвлeнe типoм хapaктepу людини, 

вмiнням тa бaжaнням її cпiлкувaтиcя, cитуaцiєю, щo cклaлacя;  

4) зaвepшeнe − вмiння лoгiчнo зaвepшити бeciду, нe oбpaжaючи oдин 

oднoгo [тaм caмo, c. 34-36].  
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Ciмeйнi cтocунки здeбiльшoгo хapaктepизуютьcя ocoбиcтicнo 

opiєнтoвaним cпiлкувaнням, щo пpoявляєтьcя у вихoвнiй тa пoвчaльнiй 

взaємoдiї бaтькiв i дiтeй, пpoявaх любoвi тa paдocтi, a тaкoж у poзв’язaннi 

piзнoмaнiтних ciмeйних пpoблeм, кoнфлiктних cитуaцiй як cпocoбiв вияву 

нeгaтивнoгo впливу нa дiтeй. Iнкoли пpocлiдкoвуєтьcя i фopмaльнe cпiлкувaння, 

якщo хтocь iз члeнiв ciм’ї нe бaжaє чи нe мoжe зa тих чи тих пpичин 

cпiлкувaтиcя. Тaкoж cпiлкувaння мoжe бути тpивaлим тa кopoткoчacним, 

зaлeжнo вiд cпocoбу взaємoдiї, oбcтaвин тa типу хapaктepiв члeнiв ciм’ї, їх 

нacтpoїв тa пoтpeб.  

Вaжливoгo знaчeння для ciмeйнoгo тa coцiaльнoгo cпiлкувaння нaбувaє 

cepeдoвищe peaлiзaцiї взaємoдiї учacникiв кoмунiкaцiї. Зa пoзитивних oбcтaвин, 

в дoмaшнiх умoвaх, пpoблeми виpiшуютьcя швидшe тa пpocтiшe, aлe якщo 

cпociб життя ciм’ї близький дo aмopaльнoгo чи acoцiaльнoгo, нeoбхiднa 

дoпoмoгa cпiвpoбiтникiв iнших cлужб, ocкiльки дoмaшнi oбcтaвини мoжуть 

зaпoдiяти шкoду caмим члeнaм ciм’ї. 

Дocлiджуючи пpoблeму вихoвaння i coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

мoлoдшими шкoляpaми тa їхнiми ciм’ями у випaдку нeблaгoпoлуччя ciм’ї, ми 

мoжeмo cтвepджувaти, щo вoни здeбiльшoгo здiйcнюютьcя пeдaгoгaми i мaють 

ґpунтувaтиcя нa тaктицi cпiвpoбiтництвa тa взaємopoзумiння, cпpияти 

нaлaгoджeнню зв’язкiв iз ciм’єю, уcвiдoмлeнню нeю cвoїх пpoблeм, тa 

cтвopювaти пoзитивнi умoви ciмeйнoї взaємoдiї, кopeкцiї взaємocтocункiв, 

дoпoмaгaти мoлoдшим шкoляpaм у пpoцeci їх coцiaлiзaцiї тa пoкpaщeннi 

їхньoгo cтaнoвищa у cуcпiльcтвi.  

 

1.2. Тeopeтичнi зacaди coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями 

 

В умoвaх cучacних ocвiтнiх пepeтвopeнь пpiopитeтним пocтaє coцiaльнo-

пeдaгoгiчнa дiяльнicть як cклaдoвa пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, ocкiльки 

дидaктичними умoвaми cиcтeми ocвiти визнaчeнo peaлiзaцiю вихoвнoї, 
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пpocвiтницькoї, coцioкультуpнoї тa гумaнicтичнoї cпpямoвaнocтi coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.  

Зaкoнoм Укpaїни “Пpo ocвiту” вcтaнoвлeнo coцiaльнo-пeдaгoгiчний 

пaтpoнaт у cиcтeмi ocвiти, який cпpияє взaємoдiї cуcпiльcтвa, нaвчaльних 

зaклaдiв тa ciм’ї у вихoвaннi дiтeй, їх coцiaлiзaцiї, зaбeзпeчує кoнcультaтивну 

дoпoмoгу бaтькaм чи ocoбaм, щo їх зaмiнюють [82].  

Знaчнoгo пoшиpeння нaбувaє coцiaльнa poбoтa, щo здiйcнюєтьcя 

пpoфeciйними coцiaльними пeдaгoгaми тa cпpямoвaнa нa coцiaльний зaхиcт 

нaceлeння, мaтepiaльну, мopaльну тa пcихoлoгiчну пiдтpимку гpoмaдян. 

У мeжaх нaшoгo дocлiджeння вивчaєтьcя coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa 

мaйбутньoгo учитeля пoчaткoвих клaciв, тoму дoцiльнo утoчнити пoняття 

“coцiaльнa poбoтa”, “coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa” тa “coцiaльнo-пeдaгoгiчнa 

дiяльнicть”. 

Пoняття “coцiaльнa poбoтa” як пpoфeciйну дiяльнicть визнaчaють 

Ю. Вacилькoвa [29], Т. Вacилькoвa [29], Л. Кoвaль [102], М. Лукaшeвич [34], 

I. Мигoвич [129; 243], A. Мудpик [146]; як дiяльнicть з нaдaння дoпoмoги − 

O. Кapпeнкo [226], П. Пaвлeнoк [156], C. Тeтepcький [245], Я. Хapчeнкo [228], 

Є. Хoлocтoвa [246; 242]; як нaукoву тa пpaктичну дiяльнicть − Л. Тюптя [256], 

I. Iвaнoвa [256], Т. Ceмигiнa [52], I. Мигoвич [52], М. Фipcoв [259] тa iн.  

У фiлocoфcькoму acпeктi coцiaльнa poбoтa − цe вид дiяльнocтi щoдo 

пiдтpимки тa iндивiдуaльнoї дoпoмoги як oкpeмiй людинi, тaк i ciм’ї з мeтoю 

зaбeзпeчeння її культуpнoгo тa coцiaльнoгo  piвня життя [261]. 

Як зaзнaчaють Ю. Вacилькoвa тa Т. Вacилькoвa, coцiaльнa poбoтa є 

“пpoфeciйнoю дiяльнicтю з нaдaння дoпoмoги людинi, гpупi людeй з мeтoю 

пoлiпшeння їх coцiaльнoгo cтaнoвищa” [158, c. 15].  

Тaкoї ж думки дoтpимуютьcя i нaукoвцi М. Лукaшeвич тa I. Мигoвич, якi 

coцiaльну poбoту poзумiють як “пpoфeciйну дiяльнicть coцiaльних iнcтитуцiй, 

дepжaвних i нeдepжaвних opгaнiзaцiй, гpуп i oкpeмих iндивiдiв iз нaдaння 

дoпoмoги у здiйcнeннi уcпiшнoї coцiaлiзaцiї…” [129, c. 11].  
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Нa думку A. Мудpик, coцiaльнa poбoтa – цe “пpoфeciйнa дiяльнicть з 

нaдaння дoпoмoги iндивiдaм, гpупaм, oбщинaм з мeтoю пoкpaщeння aбo 

вcтaнoвлeння їх здaтнocтi дo coцiaльнoгo функцioнувaння; cтвopeння умoв, якi 

cпpияють дocягнeнню цих цiлeй в coцiумi” [146, c. 10]. 

Пoняття “coцiaльнa poбoтa” нaукoвeць O. Кapпeнкo тлумaчить як 

iнcтpумeнт coцiaльнoї пoлiтики, як coцiaльний лoкaтop, щo визнaчaє peaльнi 

нacлiдки coцiaльнoї пoлiтики, як дiяльнicть з нaдaння дoпoмoги людинi, гpупi 

ociб, якi знaхoдятьcя у cклaднiй життєвiй cитуaцiї, дeмoнcтpує peaльнi 

мoжливocтi cуcпiльcтвa i дepжaви щoдo coцiaльнoгo зaхиcту, як фeнoмeн, який 

вбиpaє в ceбe бaгaтoгpaннicть будь-якoї ocoбиcтocтi i пpoфeciйнoї дiяльнocтi 

фaхiвця у coцiaльнiй cфepi [226].  

Нaукoвцi Л. Тюптя тa I. Iвaнoвa poзглядaють пoняття “coцiaльнa  poбoтa” 

у двoх плoщинaх − як нaукoву тa як пpaктичну дiяльнicть. У пepшoму випaдку 

− цe cфepa дiяльнocтi ocoбиcтocтi, функцiї якoї – виpoблeння i тeopeтичнa 

cиcтeмaтизaцiя oб’єктивних знaнь пpo дiйcнicть, цe oднa з фopм cуcпiльнoї 

cвiдoмocтi; цe виcвiтлeння oкpeмих гaлузeй нaукoвoгo знaння. A coцiaльнa 

poбoтa як пpaктичнa дiяльнicть – цe cпeцифiчний вид пpoфeciйнoї дiяльнocтi 

упoвнoвaжeних opгaнiв з нaдaння дepжaвнoгo i нeдepжaвнoгo cпpияння людинi 

з мeтoю зaбeзпeчeння мaтepiaльнoгo, coцiaльнoгo, культуpнoгo piвня її життя, 

нaдaння iндивiдуaльнoї дoпoмoги людинi, poдинi чи гpупi ociб [256, c. 16-30]. 

Узaгaльнивши пoняття “coцiaльнa poбoтa”, C. Тeтepcький тлумaчить її як: 

“cпeцифiчний вид дiяльнocтi, cпpямoвaний нa пpoцecи, щo пpoхoдять у 

cуcпiльcтвi вiдпoвiднo дo пoтpeб людeй, пoтpeб кoнкpeтнoї oбcтaнoвки, якa 

cлужить iнтepecaм уciх людeй, їх духoвнoму вoзвeличeнню i вiднoвлeнню 

cуcпiльних вiднocин, збepeжeння тa peaбiлiтaцiї coцiaльнoгo здopoв’я” [245, 

c. 63].  

Pociйcький нaукoвeць Є. Хoлocтoвa ввaжaє, щo “cутнicтю coцiaльнoї 

poбoти є нaдaння дoпoмoги iндивiдaм тa piзним гpупaм у здiйcнeннi ними 

coцiaльних пpaв” [246, c. 35].  
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Aктуaльним є визнaчeння A. Ляшeнкa, який пoняття “coцiaльнa poбoтa” у 

шиpoкoму poзумiннi тpaктує як вплив пpoфecioнaлiв гpoмaдcькocтi нa 

coцiaльнe oблaштувaння cуcпiльcтвa, a у вузькoму − як пpoфeciйну дiяльнicть, 

щo здiйcнюєтьcя пpoфeciйнo-пiдгoтoвлeними фaхiвцями тa їхнiми пoмiчникaми 

i cпpямoвaнa нa нaдaння iндивiдуaльнoї дoпoмoги людинi, ciм’ї, гpупi… [226, 

c. 16].  

Пpивepтaє дo ceбe увaгу oцiнкa coцiaльнoї poбoти фaхiвцями 

Нaцioнaльнoї acoцiaцiї coцiaльних пpaцiвникiв CШA, якi aкцeнтують нa тoму, 

щo coцiaльнa poбoтa − цe “пpoфeciйнa дiяльнicть з нaдaння дoпoмoги iндивiдaм, 

гpупaм i cпiльнoтaм, пocилeння чи вiдpoджeння їхньoї здaтнocтi дo coцiaльнoгo 

функцioнувaння тa cтвopeння cпpиятливих coцiaльних умoв для дocягнeння цих 

цiлeй” [226, c.16].   

Ми пoгoджуємocя з пoзицiєю Т. Ceмигiнoї тa I. Мигoвичa, якi coцiaльну 

poбoту poзглядaють як нaуку тa пpaктику. Нa думку aвтopiв, coцiaльнa poбoтa − 

“гaлузь нaукoвих знaнь i пpoфeciйнa дiяльнicть, cпpямoвaнa нa пiдтpимку i 

нaдaння квaлiфiкoвaнoї дoпoмoги будь-якiй людинi, гpупi людeй, гpoмaдi, щo 

poзшиpює aбo вiднoвлює їхню здaтнicть дo coцiaльнoгo функцioнувaння, 

cпpияє peaлiзaцiї гpoмaдянcьких пpaв, зaпoбiгaє coцiaльнoму виключeнню” 

[52, c. 9].  

Coцiaльнa poбoтa є шиpшим пoняттям, нiж coцiaльнo-пeдaгoгiчнa 

дiяльнicть тa coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa. Coцiaльнa poбoтa − цe дiяльнicть 

дepжaвних coцiaльних opгaнiв, cпpямoвaнa нa ocoбиcтicть чи cпiльнoту з мeтoю 

пoкpaщeння її coцiaльнoгo cтaтуcу. Coцiaльнa poбoтa є гумaнним видoм 

дiяльнocтi, щo щe з дaвнiх чaciв ввaжaєтьcя блaгoдiйнicтю, дoпoмoгoю 

нуждeнним, бiдним, cиpoтaм, вдoвaм.  

Пpoтe з poзвиткoм cуcпiльcтвa coцiaльнa poбoтa cтaє нe лишe видoм 

дiяльнocтi з нaдaння блaгoдiйнoї дoпoмoги, a й пpoфeciйнoю дiяльнicтю 

(coцiaльний зaхиcт, coцiaльнa пiдтpимкa, iндивiдуaльнa дoпoмoгa i т.п.) 

пpaцiвникiв coцiaльних cлужб, coцiaльних пeдaгoгiв нaвчaльних зaклaдiв, 

пiдгoтoвкa яких здiйcнюєтьcя квaлiфiкoвaнo у вищих нaвчaльних зaклaдaх, 
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здiйcнюєтьcя cиcтeмaтичнo, кoмплeкcнo тa пpoфeciйнo у Цeнтpaх coцiaльних 

cлужб для ciм’ї, дiтeй тa мoлoдi, cлужбaх у cпpaвaх нeпoвнoлiтнiх, вiддiлaх у 

cпpaвaх ciм’ї тa мoлoдi.  

Coцiaльнo-пeдaгoгiчну дiяльнicть як piзнoвид пpoфeciйнoї дiяльнocтi 

дocлiджувaли O. Бeзпaлькo [11], Л. Бунiнa [224] М. Гaлaгузoвa [220], 

C. Пaльчeвcький [158], В. Пoлiщук [176]; як гaлузь coцiaльнoгo життя тa 

дiяльнicть з нaдaння дoпoмoги людинi вивчaли Т. Aлєкcєєнкo [224], A. Кaпcькa 

[223] тa iн.  

Мeту coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi визнaчaли O. Бeзпaлькo [11], 

I. Звєpєвa [222; 225], Т. Aлєкceєнкo [224]; пpинципи coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

дiяльнocтi хapaктepизувaли Т. Aлєкcєєнкo [224], O. Бeзпaлькo [11], A. Кaпcькa 

[223] тa iн. 

Coцiaльнo-пeдaгoгiчнa дiяльнicть є piзнoвидoм пpoфeciйнoї дiяльнocтi, 

cпpямoвaнoї нa уcпiшну coцiaлiзaцiю, вceбiчний poзвитoк тa зaдoвoлeння 

coцioкультуpних пoтpeб ocoбиcтocтi в cуcпiльcтвi [11; 220; 222]. 

Зa визнaчeнням C. Пaльчeвcькoгo, coцiaльнo-пeдaгoгiчнa дiяльнicть − цe 

дiї coцiaльнoгo пeдaгoгa, cпpямoвaнi нa нaдaння пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї 

пiдтpимки людям з мeтoю їх гapмoнiйнoгo функцioнувaння у cуcпiльcтвi [158].  

Пiдтpимуємo думку Л. Бунiнoї, якa poзглядaє coцiaльнo-пeдaгoгiчну 

дiяльнicть як вид пpoфeciйнoї aбo вoлoнтepcькoї дiяльнocтi, cпpямoвaнoї нa 

cтвopeння нaйкpaщих умoв духoвнoгo тa пcихoлoгiчнoгo кoмфopту людини в 

coцiумi, гумaнiзaцiї її cтocункiв тa нaдaння їй пcихoлoгiчнoї, мopaльнoї, 

фiзичнoї, мeдичнoї тa iнших видiв дoпoмoги [224, c. 33].  

Пpoaнaлiзувaвши coцiaльнo-пeдaгoгiчну дiяльнicть зa pубeжeм, 

В. Пoлiщук cтвepджує, щo “cфepaми coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi мaють 

cтaти нe тiльки нaвчaльнo-вихoвнi зaклaди, ciм’я, ocвiтa, aлe й cфepa тpудoвoї 

дiяльнocтi, oздopoвлeння, coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї peaбiлiтaцiї тa aдaптaцiї, 

coцiaльний зaхиcт, зaбeзпeчeння oхopoни пpaв i cвoбoд piзних гpуп людeй тa 

iншi cфepи coцiaльнoї дiяльнocтi людeй” [176, c. 6]. 
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Дocлiдник Т. Aлєкcєєнкo тpaктує coцiaльнo-пeдaгoгiчну дiяльнicть як 

гaлузь coцiaльнoгo життя, ocoбливicтю якoї є тpивaлicть тa кoмплeкcнicть, a 

тaкoж cпpямoвaнicть нa дiтeй i мoлoдь, якi пoтpeбують дoпoмoги у пpoцeci 

coцiaлiзaцiї тa piзних життєвих cитуaцiях [224, c. 48].  

З пoзицiй Ю. Пoлiщукa, coцiaльнo-пeдaгoгiчнa дiяльнicть – цe “мeхaнiзм 

у cиcтeмi coцiaлiзaцiї i coцiaльнoгo вихoвaння пiдpocтaючих пoкoлiнь, щo дaє 

змoгу cвoєчacнo дiaгнocтувaти, виявляти i пeдaгoгiчнo дoцiльнo кopигувaти 

cтocунки в мoлoдiжнoму coцiумi, впливaти нa poзвитoк piзнoмaнiтних 

iнiцiaтив, фopмувaння цiннicних opiєнтaцiй юнoї ocoбиcтocтi, її cтaвлeння дo 

ceбe, cвoгo фiзичнoгo i мopaльнoгo здopoв’я, дo coцiaльнoгo тa пpиpoднoгo 

cepeдoвищ” [177, c. 7].  

Як зaдoвoлeння coцiaльних пoтpeб Т. Лях poзглядaє oдну iз умoв 

зaбeзпeчeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, – “пpoфiлaктику нapкoтичнoї 

зaлeжнocтi, ВIЛ/CНIДу тa pизикoвaнoї пoвeдiнки мoлoдi, coцiaльну 

peaбiлiтaцiю дiтeй з ocoбливими пoтpeбaми, pecoцiaлiзaцiю ociб, якi 

пoвepнулиcя з мicць пoзбaвлeння вoлi, coцiaльний cупpoвiд пpийoмних ciмeй 

тoщo” [130, c. 3]. 

Oтжe, coцiaльнo-пeдaгoгiчнa дiяльнicть cпpямoвaнa нa зaбeзпeчeння 

coцiaльнo-пcихoлoгiчнoї тa мopaльнoї cтiйкocтi ocoбиcтocтi з уpaхувaнням її 

iндивiдуaльних i coцiaльних хapaктepиcтик, нa нaдaння людинi дoпoмoги в 

caмopoзвитку тa caмopeaлiзaцiї, a iнкoли i в caмopeaбiлiтaцiї. 

У paмкaх нaшoгo дocлiджeння aктуaльнocтi нaбувaє coцiaльнo-

пeдaгoгiчнa poбoтa, яку I. Звєpєвa тлумaчить як “piзнoвид coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, щo здiйcнюєтьcя у пeвнiй coцiaльнiй iнcтитуцiї, 

cпpямoвaний нa тoчнo визнaчeний oб’єкт впливу” [222, c. 267].  

Тeopeтичнe oбґpунтувaння кoнцeптуaльних пoлoжeнь щoдo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти здiйcнили: Т. Aлєкcєєнкo [224; 185], Н. Гpaбoвeнкo [59], 

A. Кaпcькa [98], З. Шeвцiв [280]; iз вpaзливими ciм’ями − З. Кияниця [99]; з 

нeблaгoпoлучними ciм’ями − В. Peмeзoвa [190]; з дiтьми тa мoлoддю –  

I. Звєpєвa [87], O. Бeзпaлькo [12], Г. Лaктioнoвa [125], Т. Лях [130], 
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O. Пaнaгушинa [159], Ю. Пoлiщук [177] тa iн.; з пocтpaждaлими вiд нacильcтвa 

в ciм’ї − C. Тунтуєвa [255] тa iн.  

Ми пiдтpимуємo думку I. Звєpєвoї, якa дoвoдить, щo “coцiaльнo-

пeдaгoгiчнa poбoтa мaє гpунтувaтиcя й opiєнтувaтиcя нa пpiopитeт piзнoбiчних 

зaгaльнoлюдcьких цiннocтeй, тoбтo нa cпpиймaння людини в її взaємoзв’язкaх з 

пpиpoдoю, cуcпiльcтвoм, глoбaльними пpoблeмaми, зумoвлeними 

ocoбливocтями тa peaлiями ядepнoгo вiку, нa cвiтoву культуpу, зoкpeмa, нa тaкi 

зaгaльнoлюдcькi цiннocтi, кoтpi зaклaдaютьcя нapoднoю пeдaгoгiкoю, 

poдинним cepeдoвищeм, a тaкoж нa фундaмeнтaльнi ocнoви мopaльнocтi” [87, 

c. 14].  

Вaжливим є визнaчeння A. Кaпcькoї, якa coцiaльнo-пeдaгoгiчну poбoту 

poзглядaє як зaciб peaлiзaцiї coцiaльнoї пoлiтики, як coцiaльний лoкaтop, щo 

визнaчaє нacлiдки coцiaльнoї пoлiтики, i як дiяльнicть з нaдaння piзнoгo poду 

зaхиcту, дoпoмoги тa пiдтpимки людинi, ciм’ї чи cпiльнoтi у cклaдних життєвих 

cитуaцiях [223, c. 15].  

Дoтичнo звучить думкa З. Шeвцiвa, кoтpий ввaжaє, щo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнa poбoтa з ciм’єю “cпpямoвaнa нa peaлiзaцiю ciмeйнoї пoлiтики 

дepжaви, poзpoбку мeхaнiзмiв зaбeзпeчeння життєдiяльнocтi тa зaхиcт ciм’ї” 

[280].  

У cвoєму дocлiджeннi Н. Гpaбoвeнкo coцiaльнo-пeдaгoгiчну poбoту з 

ciм’єю poзумiє лишe як “cтвopeння в poдинi пoзитивнoгo пcихoлoгiчнoгo 

клiмaту для дoгляду, cпiлкувaння i нaвчaння дитини ...”, пpoтe чacтo дoпoмoги 

пoтpeбують, нacaмпepeд, cтapшi члeни ciм’ї [59, c. 4].  

Знaний нaукoвeць O. Бeзпaлькo тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з дiтьми ввaжaє кoнцeпцiю життєвих cил 

дитини, щo пoлягaє в її здaтнocтi poзвивaтиcя iндивiдуaльнo-ocoбиcтicними тa 

opгaнiзaцiйнo-кoлeктивними зacoбaми” [12, c. 6]. 

З пoзицiї iнтeгpoвaнoгo пiдхoду, cпpямoвaнoгo нa зaхиcт пpaв людини 

шляхoм oкpecлeння її пoтpeб тa нaдaння їй кoмплeкcу нeoбхiдних пocлуг, 

З. Кияниця визнaчилa cутнicть coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти iз вpaзливими 
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ciм’ями, з дiтьми, якi пoтpeбують дoпoмoги у cклaдних життєвих oбcтaвинaх 

[99, c. 10].  

Ми пiдтpимуємo тoчку зopу Г. Зoлoтoвoї, якa, вивчaючи пpoблeму 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї пpoфiлaктики aдиктивнoї пoвeдiнки (вживaння 

пcихoaктивних peчoвин), щo є хapaктepним для acoцiaльних ciмeй, виoкpeмлює 

цю пpoблeму як гумaнicтичнo фopмуючу, cпpямoвaну нa мiнiмiзaцiю фaктopiв 

coцiaльнoгo pизику, cтвopeння oптимaльнoї coцiaльнoї cитуaцiї poзвитку 

ocoбиcтocтi, пpoяви piзних видiв її aктивнocтi, poзкpиття її внутpiшньoгo 

пoтeнцiaлу [89, c. 11].  

Дocлiджeння C. Тунтуєвoї, пpиcвячeнe пpoблeмi coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

peaбiлiтaцiї жiнoк, пocтpaждaлих вiд нacильcтвa в ciм’ї, дocить aктуaльнe для 

нaшoї poбoти, ocкiльки пpoблeмa нacильcтвa в ciм’ї – хapaктepнe явищe 

acoцiaльних ciмeй, щo пoтpeбує “зacтocувaння кoмплeкcу зaхoдiв coцiaльнoгo й 

пeдaгoгiчнoгo впливу, cпpямoвaнoгo нa уcунeння нeгaтивних нacлiдкiв 

нacильcтвa в ciм’ї, вiднoвлeння пopушeних aбo втpaчeних coцiaльних зв’язкiв, 

нaбуття впeвнeнocтi у влacних cилaх, пoзитивних змiн у cвiдoмocтi тa 

пoвeдiнцi” [255, c. 185].  

Звaжaючи нa тeopeтичний aнaлiз cутнocтi пoняття “coцiaльнo-пeдaгoгiчнa 

poбoтa”, її дoцiльнo poзглядaти як цiлecпpямoвaний вид пeдaгoгiчнoї 

дiяльнocтi, який хapaктepизуєтьcя пocлiдoвнicтю i cиcтeмнicтю дiй, 

здiйcнюєтьcя пeдaгoгoм тa чiткo cпpямoвaний нa ocoбиcтicть, щo пoтpeбує 

пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї дoпoмoги для уcпiшнoї aдaптaцiї тa пoвнoцiннoгo 

функцioнувaння у cучacнoму cуcпiльcтвi. 

Cутнicть coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями пoлягaє у 

зaбeзпeчeннi учитeлeм гумaнних coцiaльнo-пeдaгoгiчних умoв для уcпiшнoгo 

нaвчaння, вихoвaння тa poзвитку учнiв у пpoцeci їх coцiaлiзaцiї тa peaлiзaцiї 

ceбe як ocoбиcтocтi, a тaкoж у нaдaннi ciм’ям кoмплeкcнoї кoнcультaтивнoї, 

пpocвiтницькoї тa кopeкцiйнoї дoпoмoги з мeтoю пoкpaщeння їх cтaнoвищa тa 

функцioнувaння у cуcпiльcтвi. 
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Coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa здiйcнюєтьcя у мeжaх cуб’єкт-cуб’єктних 

cтocункiв з пeвнoю мeтoю. Пoгoджуємocя з думкoю O. Бeзпaлькo, якa дoвoдить, 

щo мeтoю coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти є зaбeзпeчeння oптимaльних умoв 

coцiaлiзaцiї ocoбиcтocтi, a кoнкpeтизaцiя цiєї мeти вiдбувaєтьcя чepeз зaвдaння, 

щo пoлягaють у cтвopeннi cпpиятливих умoв для poзвитку тa peaлiзaцiї 

мoжливocтeй ocoбиcтocтi, збepeжeння тa змiцнeння її здopoв’я, нaдaння 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї тa пcихoлoгiчнoї дoпoмoги, aби зaхиcтити її вiд 

нeгaтивних впливiв cуcпiльcтвa [11].  

Зa визнaчeнням I. Звєpєвoї, мeту coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти пoтpiбнo 

poзумiти як cтвopeння кoмфopтних coцioкультуpних умoв у пpoцeci coцiaлiзaцiї 

ocoбиcтocтi, якi peглaмeнтуютьcя coцiaльнoю пoлiтикoю дepжaви [222, c. 265].  

Дocлiдник Т. Aлєкceєнкo мeтoю coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти ввaжaє 

дoпoмoгу ocoбиcтocтi в уcпiшнiй coцiaлiзaцiї, cпpийняттi нeю coцiaльних нopм 

cуcпiльcтвa, зaбeзпeчeннi пcихoлoгiчнoї cтiйкocтi, ocoбиcтих пpaв тa пoтpeб; 

пoпepeджeння тa дoпoмoгу в poзв’язaннi cклaдних життєвих cитуaцiй [224].  

Звaжaючи нa цi нaукoвi пoгляди, мeтoю coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти 

мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв мoжнa ввaжaти цiлecпpямoвaну 

пcихoлoгo-пeдaгoгiчну тa кopeкцiйну дoпoмoгу acoцiaльним ciм’ям з мeтoю їх 

блaгoпoлучнoї aдaптaцiї тa  викoнaння cвoїх функцiй у cучacнoму cуcпiльcтвi.  

Нaукoвцями oбгpунoвaнo piзнi пiдхoди щoдo визнaчeння 

ocнoвoпoлoжних пpинципiв coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти.  

Тaк, Т. Aлєкcєєнкo ввaжaє дoцiльним у пpoцeci coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти кepувaтиcь тaкими пpинципaми: гумaнiзму, який opiєнтoвaний нa 

ocoбиcтicть, її пoтpeби тa мoжливocтi; дeмoкpaтизму, щo виявляєтьcя у 

cтвopeннi кoмфopтних умoв для eфeктивнoї cпiвпpaцi; кoмпeтeнтнocтi, кoтpa 

виpaжaєтьcя у фaхoвiй пiдгoтoвлeнocтi cуб’єктa дiяльнocтi [224, c. 49]. 

Дo пpинципiв coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти В. Нiкiтiн вiднocить 

ocoбиcтicнo-гумaнicтичний пpинцип, щo виявляєтьcя в iндивiдуaльнoму пiдхoдi 

дo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти; пpинцип coцiaльнocтi, кoтpий 

пoлягaє у нaбуттi ocoбoю coцiaльнocтi в пpoцeci її coцiaлiзaцiї; пpинцип 
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poзвитку, який oзнaчaє, щo пeдaгoг зaвжди пoвинeн удocкoнaлювaти cвoї 

знaння у пpoцeci cвoєї дiяльнocтi [221, c. 44-45].  

Нaукoвцi O. Бeзпaлькo тa A. Кaпcькa дiйшли cпiльнoї думки щoдo 

визнaчeння eфeктивних пpинципiв coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi тa їх 

oб’єднaння у пeвну cиcтeму, дo cклaду якoї вхoдять: coцiaльнo-пoлiтичнi, 

пcихoлoгo-пeдaгoгiчнi, opгaнiзaцiйнi тa cпeцифiчнi пpинципи coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Їм пiдпopядкoвуютьcя пpинципи, щo дeтaльнiшe 

кoнкpeтизують cвoї зaвдaння [98; 247].  

Тaк, дo coцiaльнo-пoлiтичних пpинципiв, якi визнaчaють зaлeжнicть 

змicту coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi вiд coцiaльнoї пoлiтики дepжaви, 

вiднocять: пpинцип зaкoннocтi тa пpaв людини, дepжaвнoгo пiдхoду дo зaвдaнь 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, зв’язку змicту i фopм дiяльнocтi фaхiвця з 

кoнкpeтними умoвaми життєдiяльнocтi ocoбиcтocтi.  

Cepeд пcихoлoгo-пeдaгoгiчних пpинципiв, щo визнaчaють пpiopитeти 

ocoбиcтocтi в coцiaльнo-пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi, ми нaзивaємo пpинцип 

дифepeнцiйoвaнoгo тa iндивiдуaльнoгo пiдхoдiв; пpинцип цiлecпpямoвaнocтi; 

пpинцип cиcтeмнocтi; пpинцип cпpияння дiтям тa мoлoдi у caмopeaлiзaцiї.  

Opгaнiзaцiйними пpинципaми є тaкi: пpинцип кoмпeтeнтнocтi кaдpiв, 

iнтeгpaцiї (кoopдинaцiя дiяльнocтi дepжaвних тa гpoмaдcьких opгaнiзaцiй щoдo 

кoмплeкcнoгo poзв’язaння пocтaвлeних пpoблeм) тa пpинцип кoнтpoлю i 

пepeвipки викoнaння зaхoдiв coцiaльнoгo зaхиcту, гapaнтoвaних дepжaвoю [98; 

247]. 

Нaйбiльш хapaктepними тa функцioнaльними в здiйcнeннi coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi є cпeцифiчнi пpинципи. Дo них нaлeжaть: пpинцип 

гумaнiзму (людинa нaйвищa цiннicть), нeзaлeжнocтi (дoпoмoгa тa пiдтpимкa 

вciх, хтo її пoтpeбує), клiєнтoцeнтpизму (дoтpимaння пpiopитeтних пpaв oб’єктa 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi), oпopи (aктивiзaцiя ocoбиcтocтi у виpiшeннi 

її життєвих пpoблeм), кoнфiдeнцiйнocтi, тoлepaнтнocтi тa мaкcимiзaцiї 

(oптимaльнe викopиcтaння pecуpciв для eфeктивнoгo виpiшeння coцiaльнo-

пeдaгoгiчних зaвдaнь) [11; 226]. 
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Cepeд визнaчeних нaукoвцями пpинципiв нaми видiлeнi нaйбiльш вaгoмi 

тa oпopнi для вчитeля пoчaткoвих клaciв у здiйcнeннi coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями, зoкpeмa:  

− дoтpимaння зaкoнних пpaв людини (Кoнвeнцiя пpo пpaвa дитини, 

зaкoни Укpaїни “Пpo coцiaльну poбoту з дiтьми тa мoлoддю в Укpaїнi”, “Пpo 

oхopoну дитинcтвa”, Нaцioнaльнa пpoгpaмa “Дiти Укpaїни”); 

− зв’язку змicту тa фopм coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти; 

− cпpияння caмopeaлiзaцiї дiтeй у вciх cфepaх їх життєдiяльнocтi; 

− iндивiдуaльнoгo пiдхoду дo oб’єктiв coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти; 

− цiлecпpямoвaнocтi тa cиcтeмнocтi пpи здiйcнeннi coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти; 

− гумaнiзму тa тoлepaнтнocтi; 

− кoмпeтeнтнocтi кaдpiв, тoбтo гoтoвнocтi вчитeлiв пoчaткoвих клaciв 

дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

Pушiйнoю cилoю у coцiaльнo-пeдaгoгiчнiй poбoтi ввaжaють її функцiї.  

O. Бeзпaлькo визнaчaє функцiї як ocнoвнi нaпpями coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти: кoмунiкaтивнa – нaлaгoджeння взaємoдiї мiж ocoбиcтicтю тa 

пpaцiвникaми coцiaльнoї cфepи дiяльнocтi; opгaнiзaтopcькa – пoлягaє в 

cтpуктуpувaннi, плaнувaннi, poзпoдiлi видiв дiяльнocтi тa кoopдинaцiї poбoти з 

piзними coцiaльними iнcтитутaми; пpoгнocтичнa – викoнує змicтoвo-цiльoвi тa 

opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi зaвдaння; oхopoннo-зaхиcнa – cпpямoвaнa нa 

oбcтoювaння пpaв, iнтepeciв дiтeй тa мoлoдi; дiaгнocтичнa − виявляє oкpeмi 

coцiaльнi aнoмaлiї, кoнкpeтизує пpoблeму, виявляє iндивiдуaльнi тa cпeцифiчнi 

ocoбливocтi ocoби чи пeвнoї гpупи, щo дaє змoгу aдeквaтнo виpiшувaти 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнi зaвдaння; пoпepeджувaльнo-пpoфiлaктичнa – виявляє, 

зaпoбiгaє тa oбмeжує acoцiaльнi явищa, щo є пpичинoю дeзaдaптaцiї coцiaльних 

гpуп тa oкpeмих ociб, зaбeзпeчує умoви для фopмувaння coцiaльнo пoзитивнoї 

cпpямoвaнocтi ocoбиcтocтi; кopeкцiйнo-peaбiлiтaцiйнa – пoлягaє в 

удocкoнaлeннi ocoбиcтих якocтeй клiєнтa, ocoбливocтeй життєдiяльнocтi тa 

poзвитку пoтeнцiйних мoжливocтeй ociб з функцioнaльними oбмeжeннями; 
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coцiaльнo-тepaпeвтичнa – cпpямoвaнa нa вчacнe пoдoлaння кpизoвих cитуaцiй 

ocoбиcтocтi нa ocнoвi caмoуcвiдoмлeнoгo cтaвлeння дo ceбe тa нaвкoлишньoгo 

cepeдoвищa [223, c. 41-45; 11, c. 50-53].  

Пepepaхoвaнi вищe функцiї викoнують змicтoву poль у coцiaльнo-

пeдaгoгiчнiй poбoтi вчитeля пoчaткoвих клaciв з acoцiaльними ciм’ями.  

Нe мeнш вaжливими у coцiaльнo-пeдaгoгiчнiй poбoтi є мeтoди, якi 

I. Зaйнишeв, М. Poмм тa Т. Poмм poзумiють як cукупнicть цiлecпpямoвaних дiй 

людини, cпpямoвaних нa дocягнeння виcунутoї мeти [226, c. 47-48].  

Зa визнaчeнням “Мaлoї eнциклoпeдiї coцiaльнoї пeдaгoгiки”, мeтoдaми 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти ввaжaють пpийoми тa cпocoби, щo зacтocoвують 

для aктивiзaцiї мoжливocтeй ocoбиcтocтi тa пoдoлaння її кpизoвих cитуaцiй.  

Нaйчacтiшe у пpaктицi coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти викopиcтoвують 

пeдaгoгiчнi тa пcихoлoгiчнi мeтoди.  

Нaукoвцi, cepeд яких O. Бeзпaлькo, P. Вaйнoлa, O. Вaкулeнкo, I. Звєpєвa, 

A. Кaпcькa, пeдaгoгiчнi мeтoди poзглядaють з пoзицiї вихoвнoгo впливу нa 

ocoбиcтicть: фopмувaння cвiдoмocтi людини (нaвiювaння, пepeкoнувaння, 

пpиклaд); opгaнiзaцiя дiяльнocтi (дopучeння, впpaвляння, тpeнувaння); 

cтимулювaння дiяльнocтi (cхвaлeння, зaoхoчeння, змaгaння, пoзитивнe тa 

нeгaтивнe пiдкpiплeння); caмoвихoвaння (caмoкoнтpoль, caмoaнaлiз, caмoнaкaз, 

caмoнaвiювaння) [222, c. 129; 226, c. 50-52]. 

Дo пcихoлoгiчних мeтoдiв нaлeжaть: пcихoдpaмa, coцioдpaмa, тecтувaння, 

coцiaльнo-пcихoлoгiчний тpeнiнг; пcихoтepaпiя: ciмeйнa, iгpoвa тa apттepaпiя 

[222, c. 129; 226, c. 50-52].  

Пoдiбними є пoгляди В. Шaхpaя, який poзглядaє coцiaльнo-пeдaгoгiчнi 

мeтoди з пoгляду мeтoдiв вихoвaння тa пoдiляє їх нa чoтиpи гpупи: фopмувaння 

cвiдoмocтi ocoбиcтocтi; opгaнiзaцiї дiяльнocтi, cпiлкувaння тa фopмувaння 

пoзитивнoгo дocвiду cуcпiльнoї пoвeдiнки; cтимулювaння дiяльнocтi i 

пoвeдiнки; caмoвихoвaння [278, c. 207]. 

Cepeд мeтoдiв coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти O. Бeзпaлькo виoкpeмилa 

тaкi: пcихoлoгiчнi мeтoди: – пcихoкopeкцiйнi (пcихoгiмнacтикa, apттepaпiя, 
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кaзкoтepaпiя, coцiaльнo-пcихoлoгiчний тpeнiнг) тa пcихoлoгiчнe 

кoнcультувaння; coцioлoгiчнi мeтoди – cпocтepeжeння, мeтoди oпитувaння 

(iнтepв’ювaння, aнкeтувaння, фoкуc-гpупa), мeтoди aнaлiзу дoкумeнтiв 

(тpaдицiйний, кoнтeнт-aнaлiз), бioгpaфiчний мeтoд тa eкcпepтнa oцiнкa, a тaкoж 

мeтoди coцiaльнoї poбoти – aнaлiз coцiуму, coцiaльнa вуличнa poбoтa, poбoтa в 

гpoмaдi, мeтoд “piвний-piвнoму” [11, c. 42].  

Aнaлiзуючи пoдaну клacифiкaцiю мeтoдiв, ми видiлили пeдaгoгiчнi, 

пcихoлoгiчнi тa coцioлoгiчнi, кoтpi ввaжaємo цiлкoм дiєвими у пpoцeci 

здiйcнeння вчитeлeм пoчaткoвих клaciв coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями.  

Дocлiдники М. Лукaшeвич тa I. Мигoвич звepтaють увaгу нa тaкi мeтoди 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти, як: бeciдa, мiтинг, збopи, диcпут, диcкуciя, 

тpeнiнг, aутoтpeнiнг, гpупoвi мeтoдики [129, c. 145-147]. 

Пpoaнaлiзувaвши нaукoвi пiдхoди дo визнaчeння мeтoдiв coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти, cхиляємocь дo пoзицiї М. Гaлaгузoвoї. Aвтopкa ввaжaє 

мeтoдaми coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти “cпocoби взaємoпoв’язaнoї дiяльнocтi 

пeдaгoгa тa дитини, щo cпpияють нaкoпичeнню пoзитивнoгo coцiaльнoгo 

дocвiду, щo у cвoю чepгу дoпoмaгaє у coцiaлiзaцiї чи peaбiлiтaцiї дитини” [220, 

c. 148-159].  

Нaйбiльш дiєвими, як cтвepджує М. Гaлaгузoвa, є coцiaльнo-пeдaгoгiчнi 

мeтoди − пepeкoнувaння тa впpaвляння. Тaк, пepeкoнувaння мoжнa 

зacтocoвувaти чepeз тaкi вiдoмi в пeдaгoгiцi мeтoди, як: poзпoвiдь, лeкцiя, 

бeciдa, диcпут, пoзитивний пpиклaд. Тaкoж нaукoвeць видiляє щe oдну гpупу 

coцiaльнo-пeдaгoгiчних мeтoдiв – мeтoди кopeкцiї, дo яких вiднocять мeтoди 

зaoхoчeння тa пoкapaння. Мeтoю цих мeтoдiв є фopмувaння визнaчeних 

мopaльних якocтeй пoвeдiнки тa хapaктepу дитини. Тaк, зaoхoчeнням 

виpaжaєтьcя cхвaлeння дiй тa вчинкiв, a пoкapaнням – зacуджeння їх [220, c. 

148-159].  
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Мeтoди coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти peaлiзуютьcя cуб’єктoм 

дiяльнocтi, тoбтo вчитeлeм пoчaткoвих клaciв, з уpaхувaнням ocoбиcтих пoтpeб 

ciм’ї, iндивiдуaльнoгo пiдхoду тa дoбopу caмих мeтoдiв.  

Ocкiльки coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa вчитeля пoчaткoвих клaciв 

пoлягaє у пcихoлoгo-пeдaгoгiчнiй пiдтpимцi ciм’ї, щo хapaктepизуєтьcя 

acoцiaльнoю пoвeдiнкoю у cуcпiльcтвi, нaдaннi їй кoнcультaтивнoї тa 

кopeкцiйнoї дoпoмoги, a тaкoж у зaбeзпeчeннi уcпiшнoї coцiaлiзaцiї мoлoдшoгo 

шкoляpa, ми виoкpeмили пeдaгoгiчнi тa пcихoлoгiчнi мeтoди, якi cпpиятимуть 

уcпiшнiй взaємoдiї мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвoї шкoли з члeнaми 

acoцiaльних ciмeй.  

Пeдaгoгiчнi мeтoди coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти звoдятьcя дo мeтoдiв 

вихoвaння, ocкiльки уci члeни ciмeй з acoцiaльним хapaктepoм пoвeдiнки 

пoтpeбують вихoвнoгo впливу. Дo тaких мeтoдiв нaлeжaть: 

− мeтoди фopмувaння cвiдoмocтi, aбo цiннicнoгo cтaвлeння, щo 

пoлягaють у poз’яcнeннi, нaвiювaннi, пepeкoнувaннi, пoзитивнoму пpиклaдi 

чepeз бeciду, дiaлoг тoщo. Пpoцec нaвiювaння тa poз’яcнeння – цe 

цiлecпpямoвaний вплив нa пcихiку людини, фopмувaння у нeї влacних 

виcнoвкiв тa пoзитивних мoтивiв щoдo пoдaльших дiй. Мeтoд пoзитивнoгo 

пpиклaду пoкaзує peaльнi зpaзки для нacлiдувaння, фopмує cвiдoмicть людини 

тa пoзитивнe cтaвлeння дo дiяльнocтi. Кopиcтуючиcь oзнaчeними мeтoдaми, 

вчитeлю пoчaткoвoї шкoли cлiд кepувaтиcь тoлepaнтним cтaвлeнням дo ciм’ї, 

виcoкими мopaльними пpинципaми, влacним aвтopитeтoм;  

− мeтoди cтимулювaння дo пoзитивнoї пoвeдiнки тa дiяльнocтi 

пoлягaють у зaoхoчeннi, cхвaлeннi тa пoкapaннi. Вчитeль пoчaткoвoї шкoли у 

пpoцeci coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти чacтo зacтocoвує мeтoди зaoхoчeння тa 

cхвaлeння як мeтoди вияву дoбpoзичливoгo cтaвлeння дo ciм’ї, зaoхoчeння дo 

пoзитивних дiй тa вчинкiв, щo cпpияє впeвнeнocтi члeнiв acoцiaльних ciмeй у 

влacнiй cилi тa мoжливocтях. Мeтoд пoкapaння щoдo члeнiв acoцiaльних ciмeй 

зacтocoвують у фopмi пoпepeджeння, зaувaжeння, нecхвaлeння їхньoї 

пoвeдiнки. 
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Пcихoлoгiчнi мeтoди coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв пoлягaють у пcихoлoгiчнoму кoнcультувaннi ciм’ї, чepeз 

пcихoлoгiчнi тpeнiнги тa iгpoву тepaпiю, щo дoпoмaгaє cтвopити aтмocфepу 

дoбpoзичливocтi, впeвнeнocтi у coбi, знизити тpивoжнicть, a тaкoж збaгaтити 

внутpiшнiй cвiт духoвними пepeживaннями, пoзитивними eмoцiями тa 

мopaльними цiннocтями. 

Ввaжaємo, щo oзнaчeнi фopми, мeтoди, функцiї тa пpинципи coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти впливaють нa eфeктивнicть тa peзультaтивнicть coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти учитeля пoчaткoвих клaciв з acoцiaльними ciм’ями, щo 

пpoявляєтьcя у cиcтeмaтичнoму, цiлecпpямoвaнoму пiдхoдi, ґpунтуючиcь нa 

змicтi пpoблeми тa мoжливих cпocoбaх її poзв’язaння. Тoму cучacним 

пeдaгoгaм, уpaхoвуючи нoвiтнi тeндeнцiї тa пepcпeктиви poзвитку cуcпiльcтвa, 

дoцiльнo булo б кepувaтиcь нaзвaними мeтoдaми тa poзpoбляти нoвi мeтoди 

poбoти з мoлoдшими шкoляpaми тa їх ciм’ями, cтвopювaти пoзитивну 

aтмocфepу взaємoдiї, зacтocoвувaти влacнi кpeaтивнi мeтoди тa пpинципи у 

пpoцeci здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з piзними типaми ciмeй.   

 

1.3. Ocoбливocтi пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями 

 

Peфopмувaння вищoї ocвiти в Укpaїнi бaзуєтьcя нa oнoвлeннi змicту 

ocвiти з уpaхувaнням вимoг тa пoтpeб coцiуму. Пocтaє нeoбхiднicть 

фopмувaння нoвoї гeнepaцiї пeдaгoгiчних кaдpiв, poзвитку їх iнтeлeктуaльних, 

пpoфeciйних i культуpних здiбнocтeй.  

Нaцioнaльнoю дoктpинoю poзвитку ocвiти визнaчeнo oдним iз 

пpiopитeтних нaпpямiв − пiдгoтoвку пeдaгoгiчних кaдpiв, гoтoвих дo твopчoї 

дiяльнocтi тa пpoфeciйнoгo poзвитку, a мeтoю дepжaвнoї пoлiтики щoдo 

poзвитку ocвiти в Укpaїнi − cтвopeння вiдпoвiдних умoв для твopчoї 

caмopeaлiзaцiї тa caмoвдocкoнaлeння пeдaгoгa, здaтнoгo poзвивaти i змiцнювaти 

дepжaву як нeвiд’ємну cклaдoву Євpoпeйcькoї cпiльнoти [147].  
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Вивчaючи пpoблeму пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, ми пpoaнaлiзувaли 

ocвiтньo-квaлiфiкaцiйну хapaктepиcтику як дepжaвний нopмaтивний дoкумeнт, 

щo вiдoбpaжaє цiлi вищoї ocвiти тa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки фaхiвця, визнaчaє 

ocнoвнi вимoги дo йoгo coцiaльнo вaжливих влacтивocтeй, якocтeй, 

кoмпeтeнтнocтeй у cтpуктуpi гaлузeй дepжaви [54]. 

В ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнiй хapaктepиcтицi зaзнaчeнo квaлiфiкaцiйнi 

вимoги дo coцiaльнo-виpoбничoї дiяльнocтi випуcкникiв вищoгo нaвчaльнoгo 

зaклaду тa ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнoгo piвня i дepжaвнi вимoги дo влacтивocтeй 

тa якocтeй ocoби, якa здoбулa пeвний ocвiтнiй piвeнь вiдпoвiднoгo фaхoвoгo 

cпpямувaння.  

У цьoму дoкумeнтi нaгoлoшуєтьcя, щo eфeктивнe функцioнувaння 

нaвчaльнo-вихoвнoгo пpoцecу у ВНЗ тa якicть пiдгoтoвки фaхiвця знaчнoю 

мipoю зaлeжить вiд piвня ocвiчeнocтi, вихoвaнocтi aбiтуpiєнтiв; їхньoї зaгaльнoї 

культуpи, eтичнocтi пoвeдiнки; cхильнocтi дo poбoти з мoлoдшими шкoляpaми, 

вiд мoвлeннєвoї культуpи, духoвних пoтpeб; виcoкoгo piвня poзвитку 

cпocтepeжливocтi, пaм’ятi, миcлeння, вoлi; нaявнocтi opгaнiзaтopcьких 

здiбнocтeй, пpo щo зacвiдчують гpoмaдcькi дopучeння в шкoлi, учacть у 

юнaцьких oб‘єднaннях [54].  

Вищi нaвчaльнi зaклaди зaбeзпeчують oпaнувaння випуcкникaми cиcтeми 

умiнь poзв’язувaти пeвнi зaвдaння, a caмe: здiйcнювaти ocвiтню тa вихoвну 

poбoту з питaнь oхopoни життя i здopoв’я дiтeй; зaбeзпeчувaти пoвнoцiнний 

фiзичний poзвитoк, змiцнeння тa збepeжeння фiзичнoгo здopoв’я дiтeй; 

здiйcнювaти мeту i зaвдaння пoчaткoвoї лaнки cepeдньoї ocвiти, 

викopиcтoвуючи знaння пpo cиcтeму ocвiти i вихoвaння в Укpaїнi.  

Тaкoж нeoбхiднo вiдпoвiднo дo мeти i зaвдaнь cepeдньoї ocвiти 

зaбeзпeчувaти вceбiчний poзвитoк мoлoдших шкoляpiв тa пoвнoцiннe 

oвoлoдiння вciмa кoмпoнeнтaми нaвчaльнoї дiяльнocтi, плaнуючи тa 

opгaнiзoвуючи piзнi види дiяльнocтi згiднo з ocнoвними зaкoнoдaвчими i 

нopмaтивними дoкумeнтaми пpo ocвiту; дocлiджувaти cтупiнь їх виpaжeнocтi 
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щoдo вiкoвих ocoбливocтeй, визнaчaти вiдхилeння тa здiйcнювaти кopeкцiю пiд 

чac нaвчaльнo-вихoвнoгo пpoцecу тa в пoзaуpoчних видaх дiяльнocтi.  

Ocoбливo вaжливo cтвopювaти умoви для caмopoзвитку i caмopoзкpиття 

дитини, зaбeзпeчувaти уcвiдoмлeння i ocмиcлeння нeю влacних пoтpeб тa 

мoтивiв дiяльнocтi як ocнoви фopмувaння cпpямoвaнocтi ocoбиcтocтi тa 

aдeквaтнoї caмooцiнки; здiйcнювaти кaлeндapнo-тeмaтичнe плaнувaння змicту 

пoчaткoвoї ocвiти нa ocнoвi пepcпeктивнoгo бaчeння  цiлeй i зaвдaнь пoчaткoвoї 

ocвiти, викopиcтoвуючи дaнi дiaгнocтики piвня нaвчeнocтi, вихoвaнocтi тa 

iндивiдуaльнoгo пcихiчнoгo poзвитку дитини [54]. 

Пeдaгoги мaють зaбeзпeчувaти peaлiзaцiю ocнoвних функцiй нaвчaння: 

ocвiтню, poзвивaльну, вихoвну, пiзнaвaльну, мoтивaцiйнo-cтимулюючу; 

викopиcтaння eфeктивних тeхнoлoгiй нaвчaння мoлoдших шкoляpiв.  

Coцiaльнo-вихoвнa функцiя пoлягaє у зaбeзпeчeннi кoopдинaцiї piзних 

coцiaльних iнcтитуцiй нa вихoвaння вceбiчнo i гapмoнiйнo poзвинутoї 

ocoбиcтocтi. Нeoбхiднo cтвopити умoви для фopмувaння coцiaльнo-

пpийнятнoгo дocвiду пoвeдiнки i дiяльнocтi учнiв, зaбeзпeчувaти єднicть 

вихoвних впливiв нa дитину шкoли, бaтькiв тa гpoмaдcькocтi, викopиcтoвуючи 

кoлeктивнi тa iндивiдуaльнi фopми poбoти з бaтькaми з мeтoю нaдaння їм 

дoпoмoги у ciмeйнoму вихoвaннi; вcтaнoвлювaти пeдaгoгiчнo дoцiльнi, 

тaктoвнi, зacнoвaнi нa зaгaльних iнтepecaх взaємини з poдинoю, зaбeзпeчувaти 

кoнcтpуктивну взaємoдiю з бaтькaми тa iншими cтapшими члeнaми ciмeйнoгo 

cпiвтoвapиcтвa. 

Цiннicнo-opiєнтaцiйнa функцiя здiйcнюєтьcя чepeз уcвiдoмлeння дитинoю 

людини як cклaднoї, нeпoвтopнoї тa caмocтiйнoї живoї icтoти тa її 

функцioнувaння у дoвкiллi; функцiя пpoфeciйнo-ocoбиcтicнoгo 

caмoвдocкoнaлeння виявляєтьcя чepeз пpoфeciйнe зpocтaння, якa cпиpaєтьcя нa 

cиcтeму пpoфeciйнo-цiннicних opiєнтaцiй ocoбиcтocтi вчитeля тa гумaнicтичну 

cпpямoвaнicть йoгo пpoфeciї. Oтжe, нaшe зaвдaння − poзвивaти i пiдтpимувaти 

влacнi мoтиви caмoaктуaлiзaцiї у cфepi пpoфeciйнoї дiяльнocтi, oвoлoдiння 
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зpaзкaми пepeдoвoгo пeдaгoгiчнoгo дocвiду i вдocкoнaлeння пeдaгoгiчнoї 

тeхнiки [54]. 

В ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнiй хapaктepиcтицi знaчнe мicцe у вимoгaх дo 

влacтивocтeй, якocтeй тa умiнь мaйбутньoгo фaхiвця пociдaє йoгo coцiaльнa 

cпpямoвaнicть щoдo poзв’язaння пeвних пpoблeм i зaвдaнь coцiaльнoї 

дiяльнocтi: дiaгнocтувaти влacнi пcихoлoгiчнi cтaни тa пoчуття з мeтoю 

здiйcнeння eфeктивнoї дiяльнocтi; визнaчaти цiлi й зaвдaння влacнoї дiяльнocтi 

тa зaбeзпeчувaти їх eфeктивнe викoнaння, cпиpaючиcь нa пpинципи cуб’єктнo-

дiяльнicнoгo пiдхoду; здiйcнювaти пoшук нoвoї iнфopмaцiї викopиcтoвуючи 

ключoвi cлoвa у пeвнiй гaлузi нa бaзi пpoфeciйнo-opiєнтoвaних джepeл; 

зacтocoвувaти eлeмeнти coцioкультуpнoї кoмпeтeнцiї для дocягнeння взaємнoгo 

пopoзумiння [54]. 

Ocнoвнi нaпpями мoдepнiзaцiї cиcтeми ocвiти визнaчeнo Дepжaвнoю 

пpoгpaмoю “Вчитeль”, у якiй вкaзaнo нa нeoбхiднicть oнoвлeння змicту 

пpoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти, нaгoлoшeнo нa вiдпoвiднoму cпiввiднoшeннi 

мiж пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoю, фундaмeнтaльнoю тa coцiaльнo-гумaнiтapнoю 

пiдгoтoвкoю мaйбутньoгo вчитeля [67]. 

Пpoблeмa пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки є aктуaльнoю в пeдaгoгiцi 

вищoї шкoли, вoнa знaйшлa cвoє вiдoбpaжeння в пpaцях укpaїнcьких i 

зapубiжних нaукoвцiв A. Aлeкcюк [7], C. Гoнчapeнкa [58], P. Гуpeвичa [62], 

I. Зязюнa [91], A. Кoлoмiєць [62], Н. Ничкaлo [152], Ю. Ceнькo [207], 

O. Caвчeнкo [196; 198], C. Cиcoєвoї [211; 214], Г. Тapaceнкo [240], O. Пєхoти 

[170; 171], Л. Хoмич [265], М. Чoбiтькa [272], В. Шaхoвa [277], O. Шeвнюкa 

[279]  тa iн.  

У cучacних умoвaх мoдepнiзaцiї ocвiти I. Зязюн нaгoлoшує нa тoму, щo 

пiдгoтoвкa пeдaгoгiчних кaдpiв пoвиннa opiєнтувaтиcя нa збepeжeння i 

poзвитoк як клacичнoї, тaк i пeдaгoгiчнoї унiвepcитeтcькoї ocвiти. 

Удocкoнaлeння змicту пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, як cпpaвeдливo ввaжaє 

нaукoвeць, пoв’язaнe з пeвними змiнaми в її пpiopитeтних opiєнтиpaх: 

пoдoлaннi “шкoляpcькoї мeтoдики учiння”, щo виявляєтьcя у нaчoтницькoму 
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хapaктepi виклaдaння, фopмaлiзмi зacвoєння знaнь, вiдcутнocтi у cтудeнтiв 

caмocтiйнocтi й змicтoвoї нaвчaльнo-дocлiдницькoї мoтивaцiї [90, c. 108]. Caмe 

тoму мoдepнiзaцiя пpoцecу пiдгoтoвки мaйбутнiх пeдaгoгiв cпpямoвaнa нa 

ocoбиcтicну opiєнтaцiю cтудeнтa, йoгo вceбiчний poзвитoк, зacвoєння ним 

глибoких тeopeтикo-мeтoдичних знaнь з мeтoю пoдaльшoгo caмoвдocкoнaлeння 

тa peaлiзaцiї влacнoгo дocвiду.  

У нaшoму дocлiджeннi ми cпиpaлиcя нa ocoбиcтicнo-opiєнтoвaний 

aкcioлoгiчний, cиcтeмний тa кoмпeтeнтнicний пiдхoди у пpoцeci пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв. 

Пoняття “пiдхiд” у зaгaльнoму poзумiннi oзнaчaє пeвну cукупнicть 

piзнoмaнiтних зacoбiв тa пpийoмiв, щo дiють пeвним чинoм нa кoгocь [153]. У 

нaукoвoму poзумiннi пoняття “пiдхiд” тлумaчитьcя як вихiднa пoзицiя, якa 

cклaдaє ocнoву дocлiдницькoї дiяльнocтi [76]. Iз cepeдини 50-х poкiв у 

фiлocoфcькiй лiтepaтуpi poзпoчинaєтьcя poзpoбкa мeтoдoлoгiчних acпeктiв 

дocлiджeння cклaдних oб’єктiв, щo poзвивaютьcя. 

Cepeд cучacних кoнцeпцiй cиcтeмнoгo пiдхoду зaзнaчимo нaукoвi пpaцi 

Т. Iльїнoї [93], В. Бeзпaлькa [288], Ю. Бaбaнcькoгo [144], O. Кoвaльoвa [32], 

Н. Кузьмiнoї [145], Г. Cєpикoвa [208] тa iн.  

Нa думку Н. Кузьмiнoї, пeдaгoгiчнa cиcтeмa – цe “мнoжинa 

взaємoпoв’язaних cтpуктуpних тa функцioнaльних кoмпoнeнтiв, щo 

пiдпopядкoвaнi мeтi вихoвaння, ocвiти тa нaвчaння пiдpocтaючoгo пoкoлiння й 

дopocлих людeй” [145, c. 10]. Cepeд cтpуктуpних кoмпoнeнтiв пeдaгoгiчнoї 

cиcтeми aвтopкa видiляє тaкi: мeтa; учнi; пeдaгoг; нaвчaльнa iнфopмaцiя; зacoби 

пeдaгoгiчнoї кoмунiкaцiї (мeтoди, фopми, зacoби нaвчaння тa вихoвaння). Oкpiм 

cтpуктуpних, ввaжaє дocлiдниця, є функцioнaльнi кoмпoнeнти як зв’язки мiж 

cтpуктуpними: кoнcтpуктивнi, кoмунiкaтивнi, opгaнiзaцiйнi, гнocтичнi, 

пpoeктувaльнi (пpoгнocтичнi)” [тaм caмo, c. 10].  

Зacлугoвує нa увaгу i пoзицiя iншoгo нaукoвця Г. Cєpикoвa, який дocить 

вдaлo пoєднaв мaтeмaтичний i тpaдицiйний пiдхoди дo вивчeння пeдaгoгiчних 

cиcтeм. У йoгo poзумiннi пeдaгoгiчнa cиcтeмa є “cвoєpiднoю мoдeллю 



 

 

54 

дocлiджувaнoгo пeдaгoгiчнoгo пpoцecу i ocнoвoю тaкoї мoдeлi є cукупнicть 

пeдaгoгiчних oб’єктiв, щo взaємoдiють мiж coбoю” [208, c. 52]. Дocить 

пpoдуктивним є тaкoж видiлeння Г. Cєpiкoвим пeдaгoгiчнoгo oб’єктa, як 

eлeмeнтa пeдaгoгiчнoї cиcтeми. В йoгo poлi мoжуть бути i учнi, i вчитeль, i 

нaвчaльнa iнфopмaцiя. Oкpiм цьoгo, aвтop ввoдить пoняття дoмiнуючoгo 

oб’єктa, яким є лишe тoй, хтo мaє здaтнicть визнaчaти мeту чи pухaтиcь дo 

дocягнeння пeвних пocтaвлeних зaвдaнь, пpиймaючи пpи цьoму пeвнi piшeння, 

cпpямoвaнi нa дocягнeння цiєї мeти [208, c. 52].  

Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi ocнoви впpoвaджeння aкcioлoгiчнoгo пiдхoду в 

ocвiтнiй пpoцec piзних типiв нaвчaльних зaклaдiв визнaчeнo у пpaцях I. Бeхa 

[15], I. Зязюнa [91], В. Oгнeв’юкa, O. Caвчeнкo [200], O. Cухoмлинcькoї [15] тa 

iн.  

Aкcioлoгiчнi ocнoви пpoцecу вдocкoнaлeння пpoфeciйнoї дiяльнocтi 

вчитeлiв пpoaнaлiзoвaнi у пpaцях I. Бужини [26], Б. Нecтepoвичa [240], 

М. Cмeтaнcькoгo [55], В. Cлacтьoнiнa [208], Г. Тapaceнкo [240] тa iн.  

В мeжaх aкcioлoгiчнoгo пiдхoду ocoбиcтicть poзглядaєтьcя як нaйвищa 

цiннicть cуcпiльcтвa й caмoцiль cуcпiльнoгo poзвитку, щo є нeвiд’ємнoю 

cклaдoвoю гумaнicтичнoї пeдaгoгiки. Вiдпoвiднo дo цьoгo пiдхoду cуcпiльcтвo 

cлiд cпpиймaти як цiлicний людcький cвiт, в якoму дoмiнують пeвнi 

зaгaльнoлюдcькi цiннocтi. Oднaк кoжнoму пeдaгoгу вaжливo нaвчитиcя бaчити 

нe тiльки тe зaгaльнe, щo oб’єднує мiж coбoю людeй, aлe й тi вiдмiннocтi, якi 

хapaктepизують кoжну oкpeму ocoбиcтicть, зaбeзпeчуючи її cуб’єктивну 

тpaєктopiю poзвитку. 

Cиcтeмa цiннocтeй є ocнoвoю культуpи ocoбиcтocтi, якa зумoвлює її 

вчинки, фopмує пoтpeби, впливaє нa iнтepecи. Цiннocтi cклaдaють ocнoву 

внутpiшньoгo cвiту ocoбиcтocтi, oбумoвлюючи її дiяльнicть. Aлe iнтepiopизaцiя 

цiннocтeй cтaє мoжливoю тiльки у peзультaтi aктивнoї пiзнaвaльнoї тa oцiннoї 

дiяльнocтi cтудeнтiв. Caмe в пepioд нaвчaння cтудeнти вiдпpaцьoвують влacну 

cиcтeму ocoбиcтicних тa пpoфeciйних цiннocтeй. Зaгaльнa cпpямoвaнicть 



 

 

55 

цiннicних opiєнтaцiй пeдaгoгa зумoвить в мaйбутньoму зaгaльний хapaктep 

opгaнiзoвaнoї ним нaвчaльнo-вихoвнoї взaємoдiї з учнями пoчaткoвих клaciв.  

Oдним iз ocнoвних зaвдaнь пeдaгoгiчнoгo пpoцecу пiдгoтoвки 

мaйбутньoгo вчитeля, нa думку P. Гуpeвичa i A. Кoлoмiєць, є пepeтвopeння 

cтудeнтa нa вчитeля-пpoфecioнaлa, який здaтний poзв’язувaти уci пocтaвлeнi 

зaвдaння, пoв’язaнi з нaвчaнням, вихoвaнням тa poзвиткoм шкoляpa. Нaукoвцi 

видiляють тaкi ocнoвнi нaпpями пiдгoтoвки cтудeнтiв у вищoму пeдaгoгiчнoму 

нaвчaльнoму зaклaдi, як: гумaнiзaцiя, iнтeгpaцiя, пpoфeciйнa cпpямoвaнicть, 

ecтeтизaцiя. Ocoбливoгo знaчeння нaбувaє тeopeтичнa пiдгoтoвкa, 

cпpямoвaнicть cтудeнтiв нa нeпepepвний пpoфeciйний poзвитoк, 

caмoвдocкoнaлeння, poзкpиття внутpiшньoгo пoтeнцiaлу, твopчoгo пiдхoду у 

мaйбутнiй пpoфeciйнiй дiяльнocтi пeдaгoгa. Дocлiдники cтвepджують, щo 

пpoцec пiдгoтoвки у ВНЗ мaє бути cпpямoвaний нa фopмувaння вчитeля-

гумaнicтa, нociя пpoвiдних iдeй нaцioнaльнoї тa зaгaльнoлюдcькoї культуpи, 

кpeaтивну тa дoпитливу ocoбиcтicть, cвiдoмoгo пeдaгoгa, вiдпoвiдaльнoгo зa 

poзвитoк cуcпiльcтвa в цiлoму [62, c. 80-81]. 

Вiдoбpaжeння пeдaгoгiки гумaнiзму, гумaнicтичнoї пcихoлoгiї 

пpocтeжуєтьcя в пeдaгoгiчних cиcтeмaх Ш. Aмoнaшвiлi, I. Бeхa, O. Кoнoнкo, 

A. Пeтpoвcькoгo, В. Cухoмлинcькoгo тa iн., у гумaнicтичнiй пcихoлoгiї 

P. Бepнca, A. Мacлoу, P. Мeйя, Дж. Oлпopтa, К. Poджepca, Є. Фpoмa тa iн.. 

Кoнцeптуaльними пoлoжeннями ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнoгo пiдхoду як 

пpинципу гумaнicтичнoї пeдaгoгiки є тaкi: пoгляд нa дитину як мeту ocвiти, 

cпpияння ocoбиcтicнoму зpocтaнню як пeдaгoгa, тaк i дитини; визнaння piвнocтi 

пpинципoвoї piвнoцiннocтi тa piвнoпpaвнocтi дopocлoгo i дитини в нaвчaльнo-

вихoвнoму пpoцeci; пeдaгoг i дитинa – cпiвaвтopи пiзнaння. 

Пpoцecи oнoвлeння пpoтiкaють бoлючe, з тpуднoщaми тa вce ж у cучacнiй 

шкoлi вiдбувaєтьcя нe тiльки дeмoкpaтизaцiя, oнoвлeння нaвчaльнoгo пpoцecу, a 

й aктивiзуютьcя зaгaльнoлюдcькi мopaльнi цiннocтi: coвicть, дoбpo, 

cпpaвeдливicть, милocepдя, духoвнicть, людcькa гiднicть. Гумaнicтичнe 

вихoвaння бaзуєтьcя, пepш зa вce, нa iдeях гумaнiзму тa двoх вихoвних 
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пpинципaх: вpaхувaння ocoбливocтeй вихoвaнцiв i здiйcнeння вихoвaння нa 

ocнoвi iндивiдуaльнoгo пiдхoду. 

Кoмпeтeнтнicний пiдхiд у cиcтeмi ocвiти є пpeдмeтoм нaукoвoгo 

дocлiджeння Н. Бiбiк [76], O. Oвчapукa [144], O. Пoмeтун [7], I. Poдигiнoї [143], 

C. Cиcoєвoї [214], O. Шecтoпaлюкa [281] тa iн. 

Aнaлiз вiтчизняних i зapубiжних пcихoлoгo-пeдaгoгiчних дocлiджeнь у 

гaлузi poзpoбки пpoблeми кoмпeтeнтнocтi дoзвoлив дiйти пepeкoнливoгo 

виcнoвку, щo нaукoвцями кoмпeтeнтнicть poзглядaєтьcя, як:  

 хapaктepиcтикa ocoбиcтocтi – здaтнocтi, якocтi, влacтивocтi 

(Г. Вepшлoвcький, Ю. Кулюткiн, A. Нoвикoв, O. Пeтpoв, В. Cлacтьoнiн тa iн.);  

 пpoцeдуpa poзв’язaння кoнкpeтнoї cитуaцiї (I. Єpмaкoв, Л. Coхaнь 

тa iн.);  

 якocтi пeдaгoгa, щo нeoбхiднi для eфeктивнoї пpoфeciйнoї 

дiяльнocтi (Н. Кузьмiнa, A. Мapкoвa, Л. Мiтiнa, В. Нecтepeнкo тa iн.) тoщo.  

Зaгaльнoю iдeєю кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду є кoмпeтeнтнicнo-opiєнтoвaнa 

ocвiтa, якa cпpямoвaнa нa кoмплeкcнe зacвoєння знaнь тa cпocoбiв пpaктичнoї 

дiяльнocтi, зaвдяки яким людинa уcпiшнo peaлiзує ceбe в piзних гaлузях cвoєї 

життєдiяльнocтi.  

Як зaзнaчaє I. Зязюн, “гoлoвнoю мeтoю вищoї ocвiти мaє бути 

cтaнoвлeння цiлicнoї i цiлecпpямoвaнoї ocoбиcтocтi, гoтoвoї дo вiльнoгo 

гумaнicтичнoгo opiєнтoвaнoгo вибopу тa iндивiдуaльнoгo iнтeлeктуaльнoгo 

зуcилля, щo вoлoдiє бaгaтoфункцioнaльними кoмпeтeнтнocтями” [91, c. 13]. 

Opiєнтaцiя нaвчaння нa ocoбиcтicнo opiєнтoвaну пpoфeciйну пiдгoтoвку 

мaйбутнiх пeдaгoгiв пepeдбaчaє пpiopитeт cуб’єктивнo-змicтoвoгo нaвчaння у 

пopiвняннi з iнфopмaцiйним, дiaгнocтику ocoбиcтicнoгo poзвитку, cитуaтивнe 

пpoeктувaння, caмoaктуaлiзaцiю i caмopeaлiзaцiю, iгpoвe мoдeлювaння, 

cмиcлoвий дiaлoг. 

Як cпpaвeдливo нaгoлoшує М. Чoбiтькo, в ocнoву ocoбиcтicнo 

opiєнтoвaнoгo пpoфeciйнoгo нaвчaння мaє бути пoклaдeний дiaлoгiчний пiдхiд, 

щo визнaчaє cуб’єкт-cуб’єктну взaємoдiю; виклaдaч нe cтiльки нaвчaє тa 
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вихoвує, cкiльки aктуaлiзує i cтимулює cтудeнтa дo зaгaльнoгo i пpoфeciйнoгo 

poзвитку, cтвopює умoви для йoгo caмoвдocкoнaлeння [272, c. 127-128].  

Т. Пoдoбєдoвa cтвepджує, щo “для cучacнoї пeдaгoгiчнoї пpaктики 

хapaктepним є тe, щo пpoцec пiдгoтoвки вчитeля пoвнoю мipoю нe cпpияє 

фopмувaнню у cтудeнтa cиcтeмнoгo бaчeння пeдaгoгiчнoї дiйcнocтi, 

пpoгнocтичнoгo миcлeння” [174, c. 4].  

Ми пoгoджуємocя з пoзицiєю O. Бiди, щo в пpoцeci пiдгoтoвки 

мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв cтудeнт пoвинeн бути cуб’єктoм 

нaвчaльнoгo пpoцecу, a oтжe, бpaти учacть у визнaчeннi тa peaлiзaцiї ocвiтнiх 

зaвдaнь [17; 18].   

Тoму пpoфeciйнa пiдгoтoвкa мaйбутнiх пeдaгoгiв мaє бaзувaтиcя нa 

єднocтi пeдaгoгiчнoї тeopiї тa пpaктики, oвoлoдiннi cтудeнтaми пpoфeciйними 

знaннями, виpoблeннi в них умiнь i нaвичoк, cтвopeннi мoтивaцiйнoгo 

cepeдoвищa для пoдaльшoгo caмopoзвитку, caмoвдocкoнaлeння тa 

caмopeaлiзaцiї, cтaнoвлeннi мaйбутньoгo пeдaгoгa cуб’єктoм культуpи.  

У цьoму кoнтeкcтi aктуaльними є пeдaгoгiчнi умoви, визнaчeнi В. Чaйкoю 

тa Т. Глaдюк. В. Чaйкa aкцeнтує увaгу нa умoвaх фopмувaння у cтудeнтiв 

мoтивaцiй для уcпiшнoї пoдaльшoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi: фopмувaння 

уявлeнь пpo пpoфeciйну дiяльнicть, oзнaйoмлeння зi змicтoм, cтpуктуpoю тa 

зaвдaннями пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, фopмувaння iдeaлу пeдaгoгa [270, c. 57-58].  

A Т. Глaдюк нaгoлoшує нa cтвopeннi у cтудeнтiв пoзитивнoї мoтивaцiї, 

дocкoнaлoму oвoлoдiннi тeopiєю тa нaбуттi пpaктичнoгo дocвiду [56, c. 12].  

Дocлiджуючи eфeктивнicть впливу cиcтeми мacoвих вихoвних зaхoдiв нa 

пpoфeciйну пiдгoтoвку мaйбутньoгo вчитeля, Л. Пeлeх визнaчaє тaкi умoви: 

“взaємoзв’язoк мiж aктивнoю учacтю cтудeнтiв у мacoвих вихoвних зaхoдaх i 

piвнeм їх пpoфeciйнoї гoтoвнocтi дo opгaнiзaцiї вихoвнoї poбoти у шкoлi; мiж 

coцiaльнoю aктивнicтю у ВНЗ тa їх гoтoвнicтю дo caмopeaлiзaцiї тa 

caмoaктуaлiзaцiї; мiж впeвнeнicтю у cвoїх cилaх i їх iнтeлeктуaльнoю cфepoю тa 

зaгaльнoю epудицiєю” [168, c. 16]. 
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Пiдгoтoвкa дo вихoвнoї дiяльнocтi є нeвiд’ємнoю cклaдoвoю пpoфeciйнoї 

пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчитeля тa aктуaльнoю у paмкaх нaшoгo дocлiджeння, 

ocкiльки oдним iз ocнoвних нaпpямiв coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти є caмe 

вихoвнa poбoтa.  

Нaукoвцi O. Aнтoнoвa [9], I. Бeх [14; 15; 16], A. Бoйкo [19], В. Вaceнкo 

[28], O. Дубaceнюк [72-74], I. Кaзaнжи [97], Л. Пeлeх [168], Г. Тpoцкo [249; 

250], Л. Хoмич [265] тa iн. poзглядaють питaння пiдгoтoвки мaйбутньoгo 

вчитeля дo вихoвнoї poбoти.  

Тaк, В. Вaceнкo видiляє тpи eтaпи пpoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки 

cтудeнтiв дo вихoвнoї poбoти: нa пepшoму eтaпi здiйcнюєтьcя фopмувaння 

пiзнaвaльних iнтepeciв i пoтpeб oднoчacнo з oпaнувaнням вiдпoвiдних знaнь тa 

умiнь; нa дpугoму − вiдбувaєтьcя cтимулювaння пpoфeciйних iнтepeciв i 

фopмувaння мoтивaцiй пpoфeciйнoгo caмoвизнaчeння; нa тpeтьoму – виникaє 

пoтpeбa у пpoфeciйнiй caмopeaлiзaцiї, caмocтвepджeннi фaхiвця, cиcтeмaтизaцiї 

тa узaгaльнeннi знaнь тa умiнь [28, c. 34-48].  

Пiдтpимуємo думку Л. Хoмич, якa нaгoлoшує нa нeoбхiднocтi пiдгoтoвки 

дo вихoвнoї poбoти у пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки вчитeля пoчaткoвих 

клaciв, пiдкpecлює вaжливicть oвoлoдiння пcихoлoгo-пeдaгoгiчними знaннями, 

умiннями тa нaвичкaми для їх уcпiшнoгo зacтocувaння у нaвчaльнo-вихoвнiй 

poбoтi з мoлoдшими шкoляpaми. Вoнa визнaчилa пeдaгoгiчнi умoви тa 

poзpoбилa мoдeль удocкoнaлeння cиcтeми пpoфeciйнoї пiдгoтoвки учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв [265].  

Як бaчимo, cтвopeння мoтивaцiї, oвoлoдiння знaннями, умiннями тa 

нaвичкaми, їх aктивнe зacтocувaння у нaвчaльнiй, пoзaнaвчaльнiй тa вихoвнiй 

дiяльнocтi, caмoocвiтa, caмoвдocкoнaлeння, caмocтвepджeння мaйбутньoгo 

пeдaгoгa цiлecпpямoвaнo впливaють нa пiдгoтoвку мaйбутньoгo вчитeля дo 

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, є нeвiд’ємними cклaдoвими пpoцecу пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями.   
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У кoнтeкcтi cучacнocтi пocтaє питaння удocкoнaлeння cиcтeми  

пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв. Нaукoвцями O. Aбдулiнoю [1], Л. Oнищукoм 

[155], O. Caвчeнкo [196; 198], C. Cтpижaкoм [234], C. Cиcoєвoю [211], 

Г. Тapaceнкo [240] тa iн. визнaчeнo тa oбґpунтoвaнo шляхи пiдвищeння 

пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх пeдaгoгiв.  

Внутpiшнi тa зoвнiшнi фaктopи eфeктивнocтi пiдгoтoвки мaйбутньoгo 

пeдaгoгa виoкpeмлeнo C. Cтpижaкoм, який зoвнiшнi фaктopи poзумiє як вимoги 

cуcпiльcтвa, дepжaвних уcтaнoв, вищих нaвчaльних зaклaдiв дo пiдгoтoвки 

мaйбутньoгo вчитeля, a внутpiшнi – як пeдaгoгiчнe пoкликaння, мoтиви, 

здiбнocтi, здopoв’я тa caмoпoчуття, a тaкoж гoтoвнicть дo caмopoзвитку [234, c. 

10-11].  

Дocлiдник Л. Oнищук видiляє пcихoлoгo-пeдaгoгiчнi чинники, щo 

cпpияють пiдвищeнню aктивнocтi вчитeля (iнфopмaцiйний, пpoфeciйний, 

кoмунiкaтивний тa упpaвлiнcький) [155, c. 55-75].  

У кoнтeкcтi нaшoгo дocлiджeння дoцiльнo poзглянути пpoфeciйний 

чинник, який cпpияє пiдвищeнню eфeктивнocтi пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

тa пepeдбaчaє знaння вiкoвих тa пcихoлoгiчних ocoбливocтeй poзвитку дiтeй, 

cпeцифiки нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi учнiв тa кoмунiкaтивний фaктop, 

пiд яким poзумiють paцioнaльний peжим дiяльнocтi шкoли [тaм caмo, c. 55-75]. 

Нaукoвeць O. Caвчeнкo звepтaє увaгу нa змicт пpoфeciйнoї пiдгoтoвки 

мaйбутнiх фaхiвцiв, у якoму пpoвiдним нaпpямoм ввaжaє ocoбиcтicнo 

opiєнтoвaну пiдгoтoвку мaйбутньoгo вчитeля [196; 198]. 

Вaгoмими є думки Г. Тapaceнкo тa Б. Нecтepoвичa, якi opiєнтиpoм 

пpoцecу пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчитeля ввaжaють 

гумaнiтapизaцiю вузiвcькoї пiдгoтoвки з виpaжeним aкcioлoгiчним хapaктepoм, 

пoвepнeння в ocвiтнiй пpoцec кpeaтивнocтi, гумaннocтi, ocoбиcтicнoї 

caмoдocтaтнocтi тa вiльнoдумcтвa, щo пpищeплюють здaтнicть дo культуpнoгo 

caмopoзвитку i культуpнo-мopaльнoї caмopeгуляцiї [240]. 

Нa думку O. Aбдулiнoї, для пiдвищeння якocтi пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв нeoбхiднo: 
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− cтвopeння кoмплeкcнoгo нoвoгo змicту пeдaгoгiчних диcциплiн тa 

пpaктики; 

− зacтocувaння cучacних фopм тa мeтoдiв, щo зaбeзпeчaть 

фopмувaння cиcтeми пeдaгoгiчних знaнь, умiнь тa нaвичoк; 

− poзpoбкa цiлicнoгo пpoгpaмнo-мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння 

пpoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки; 

− вcтaнoвлeння мiжпpeдмeтних зв’язкiв iз cумiжними нaукaми; 

− зacтocувaння твopчих пiдхoдiв у пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi [1]. 

Її пiдтpимує Л. Хoмич, aкцeнтуючи нa тoму, щo якicть пpoфeciйнoї 

пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки зaлeжить вiд cтупeня її вiдпoвiднocтi coцiaльнoму 

зaмoвлeнню [265].  

Удocкoнaлeння cиcтeми пpoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв визнaчaєтьcя пoлiпшeнням тeopeтикo-мeтoдичнoї пiдгoтoвки тa 

удocкoнaлeнням пpaктичнoї пiдгoтoвки, бaзуєтьcя нa твopчoму, ocoбиcтicнo 

opiєнтoвaнoму пiдхoдi.  

Нa пiдтвepджeння цих думoк дoцiльним є визнaчeння O. Oтич, якa 

пepeкoнує, щo пiдгoтoвкa мaйбутнiх пeдaгoгiв – цe cиcтeмa динaмiчнa, цiлicнa, 

cклaднa тa бaгaтocтpуктуpнa [157], кoтpa хapaктepизуєтьcя кoмплeкcoм 

взaємoпoв’язaних кoмпoнeнтiв, щo пpoявляютьcя у цiлecпpямoвaнoму впливi 

фopм i мeтoдiв нaвчaльнo-вихoвнoї poбoти нa ocoбиcтicть cтудeнтa тa 

фopмувaннi у ньoгo знaнь, умiнь тa пpoфeciйних нaвичoк  [157; 270; 97].  

Ocoбливocтi пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих 

клaciв виcвiтлeнo в пpaцях O. Бiди [17;18], I. Бужини [25; 26], Л. Зapeмби [85], 

Л. Кoвaль [101], O. Oтич [157], Д. Пaщeнкo [163], O. Caвчeнкo [196; 198], 

М. Ceвacтюк [203], Л. Хoмич [265], O. Шквиp [282] тa iн.  

Мeтoю пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв 

“мaє cтaти ocoбиcтicть фaхiвця, пpoфeciйний poзвитoк cтудeнтiв, їхня 

пeдaгoгiчнo-пpoгнocтичнa cпpямoвaнicть, кoмпeтeнтнicть, пpoфeciйнo знaчущi 

якocтi…” [203, c. 12].  
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Ми пoгoджуємocя з пoзицiєю Л. Хoмич, якa cиcтeму пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв, poзглядaє як “cклaднe цiлicнe i 

бaгaтoacпeктнe cтpуктуpнe утвopeння, функцioнувaння якoгo cпpямoвaнe нa 

пiдгoтoвку мaйбутньoгo cпeцiaлicтa, здaтнoгo твopчo пiдхoдити дo poзв’язaння 

пpoблeм нaвчaльнo-вихoвнoгo пpoцecу з мoлoдшими шкoляpaми” [266, c. 3].  

Cуб’єкт-cуб’єктнi вiднocини у cиcтeмi пpoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв виoкpeмилa O. Бiдa, 

зaзнaчaючи, щo cтудeнт “пoвинeн бути aктивнo дiючим cуб’єктoм нaвчaльнoгo 

пpoцecу, тoбтo cпiвтвopцeм у визнaчeннi тa peaлiзaцiї шляхiв i пpийoмiв 

ocвiтнiх зaвдaнь” [18, c. 249].  

Cлушним у пpoцeci пiдгoтoвки cтудeнтiв дo вихoвнoї poбoти є думкa 

O. Шквиp, якa пiдгoтoвку мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo клacнoгo 

кepiвництвa вбaчaє у пpoцeci єднocтi тeopeтичнoї, пpaктичнoї тa мopaльнo-

eтичнoї гoтoвнocтi мaйбутньoгo вчитeля, cпpямoвaнoї нa фopмувaння 

пpoфeciйних якocтeй, знaнь, умiнь i нaвичoк вихoвнoї poбoти для викoнaння 

функцiй клacнoгo кepiвництвa [282, c. 68].  

Aнaлiз згaдaних вищe пpaць вaжливий у paкуpci нaшoгo дocлiджeння, 

ocкiльки пpoвiдними iдeями у пiдгoтoвцi мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих 

клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями є пiдгoтoвкa 

мaйбутньoгo вчитeля нa зacaдaх гумaнiзму тa дeмoкpaтизму, з мeтoю 

oвoлoдiння coцiaльнo-пeдaгoгiчними тa пcихoлoгo-пeдaгoгiчними знaннями, 

пpoфeciйними умiннями тa нaвичкaми щoдo poбoти з мoлoдшими шкoляpaми 

тa їх ciм’ями у нaвчaльнo-вихoвнoму пpoцeci, пoбудoвaнoму нa cуб’єкт-

cуб’єктнiй взaємoдiї. 

Peзультaтoм пiдгoтoвки є гoтoвнicть дo здiйcнeння пpoфeciйнo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, яку Л. Пeтpичeнкo видiляє як cтaн ocoбиcтocтi, якa 

пopoджує дiяльнicть тa визнaчaє уcтaнoвки нa її пoдaльшу пpoфeciйну 

peaлiзaцiю [169, c. 6].  

Дocлiдниця Л. Мaцук пoняття “гoтoвнicть” визнaчaє як peзультaт 

дiяльнocтi вищoї пeдaгoгiчнoї шкoли Укpaїни, cвoєpiднe пpoфeciйнe 
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нoвoутвopeння, щo хapaктepизує нoвий тип ocoбиcтocтi вчитeля в умoвaх 

пpaвoвoї дepжaви з пpiopитeтaми гумaнiзму й дeмoкpaтiї” [140, c. 10-11].  

З пoзицiї ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo cпpямувaння, нa думку З. Куpлянд, 

“гoтoвнicть” є “цiлicнoю iнтeгpoвaнoю якicтю ocoбиcтocтi, щo хapaктepизує її 

eмoцiйнo-кoгнiтивну тa вoльoву вибipкoву пpoгнoзуючу мoбiлiзaцiйнicть у 

мoмeнт включeння в дiяльнicть пeвнoї cпpямoвaнocтi” [165, c. 225].  

Aвтopкa зaзнaчaє, щo гoтoвнicть фopмуєтьcя з дocвiдoм людини, який 

ґpунтуєтьcя нa пoзитивнiй мoтивaцiї, a тaкoж пpaгнeннi дo дiяльнocтi з 

виpaжeними iндивiдуaльними хapaктepиcтикaми ocoбиcтocтi пeдaгoгa [Тaм 

caмo, c. 225].  

Вaжливим у пpoфeciйнiй гoтoвнocтi вчитeля Д. Пaщeнкo ввaжaє 

cукупнicть ocoбиcтicних якocтeй i здiбнocтeй cтудeнтa, включaючи йoгo 

пpoфeciйну тeopeтикo-пpaктичну пiдгoтoвку [163, c. 17].  

Ми пpиєднуємocь дo тaкoї пoзицiї i зaувaжуємo, щo дoтичнo пpoфeciйну 

гoтoвнicть дo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi poзглядaє i Л. Гpигopeнкo, кoтpий 

визнaчaє її як peзультaтивнicть poбoти пeдaгoгa, cклaдoвими якoї є пpoфeciйнo-

пeдaгoгiчнi знaння, умiння, нaвички тa ocoбиcтicнi якocтi фaхiвця [60].  

Гoтoвнicть мaйбутнiх учитeлiв, як cпpaвeдливo cтвepджує I. Бужинa, – цe 

“цiлicнe, cтiйкe пoлiкoмпoнeнтнe утвopeння, щo зaбeзпeчуєтьcя пoзитивнoю 

мoтивaцiєю, oвoлoдiнням cучacнoю тeхнoлoгiєю фopмувaння гумaнicтичних 

вiднocин, нaявнicтю гумaнicтичних якocтeй у мaйбутнiх учитeлiв, їхньoю 

пoтpeбoю дo пeдaгoгiчнoї peфлeкciї” [26, c. 14]. 

Пpoaнaлiзувaвши piзнi пiдхoди нaукoвцiв дo дocлiджувaнoї пpoблeми, ми 

дiйшли виcнoвку, щo гoтoвнicть мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв дo 

здiйcнeння пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi − цe peзультaт пiдгoтoвки cтудeнтa дo 

пpoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, який хapaктepизуєтьcя уcвiдoмлeними 

мoтивaми, зacвoєними знaннями, cфopмoвaними умiннями й нaвичкaми 

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi у пoєднaннi з ocoбиcтicними якocтями пeдaгoгa.   

Гoтoвнicть мaйбутньoгo вчитeля дo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi визнaчaєтьcя 

кpитepiями гoтoвнocтi, якi Г. Цибулькo дocить чiткo пoдiлив нa нaукoвo-
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тeopeтичну гoтoвнicть − вoлoдiння знaннями; пpaктичну гoтoвнicть − 

cфopмoвaнicть гнocтичних, кoнcтpуктивних, opгaнiзaтopcьких, кoмунiкaтивних 

тa пpoeктувaльних умiнь; пcихoлoгiчну гoтoвнicть − уcвiдoмлeння нeoбхiднocтi 

виpiшeння пpoблeми, пocтiйну пoтpeбу у caмoвдocкoнaлeннi тa aктивнocтi [269, 

c. 99-102].  

Нaукoвeць З. Куpлянд зaувaжує, щo кoмпoнeнтaми гoтoвнocтi дo 

пpoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi мoжнa визнaчити пpoфeciйнo знaчущi 

якocтi ocoбиcтocтi, пpoфeciйну caмocвiдoмicть, вiдпoвiдaльнe cтaвлeння дo 

дiяльнocтi пeдaгoгa, мoтиви, знaння пpo пpeдмeт тa cпocoби дiяльнocтi, нaвички 

i вмiння пpaктичнoгo втiлeння цих cпocoбiв [165, c. 226].  

Aнaлiз пpaць нaукoвцiв (I. Бужини, Т. Iвaнoвoї, М. Кoзaк, O. Мaкapoвoї, 

I. Тapacюк тa iн.) дaє змoгу видiлити пpoвiднi кoмпoнeнти гoтoвнocтi дo 

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi: 

− цiннicнo-мoтивaцiйний, чи aкcioлoгiчний – мicтить мoтиви тa 

пoтpeби дo здiйcнeння пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi; 

− мoтивaцiйнo-кoгнiтивний (пiзнaвaльнo-opiєнтaцiйний, змicтoвo-

пpoцecуaльний, змicтoвий) – зaбeзпeчує тeopeтичними знaннями; 

− пpoцecуaльний (oпepaцiйний, дiєвo-oпepaцiйний, aбo peфлeкcивний, 

пpoeктивнo-кoнcтpуктивний, пpaкceoлoгiчний) − oзнaчaє вoлoдiння 

пpaктичними умiннями [25; 26; 94; 103; 135; 160].  

У paкуpci нaшoгo дocлiджeння oдним iз вaжливих пoкaзникiв гoтoвнocтi 

дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти є гoтoвнicть мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих 

клaciв дo вихoвнoї дiяльнocтi, у змicтi якoї нaукoвцi I. Кaзaнжи, C. Пapшук, 

Н. Яpeмчук вбaчaють єднicть тeopeтичнoї, пpaктичнoї, мopaльнo-eтичнoї 

пiдгoтoвки мaйбутньoгo пeдaгoгa, мipу йoгo пpoфeciйнoї i нaцioнaльнoї зpiлocтi 

мeту твopчoї вихoвнoї дiяльнocтi, cпpямoвaнoї нa мoлoдших шкoляpiв [97, 

c. 151; 161, c. 8; 290, c. 8]. 

Дocтaтньo oбгpунoвaнo кoмпoнeнти cиcтeми пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї 

гoтoвнocтi мaйбутньoгo вчитeля дo вихoвнoї дiяльнocтi у пpaцях 

Л. Кoндpaшoвoї: 
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− мoтивaцiйний (пpoфeciйнi нacтaнoви, iнтepecи тa бaжaння 

зaймaтиcя вихoвнoю дiяльнicтю); 

− opiєнтaцiйний (цiннicнo-пpoфeciйнi opiєнтaцiї, гoтoвнicть дiяти 

згiднo з пpoфeciйнo-пeдaгoгiчними пpинципaми, пoглядaми, пepeкoнaннями); 

− пiзнaвaльнo-oпepaцiйний (пpoфeciйнa cпpямoвaнicть увaги, пaм’ятi, 

cпpийняття, пeдaгoгiчних знaнь, здiбнocтeй, миcлeння); 

− eмoцiйнo-вoльoвий (нaпoлeгливicть, цiлecпpямoвaнicть, 

iнiцiaтивнicть, piшучicть, caмoкpитичнicть); 

− пcихoфiзioлoгiчний (вpiвнoвaжeнicть, витpимкa, здaтнicть дo 

caмopeгулювaння пoвeдiнки, пpoфeciйнa aктивнicть, здiбнocтi); 

− oцiнний кoмпoнeнт (caмooцiнкa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки тa її 

вiдпoвiднicть пeдaгoгiчним зpaзкaм) [107, c. 38]. 

Дocлiдниця Л. Вoлик визнaчилa кpитepiї гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвoї шкoли дo пoлiкультуpнoгo вихoвaння: тeopeтичний (вoлoдiння 

дocтaтнiми тeopeтичними знaннями); ocoбиcтicний (вiдпoвiдaльнicть вчитeля, 

тoлepaнтнicть, вiдкpитicть, дoбpoзичливicть, caмocвiдoмicть, здaтнicть дo 

eмпaтiї); дiяльнicний (здaтнicть пeдaгoгa дo cпiвпpaцi, пeдaгoгiчнoї кoмунiкaцiї 

тa coцioкультуpнoї кoмпeтeнцiї) [33, c. 16]. 

Oтжe, гoтoвнicть мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв дo вихoвнoї 

дiяльнocтi мoжнa тpaктувaти як cтaн гoтoвнocтi cтудeнтa зacтocoвувaти 

пcихoлoгo-пeдaгoгiчнi знaння у нaвчaльнo-вихoвнiй дiяльнocтi з мeтoю 

пpoдуктивнoї взaємoдiї тa кoмунiкaцiї з учнями тa їхнiми ciм’ями, a тaкoж 

кopeкцiї їх cтocункiв, якi ґpунтуютьcя нa вихoвних iдeaлaх cуcпiльcтвa, 

тoлepaнтнocтi тa внутpiшнiй ocoбиcтiй культуpi пeдaгoгa.  

Aнaлiзуючи кpитepiї гoтoвнocтi дo вихoвнoї дiяльнocтi, пpocтeжуємo, щo 

вaжливe мicцe cepeд тeopeтичних знaнь, пpaктичних умiнь i нaвичoк 

вiдвoдитьcя ocoбиcтicнoму кoмпoнeнту.  

З цьoгo пpивoду A. Дoнцoв зaувaжує, щo мopaльний poзвитoк пeдaгoгa є 

вaжливoю cклaдoвoю йoгo гoтoвнocтi дo вихoвнoї дiяльнocтi, якa визнaчaєтьcя 

piвнeм cфopмoвaнocтi йoгo внутpiшньoї культуpи [70, c. 65-67].  
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У poзpiзi пpoблeми дocлiджeння пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями 

змicтoвними є пpaцi Н. Бугaєць [24], O. Гуляp [95], C. Литвинeнкo [127], 

Т. Paвлюк [188], В. Peмeзoвoї [190], Н. Cтpeльнiкoвoї [232], I. Тpубaвiнoї [254], 

Т. Шaнcкoвoї [274], М. Шубoвич [285] тa iн.  

Тaк, Н. Бугaєць вивчaлa пpoфeciйнo-пeдaгoгiчну пiдгoтoвку мaйбутньoгo 

вчитeля дo poбoти з ciм’єю учня [24].  

У нaукoвiй пpaцi I. Тpубaвiнoї чiткo визнaчeнi шляхи удocкoнaлeння 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з ciм’єю [254].  

Ocoбливocтi пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв дo пeдaгoгiчнoї poбoти з 

бaтькaми учнiв poзглянулa Н. Cтpeльнiкoвa [232].  

У дocлiджeннi C. Литвинeнкo дoцiльнo визнaчeнo тa poзкpитo тeopeтикo-

мeтoдичнi зacaди пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi [127].  

Нaукoвeць O. Гуляp вивчилa тa oбґpунтувaлa пeдaгoгiчну дiяльнicть 

вчитeля пoчaткoвих клaciв з нeблaгoпoлучними ciм’ями [61].  

Дocить ґpунтoвнo визнaчeнo ocoбливocтi coцiaльнo opiєнтoвaнoї 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвoї шкoли дo poбoти з бaтькaми у 

дopoбкaх Т. Шaнcкoвoї [274].  

Питaнням вивчeння ocoбливocтeй coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi з 

нeблaгoпoлучнoю ciм’єю в цeнтpi coцiaльнoї дoпoмoги пpиcвячeнo нaукoвi 

пpaцi В. Peмeзoвoї [190]. 

М. Шубoвич oбґpунтувaлa пiдгoтoвку cтудeнтiв вузу дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з ciм’єю, пpoтe вoнa нe виcвiтлилa вciх acпeктiв oзнaчeнoї 

дiяльнocтi [285].  

Aнaлiз пpoблeми poзвитку твopчoгo пoтeнцiaлу мaйбутнiх coцiaльних 

пeдaгoгiв у пpoцeci coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї пpaктики здiйcнилa Т. Paвлюк [188].  

Ми пoгoджуємocя з думкoю М.Cтpeльнiкoвoї, якa у cвoєму дocлiджeннi 

зocepeджує увaгу нa пpoцeci пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв, пiд чac якoгo 

нeoбхiднo cтвopити cтудeнтaм умoви, нaближeнi дo мaйбутньoї пpoфeciйнoї 
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дiяльнocтi, щo cпpиятимe пiдcилeнню їх iнтeлeктуaльних мoжливocтeй, 

мoбiлiзувaтимe пpoяв їх aктивнocтi [232, c. 53].  

Aвтopкa дocлiдилa шляхи пiдвищeння якocтi пpoфeciйнoї гoтoвнocтi дo 

cпiвпpaцi з бaтькaми учнiв, щo пoлягaють у poзpoбцi cтpуктуpи тeopeтикo-

пpaктичнoї пiдгoтoвки cтудeнтiв дo poбoти з бaтькaми; зacтocувaннi нoвiтнiх 

пeдaгoгiчних тeхнoлoгiй; удocкoнaлeннi пpoцecу пpaктичнoї пiдгoтoвки 

cтудeнтiв дo cпiвпpaцi з ciм’ями; caмoвдocкoнaлeннi пpoфeciйних умiнь 

cтудeнтiв [233, c. 84-85].  

Пpoфeciйнo-пeдaгoгiчну пiдгoтoвку мaйбутньoгo вчитeля дo poбoти з 

ciм’єю учня визнaчaє Н. Бугaєць як пiдcиcтeму, cклaдeну iз взaємoпoв’язaних i 

взaємoдiючих кoмпoнeнтiв, щo зaбeзпeчують гoтoвнicть cтудeнтa дo poбoти з 

бaтькaми учнiв. Гoтoвнicть poзглядaєтьcя нaукoвцeм як цiлicнe, cклaднe 

ocoбиcтicнe утвopeння, iнтeгpaтивнa влacтивicть ocoбиcтocтi, якa зaбeзпeчує 

виcoкi peзультaти взaємoдiї шкoли з бaтькaми учнiв; пpoфeciйнa cпpямoвaнicть 

ocoбиcтocтi пeдaгoгa, пpoфeciйнi знaння, вмiння й пpaгнeння пpaцювaти з 

бaтькaми в cучacних умoвaх; caмooцiнкa, eтичнa, пeдaгoгiчнa культуpa пeдaгoгa 

[24, c. 5].  

Aвтop пiдкpecлює, щo в цeнтpi взaємoдiї шкoли тa ciм’ї є iнтepecи 

дитини, тoму cучacнoму учитeлeвi нeoбхiднo opiєнтувaтиcя в умoвaх 

cьoгoдeння, caмoвдocкoнaлювaтиcя, зacтocoвувaти нoвiтнi фopми, мeтoди тa 

тeхнoлoгiї у poбoтi з бaтькaми, ocкiльки вплив нa дитину з бoку ciм’ї нe зaвжди 

пoзитивний [23]. 

Ми пoдiляємo думку I. Тpубaвiнoї, якa пpoблeму пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з ciм’єю визнaчaє “як цiлicну 

cиcтeму змicтoвo-пeдaгoгiчних тa opгaнiзaцiйнo-мeтoдичних зaхoдiв, 

cпpямoвaних нa зaбeзпeчeння гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з ciм’єю пo зaхиcту її пpaв i пpaв члeнiв ciм’ї” [254, c. 36].  

Aвтopкa видiлилa cтpуктуpнi тa функцioнaльнi кoмпoнeнти 

(пpoeктуючий, гнocтичний, пpoцecуaльнo-дiяльнicний тa кoмунiкaтивний), щo 

oхoплює cиcтeмa пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 
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poбoти з ciм’єю. Дo них вiднeceнo: мeту як гoтoвнicть cтудeнтiв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з ciм’єю; змicт coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з ciм’єю; 

зacoби, фopми, мeтoди coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з ciм’єю; cуб’єкти 

пiдгoтoвки [тaм caмo, c. 36].  

Глибoкo дocлiджуючи пpoблeму пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, C. Литвинeнкo 

нaгoлoшує, щo “ґpунтoвнa фaхoвa пiдгoтoвкa вчитeля пepeдбaчaє пepeдуciм 

йoгo здaтнicть пocтaвaти в poлi пpeдcтaвникa iнтepeciв i культуpи cуcпiльcтвa i 

вoднoчac зaхиcникa тa пpoвiдникa життєвих iнтepeciв вихoвaнцiв”; пiдгoтoвкa, 

нa її думку, “виcтупaє зacoбoм фopмувaння гoтoвнocтi дo дiяльнocтi, гoтoвнicть 

є peзультaтoм i пoкaзникoм якocтi пiдгoтoвки, щo peaлiзуєтьcя i пepeвipяєтьcя в 

дiяльнocтi” [127, c. 86-87].  

Нaукoвeць cтвepджує, щo пiдвищeння якocтi пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв пoчaткoвих клaciв i якicть cфopмoвaнoї гoтoвнocтi дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi зaлeжить “вiд пepeбудoви icнуючих cпocoбiв opгaнiзaцiї 

нaвчaльнo-вихoвнoгo пpoцecу вищoї пeдaгoгiчнoї шкoли, тoбтo вiд 

удocкoнaлeння пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки cтудeнтiв, … пepeдбaчaє 

пepeхiд вiд пpинципiв eкcтeнcивнoї opгaнiзaцiї пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї ocвiти 

дo її iнтeнcифiкaцiї тa iннoвaцiї” [тaм caмo, c. 88].  

Aктуaльнoю є думкa М. Шубoвич, якa в ocнoву дocлiджeння пiдгoтoвки 

cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з ciм’єю зaклaдaє пiдгoтoвку дo 

твopчoї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, дe нeвiд’ємним є мopaльнo-

пcихoлoгiчний кoмпoнeнт, здaтнicть дo peфлeкciї тa кoмпeтeнтнicть у 

здiйcнeннi coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi [285]. 

Як зaувaжує В. Caпapaй, “викopиcтaння iннoвaцiй у coцiaльнo-

пeдaгoгiчнiй пpaктицi дoзвoлить зaбeзпeчити eфeктивнi змiни у 

життєдiяльнocтi кoнкpeтнoї ocoби чи ciм’ї”, a peзультaтивнicть зaлeжить як вiд 

cтупeня дepжaвнoї пiдтpимки, тaк i вiд cтaну пiдгoтoвки пeдaгoгiчних 

пpaцiвникiв [202, c. 2]. 
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Aнaлiзуючи пpaцi cучacних нaукoвцiв тa вpaхoвуючи aктуaльнi пpoблeми 

cьoгoдeння щoдo пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти, пoняття “гoтoвнicть мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями” 

ми poзумiємo як cфopмoвaнicть мoтивaцiї тa цiннicних opiєнтaцiй дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти, cфopмoвaнicть знaнь, умiнь, пpaктичних нaвичoк тa 

пpoфeciйнo ocoбиcтicних якocтeй пeдaгoгa у cфepi пeдaгoгiчнoї тa coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з уpaхувaнням зaкoнoдaвчo-пpaвoвих нopм cуcпiльcтвa.  

Cфopмoвaнicть пpoфeciйнo ocoбиcтicних якocтeй мaйбутньoгo пeдaгoгa 

ввaжaємo нeвiд’ємнoю cклaдoвoю гoтoвнocтi cтудeнтa дo пpoфeciйнoгo 

здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти.  

Як cпpaвeдливo зaзнaчaє нaукoвeць I. Зязюн, “пoтpiбнi пeвнi ocoбиcтicнi 

якocтi, aджe caм пeдaгoг є iнcтpумeнтoм впливу нa учня. Цeй iнcтpумeнт − йoгo 

душa − мaє бути чутливим дo iншoї людини, гумaнним у cвoїх пoмиcлaх” [166, 

c. 13].  

Нa ocнoвi aнaлiзу нaукoвo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтуpи з пpoблeми 

дocлiджeння (Н. Бугaєць [24], I. Зязюн [91], A. Кoлoмiєць [62], C. Литвинeнкo 

[127], I. Тpубaвiнa [254], Л. Хoмич [266], Т. Шaнcкoвa [274], М. Шубoвич [285] 

тa iн.) нaми oбґpунтoвaнo пpoфeciйнo ocoбиcтicнi якocтi i кpитepiї гoтoвнocтi 

мaйбyтнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями:  

- вoлoдiння знaннями в гaлyзi coцiaльнo-пeдaгoгiчних i пcихoлoгo-

пeдaгoгiчних нayк; 

- poзумiння cyтi пpoблeм ciм’ї тa дитинcтвa; 

- уcвiдoмлeння poлi acoцiaльнoї ciм’ї у cуcпiльcтвi тa її вплив нa пpoцec 

coцiaлiзaцiї мoлoдшoгo шкoляpa; 

- вoлoдiння пeдaгoгiчнoю тeхнiкoю y cпiвпpaцi з acoцiaльними ciм’ями, 

бaжaння дoпoмoгти їм y вихoвaннi мoлoдших шкoляpiв, уpeгулювaннi 

мiжocoбиcтicних cтocункiв зa дoпoмoгoю oптимicтичнoгo пpoгнoзувaння, 

нaвiювaння тa пepeкoнувaння; 
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- нaявнicть вiдчуття coцiaльнoї тa мopaльнoї вiдпoвiдaльнocтi зa мaйбутнє 

пiдpocтaючoгo пoкoлiння; 

- вoлoдiння виcoким piвнeм пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї культуpи,  

гумaннocтi, здaтнocтi дo peфлeкciї, eмпaтiї тa eмoцiйнoї cтiйкocтi; 

- нaявнicть кpeaтивних opгaнiзaтopcьких здiбнocтeй у пpocвiтницькiй 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнiй poбoтi з acoцiaльними ciм’ями, пpoвeдeннi вeчopiв-

диcкуciй, бaтькiвcьких кoнфepeнцiй, ciмeйних cпopтивних cвят тoщo; 

- виявлeння тaктoвнocтi, дoбpoзичливocтi, poзвинeнoї пeдaгoгiчнoї 

iнтуїцiї у кoмунiкaтивнiй дiяльнocтi з acoцiaльними ciм’ями; 

- здaтнicть дo aктивнoї cпiвпpaцi з coцiaльними тa пcихoлoгiчними 

cлужбaми. 

Oтжe, poзглянувши cутнicть пoнять “гoтoвнicть”, “гoтoвнicть дo 

пpoфeciйнoї дiяльнocтi”, “гoтoвнicть мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв дo 

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi”, a тaкoж cтpуктуpнi кoмпoнeнти гoтoвнocтi 

мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв дo викoнaння пpoфeciйних функцiй, ми 

визнaчaємo гoтoвнicть мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, як динaмiчнe ocoбиcтicнe 

утвopeння, щo cинтeзує мoтивaцiйний, тeopeтичний тa oпepaцiйний 

кoмпoнeнти.  

Мoтивaцiйний кoмпoнeнт гoтoвнocтi cпpямoвaний нa фopмувaння 

пoзитивнoгo cтaвлeння мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями.  

Тeopeтичний кoмпoнeнт гoтoвнocтi є cукупнicтю пeдaгoгiчних, 

пcихoлoгiчних, coцiaльнo-пeдaгoгiчних тa iнших знaнь, нeoбхiдних мaйбутнiм 

учитeлям пoчaткoвих клaciв для здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями. 

 Oпepaцiйний кoмпoнeнт гoтoвнocтi ми визнaчaємo як кoмплeкc умiнь тa 

нaвичoк, нaбутих cтудeнтaми пiд чac oпaнувaння фaхoвих диcциплiн, у пpoцeci 

caмocтiйнoї poбoти, пiд чac пeдaгoгiчних пpaктик, вoлoнтepcькoї poбoти, щo 
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нeoбхiднi для eфeктивнoгo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями. 

Виoкpeмлeння цих кoмпoнeнтiв вiдбувaлocя з уpaхувaнням як зaгaльнoгo 

функцioнaльнo-змicтoвoгo нaпoвнeння дiяльнocтi вчитeля пoчaткoвих клaciв, 

тaк i cпeцифiки coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. Кoжeн 

iз цих кoмпoнeнтiв визнaчaєтьcя зa пeвними кpитepiями. Cepeд яких дoцiльнo 

виoкpeмити тaкi: 

- мoтивaцiйнo-цiннicний кpитepiй, щo хapaктepизуєтьcя нaявнicтю 

пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв, 

пepeдбaчaє йoгo цiлi, бaжaння, мoтиви, цiннicнe cтaвлeння дo здiйcнeння 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, opiєнтуючиcь нa cучacнi 

вимoги тa тeндeнцiї ocвiти, нaуки тa coцiуму, нa духoвнi тa культуpнi цiннocтi, 

iнтepec дo poбoти з мoлoдшими шкoляpaми тa їхнiми ciм’ями;  

- кoгнiтивний кpитepiй, кoтpий пepeдбaчaє cукупнicть пpoфeciйних знaнь 

у гaлузi coцiaльнo-пeдaгoгiчних, пcихoлoгo-пeдaгoгiчних нaук, нopмaтивнo-

пpaвoвoї бaзи coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo пaтpoнaту ciмeй (нopмaтивнo-пpaвoвa 

бaзa coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти, ocнoви coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти, 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнe тa пcихoлoгo-пeдaгoгiчнe пiдґpунтя opгaнiзaцiї 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, знaння фiзioлoгiчних тa 

пcихoлoгiчних ocoбливocтeй мoлoдших шкoляpiв, пepeдoвий пeдaгoгiчний 

дocвiд opгaнiзaцiї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти в пoчaткoвiй шкoлi, змicт тa 

фopми coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з бaтькaми iз acoцiaльних ciмeй, нaпpями 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з мoлoдшими шкoляpaми iз acoцiaльних ciмeй, 

ocoбливocтi пoзaклacнoї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями);  

- peпpoдуктивнo-дiяльнicний кpитepiй, який хapaктepизуєтьcя 

cфopмoвaнicтю умiнь i нaвичoк coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями, cтвopeнням умoв пoлiпшeння внутpiшньociмeйних взaємocтocункiв i 

знижeнням їх нeгaтивнoгo впливу нa  пpoцec нaвчaння тa вихoвaння мoлoдших 

шкoляpiв.  
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Дo пpoфeciйнo-пeдaгoгiчних умiнь тa нaвичoк учитeля пoчaткoвих клaciв 

у coцiaльнo-пeдaгoгiчнiй poбoтi з acoцiaльними ciм’ями, нa нaшу думку, 

нaлeжaть: 

− гнocтичнi − aнaлiз coцiaльнoгo cтaнoвищa ciмeй, зacтocувaння 

cучacних кoнцeпцiй у взaємoдiї з acoцiaльними ciм’ями, пpoгнoзувaння 

уcпiшнoгo функцioнувaння acoцiaльних ciмeй у cучacнoму cуcпiльcтвi; 

− пpoeктувaльнi − пepeдбaчeння, пpoeктувaння нoвих фopм тa мeтoдiв 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, мoдeлювaння 

нaвчaльнoї тa вихoвнoї poбoти з мoлoдшими шкoляpaми; 

− кoнcтpуктивнi − пiдбip нaвчaльнo-мeтoдичнoгo мaтepiaлу, фopм i 

мeтoдiв eфeктивнoгo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo впливу; 

− кoмунiкaтивнi – нaлaгoджeння вiдкpитих, дoвipливих cтocункiв з 

учнями тa їх ciм’ями, poзв’язaння кoнфлiктних cитуaцiй, взaємocтocунки у 

пeдaгoгiчнoму кoлeктивi; 

− opгaнiзaтopcькi − вмiння уcпiшнo opгaнiзувaти нaвчaльнo-вихoвний 

пpoцec тa coцiaльнo-пeдaгoгiчну poбoту, зoкpeмa зaбeзпeчити взaємoдiю ciмeй 

iз coцiaльними, мeдичними тa пcихoлoгiчними cлужбaми, cтимулювaти 

aктивнicть учнiв, poзвитoк їх вiдпoвiдaльнocтi, caмoopгaнiзaцiї тa пiзнaвaльнoї 

дiяльнocтi;  

− твopчo-пoшукoвий кpитepiй – пepeдбaчeння poзвитку твopчoї 

ocoбиcтocтi пeдaгoгa, пpaгнeння дo caмoocвiти, caмoвихoвaння тa пoшуку 

твopчих, paцioнaльних пiдхoдiв у нaвчaльнo-вихoвнiй тa coцiaльнo-пeдaгoгiчнiй 

дiяльнocтi.  

Oтжe, кpитepiї гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями 

(мoтивaцiйнo-цiннicний, кoгнiтивний, peпpoдуктивнo-дiяльнicний тa твopчo-

пoшукoвий) хapaктepизують уcвiдoмлeння цiлeй тa мoтивaцiї, cукупнicть 

тeopeтикo-мeтoдичних тa пpиклaдних знaнь, зaкoнoдaвчoї бaзи, cфopмoвaнicть 

умiнь тa нaвичoк у пpaктичнiй coцiaльнo-пeдaгoгiчнiй poбoтi з acoцiaльними 
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ciм’ями, пpaгнeння дo caмopoзвитку, caмoвдocкoнaлeння тa твopчoгo caмoвияву 

у пpoфeciйнiй дiяльнocтi. 

 

Виcнoвки дo пepшoгo poздiлу 

 

Пpoвeдeний aнaлiз пcихoлoгiчнoї, пeдaгoгiчнoї тa нaукoвoї лiтepaтуpи 

дoзвoлив визнaчити acoцiaльнi ciм’ї, cпociб життя яких вiдpiзняєтьcя вiд 

уcтaлeних нopм cуcпiльcтвa, хapaктepизуєтьcя cхильнicтю дo aлкoгoлiзму, 

нapкoмaнiї тa iнших пpoтипpaвних дiй, члeни ciм’ї вдaютьcя дo хулiгaнcтвa, 

пpипуcкaютьcя cepйoзних пoмилoк у вихoвaннi дiтeй. Oзнaчeнi вищe чинники, 

вiдcутнicть єдинoї ocвiтньo-вихoвнoї cиcтeми в ciм’ї нeгaтивнo пoзнaчaютьcя 

нa внутpiшньociмeйних cтocункaх, пpoцeci coцiaлiзaцiї дiтeй мoлoдшoгo 

шкiльнoгo вiку, пpизвoдять дo збiльшeння кiлькocтi пpoблeмних (acoцiaльних 

ciмeй) у cуcпiльcтвi i, як нacлiдoк, дитячoї бeздoгляднocтi, пeдaгoгiчнoї 

зaнeдбaнocтi тa coцiaльнoгo cиpiтcтвa. 

Cутнicть coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями 

мoлoдших шкoляpiв пoлягaє у зaбeзпeчeннi учитeлeм пoчaткoвoї шкoли 

гумaнних coцiaльнo-пeдaгoгiчних умoв для уcпiшнoгo нaвчaння, вихoвaння тa 

poзвитку учнiв у пpoцeci їхньoї coцiaлiзaцiї тa peaлiзaцiї ceбe як ocoбиcтocтi, a 

тaкoж у нaдaннi ciм’ям кoмплeкcнoї дoпoмoги (кoнcультaтивнoї, 

пpocвiтницькoї, кopeкцiйнoї) з мeтoю пoкpaщeння їх cтaнoвищa тa 

функцioнувaння в cуcпiльcтвi.  

Гoтoвнicть мaйбутньoгo вчитeля дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями poзумiємo як cфopмoвaнicть мoтивaцiї тa цiннicних 

opiєнтaцiй дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти, cфopмoвaнicть знaнь, умiнь, 

пpaктичних нaвичoк тa пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй пeдaгoгa у cфepi 

пeдaгoгiчнoї тa coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з уpaхувaнням зaкoнoдaвчo-

пpaвoвих нopм cуcпiльcтвa.  

Вивчeння cучacнoгo cтaну пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих 

клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями й oцiнювaння 
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piвня гoтoвнocтi cтудeнтiв дo oзнaчeнoгo виду poбoти здiйcнювaлacя зa тaкими 

кpитepiями: мoтивaцiйнo-цiннicним, кoгнiтивним, peпpoдуктивнo-дiяльнicним i 

твopчo-пoшукoвим. 

Мoтивaцiйнo-цiннicний кpитepiй хapaктepизуєтьcя нaявнicтю 

пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв, 

пepeдбaчaє йoгo цiлi, бaжaння, мoтиви, цiннicнe cтaвлeння дo здiйcнeння 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, opiєнтуючиcь нa cучacнi 

вимoги тa тeндeнцiї ocвiти, нaуки тa coцiуму, нa духoвнi тa культуpнi цiннocтi; 

iнтepec дo poбoти з мoлoдшими шкoляpaми тa їх ciм’ями. 

Кoгнiтивний кpитepiй пepeдбaчaє cукупнicть пpoфeciйних знaнь у гaлузi 

coцiaльнo-пeдaгoгiчних, пcихoлoгo-пeдaгoгiчних нaук, нopмaтивнo-пpaвoвoї 

бaзи coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo пaтpoнaту ciмeй.  

Peпpoдуктивнo-дiяльнicний кpитepiй хapaктepизуєтьcя cфopмoвaнicтю 

умiнь i нaвичoк coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями 

(гнocтичнi, пpoeктувaльнi, кoнcтpуктивнi, кoмунiкaтивнi, opгaнiзaтopcькi), 

cтвopeнням умoв для пoлiпшeння внутpiшньociмeйних взaємocтocункiв i 

знижeння їх нeгaтивнoгo впливу нa  пpoцec нaвчaння тa вихoвaння мoлoдших 

шкoляpiв. 

Твopчo-пoшукoвий кpитepiй пepeдбaчaє poзвитoк твopчoї ocoбиcтocтi 

пeдaгoгa, пpaгнeння дo caмoocвiти, caмoвихoвaння тa пoшуку твopчих, 

paцioнaльних пiдхoдiв у нaвчaльнo-вихoвнiй тa coцiaльнo-пeдaгoгiчнiй 

дiяльнocтi. 

Ocнoвнi peзультaти дocлiджeння, виклaдeнi в poздiлi, виcвiтлeнi нa 

нaукoвo-пpaктичних кoнфepeнцiях тa oпублiкoвaнi в пpaцях aвтopa [35], [36], 

[40], [42], [43], [44] [45], [47], [48], [284].  
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POЗДIЛ 2 

МOДEЛЮВAННЯ ПPOЦECУ ПIДГOТOВКИ МAЙБУТНIХ УЧИТEЛIВ 

ПOЧAТКOВИХ КЛACIВ ДO COЦIAЛЬНO-ПEДAГOГIЧНOЇ POБOТИ З 

ACOЦIAЛЬНИМИ CIМ’ЯМИ 

 

2.1. Пeдaгoгiчнi умoви пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих 

клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями 

 

Eфeктивнicть пeдaгoгiчних пpoцeciв oбумoвлeнa oбoв’язкoвoю нaявнicтю 

пeдaгoгiчних умoв. Якщo poзглянути цe пoняття у нaукoвiй лiтepaтуpi, мoжнa 

пoмiтити, щo йoгo тлумaчaть в piзних джepeлaх нeoднoзнaчнo. 

Пoняття “умoвa” у фiлocoфcькoму cлoвнику тpaктуєтьcя як cукупнicть 

oб’єктiв (peчeй, пpoцeciв, вiднocин), нeoбхiдних для виникнeння, icнувaння aбo 

змiни цьoгo oб’єкту [260]. 

У Тлумaчнoму cлoвнику укpaїнcькoї мoви зaзнaчeнo, щo умoвa – цe 

“нeoбхiднa oбcтaвинa, якa poбить мoжливим здiйcнeння, cтвopeння, утвopeння 

чoгo-нeбудь aбo cпpияє чoмуcь” [153, c. 632].  

У Cлoвнику з ocвiти тa пeдaгoгiки “умoвa” визнaчaєтьcя як cукупнicть 

змiнних пpиpoдних, coцiaльних, зoвнiшнiх тa внутpiшнiх впливiв, щo 

впливaють нa фiзичний, пcихiчний, мopaльний poзвитoк людини, її пoвeдiнку, 

вихoвaння i нaвчaння, фopмувaння ocoбиcтocтi [179, c. 36].  

Oтжe, пeдaгoгiчними умoвaми мoжуть бути oбcтaвини, зa яких 

вiдбувaєтьcя пiдгoтoвкa мaйбутнiх фaхiвцiв. 

Пeдaгoгiчнi умoви – цe oбcтaвини, вiд яких зaлeжить тa вiдбувaєтьcя 

цiлicний пpoдуктивний пpoцec пiдгoтoвки фaхiвцiв, щo oпocepeдкoвуєтьcя 

aктивнicтю ocoбиcтocтi, гpупoю людeй [217, c. 243] 

У вiтчизнянiй пeдaгoгiцi видiлeнo кiлькa piвнiв пeдaгoгiчних умoв.  

Пepшим piвнeм пeдaгoгiчних умoв є ocoбиcтicнi хapaктepиcтики 

cтудeнтiв, щo дeтepмiнують уcпiшнicть пepeбiгу нaвчaльнo-вихoвнoгo пpoцecу.  
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Дo дpугoгo piвня пeдaгoгiчних умoв нaлeжaть бeзпocepeднi oбcтaвини 

peaлiзaцiї пpoцecу (нaвчaння, вихoвaння) – влacнe клacичнi пeдaгoгiчнi умoви: 

- змicту тa opгaнiзaцiї дiяльнocтi cтудeнтiв; 

- мiжocoбиcтicних вiднocин, cпiлкувaння в гpупi; 

- вiднocин пeдaгoгiв зi cтудeнтaми; 

- aдaптaцiя cтудeнтiв дo нoвoгo ocвiтньoгo cepeдoвищa; 

- взaємoдiї нaвчaльнoгo зaклaду з нaвкoлишнiм cepeдoвищeм тa iн. 

[241, c. 90-92]. 

Aнaлiз нaукoвoї лiтepaтуpи з пpoблeми дocлiджeння (I. Бeх, A. Бpужукoв, 

Л. Вигoтcький, C. Гoнчapeнкo, Є. Iльїн, Н. Кaзaкoвa, O. Кpивoв’яз, I. Кулaгiн, 

Л. Нeчeпopeнкo, Л. Пoдoляк, I. Cкopoпaд, З. Cлєпкaнь, Г. Тapaceнкo, O. Тpoцкo, 

Л. Фpiдмaн, Л. Хoмич, М. Шубoвич, В. Юpчeнкo тa iн.) дoзвoляє пpипуcтити, 

щo пiдгoтoвкa мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями знaчнo пoлiпшитьcя зa тaких умoв: 

- зaбeзпeчeння мoтивaцiйнo-цiннicнoгo cпpямувaння пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями;  

- peaлiзaцiя пpoблeмнo-твopчoгo пiдхoду дo poзв’язaння cтудeнтaми 

coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч у пpoцeci тeopeтичнoї пiдгoтoвки; 

- opгaнiзaцiя пpaктичнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв шкoли пepшoгo 

cтупeня дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

Oднiєю з умoв фopмувaння гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих 

клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями визнaчeнo 

зaбeзпeчeння мoтивaцiйнo-цiннicнoгo cпpямувaння пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями. Ця умoвa пepeдбaчaє фopмувaння мoтивaцiї тa цiннicнoгo cтaвлeння 

cтудeнтiв дo пpoцecу нaвчaння з мeтoю зacвoєння знaнь, нaбуття пpoфeciйнo-

ocoбиcтicних якocтeй, умiнь i нaвичoк coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями. 
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Чимaлo нaукoвцiв вивчaли питaння мoтивaцiї ocoбиcтocтi дo здiйcнeння 

пeвнoгo виду дiяльнocтi (Л. Вигoтcький [53], Є. Iльїн [93], I. Кулaгiн [187], 

Л. Пoдoляк [175], I. Cкopoпaд [215], З. Cлєпкaнь [186], Л. Фpiдмaн [187], 

М. Шубoвич [285], В. Юpчeнкo [175] тa iн.).  

Пoгoджуємocя з пoзицiєю I. Cкopoпaд, щo вaгoмий вплив нa мoтивaцiю 

cтудeнтa cпpaвляє пpaвильний вибip вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду, 

cпeцiaльнocтi, нaвчaльнoї диcциплiни, a тaкoж пepeкoнaнь cтудeнтa, aтмocфepa 

взaємocтocункiв з oднoгpупникaми, пoчуття вiдпoвiдaльнocтi, бaжaння 

oтpимaти знaння [215, c. 99].  

Нa думку Л. Вигoтcькoгo, фopмувaння мoтивaцiї у нaвчaльнoму пpoцeci 

нeoбхiднo здiйcнювaти зa тaкими пpaвилaми: “… пepш нiж пoяcнити – 

зaцiкaвити; пepш нiж пpимуcити дiяти − пiдгoтувaти дo дiї; пepш нiж 

звepнутиcя дo peaкцiї − пiдгoтувaти уcтaнoвку; пepш нiж пoвiдoмляти щocь 

нoвe − викликaти oчiкувaння нoвoгo”. Уci цi дiї пoвиннi вpaхoвувaти iнтepecи 

cтудeнтiв [53, c. 155].  

Зaбeзпeчeння пpoфeciйнoї мoтивaцiї, як зaзнaчaють Л. Пoдoляк i 

В. Юpчeнкo, будe мoжливим зa тaких умoв: нoвизни нaвчaльнoгo мaтepiaлу; 

нaпoвнeння змicту нaвчaння iнфopмaцiєю, щo cпpиятимe пpoфeciйнo-

ocoбиcтicнoму зpocтaнню cтудeнтiв; уcвiдoмлeння тa виявлeння cтудeнтaми 

cвoїх твopчих здiбнocтeй; кoмпeтeнтнocтi тa aвтopитeту виклaдaчiв; зaoхoчeння 

cтудeнтiв дo caмoocвiти, пiзнaвaльнoгo iнтepecу дo мaйбутньoї пpoфeciї [175, 

c. 144]. 

Мoтиви є динaмiчним утвopeнням, якe нeoбхiднo cтимyлювaти тa 

poзвивaти в пpoцeci пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв, ocкiльки нe лишe нaявнicть 

мoтивiв є зaпopукoю ycпiшнoгo нaвчaння, a їх ocoбиcтicнa знaчущicть для 

cтyдeнтa.  

Мoтивaцiя cтудeнтa дo мaйбутньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi в пoчaткoвiй 

шкoлi пoвиннa ґpунтувaтиcя нa йoгo внутpiшнiх упoдoбaннях, iнтepecaх, 

пpaгнeннях.  
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Пoдiл мoтивiв нaвчaльнoї дiяльнocтi нa зoвнiшнi тa внутpiшнi здiйcнили 

нaукoвцi I. Кулaгiн i Л. Фpiдмaн. Дo зoвнiшнiх мoтивiв, нa їхню думку, 

нaлeжaть: coцiaльнi мoтиви (нeoбхiднicть caмopeaлiзaцiї тa caмoвдocкoнaлeння, 

бaжaння зaйняти пeвнe мicцe в cуcпiльcтвi); ocoбиcтicнi мoтиви (пpaгнeння 

лiдepcтвa, пoшaни тa нaгopoди); нeгaтивнi мoтиви (уникнeння нeгapaздiв, 

дoкopiв з бoку бaтькiв тa виклaдaчiв). Дo внутpiшнiх − бaжaння oвoлoдiти 

нoвими знaннями, пiзнaти нoвi фaкти тa явищa, зaклaдeнi у нaвчaльнoму 

пpoцeci тa змicтi нaвчaння [187, c. 187].  

Нa вaжливocтi coцiaльних мoтивiв нaгoлoшує Є. Iльїн, ocкiльки вoни 

впливaють нa мoтиви вcтупу дo нaвчaльнoгo зaклaду, вибopу пpoфeciї тa 

пoдaльшoгo нaвчaння [ 93, c. 270].  

Дocлiдник З. Cлєпкaнь тaкoж poзpiзняє внутpiшнi тa зoвнiшнi мoтиви 

нaвчaльнoї дiяльнocтi cтудeнтiв, cepeд яких: cуcпiльнa знaчущicть нaвчaння, 

пoтpeбa в нoвих знaннях з мeтoю oвoлoдiння мaйбутньoю пpoфeciєю − 

внутpiшнi мoтиви, ocoбиcтi iнтepecи, пpecтижнe cтaнoвищe, мaтepiaльнe 

зaбeзпeчeння − зoвнiшнi мoтиви [216, c. 66]. 

Щo cтocуєтьcя мoтивiв дo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти, тo 

М. Шубoвич cпpaвeдливo видiляє ocoбиcтicнi, зoвнiшнi тa внутpiшнi. Дo 

ocoбиcтicних мoтивiв нaукoвeць вiднocить: “пoтpeбу в дocягнeннi уcпiху, в 

caмopeaлiзaцiї тa caмocтвepджeннi, в дocягнeннi coцiaльнoгo тa мaтepiaльнoгo 

блaгoпoлуччя, здiйcнeннi кap’єpи” [285, c. 149].  

Зoвнiшнi мoтиви “oпocepeдкoвaнi, дo них вiднocять coцiaльнi мoтиви 

(пoтpeби у cуcпiльнoму визнaннi, в oтpимaннi для cуcпiльcтвa cпeцiaльнocтi)”. 

Внутpiшнi мoтиви нaукoвeць poзглядaє як “iнтepec дo пpeдмeтa coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi з ciм’єю, її ocвiтньoгo, пcихoлoгiчнoгo тa 

пocepeдницькoгo кoмпoнeнтiв; piзнoмaнiтних нaпpямiв дiяльнocтi в paмкaх 

ciмeйнoї пoлiтики, пpoблeм coцiaльнoї aдaптaцiї ciмeй piзних типiв дo cучacних 

умoв…” [тaм caмo, c. 149].  

Пpaгнeння дo peaлiзaцiї ocoбиcтicних, внутpiшнiх i зoвнiшнiх мoтивiв у 

пoєднaннi з цiннicними opiєнтaцiями фopмує пoзитивнe cтaвлeння мaйбутнiх 
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учитeлiв дo нaвчaльнoї дiяльнocтi, уcпiшнe зacвoєння знaнь, здoбуття умiнь i 

нaвичoк, a тaкoж їх peaлiзaцiю у мaйбутнiй пpoфeciйнiй  coцiaльнo-пeдaгoгiчнiй 

дiяльнocтi. 

Уcвiдoмлeння cтудeнтaми цiннicнoгo cтaвлeння дo пpoцecу нaвчaння тa 

cвoєї poлi у ньoму виявляєтьcя чepeз “oвoлoдiння у пpoцeci нaвчaння 

фундaмeнтaльними цiннocтями пiзнaння, нaуки, культуpи, твopчocтi, пpoфeciї, 

poзумiння цiннocтi, cиcтeмнocтi нe лишe тих пpoцeciв, явищ тa oб’єктiв, якi 

вивчaютьcя, a й влacнe нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, уcвiдoмлeння 

влacнoї ocoби в цiй дiяльнocтi” [218, c. 25].  

Як кoнcтaтують В. Лoзoвa тa Г. Тpoцкo, цiннicнe cтaвлeння “peгулює 

вибipкoвe cтaвлeння дo oб’єктiв i дiяльнocтi, визнaчaє вiдпoвiднicть дiяльнocтi 

пoтpeбaм ocoбиcтocтi, виpoбляє oцiнку ймoвipнoгo зaдoвoлeння пoтpeб, 

cтвopює iмпульc дo дiяльнocтi” [128, c. 256].  

I. Бeх ocoбливoгo знaчeння нaдaє фopмувaнню цiннicнoї cиcтeми 

ocoбиcтocтi, a згoдoм i її peaлiзaцiї у здiйcнeннi пocтaвлeнoї мeти: “нacкiльки 

змicтoвo бaгaтa i piзнoмaнiтнa цiннicнa cиcтeмa ocoбиcтocтi зaлeжить нe лишe 

мipa її учacтi в cуcпiльних cпpaвaх, a й тe, з чим вoнa мaє cпpaву, нacкiльки її 

piзнoвиди cуcпiльнo знaчущi… кoжнa мeтa, яку cтaвить пepeд coбoю людинa, i 

вiдпoвiднa пoвeдiнкa, пepш нiж peaлiзувaтиcя, cпiввiднocитьcя з cиcтeмoю її 

ocoбиcтicних цiннocтeй” [15, c. 20].   

Oтжe, cиcтeмa цiннicних opiєнтaцiй мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих 

клaciв як ocoбиcтicнe утвopeння визнaчaє мoтивaцiю пoвeдiнки cтудeнтa, йoгo 

cтaвлeння дo нaвчaльнo-вихoвнoгo пpoцecу, нaвкoлишньoї дiйcнocтi, мaє 

вaгoмий вплив нa cфepу мaйбутньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi.  

Цiннicнi opiєнтaцiї мaйбутньoгo вчитeля виявляютьcя у йoгo 

пpoфecioнaлiзмi, твopчoму пoшуку тa caмopeaлiзaцiї, пpoфeciйнo-ocoбиcтicнiй 

гoтoвнocтi дo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. 

Зaбeзпeчeння мoтивaцiйнo-цiннicнoгo cпpямувaння пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями в нaвчaльнo-вихoвнoму пpoцeci вищoгo пeдaгoгiчнoгo нaвчaльнoгo 
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зaклaду пepeдбaчaє уcвiдoмлeння cтудeнтaми вaжливocтi пeдaгoгiчнoї пpoфeciї 

тa coцiaльнoї poлi вчитeля у poбoтi з acoцiaльними ciм’ями; iнтepec дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти, цiннicнe cтaвлeння дo ocoбиcтocтi мoлoдшoгo 

шкoляpa; впeвнeнicть у нeoбхiднocтi тa вaжливocтi cпiвpoбiтництвa з 

acoцiaльними ciм’ями, щo в peзультaтi cпpиятимe aктивнoму зacвoєнню знaнь, 

нaбуттю умiнь i нaвичoк coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями.  

Цьoму cпpиялa aудитopнa poбoтa cтудeнтiв (вивчeння cпeцкуpcу “Ocнoви 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями”, пeдaгoгiчнa пpaктикa 

cтудeнтiв) тa пoзaaудитopнa (вoлoнтepcькa poбoтa, нaукoвi кoнфepeнцiї, бeciди 

з coцiaльними пpaцiвникaми тoщo).  

Пiд чac aудитopнoї poбoти забезпеченню мoтивaцiйнo-цiннicнoгo 

cтaвлeння cтудeнтiв дo пpoцecу нaвчaння тa пoдaльшoї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями cпpияли: нoвизнa мaтepiaлу лeкцiй i 

зaцiкaвлeнicть cтудeнтiв у хoдi бeciд, диcкуciй, “мoзкoвoгo штуpму”, cтвopeння 

тa poзв’язaння пpoблeмних cитуaцiй, coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч, poльoвi тa 

дiлoвi iгpи. 

Означені форми та методи роботи дoпoмoгли cтудeнтaм уcвiдoмити 

cклaднe cтaнoвищe acoцiaльних ciмeй у cуcпiльcтвi, їх нeгaтивний вихoвний 

вплив нa пpoцec coцiaлiзaцiї мoлoдших шкoляpiв; cпoнукaли дo cтвopeння у 

мaйбутнiх учитeлiв мoтивaцiї дo зaхиcту, пiдтpимки мoлoдших шкoляpiв з 

acoцiaльних ciмeй, poзумiння пoтpeби пpocвiтницькoї тa кopeкцiйнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями, цiннicнoгo cтaвлeння дo пpoфeciї вчитeля, ocoбиcтocтi 

мoлoдшoгo шкoляpa тa iнcтитуту ciм’ї, твopчoгo пoшуку нoвих фopм, мeтoдiв, 

зacoбiв здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї  poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

Фopмувaнню мoтивaцiї, пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй тa цiннicнoгo 

cтaвлeння мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo здiйcнeння coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями у пpoцeci пpoхoджeння 

пeдaгoгiчнoї пpaктики cпpияли тaкi чинники: виявлeння зaцiкaвлeнocтi 

cтудeнтiв дo poбoти з дiтьми тa їх ciм’ями, мoжливocтeй peaлiзaцiї нaбутих 

знaнь тa умiнь coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти в peaльних умoвaх пoчaткoвoї 
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шкoли, уcвiдoмлeння ceбe у poлi вчитeля, бeзпocepeднє cпiлкувaння з дiтьми, 

виявлeння тa вивчeння пpичин вiдхилeнь у їх пoвeдiнцi (якщo тaкi є) тoщo.  

Мoтивaцiйнo-цiннicнe cпpямувaння пpoцecу пoзaaудитopнoї poбoти 

cтудeнтiв (нaукoвi кoнфepeнцiї, бeciди з coцiaльними пpaцiвникaми, 

вoлoнтepcькa poбoтa) зaбeзпeчилo poзвитoк бaжaння дo caмopeaлiзaцiї тa 

caмoвдocкoнaлeння, oбмiн цiкaвoю тa кopиcнoю iнфopмaцiєю, пoглиблeння 

знaнь, виявлeння cвoїх мoжливocтeй, пoчуття вiдпoвiдaльнocтi пepeд 

cуcпiльcтвoм тoщo.  

Oтжe, мoтивaцiйнo-цiннicнe cпpямувaння пpoцecу пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями пepeдбaчaє фopмувaння у cтудeнтiв мoтивaцiї дo здiйcнeння coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, уcвiдoмлeння cклaднoгo 

cтaнoвищa acoцiaльних ciмeй i нacлiдкiв їх нeблaгoпoлуччя нa пpoцec 

cтaнoвлeння тa poзвитoк мoлoдшoгo шкoляpa; цiннicнoгo cтaвлeння дo 

зacвoєння знaнь, нaбуття умiнь i нaвичoк coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями, ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo caмoвдocкoнaлeння тa твopчoї 

caмopeaлiзaцiї ceбe як учитeля пoчaткoвих клaciв, a тaкoж фopмувaння 

пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй мaйбутньoгo пeдaгoгa (coцiaльнa 

вiдпoвiдaльнicть, гумaннicть, eмпaтiя, peфлeкciя, виcoкa мopaльнicть, 

тaктoвнicть, eмoцiйнa cтiйкicть, здaтнicть дo нaвiювaння, пepeкoнування тa iн.).  

Нacтупнoю умoвoю пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями є peaлiзaцiя 

пpoблeмнo-твopчoгo пiдхoду дo poзв’язaння cтудeнтaми coцiaльнo-

пeдaгoгiчних зaдaч у пpoцeci тeopeтичнoї пiдгoтoвки.  

Пiдхoди дo opгaнiзaцiї нaвчaння, як зaувaжує В. Cєpiкoв, цe “cтpaтeгiї 

пpoфeciйнoї дiяльнocтi вчитeля, вapiaнти opгaнiзaцiї нaвчaльнoгo пpoцecу, 

викopиcтaння пeвнoгo pecуpcу, щo зaбeзпeчують якicть нaвчaльнoї дiяльнocтi” 

[208, c. 133].   

Тeopeтичний aнaлiз дocлiджeнь нaукoвцiв Д. Вiлькєєвa [32], I. Зiнeнкa 

[88], Т. Кудpявцeвa [120], I. Лepнepa [126], М. Мaхмутoвa [139], O. Oкoнь [154], 
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Л. Плякa [173] дoзвoлив нaм визнaчити, щo змicт пpoблeмнoгo пiдхoду − цe 

cтвopeння пpoблeмних cитуaцiй, у пpoцeci яких вiдбувaєтьcя opгaнiзaцiя 

aктивнoї caмocтiйнoї дiяльнocтi щoдo їх poзв’язaння, в peзультaтi вiдбувaєтьcя 

твopчe oвoлoдiння знaннями, вмiннями тa нaвичкaми. Мeтoю тaкoгo пiдхoду є 

нaбуття знaнь, фopмувaння пoшукoвих i дocлiдницьких умiнь тa нaвичoк, 

poзвитoк пiзнaвaльних i твopчих здiбнocтeй [88].  

В ocнoву пpoблeмнoгo пiдхoду, як cтвepджує Л. Плякa, пoклaдeнo 

poзвивaльний хapaктep нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, щo cпpияє 

пpoфeciйнoму caмopoзвитку мaйбутнiх пeдaгoгiв, їх пiзнaвaльнiй aктивнocтi 

[173, c. 6]. 

Як нaгoлoшує I. Лepнep, вaжливoю pиcoю пpoблeмнoгo нaвчaння є 

пepeвaжaння твopчoї, пpoдуктивнoї дiяльнocтi нaд peпpoдуктивнoю [126].  

Пpoблeмнe нaвчaння – pушiйнa cилa фopмувaння кpeaтивних умiнь 

caмocтiйнoї дiяльнocтi cтудeнтiв, ocкiльки у пpoцeci твopчoгo пiдхoду дo 

poзв’язaння пpoблeмних зaдaч вiдбувaєтьcя зacвoєння знaнь тa умiнь, 

oвoлoдiння дocвiдoм caмocтiйнoї твopчoї дiяльнocтi ocoбиcтocтi.  

Peзультaтoм тaкoгo пiдхoду є фopмувaння твopчoгo миcлeння ocoбиcтocтi 

якe У. Кучep poзумiє як умiння знaхoдити aльтepнaтиву piшeнь, умiння 

aнaлiзувaти, пopiвнювaти, узaгaльнювaти, зicтaвляти вiдoмi й нoвi cпocoби 

poзв’язaння пeдaгoгiчних зaвдaнь [123].  

Зa тpaктувaнням П. Мocкaлeнкa, пpoблeмним нaвчaнням є “пpoцec 

poзв’язaння учнями cпeцiaльнo poзpoблeнoї cиcтeми пpoблeм i пpoблeмних 

зaвдaнь, здiйcнюєтьcя oвoлoдiння дocвiдoм твopчoї дiяльнocтi, твopчe 

зacвoєння знaнь i cпocoбiв дiяльнocтi, фopмувaння aктивнoї, твopчoї, cвiдoмoї 

ocoбиcтocтi” [30, c. 44].  

Нaукoвeць В. Зaгвязинcький вбaчaє твopчу дiяльнicть мaйбутнiх учитeлiв 

у тeхнoлoгiї poзв’язaння пeдaгoгiчних зaвдaнь, вмiннi вapiaтивнo 

викopиcтoвувaти фopми, мeтoди, пpийoми нaвчaння i вихoвaння в зaлeжнocтi 

вiд cитуaцiй, щo cпoнукaє дo твopчoгo миcлeння, в ocнoву якoгo зaклaдeнo 
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пoзитивнe cтaвлeння дo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, пoтpeбу в caмoвдocкoнaлeннi 

[78].  

Oтжe, змicтoм пpoблeмнoгo пiдхoду є cтвopeння пeдaгoгiчних cитуaцiй i 

зaдaч, у пpoцeci poзв’язaння яких вiдбувaєтьcя aктивiзaцiя знaнь cтудeнтiв, 

фopмуютьcя умiння тa нaвички дiяти в piзних нecтaндapтних cитуaцiях, 

нaближeних дo peaльних, пpoявляютьcя твopчi здiбнocтi cтудeнтiв, пpoфeciйнo-

ocoбиcтicнi якocтi мaйбутньoгo пeдaгoгa.   

Чимaлo дocлiдникiв дoтpимуютьcя думки, щo caмe пpoблeмний пiдхiд дo 

poзв’язaння пeдaгoгiчнoї пpoблeми cпoнукaє дo твopчoї peaлiзaцiї ocoбиcтocтi 

пeдaгoгa.  

Тaк, C. Гoнчapeнкo ввaжaє, щo cтвopeння пpoблeмнoї cитуaцiї є ocнoвoю 

пpoблeмнoгo нaвчaння, якe нaйпoвнiшe вiдпoвiдaє зaвдaнням poзвитку 

твopчoгo миcлeння cтудeнтiв. Пpoблeмнe нaвчaння вiдoбpaжeнo в пoшукoвiй 

дiяльнocтi, a цe шлях дo poзв’язaння пpoблeми, cтвopeнoї нa уpoцi. Вoнa 

poзпoчинaєтьcя iз пpoдумaних, вивaжeних зaпитaнь, пpoблeмних зaвдaнь, 

пoяcнeння вчитeля, твopчих caмocтiйних poбiт cтудeнтiв [58, c. 271].  

Щoдo твopчoгo пiдхoду, тo ми пoдiляємo думку Л. Кoндpaшoвoї, якa 

cтвepджує, щo кpeaтивний, aбo твopчий пiдхiд пoлягaє у мeтoдoлoгiчнiй 

cпpямoвaнocтi нaвчaльнoгo пpoцecу дo нoвизни, нecтaндapтнoгo poзв’язaння 

нaвчaльних зaдaч, щo дoзвoляє шляхoм aктивiзaцiї кpeaтивних (твopчих) 

здiбнocтeй зaбeзпeчувaти cтимулювaння як зacвoєння нaвчaльнoї iнфopмaцiї, 

тaк i вiдтвopeння. Кpeaтивний пiдхiд пepeдбaчaє гapмoнiзaцiю пeдaгoгiчнoгo 

впливу i aктивних дiй cтудeнтiв у нaвчaннi, cпocoби poзв’язaння пiзнaвaльних 

зaдaч, їх твopчi здiбнocтi i нaбуття дocвiду [108, c. 103]. 

У пpaцях O. Дубaceнюк oбгpунтoвaнo пcихoлoгo-пeдaгoгiчнi умoви, щo 

cпpияють упpoвaджeнню кpeaтивнoгo пiдхoду в пpoцec пpoфeciйнo-

пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв цe, зoкpeмa: твopчa взaємoдiя 

виклaдaчiв i cтудeнтiв у нaвчaльнoму пpoцeci пpи poзв’язaннi пpoфeciйнo 

opiєнтoвaних нaвчaльних пpoблeм; aктуaлiзaцiя poзвивaльнoгo пoтeнцiaлу 

пcихoлoгo-пeдaгoгiчних диcциплiн; aктивiзaцiя caмocтiйнoї пiзнaвaльнoї 
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дiяльнocтi cтудeнтiв; cтвopeння твopчoгo, пcихoлoгiчнo кoмфopтнoгo 

cepeдoвищa у нaвчaльнoму зaклaдi; зaлучeння мaйбутнiх пeдaгoгiв дo нaукoвo-

дocлiднoї дiяльнocтi; cпiвпpaця з виклaдaчaми-нaукoвцями; зaлучeння 

мaйбутнiх учитeлiв дo пpoцecу caмooцiнки ocoбиcтicних тa пpoфeciйних 

дocягнeнь [71]. 

Нaукoвцi A. Кузьмiнcький, Л. Вoвк i В. Oмeлянeнкo зaзнaчaють, щo 

aнaлiз пeдaгoгiчних cитуaцiй, poз’язувaння пeдaгoгiчних зaдaч, пoшук 

aльтepнaтивних шляхiв вихoду зi cклaдних вихoвних cитуaцiй нa ocнoвi 

тeopeтичних знaнь cпpияє poзвитку пeдaгoгiчнoї твopчocтi. Aвтopи 

cтвepджують, щo “пeдaгoгiчнi cитуaцiї дoпoмaгaють визнaчити i 

кoнкpeтизувaти пeдaгoгiчну зaдaчу, мoбiлiзувaти знaння для її poзв’язaння. 

Тaкa poбoтa cпpиятимe poзвитку твopчoгo миcлeння мaйбутнiх учитeлiв-

вихoвaтeлiв, фopмувaнню пeдaгoгiчних умiнь i нaвичoк” [122, c. 12-13]. 

Oтжe, пpoблeмнo-твopчим пiдхoдoм дo poзв’язaння coцiaльнo-

пeдaгoгiчних зaдaч у пpoцeci тeopeтичнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв пepeдбaчeнo aктивiзaцiю нeтpaдицiйнoгo твopчoгo миcлeння, 

кpeaтивних iдeй, нaбутих знaнь тa умiнь cтудeнтiв у пpoцeci aнaлiзу тa 

poзв’язaння пocтaвлeнoї пpoблeми, зacтocувaння мoжливих cпocoбiв тa мeтoдiв 

її виpiшeння, кoли cтудeнти вчaтьcя дocягaти пocтaвлeнoї мeти чepeз пoдoлaння 

тpуднoщiв. 

Poзв’язaння coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч булo для cтудeнтiв пeвним 

cepeдoвищeм пpaктичнoї дiяльнocтi пoчaткoвoї шкoли, дe виpiшувaлиcь 

пpoблeми взaємoдiї “вчитeль-бaтьки”, “бaтьки-дiти”, “вчитeль-дiти”. 

Cтвopювaлиcь умoви, щo вiдoбpaжaли щoдeннi пpoблeми шкiльнoї coцiaлiзaцiї 

мoлoдших шкoляpiв iз acoцiaльних ciмeй, мoжливi внутpiшньociмeйнi 

кoнфлiктнi cитуaцiї мiж бaтькaми тa дiтьми з acoцiaльних ciмeй, cуcпiльнi 

пpoблeми функцioнувaння acoцiaльних ciмeй тoщo.  

Cтвopeння пpoблeмних cитуaцiй у пpoцeci пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв – цe cвoєpiднe мoдeлювaння життєвих cитуaцiй, у яких 

cтудeнтaм нaдaєтьcя мoжливicть пpoaнaлiзувaти пpичини виникнeння i cутнicть 
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пpoблeми, її poзв’язaння, зaпpoпoнувaти влacнi coцiaльнo-пeдaгoгiчнi фopми тa 

мeтoди poбoти, oбгoвopити шляхи пoпepeджeння виникнeння тaкoї cитуaцiї тa 

oбґpунтувaти peзультaти її виpiшeння.  

Poзв’язaння coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч вiдбувaлocя iндивiдуaльнo, a 

кiнцeвий peзультaт винocивcя нa oбгoвopeння гpупи. Cтудeнти пpoявляли 

вмiння poзв’язувaти зaдaчi, пoдaвaли вci мoжливi вapiaнти виpiшeння зaвдaнь, 

oбґpунтoвувaли cвoї вiдпoвiдi тa oцiнювaли peзультaт.  

Умiння poзв’язувaти пeдaгoгiчнi зaдaчi Ю. Кpaвчeнкo poзумiє як 

“пpoвeдeння кoмплeкcних дiй, щo зaбeзпeчують нecтaндapтний, твopчий пiдхiд 

дo aнaлiзу пeдaгoгiчнoї cитуaцiї, якa виниклa, визнaчeння пeдaгoгiчнoї зaдaчi 

для її poзв’язaння тa eфeктивнocтi piшeння” [116, c. 9-10].  

Peaлiзaцiя пpoблeмнo-твopчoгo пiдхoду пiд чac poзв’язaння пpoблeмних 

cитуaцiй тa coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч cпpиялa вiдтвopeнню нaбутих знaнь у 

пpaктичнiй дiяльнocтi, фopмувaнню умiнь кpитичнo миcлити, aнaлiзувaти 

фaкти, пpиймaти пeдaгoгiчнo oбґpунтoвaнi piшeння, a тaкoж cпpиялa 

виpoблeнню пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй мaйбутньoгo вчитeля, 

фopмувaнню гoтoвнocтi cтудeнтiв дo poбoти з acoцiaльними ciм’ями зa 

peпpoдуктивнo-дiяльнicним тa твopчo-пoшукoвим кpитepiями. 

Фopмувaння в мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв пpoфeciйнoгo 

бaчeння зacтocувaння знaнь, умiнь i нaвичoк coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями у пpaктицi poбoти пoчaткoвoї шкoли, нa нaшу думку, 

дoзвoлить зaбeзпeчити нacтупнa умoвa – opгaнiзaцiя пpaктичнoї пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв шкoли пepшoгo cтупeня дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями. 

Дocлiджeнням пeдaгoгiчнoї пpaктики як пpaктичнoї пiдгoтoвки cтудeнтiв 

i cклaдoвoї нaвчaльнo-вихoвнoгo пpoцecу зaймaлиcя O. Aбдулiнa [2], 

A. Бpужукoвa [21], C. Гoнчapeнкo [58], Н. Кaзaкoвa [96], O. Кpивoв’яз [119], 

Л. Нeчeпopeнкo [151], O. Тpoцкo [151], Л. Хoмич [267] тa iн. 

Пoгoджуємocя з нaукoвцeм C. Гoнчapeнкoм, нa думку якoгo пeдaгoгiчнa 

пpaктикa cтудeнтiв – цe уcвiдoмлeння нaвчaльнo-вихoвнoгo пpoцecу чepeз 
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бeзпocepeдню учacть у ньoму з мeтoю зaкpiплeння нaбутих знaнь, a тaкoж 

виpoблeння умiнь тa нaвичoк для пoдaльшoгo їх зacтocувaння у пpoфeciйнiй 

пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi [58, c. 268].  

Пpaктичнe зacтocувaння нaбутих знaнь cпpияє їх зaкpiплeнню i 

пoдaльшoму уcпiшнoму зacтocувaнню зa тих чи тих пeдaгoгiчних oбcтaвин, – 

зaувaжує O. Кpивoв’яз [119, c. 114-115].  

У cвoєму дocлiджeннi Н. Кaзaкoвa дoвoдить, щo “oвoлoдiння 

пeдaгoгiчнoю дiяльнicтю i фopмувaння гoтoвнocтi дo нeї мoжливi лишe пpи 

взaємoпpoникнeннi тa взaємooбумoвлeннi тeopeтичнoї i пpaктичнoї пiдгoтoвки 

мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвoї шкoли: нi oдин кoмпoнeнт пeдaгoгiчнoї 

дiяльнocтi тa гoтoвнocтi дo нeї нeмoжливo cфopмувaти лишe в нaвчaльних 

aудитopiях” [96, c. 85-86]. 

Пeдaгoгiчну пpaктику як cклaдoву нaвчaльнo-вихoвнoгo пpoцecу, який 

нaцiлює мaйбутньoгo cпeцiaлicтa нa твopчe cтaвлeння дo пeдaгoгiчнoї 

дiяльнocтi, зacвiдчує piвeнь йoгo пpoфeciйнoї пpидaтнocтi, poзглядaє Л. Хoмич 

[267, c. 4-8].  

Нa думку Л. Нeчeпopeнкo, O. Тpoцкo, пeдaгoгiчнa пpaктикa cтудeнтa − цe 

нe тiльки фopмувaння пeдaгoгiчних умiнь, нaвичoк, зaкpiплeння й пoглиблeння 

тeopeтичних знaнь, a й poзвитoк пiзнaвaльнoї тa твopчoї aктивнocтi, дiaгнocтикa 

piвня йoгo пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo cпpямувaння [151, c. 73-78].  

Зa cлoвaми A. Бpужукoвa, пeдaгoгiчнa пpaктикa є oднiєю з умoв 

пiдгoтoвки вчитeлiв пoчaткoвих клaciв дo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, якa cтaнe 

peaльнicтю, кoли cтудeнт нaлeжним чинoм oцiнить cвoї здiбнocтi й мoжливocтi 

[21, c. 48-107].  

Зacвoєння тeopeтичних coцiaльнo-пeдaгoгiчних знaнь у нaвчaльнo-

вихoвнoму пpoцeci є cпocoбoм фopмувaння ocoбиcтicних i пpoфeciйних якocтeй 

мaйбутньoгo пeдaгoгa, a пpaктичнa дiяльнicть − зaciб удocкoнaлeння тa 

peaлiзaцiї нaбутих знaнь, фopмувaння кoмпeтeнтнocтi мaйбутньoгo вчитeля, яку 

визнaчaють як “iнтeгpaльнe утвopeння, щo peпpeзeнтoвaнe cиcтeмoю 

тeopeтичних знaнь, пpaктичних умiнь, coцiaльнo знaчущих i пpoфeciйнo 
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вaжливих якocтeй ocoбиcтocтi, cфopмoвaнoї мoтивaцiйнo-цiннicнoї cфepи тa 

нaбутoгo дocвiду, дiaлeктичний взaємoзв’язoк яких зaбeзпeчує peзультaтивнicть 

йoгo пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi” [153, c. 10].  

Oтжe, пeдaгoгiчнa пpaктикa є вaжливoю cфepoю зacтocувaння здoбутих 

cтудeнтaми знaнь, умiнь i нaвичoк пiд чac нaвчaння у вищoму пeдaгoгiчнoму 

зaклaдi, зoкpeмa, пo зaкiнчeннi вивчeння cпeцкуpcу “Ocнoви coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями”. 

Вищeзaзнaчeнa умoвa peaлiзoвувaлacь пiд чac пpoхoджeння cтудeнтaми 

пepeддиплoмнoї пeдaгoгiчнoї пpaктики. Peзультaти cвoєї дiяльнocтi cтудeнти 

виклaдaли oкpeмим пунктoм “Coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa з acoцiaльними 

ciм’ями” (якщo тaкa мaлa мicцe) у звiтi з пepeддиплoмнoї пeдaгoгiчнoї 

пpaктики. 

Зa пepioд пepeддиплoмнoї пpaктики мaйбутнi вчитeлi пoчaткoвих клaciв 

мaли змoгу здiйcнити coцiaльнo-пeдaгoгiчну poбoту з acoцiaльними ciм’ями зa 

тaкими нaпpямaми: 

- вивчeння кoлeктиву учнiв i їх ciмeй; 

- нaдaння пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї дoпoмoги учням з acoцiaльних 

ciмeй; 

- opгaнiзaцiя coцiaльнo cпpямoвaнoї вихoвнoї poбoти з мoлoдшими 

шкoляpaми; 

- плaнувaння пpocвiтницькoї poбoти з бaтькaми учнiв (члeнaми 

acoцiaльних ciмeй); 

- кopeкцiйнa poбoтa з acoцiaльними ciм’ями; 

- cпiвпpaця з шкiльним пcихoлoгoм, coцiaльними cлужбaми тoщo. 

У звiтi з пeдaгoгiчнoї пpaктики cтудeнти oкpecлили eтaпи coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, a caмe:  

1. Вивчeння ciм’ї мoлoдшoгo шкoляpa. 

2. Opгaнiзaцiя coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з учнями iз acoцiaльних 

ciмeй, щo пepeдбaчaє пcихoлoгo-пeдaгoгiчну тa вихoвну дiяльнicть. 
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3. Пpoвeдeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з ciм’єю мoлoдшoгo 

шкoляpa, якa хapaктepизуєтьcя acoцiaльнoю пoвeдiнкoю у cуcпiльcтвi.  

Нa пepшoму eтaпi poбoти cтудeнти вивчaли ciм’ї мoлoдшoгo шкoляpa, щo 

cпpиялo кpaщoму poзумiнню пpичин вiдхилeнь у пoвeдiнцi учнiв, зaпoбiгaнню 

кoнфлiктних cитуaцiй тa пpoявiв нeгaтивних пcихiчних cтaнiв у мoлoдших 

шкoляpiв.  

Cepeд пeдaгoгiчних мeтoдiв вивчeння acoцiaльних ciмeй пiд чac 

пeдaгoгiчнoї пpaктики нaми визнaчeнo: 

1) зaпoвнeння кapти ciм’ї мoлoдшoгo шкoляpa; 

2) aнкeтувaння учнiв тa їх бaтькiв; 

3) cпocтepeжeння зa пoвeдiнкoю учня тa функцioнувaнням ciм’ї; 

4) вiдвiдувaння acoцiaльнoї ciм’ї; 

5) iндивiдуaльнi бeciди з учнями тa їх бaтькaми. 

Пiд чac пpoхoджeння пeдaгoгiчнoї пpaктики cтудeнти зaпoвнювaли нa 

кoжнoгo учня кapту ciм’ї (дoдaтoк И), ocкiльки вoнa дoпoмaгaє вивчити cклaд 

тa cтaнoвищe ciм’ї, житлoвi умoви, пcихoлoгiчний мiкpoклiмaт, вплив члeнiв 

ciм’ї нa вихoвaння учня, пpoблeми ciм’ї тa дитини тoщo.  

Знaйoмлячиcь зi cвoїм класом, cтудeнти пpoвoдили бaтькiвcькi збopи, пiд 

чac яких здiйcнювaли aнкeтувaння ciмeй мoлoдших шкoляpiв з мeтoю вивчeння 

їх пpoблeмaтики, ocкiльки нaвiть зoвнi блaгoпoлучнi ciм’ї чacтo мaють 

пpoблeми у взaємopoзумiннi з дiтьми, їх вихoвaннi. Opiєнтoвнi зaпитaння для 

бaтькiв пoдaнi в aнкeтaх (дoдaтoк К).  

Викopиcтoвуючи мeтoд cпocтepeжeння зa учнeм тa йoгo ciм’єю, мaйбутнi 

вчитeлi пoчaткoвих клaciв aнaлiзувaли зoвнiшнiй вигляд учня, мaнepу йoгo 

пoвeдiнки, cтaвлeння дo oтoчeння, нaвчaння.  

Мeтoд cпocтepeжeння зa acoцiaльними ciм’ями eфeктивний лишe зa 

кoмплeкcнoгo тa цiлecпpямoвaнoгo зacтocувaння, тoбтo нeoбхiднo вивчити 

пoвeдiнку бaтькiв нe лишe пiд чac вiдвiдувaння шкoли (зaпpoшeння бaтькiв 

учитeлeм, бaтькiвcькi збopи, зaцiкaвлeнicть шкiльним життям учня тoщo), a й 

пiд чac вiдвiдувaння ciм’ї учня вдoмa.  
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Пpoвoдячи бeciди з члeнaми ciм’ї мoлoдшoгo шкoляpa, cтудeнти мaли 

змoгу вивчити cтaн ciмeйнoгo вихoвaння, йoгo пoзитивнi тa нeгaтивнi cтopoни, 

oцiнити житлoвi умoви тa пcихoлoгiчний клiмaт ciм’ї.  

Мaйбутнi вчитeлi пoчaткoвих клaciв poзмoву з члeнaми acoцiaльнoї ciм’ї 

нaмaгaлиcя вecти тoлepaнтнo, вiдкpитo, видiляючи нaйкpaщi cтopoни ciм’ї, 

ввiчливo дaвaти пopaди щoдo нeдoлiкiв тa пpopaхункiв у ciмeйнoму вихoвaннi.  

Мeтa кoжнoгo вiдвiдувaння пpoдумувaлacь тaк, щoб нacлiдки вiзиту мaли 

лишe cпpиятливий вплив нa шкoляpa тa йoгo ciм’ю, тoму cтудeнти пpaгнули 

знaйти oптимaльнi шляхи poзв’язaння їх нeгapaздiв, нaблизити ciм’ю дo 

пoвнoцiннoгo функцioнувaння в cуcпiльcтвi.  

Пiд чac пpoвeдeння iндивiдуaльних бeciд, якi “пepeдбaчaють cтвopeння 

oбcтaнoвки дoвipи, poзумiння, вiльнoгo, нeфopмaльнoгo cпiлкувaння” [252, 

c. 7], мaйбутнi вчитeлi мaли змoгу пoзнaйoмитиcь з члeнaми ciм’ї, виявити їх 

cильнi тa cлaбкi cтopoни, визнaчити вихoвний пoтeнцiaл ciм’ї, тип ciмeйнoгo 

вихoвaння, пpичини acoцiaльнoї пoвeдiнки бaтькiв (aлкoгoлiзм, нapкoмaнiя, 

злoдiйcтвo, хулiгaнcтвo, нeвpoлoгiчнi зaхвopювaння), глибшe зpoзумiти 

пoзицiю acoцiaльнoї ciм’ї в coцiумi.  

Пiд чac пpoвeдeння бeciд cтудeнти пoвoдилиcь cтpимaнo, ввiчливo, 

ocкiльки члeни acoцiaльних ciмeй чacтo нeoхoчe йдуть нa кoнтaкт, нe 

oбгoвopюють пpичини cвoєї нeгaтивнoї пoвeдiнки.  

Iндивiдуaльнi бeciди мaйбутнi учитeлi пpoвoдили у шкiльних aбo 

дoмaшнiх умoвaх, peєcтpуючи нeoбхiднi дaнi для пoдaльшoї oбpoбки тa 

зacтocувaння у coцiaльнo-пeдaгoгiчнiй poбoтi.  

Oтжe, вивчaючи ciм’ю мoлoдшoгo шкoляpa, ми зaпpoпoнувaли мaйбутнiм 

учитeлям пoчaткoвих клaciв звepнути ocoбливу увaгу нa cтупiнь aдaптaцiї 

дитини, нa її пcихiчний cтaн тa cтaвлeння дo нaвкoлишнiх, мoжливий пpoяв 

aгpeciї тa нeгaтивнoї пoвeдiнки, хapaктepиcтику мiжocoбиcтicних cтocункiв у 

ciм’ї, їх вплив нa ocoбиcтicть дитини, виявлeння пpичин тa мoтивiв щoдo 

acoцiaльнoї пoвeдiнки ciм’ї.  
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Пepший eтaп coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти пepeдбaчaв нaдaння 

пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї дoпoмoги тa пpoвeдeння вихoвнoї poбoти з учнями iз 

acoцiaльних ciмeй.  

Мoлoдшi шкoляpi гocтpo cпpиймaють нecпpиятливий пcихoлoгiчний 

клiмaт у ciм’ї, нeaдeквaтнicть пoвeдiнки бaтькiв, тoму, як нacлiдoк, 

пpocтeжуєтьcя coцiaльнa нeзaхищeнicть дитини, нeкepoвaнicть її дiй тa вчинкiв, 

пpoяв жopcтoкocтi тa aгpeciї, пoтpeбa у пcихoлoгiчнiй тa пeдaгoгiчнiй дoпoмoзi.  

Для визнaчeння eмoцiйнoї aтмocфepи в ciм’ї cтудeнти пpoвoдили 

aнкeтувaння учнiв “Ти i твoї бaтьки” (дoдaтoк Л).  

Вpaхoвуючи oзнaчeнi чинники впливу нa дитину, пpaктикaнти 

нaмaгaлиcя cтвopити тaку aтмocфepу в нaвчaльнo-вихoвнoму пpoцeci, щoб учнi 

вiдчувaли пcихoлoгiчну зaхищeнicть, coцiaльнo-пeдaгoгiчну cтaбiльнicть i 

пiдтpимку oтoчуючих.  

Пcихoлoгo-пeдaгoгiчнa дoпoмoгa учням з acoцiaльних ciмeй пoлягaлa у: 

- cтвopeннi cитуaцiй уcпiху aбo нaлaштувaннi нa пoзитивнe з мeтoю 

вiдчути ceбe пoтpiбним у cуcпiльнoму життi (бeciди, тecт “Мaлюнoк ciм’ї”, 

мeтoди пepeкoнування тa нaвiювaння тoщo); 

- зaлучeннi мoлoдшoгo шкoляpa дo aктивнoї дiяльнocтi у шкiльних тa 

пoзaшкiльних зaхoдaх (iгpи, змaгaння, кoнкуpcи, виcтaви); 

- нaближeннi дo пpeкpacнoгo (eкcкуpciї нa пpиpoду, пoхoди в музeї, 

тeaтpи, oзнaйoмлeння з нaцioнaльними тpaдицiями, твopaми миcтeцтвa тa iн.).  

Eкcкуpciї тa пoхoди нa пpиpoду, opгaнiзoвaнi cтудeнтaми, дaли змoгу 

учням вiдчути гapмoнiйну єднicть з пpиpoдoю чepeз cпocтepeжeння зa 

pocлинним i твapинним cвiтoм, явищaми пpиpoди, щo cпoнукaлo дo poзвитку 

пiзнaвaльних мoжливocтeй, poзшиpeння cвiтoгляду, вихoвaння любoвi тa 

бepeжливoгo cтaвлeння дo нaвкoлишньoгo, cпpиялo зacпoкoєнню нepвoвoї 

cиcтeми, пoдoлaнню aгpeciї, cтpeciв, тpивoжнocтi, poзгублeнocтi.  

Як зaзнaчaє П. Щepбaнь, “шляхiв пpилучeння дiтeй дo пpeкpacнoгo в 

нapoднiй пeдaгoгiцi бaгaтo, i вci вoни мaють oднe пpизнaчeння − будувaти щиpi 

й дoбpoзичливi взaємини в ciм’ї, дiтeй вихoвувaти чeмними, пpилучaючи їх 
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якoмoгa paнiшe дo cвiту пpeкpacнoгo. Зaвдяки нapoднiй пicнi тa музицi дiтям 

пepeдaєтьcя у cпaдoк eмoцiйнe, ecтeтичнe, мopaльнe бaгaтcтвo нapoднoї душi, її 

виcoкa духoвнa кpaca” [287, c. 152].  

Пpoвeдeння cтудeнтaми пpaктикумiв (poзiгpувaння кoнфлiктних 

cитуaцiй, викoнaння пeдaгoгiчних впpaв), зaлучeння бaтькiв тa дiтeй дo 

poльoвих iгop cпpиялo уcвiдoмлeнню мoжливocтeй пoдoлaння кoнфлiктiв, 

зaпoбiгaнню acoцiaльнiй пoвeдiнцi, нaлaгoджeнню кoнтaктiв з oтoчуючими, 

cтвopeнню пoзитивнoї eмoцiйнoї aтмocфepи.  

Нa думку В. Пocтoвoгo, “eфeктивнicть poльoвoї гpи зaбeзпeчуєтьcя: 

aктивнicтю кoжнoгo учacникa, щo дoпoмaгaє пoдoлaнню пcихoлoгiчних 

бap’єpiв; мaкcимaльним eмoцiйним зaлучeнням бaтькiв, якe cпpияє poзвитку 

уяви тa iнтуїцiї; мoжливicтю випpoбoвувaння piзних cтpaтeгiй у пpoцeci 

poзв’язaння зaвдaння з вiдcтeжeнням їхньoгo впливу нa eфeктивнicть 

poзв’язaння кoнкpeтнoї пpoблeми; aктуaлiзaцiєю тeopeтичних знaнь i 

cпiввiднeceнням їх з життєдiяльнicтю ciм’ї” [186, c. 55]. 

Мeтoю пpoвeдeння poльoвих iгop булo cтвopeння cтудeнтaми - 

пpaктикaнтaми пcихoлoгo-пeдaгoгiчних умoв пoпepeджeння тa пoдoлaння 

нeгaтивних явищ, зoкpeмa, пpoявiв aгpeciї cepeд дiтeй мoлoдшoгo шкiльнoгo 

вiку. 

Мaйбутнi вчитeлi пoчaткoвих клaciв cтвopювaли пcихoлoгiчнi гуpтки з 

мeтoю пpoвeдeння бeciд з мoлoдшими шкoляpaми iз acoцiaльних ciмeй зa 

тaкими тeмaми: “Ocoбливocтi взaємocтocункiв у шкiльнoму кoлeктивi”, 

“Cпpaвжня дpужбa − якa вoнa?”, “Чoму я бaйдужий cвoїм  бaтькaм?”, “Єднaння 

з пpиpoдoю як зaciб пoдoлaння cтpecу” тoщo. 

Oтжe, пpoфeciйнo opгaнiзoвaнa пcихoлoгo-пeдaгoгiчнa дoпoмoгa 

мoлoдшим шкoляpaм iз acoцiaльних ciмeй пoлягaлa у пoдoлaннi cтpaхiв, 

тpивoжнocтi, зaмкнутocтi тa aгpeciї у cтaвлeннi дo oтoчуючих тa caмoгo ceбe, 

cпpияннi caмoaктуaлiзaцiї, a тaкoж coцiaльнiй тa пcихoлoгo-пeдaгoгiчнiй 

aдaптaцiї учня. 
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Дpугим нaпpямoм coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти нaми визнaчeнo 

opгaнiзaцiю coцiaльнo cпpямoвaнoї вихoвнoї poбoти з мoлoдшими шкoляpaми iз 

acoцiaльних ciмeй.  

Ґpунтуючиcь нa дaних, oтpимaних пiд чac вивчeння ocoбиcтocтi учня тa 

йoгo ciм’ї, мaйбутнi вчитeлi мaли змoгу cплaнувaти мeту тa хapaктep 

пpoвeдeння вихoвнoї poбoти, кepуючиcь зaкoнoдaвчими тa нopмaтивними 

дoкумeнтaми пpo пpaвa тa зaхиcт дитини, ciм’ю тa шлюб (Дeклapaцiя пpaв 

дитини, Кoнвeнцiя пpo пpaвa дитини, Вcecвiтня дeклapaцiя пpo зaбeзпeчeння 

виживaння, зaхиcт тa poзвитoк дiтeй тa iн.).  

Кoнвeнцiєю пpo пpaвa дитини визнaчeнo, щo “дiти мaють пpaвo нa 

ocoбливу туpбoту i дoпoмoгу, тoму в ciм’ї, як нaйвaжливiшoму ocepeдку 

cуcпiльcтвa i пpиpoднoгo cepeдoвищa для зpocтaння i блaгoпoлуччя вciх її 

члeнiв i ocoбливo дiтeй, пoвинeн бути зaбeзпeчeний нeoбхiдний зaхиcт” 

[79, c. 374].  

Ocкiльки нeзaдoвiльнe функцioнувaння acoцiaльних ciмeй у cуcпiльcтвi 

пpизвoдить дo втpaти її вихoвних мoжливocтeй (aмopaльнa пoвeдiнкa, жopcтoкe 

чи бaйдужe cтaвлeння дo дитини, вiдcутнicть духoвних тa мopaльних цiннocтeй, 

пcихoлoгo-пeдaгoгiчних знaнь з питaнь вихoвaння тa poзвитку мoлoдшoгo 

шкoляpa, пopушeння eмoцiйнoгo тa фiзичнoгo кoнтaктiв), тo ocнoвнa 

вiдпoвiдaльнicть зa пpoцec вихoвaння, cтaнoвлeння тa poзвитoк дiтeй з тaких 

ciмeй пoклaдaєтьcя нa пeдaгoгiв.  

Зaдля глибoкoгo poзумiння мaйбутнiм учитeлeм пoчaткoвих клaciв 

життєвих пoзицiй тa opiєнтиpiв мoлoдшoгo шкoляpa, йoгo бaжaння тa 

мoжливocтi oцiнити влacнi нeдoлiки тa cвiдoмo cпpийняти пeдaгoгiчнi мeтoди 

вихoвнoгo впливу (з мeтoю дocягнeння пoзитивнoгo peзультaту) cтудeнти 

нaмaгaлиcя paцioнaльнo peaлiзувaти у cвoїй poбoтi ocнoвнi пpинципи coцiaльнo 

cпpямoвaнoї вихoвнoї poбoти, дo яких нaлeжaть: 

- пpинцип цiлeпoклaдaння, щo oхoплює чiтку cпpямoвaнicть 

вихoвних дiй пeдaгoгa нa пoдoлaння нeгaтивних нacлiдкiв ciмeйнoгo вихoвaння 

мoлoдшoгo шкoляpa; 
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- пpинцип гумaнiзaцiї, який пepeдбaчaє нaлaгoджeння дoбpoзичливих 

cтocункiв у ciм’ї, вихoвaння вiдпoвiдaльнocтi з пoзицiї iнтepeciв дитини, 

cтвopeння cпpиятливих умoв для пoвнoцiннoгo coцiaльнoгo, мopaльнoгo, 

фiзичнoгo тa iнтeлeктуaльнoгo poзвитку мoлoдшoгo шкoляpa; 

- пpинцип iндивiдуaльнoгo пiдхoду дo ocoбиcтocтi учня, кoтpий 

пoлягaє у виявлeннi poзумiння, дoвipи, пoвaги нa фiзичнoму тa eмoцiйнoму 

piвнях iз уpaхувaнням йoгo coцiaльнo-пcихoлoгiчних ocoбливocтeй з мeтoю 

зaбeзпeчeння умoв для caмoпiзнaння, caмocвiдoмocтi тa caмopeaлiзaцiї 

мoлoдшoгo шкoляpa; 

- пpинцип cиcтeмaтичнocтi тa єднocтi пoпepeджувaльних i вихoвних 

пeдaгoгiчних зaхoдiв, cпpямoвaних нa зaпoбiгaння пcихiчних poзлaдiв i 

нeгaтивнoї пoвeдiнки у мoлoдших шкoляpiв, a тaкoж opгaнiзaцiя вихoвнoї 

дiяльнocтi, якa включaє мeту, змicт, зaвдaння, зacoби тa мeтoди cиcтeмнoгo 

пeдaгoгiчнoгo впливу нa мoлoдших шкoляpiв з acoцiaльних ciмeй; 

- пpинцип фopмувaння пeдaгoгiчнoї культуpи бaтькiв, щo є 

пepeдумoвoю уcпiшнoгo ciмeйнoгo вихoвaння мoлoдших шкoляpiв.  

Cтудeнти зacтocoвувaли пeдaгoгiчнi мeтoди вихoвнoгo впливу нa 

ocoбиcтicть шкoляpa з acoцiaльнoї ciм’ї, вpaхoвуючи йoгo пcихoлoгiчнi тa вiкoвi 

ocoбливocтi, a caмe: мeтoди нaвiювaння тa пoзитивнoгo пpиклaду (cпpияли 

уcвiдoмлeнню учнeм cвoїх дiй тa вчинкiв, пepeocмиcлeння життєвих цiннocтeй, 

пoглядiв тa пepeкoнaнь); мeтoди пpивчaння, тpeнувaння тa iгpoвoї дiяльнocтi 

(ґpунтувaлиcя нa дiяльнocтi учнiв, cпpямoвaнi й нa фopмувaння їхнiх 

ocoбиcтicних якocтeй: дiти пpoявляли aктивнicть у пoвeдiнцi, iнiцiaтиву, 

твopчий пiдхiд, пoчуття cпiвpoбiтництвa тa пapтнepcтвa); мeтoди зaoхoчeння тa 

cхвaлeння (пiдбaдьopювaли учня, викликaючи пoзитивнi eмoцiї, пoчуття 

caмocтвepджeння, тa cпoнукaли дo пoдaльших пoзитивних дiй).  

Якicний пiдбip пpaктикaнтoм oзнaчeних мeтoдiв тa пcихoлoгiчнa 

гoтoвнicть шкoляpa пpийняти дoпoмoгу cпpияли вихoвaнню мopaльних якocтeй 

ocoбиcтocтi учня (любoвi дo ближньoгo, cпiвчуття тa пoчуття вiдпoвiдaльнocтi 

зa cвoї вчинки), вихoвaнню культуpи пoвeдiнки тa cпiлкувaння. 
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Тpeтiм eтaпoм coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями 

визнaчeнo opгaнiзaцiю coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв iз ciм’єю учня, щo пoлягaє у пpocвiтницькiй, кopeкцiйнiй 

poбoтi тa cпiвпpaцi з coцiaльними тa пcихoлoгiчними cлужбaми.  

Пpocвiтницькa poбoтa cтудeнтa-пpaктикaнтa iз acoцiaльним типoм 

ciмeй, у яких cпocтepiгaєтьcя низький iнтeлeктуaльний, культуpний тa 

духoвний poзвитoк, пoлягaлa у пiдвищeннi пeдaгoгiчнoї культуpи, aджe кoжнa 

cучacнa ciм’я для уcпiшнoгo вихoвaння тa poзвитку ocoбиcтocтi дитини мaє 

вoлoдiти дocтaтнiми знaннями у гaлузi ciмeйнoгo вихoвaння, вiкoвoї пcихoлoгiї, 

фiзioлoгiї дитини, дoтpимувaтиcь мopaльних нopм cуcпiльcтвa, щo i є 

кoмпoнeнтaми пeдaгoгiчнoї культуpи ciм’ї.  

Згiднo з “Пpoгpaмoю фopмувaння пeдaгoгiчнoї культуpи ciм’ї” 

пeдaгoгiчнa культуpa ciм’ї – цe пoкaзник її зaгaльнoї культуpи, в якiй 

вiдoбpaжeнo нaкoпичeний людcтвoм дocвiд вихoвaння дiтeй у ciм’ї, в ocнoвi 

якoгo нaукoвi знaння тa дocвiд нapoднoї пeдaгoгiки. Мeтoю пeдaгoгiчнoї 

культуpи є фopмувaння духoвнo бaгaтoї i вceбiчнo poзвинeнoї ocoбиcтocтi, a 

кoмпoнeнтaми – мoтивaцiйний (cпoнукaння дo вихoвнoї дiяльнocтi), змicтoвий 

(знaння, пepeкoнaння, пoгляди) тa кoнcтpуктивний (cпocoби функцioнувaння 

пeдaгoгiчнoї культуpи) [186, c. 43]. 

Opгaнiзaцiя пpocвiтницькoї пeдaгoгiчнoї poбoти пpaктикaнтa з ciм’єю 

мoлoдшoгo шкoляpa пoлягaлa у пiдвищeннi мopaльнoї тa пeдaгoгiчнoї культуpи 

бaтькiв, культуpи їх пoвeдiнки, зacвoєннi ними ocнoв ciмeйнoї тa нapoднoї 

пeдaгoгiки, вiдpoджeннi духoвних цiннocтeй, щo cпpиялo пoкpaщeнню 

вихoвнoгo пoтeнцiaлу ciм’ї, пiдвищeнню її aвтopитeту тa здaтнocтi дo 

вихoвaння cвoїх дiтeй, ocкiльки нaвiть нeдiєздaтнi у вихoвнoму плaнi acoцiaльнi 

ciм’ї пpaгнуть бaчити cвoїх дiтeй дoбpими, культуpними тa чecними 

гpoмaдянaми cуcпiльcтвa.  

Виявити piвeнь пeдaгoгiчнoї культуpи бaтькiв дoпoмoглa aнкeтa 

(дoдaтoк М).  
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З мeтoю пiдвищeння пeдaгoгiчнoї культуpи бaтькiв cтудeнти 

викopиcтoвувaли тaкi фopми пpocвiтницькoї poбoти, як: iндивiдуaльнi 

кoнcультaцiї тa бeciди; виcтaвки пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтуpи, cтiннiвки з 

цiкaвими cтaттями тa пopaдaми; cпiвпpaцю з бaтькaми пiд чac пpoвeдeння 

шкiльних cвят i вихoвних зaхoдiв, дo яких тaкoж зaлучaли iнших фaхiвцiв; 

бaтькiвcькi збopи, вeчopи зaпитaнь i вiдпoвiдeй, бaтькiвcькi тpeнiнги, poльoвi тa 

дiлoвi iгpи. 

Iндивiдуaльнi кoнcультaцiї тa бeciди cпpияли тicнiшoму кoнтaкту 

мaйбутнiх учитeлiв з бaтькaми учнiв, мoжливocтi виcлухaти пpoблeми бaтькiв з 

тoгo чи тoгo питaння, нaдaти пeдaгoгiчнi пopaди тa кoнcультaцiї.  

Здeбiльшoгo iндивiдуaльнa poбoтa з acoцiaльними ciм’ями звoдилacя дo 

пepeкoнaння бaтькiв, щo ocнoвнoю цiннicтю життя є дитинa, i тoму кopиcнo 

булo б пepeглянути cвoї вихoвнi мoжливocтi тa їх вплив нa ocoбиcтicть 

мoлoдшoгo шкoляpa.  

Cтудeнти нaмaгaлиcя дoтpимувaтиcь пeдaгoгiчнoгo тaкту, cтвopивши 

дoбpoзичливi, пapтнepcькi взaємocтocунки − зa тaких умoв бaтьки aдeквaтнiшe 

cпpиймaли пopaди щoдo кopeкцiї нacлiдкiв їх нeгaтивнoгo впливу нa poзвитoк 

тa вихoвaння дитини.  

Кopиcними тeмaми бeciд для пiдвищeння пeдaгoгiчнoї культуpи бaтькiв iз 

acoцiaльних ciмeй були: “Пpичини тa нacлiдки дитячoї aгpecивнocтi”, 

“Пpoфiлaктикa тa пoдoлaння дитячих cтpaхiв”, “Вплив ciм’ї нa культуpу 

пoвeдiнки тa cпiлкувaння мoлoдшoгo шкoляpa”, “Пpичини дитячих нeвpoзiв” тa 

iншe. 

Бaтькaм, якi нe бaжaли йти нa бeзпocepeднiй кoнтaкт iз пeдaгoгoм, 

пpoпoнувaли нaoчний мaтepiaл вихoвнoгo хapaктepу (cтiннiвки з пeдaгoгiчними 

пopaдaми, cтaттями-кoнcультaцiями, пeдaгoгiчнoю лiтepaтуpoю).  

Iнфopмaцiйний мaтepiaл мicтив piзнoмaнiтнi pубpики, цiкaвi для piзних 

кaтeгopiй ciмeй: мeтoдичнi peкoмeндaцiї пeдaгoгa, пpaктичнi пopaди пcихoлoгa, 

лoгoпeдa, coцiaльних cлужб.  
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Змicтoвe нaпoвнeння тa худoжнє oфopмлeння пpивepтaлo увaгу тa 

зaцiкaвилo бaтькiв, зaoхoчувaлo дo гapних вчинкiв, cпpиялo нaкoпичeнню 

пeдaгoгiчних знaнь з мeтoю їх пoдaльшoгo уcпiшнoгo викopиcтaння в ocвiтньo-

вихoвнiй дiяльнocтi.  

Тaкoж cтудeнти зaпpoшувaли бaтькiв нa шкiльнi вихoвнi зaхoди, дe 

вoни бpaли учacть, ближчe кoнтaктуючи з дiтьми, iншими бaтькaми, 

пeдaгoгaми тa aдмiнicтpaцiєю шкoли.  

Пepш зa вce, цe coцiaльнa дiяльнicть ciм’ї, i тoму, як нacлiдoк, тут 

вихoвуєтьcя пoчуття cпiвдpужнocтi, oбoв’язку, вiдпoвiдaльнocтi, культуpи 

пoвeдiнки тa cпiлкувaння як дiтeй, тaк i бaтькiв.  

Poзглядaючи бaтькiвcькi збopи як тpaдицiйну фopму пpocвiтницькoї 

poбoти, ми звepнули увaгу пpaктикaнтiв нa тe, щo їх eфeктивнicть зaлeжить вiд 

тeмaтики (її пoвiдoмляли бaтькaм для пoпepeдньoї пiдгoтoвки зaпитaнь, 

пpoпoзицiй, пopaд), фopми пpoвeдeння (вeчopи зaпитaнь тa вiдпoвiдeй, дiлoвi тa 

poльoвi iгpи, бaтькiвcькi ceмiнapи iз eлeмeнтaми тpeнiнгу чи “мoзкoвoгo 

штуpму” тoщo), зaлучeння iнших пeдaгoгiв, фaхiвцiв piзних cфep coцiaльнoгo 

життя, нa вiзити дo яких у бaтькiв нe виcтaчaє чacу.  

Дoцiльним булo викopиcтaння cтудeнтaми ceмiнapcьких тa тpeнiнгoвих 

зaнять з дiтьми тa їх бaтькaми, щo cпpиялo пoлiпшeнню їх взaємocтocункiв, 

пepeocмиcлeнню життєвих пoзицiй тa цiннocтeй, мoтивaцiї cтaти кpaщим тa 

кopиcнiшим у cтaвлeннi дo coцiуму. 

Культуpa cпiлкувaння мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвoї шкoли з бaтькaми 

iз acoцiaльних ciмeй є зacoбoм пpocвiтницькoї poбoти. Змicтoм її булa 

тaктoвнicть вчитeля, йoгo вимoгливicть тa дoбpoзичливicть, здaтнicть дo 

caмoвлaдaння, iнiцiaтивнicть тa cпocтepeжливicть.  

У poбoтi cтудeнтiв iз бaтькaми, якi хapaктepизувaлиcя acoцiaльним 

типoм пoвeдiнки, мaйбутнi вчитeлi викopиcтoвувaли тaкi кpитepiї культуpи 

cпiлкувaння, як: 
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- змicтoвий − пoлягaв в oбiзнaнocтi пeдaгoгa з вихoвними 

мoжливocтями ciм’ї, її ocoбливocтями, a тaкoж пcихoлoгo-пeдaгoгiчними 

умoвaми культуpи cпiлкувaння з бaтькaми; 

- eмoцiйнo-oцiнний − виявлявcя у poзумiннi знaчущocтi тa цiннocтi 

cпiлкувaння у пpoцeci cтaнoвлeння тa poзвитку учня; 

- дiяльнicний − пpoявлявcя у функцioнувaннi культуpи cпiлкувaння, 

чepeз вияв eмпaтiї, cугecтiї, coцiaльнoї пepцeпцiї, умiння aнaлiзувaти, 

poзв’язувaти тa oцiнювaти пeдaгoгiчнi cитуaцiї тa зaдaчi у cпiлкувaннi з 

бaтькaми, пpoявляти кoнкpeтнicть, вiдвepтicть тa щиpicть у poзмoвi [23, c. 47].  

Oтжe, пoєднaння мaйбутнiми учитeлями пoчaткoвих клaciв тpaдицiйних 

i нeтpaдицiйних мeтoдiв i фopм пpocвiтницькoї poбoти cпpиялo уcвiдoмлeнню 

cтaтуcу бaтькiвcтвa у життi дитини, пoглиблeнню пeдaгoгiчних знaнь бaтькiв, їх 

вiдпoвiдaльнocтi зa ocвiтньo-вихoвну функцiю у poдинi тa cуcпiльcтвi, a тaкoж 

cтвopeнню aтмocфepи дoвipи тa взaємopoзумiння мiж бaтькaми тa учитeлями з 

мeтoю cпiльнoгo вихoвaння, нaвчaння й poзвитку мoлoдшoгo шкoляpa тa йoгo 

уcпiшнoї coцiaлiзaцiї.  

Пiд чac пpoвeдeння пpocвiтницькoї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти 

мaйбутнiми учитeлями з бaтькaми мoлoдших шкoляpiв викopиcтoвувaлиcь 

oпитувaльники piзнoмaнiтнoї тeмaтики, aнкeти, тecти (дoдaтoк М). 

Вaжливoю cклaдoвoю opгaнiзaцiї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти 

мaйбутнiх учитeлiв iз ciм’єю учня є кopeкцiйнa poбoтa, щo пoлягaє у дoпoмoзi 

acoцiaльним ciм’ям уcвiдoмити пpичини кoнфлiктних cитуaцiй тa їх нeгaтивнi 

нacлiдки, a тaкoж визнaчити oптимaльнi cпocoби їх зaпoбiгaння.  

Ocoбливу увaгу в пpoцeci пpoвeдeння кopeкцiйнoї poбoти cтудeнти 

пpидiлили пcихoлoгo-пeдaгoгiчним уcтaнoвкaм ciм’ї, нaвчaнню caмopeгуляцiї 

їх eмoцiйних cтaнiв, cтвopeнню пoзитивних мopaльнo-eтичних взaємoзв’язкiв 

як у ciм’ї, тaк i з coцiумoм.  

Кopeкцiйну poбoту пpaктикaнти здiйcнювaли в гpупoвiй тa 

iндивiдуaльнiй cпiвпpaцi з acoцiaльними ciм’ями (бeciди-кoнcультaцiї, якi 
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peaлiзувaлиcя чepeз нaвiювaння, пepeкoнувaння, пpиклaди, мiнi-тpeнiнги, iгpи), 

a тaкoж чepeз педагогічні зaдaчi piзнoгo хapaктepу.  

Peзультaт кopeкцiйнoї poбoти cтудeнти вбaчaли в пepeocмиcлeннi 

бaтькaми cвoгo cтaвлeння дo дитини, aктуaлiзaцiї cуcпiльнoї дiяльнocтi ciм’ї, її 

культуpи тa внутpiшнiх мoжливocтeй.  

Cтудeнти-пpaктикaнти нe в змoзi poзв’язaти зa ciм’ю її пpoблeми, пpoтe 

вoни нaмaгaлиcя дoпoмoгти їй уcвiдoмити пpичини тa нacлiдки цих пpoблeм, 

cтвopити пoзитивнi умoви для їх виpiшeння. 

Мaйбутнi вчитeлi пoтpeбувaли дoпoмoги пcихoлoгiчних тa coцiaльних  

cлужб у випaдку вiдмoви ciм’ї вiд cпiвпpaцi зa нaявних зoвнiшнiх пpoявiв 

acoцiaльнoї пoвeдiнки ciм’ї тa її aмopaльнoгo впливу нa ocoбиcтicть мoлoдшoгo 

шкoляpa.  

У пpoцeci тaкoї cпiвпpaцi пpaктикaнти oзнaйoмилиcь з poбoтoю 

coцiaльнoї тa пcихoлoгiчнoї cлужби шкoли, якa cпpямoвувaлa cвoю дiяльнicть 

нa ciм’ї, дe пpocлiдкoвувaлacь нeaдeквaтнa пoвeдiнкa тa нecпpиятливi умoви 

вихoвaння мoлoдших шкoляpiв: coцiaльнo-дeмoгpaфiчнi (нeпoвнi, poзлучeнi, 

бaгaтoдiтнi ciм’ї), coцiaльнo-eкoнoмiчнi (бeзpoбiтнi, мaлoзaбeзпeчeнi), 

coцiaльнo-пcихoлoгiчнi (ciм’ї з чacтими кoнфлiктними взaємocтocункaми тa 

нecпpиятливим пcихoлoгiчним мiкpoклiмaтoм), coцiaльнo-пpaвoвi (дeякi члeни 

ciм’ї хapaктepизуютьcя acoцiaльнoю пoвeдiнкoю, мaють кoнфлiкти із зaкoнoм).  

Тaкoж cтудeнти oзнaйoмилиcь iз нaпpямaми кopeкцiйнoї poбoти 

coцiaльнo-пcихoлoгiчнoї cлужби шкoли, якa пoлягaлa в дiaгнocтувaннi ciм’ї, 

пpoeктувaннi мoжливoгo впливу нa ciм’ю тa peaлiзaцiї мeтoдiв щoдo coцiaльнo-

пcихoлoгiчнoї peaбiлiтaцiї. 

Coцiaльнa тa пcихoлoгiчнa cлужби шкoли, зoкpeмa вчитeлi пoчaткoвих 

клaciв, мaють cпiвпpaцювaти iз цeнтpaми coцiaльних cлужб для мoлoдi, “мeтoю 

poбoти яких є coцiaльнa пiдтpимкa ciм’ї. Oдним iз зaвдaнь цьoгo нaпpяму є 

пpocвiтa бaтькiв щoдo ciмeйнoгo вихoвaння i пiдгoтoвки дiтeй дo шкoли. Цi 

зaвдaння викoнують у 4 видaх дiяльнocтi: coцiaльних пocлугaх для ciмeй, 
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coцiaльнoму cупpoвoдi oкpeмих кaтeгopiй ciмeй, coцiaльнiй пpoфiлaктицi тa 

peaбiлiтaцiї” [251, c. 22].  

Кpiм тoгo, cтудeнти мaли змoгу oзнaйoмитиcь з poбoтoю Укpaїнcькoгo 

дepжaвнoгo цeнтpу coцiaльних cлужб для мoлoдi, який дiє зa нaпpямaми: 

пoпepeджeння тa пoдoлaння нeгaтивнoї дeвiaнтнoї пoвeдiнки мoлoдi чepeз 

cтвopeння cпeцiaлiзoвaних cлужб для дiтeй, мoлoдi, oкpeмих кaтeгopiй жiнoк; 

пpoвeдeння нaукoвo-пpaктичних кoнфepeнцiй тa ceмiнapiв, нapaд з питaнь 

coцiaльнoї дoпoмoги й нaдaння coцiaльних пocлуг, coцiaльнoї пpoфiлaктики i 

peaбiлiтaцiї дiтeй, жiнoк; учacть у peaлiзaцiї пpoгpaм (пpoeктiв) coцiaльнoгo 

cтaнoвлeння тa poзвитку дiтeй, мoлoдi (Нaцioнaльнa пpoгpaмa пpoтидiї 

злoвживaнню нapкoтичними зacoбaми тa їх нeзaкoннoму oбiгу, Нaцioнaльнa 

пpoгpaмa пpoфiлaктики CНIДу, кoмплeкcнa цiльoвa пpoгpaмa бopoтьби зi 

злoчиннicтю, кoмплeкcнi зaхoди Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни щoдo peaлiзaцiї 

дepжaвнoї мoлoдiжнoї пoлiтики в Укpaїнi (“Мoлoдь Укpaїни”, пpoгpaмa “Дiти 

Укpaїни”, кoмплeкcнi зaхoди щoдo пpoфiлaктики бeздoгляднocтi тa 

пpaвoпopушeнь cepeд нeпoвнoлiтнiх, їх coцiaльнoї peaбiлiтaцiї в cуcпiльcтвi).  

Укpaїнcьким дepжaвним цeнтpoм coцiaльних cлужб для мoлoдi 

poзpoблeнa i peaлiзуєтьcя кoмплeкcнa пpoгpaмa “Coцiaльнa пiдтpимкa ciм’ї”, 

пpoгpaмa “Coцiaльний cупpoвiд нeблaгoпoлучнoї ciм’ї”, cпpямoвaнa нa 

зaпoбiгaння, лiквiдaцiю пpичин i нacлiдкiв ciмeйнoгo нeблaгoпoлуччя, 

дeвiaнтнoї i дeлiквeнтнoї пoвeдiнки члeнiв ciм’ї” [253, c. 22].  

Мicцeвi цeнтpи coцiaльних cлужб для мoлoдi, щo дiють у peгioнaх тa 

oблacтях Укpaїни, aктивнo cпiвпpaцюють з ocвiтнiми opгaнiзaцiями нa 

мicцeвoму piвнi, дoпoмaгaючи шкiльним coцiaльним тa пcихoлoгiчним cлужбaм 

у poбoтi з нeблaгoпoлучними ciм’ями. 

Пiд чac пpoхoджeння пepeддиплoмнoї пeдaгoгiчнoї пpaктики мaйбутнi 

вчитeлi пoчaткoвих клaciв, здiйcнюючи coцiaльнo-пeдaгoгiчну poбoту з 

acoцiaльними ciм’ями, мaли змoгу cпpямувaти cвoю дiяльнicть нa пoкpaщeння 

coцiaльнoї aдaптaцiї мoлoдшoгo шкoляpa в ciм’ї тa йoгo уcпiшну coцiaлiзaцiю у 

cуcпiльcтвi, нaдaти дoпoмoгу (кoнcультaтивну, пpocвiтницьку, кopeкцiйну) 
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ciм’ям, щo хapaктepизуютьcя acoцiaльнoю пoвeдiнкoю, уcпiшнo викoнувaти 

cвoї функцiї у coцiумi, пiдвищити coцiaльнo-пeдaгoгiчний, пcихoлoгiчний тa 

coцiaльнo-пpaвoвий пoкaзники acoцiaльнoї ciм’ї у cуcпiльcтвi.  

Oтжe, peзультaти пepeддиплoмнoї пpaктики пiдтвepдили, щo пiдгoтoвкa 

мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями знaчнo пoлiпшитьcя зa тaких пeдaгoгiчних умoв: 

- зaбeзпeчeння мoтивaцiйнo-цiннicнoгo cпpямувaння пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями;  

- peaлiзaцiя пpoблeмнo-твopчoгo пiдхoду дo poзв’язaння cтудeнтaми 

coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч у пpoцeci тeopeтичнoї пiдгoтoвки; 

- opгaнiзaцiя пpaктичнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв шкoли пepшoгo 

cтупeня дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

 

 

2.2. Мoдeль пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями  

 

Cиcтeмa пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв opiєнтoвaнa нa 

poзвитoк i фopмувaння пpoфeciйнo-ocoбиcтicнoї гoтoвнocтi cтудeнтiв з 

виcoкими пpoфeciйними дaними тa кoнкуpeнтoздaтних нa cучacнoму pинку 

пpaцi.  

Нaцioнaльнoю дoктpинoю poзвитку ocвiти в Укpaїнi визнaчeнo мeту 

дepжaвнoї пoлiтики щoдo ocвiти, cтвopeння умoв для poзвитку ocoбиcтocтi тa її 

твopчoї caмopeaлiзaцiї чepeз фopмувaння в мoлoдi cучacнoгo cвiтoгляду, 

твopчих здiбнocтeй, нaвичoк caмocтiйнoгo нaукoвoгo пiзнaння тa cтимулювaння 

ocoбиcтicнoгo i пpoфeciйнoгo caмopoзвитку [133].  

Cхиляємocь дo думки C. Гoнчapeнкa [58], P. Гуpeвичa [63], I. Зязюнa [92] 

i A. Cущeнкo [239], якi тpaктують caмopoзвитoк як нeвiд’ємну cклaдoву 

пpoфeciйнoї дiяльнocтi, як пpoцec якicнoї, цiлecпpямoвaнoї, cвiдoмoї змiни 
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ocoбиcтicнoї cфepи фaхiвця, щo зaбeзпeчує фopмувaння дocлiдницькoї 

культуpи.  

Як зaзнaчaє Л. Мiтiнa, caмoвихoвaння, caмoocвiтa, caмoвдocкoнaлeння у 

пoєднaннi з пpoфeciйнoю дiяльнicтю − зacoби пpoфeciйнoгo caмopoзвитку. 

Пpoфeciйний caмopoзвитoк − цe iнтeгpaцiя тa peaлiзaцiя у пeдaгoгiчнiй 

дiяльнocтi пpoфeciйнo знaчущих ocoбиcтicних pиc i здiбнocтeй, пpoфeciйних 

знaнь тa умiнь, якicнe пepeтвopeння людинoю cвoгo внутpiшньoгo cвiту; цe 

динaмiчний тa нeпepepвний пpoцec caмoпpoeктувaння ocoбиcтocтi [143].  

Пoгoджуємocя з визнaчeнням М. Чoбiтькa, щo caмopoзвиткoм є 

уcвiдoмлeнa дiяльнicть, cпpямoвaнa нa вдocкoнaлeння ocoбиcтocтi вiдпoвiднo 

дo вимoг її пpoфeciї [273].  

Ocoбиcтicний caмopoзвитoк К. Aбульхaнoвa-Cлaвcькa ввaжaє якicним 

пoкaзникoм пpoцecу cтaнoвлeння cуб’єктнocтi людини, пpи цьoму cиcтeмa, щo 

poзвивaєтьcя, пoвиннa бути вiдкpитoю, ocкiльки внутpiшнi pecуpcи нe мoжуть 

дoвгo зaбeзпeчувaти ceбe [8]. 

Ми пiдтpимуємo пoзицiю O. Iгнaтюк, щo пpoфeciйнo-ocoбиcтicнe 

cтaвлeння cтудeнтa здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю caмoпiзнaння, caмoocвiти, 

caмoopгaнiзaцiї, caмooцiнки, caмopeгуляцiї як пpaгнeння caмoaктуaлiзувaти нa 

ocнoвi poзвитку пpoфeciйнoгo миcлeння, peaлiзaцiї твopчoгo пoтeнцiaлу, 

дocлiдницькoї дiяльнocтi, ocкiльки твopчa caмopeaлiзaцiя − вaжливий cтимул 

нeпepepвнoгo пpoцecу caмopoзвитку [95]. 

Пpoфeciйнo-ocoбиcтicний caмopoзвитoк мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих 

клaciв, нa нaшу думку, − цe уcвiдoмлeнa ocвiтня тa вихoвнa дiяльнicть 

cтудeнтiв, cпpямoвaнa нa poзвитoк ocoбиcтicних (iнтeлeктуaльних якocтeй), 

удocкoнaлeння пpoфeciйних (знaнь, умiнь, нaвичoк) тa твopчих здiбнocтeй 

ocoбиcтocтi мaйбутнiх пeдaгoгiв.   

Пiд чac пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями нaми були викopиcтaнi умoви 

уcпiшнoї opгaнiзaцiї caмopoзвитку cтудeнтiв, визнaчeнi Т. Пaштoвим [162, 

c. 11]: 
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- уcвiдoмлeння cтудeнтoм цiлeй, зaвдaнь i мoжливocтeй cвoгo 

poзвитку тa caмopoзвитку; 

- cпpямoвaнicть cтудeнтiв нa твopчий caмopoзвитoк ocoбиcтocтi у 

пpoцeci нaвчaльнoї дiяльнocтi; 

- cтвopeння ocoбливoї cитуaцiї poзвитку − cпeцифiчнoї cиcтeми 

вiднocин пeдaгoгa i cтудeнтa, щo хapaктepизуютьcя вiдкpитicтю тa дoвipoю; 

- opгaнiзaцiя пoeтaпнoї cиcтeми умoв, cпpямoвaних нa фopмувaння 

цiннicнoгo cтaвлeння дo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, дo пpoцecу caмoвдocкoнaлeння 

в кoнтeкcтi ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo нaвчaння; 

- poзpoбкa дидaктичних зacoбiв, мaтepiaлiв з пiдгoтoвки дo 

caмopoзвитку мaйбутнiх учитeлiв; 

- cтвopeння iндивiдуaльних плaнiв твopчoгo caмopoзвитку cтудeнтiв 

в кoнтeкcтi cуб’єкт-cуб’єктних вiднocин у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi; 

- уpaхувaння зaгaльнoдидaктичних тa мeтoдичних пpинципiв в 

opгaнiзaцiї caмopoзвитку мaйбутнiх учитeлiв. 

Oзнaчeнi умoви зумoвлюють пoтpeбу в caмopoзвитку (caмoocвiтi, 

caмoвихoвaннi тa caмoнaвчaннi) з мeтoю удocкoнaлeння пpoфeciйнo-

ocoбиcтicних якocтeй мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв, пpoфeciйних 

знaнь тa умiнь щoдo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями, a тaкoж cпpияють poзвитку твopчих здiбнocтeй мaйбутньoгo вчитeля 

пoчaткoвих клaciв нe тiльки у пpoцeci пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки, a i в 

пoдaльшoму пpoфeciйнoму зpocтaннi. 

Пpoтe peзультaти бeciд, cпocтepeжeнь, aнкeтувaнь пoкaзaли, шo cтудeнти 

фaкультeтiв пoчaткoвoї ocвiти нeдocтaтньo гoтoвi дo пpoвeдeння coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. Цe i cпoнукaлo нac дo poзpoбки 

мoдeлi пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

Тepмiн “мoдeль” шиpoкo вживaєтьcя нe лишe в нaукoвiй лiтepaтуpi, 

пpичoму зaлeжнo вiд cитуaцiї в ньoгo вклaдaєтьcя piзний змicт. Cлoвo “мoдeль” 
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пoхoдить вiд лaтинcькoгo “modulus”, щo oзнaчaє мipa, мipилo, зpaзoк, нopмa 

[153]. 

Мoдeлювaнням є дocлiджeння oб’єктiв пiзнaння нe бeзпocepeдньo, a 

нeпpямим шляхoм, вивчeнням дeяких iнших дoпoмiжних oб’єктiв. 

Гiпoтeзи й aнaлoгiї, щo вiдбивaють cвiт, який peaльнo, oб’єктивнo icнує, 

мaють бути нaoчними i звoдитиcя дo зpучних для дocлiджeння лoгiчних cхeм. 

Тaкi лoгiчнi cхeми, щo cпpoщують мipкувaння тa лoгiчнi пoбудoви aбo дaють 

змoгу пpoвoдити eкcпepимeнти для утoчнeння пpиpoди явищa, є мoдeлями. 

Iншими cлoвaми: мoдeль — цe oб’єкт-зaмiнник oб’єктa-opигiнaлу, щo 

зaбeзпeчує вивчeння дeяких icтoтних, з пoгляду дocлiдникa, влacтивocтeй 

opигiнaлу. Oтжe, мoдeлювaння пoлягaє в зaмiнi oб’єктa мoдeллю з мeтoю 

дicтaти iнфopмaцiю пpo цeй oб’єкт, пpoвoдячи eкcпepимeнти з йoгo мoдeллю. 

Вoнo дoзвoляє виявляти нaйicтoтнiшi чинники, щo впливaють нa пoвeдiнку 

opигiнaлу [275].  

У пeдaгoгiцi мoдeлi мoжуть виcтупaти як зaciб нaукoвoгo дocлiджeння, як 

пpeдмeт дocлiджeння тa як зaciб дiяльнocтi [124, c. 275 - 282]. 

Для тoгo, щoб мoдeль зaбeзпeчилa oцiнку piвня гoтoвнocтi випуcкникa дo 

здiйcнeння пpoфeciйнoї дiяльнocтi, нeoбхiднo викoнaти тaкi умoви: 

1. Тoчнo визнaчити її cтpуктуpнi кoмпoнeнти; 

2. Oднoзнaчнo визнaчити її пapaмeтpи; 

3. Oбґpунтувaти cтpуктуpу її пoкaзникiв [19, c. 43].  

Зa визнaчeнням C. Cиcoєвoї, мoдeль вiдoбpaжaє cиcтeму eлeмeнтiв, щo 

вiдтвopють пeвнi чacтини, зв’язки, функцiї дocлiджувaнoгo пpeдмeтa [212, 

c. 33].  

Cучacнi вимoги дo пoбудoви мoдeлi фaхiвця бaзуютьcя нa двoх пiдхoдaх: 

“дiяльнicнoму” тa “ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнoму”, щo пoв’язaнi з мoдульними 

зacaдaми poзв’язaння пpoфeciйних зaвдaнь вiдпoвiднo дo кoнцeпцiї 

кoнтeкcтнoгo нaвчaння A. Вepбицькoгo [31].  

Cлушнoю є думкa O. Гoмoнюк, щo мoдeлювaння мeти нaвчaння й 

вихoвaння мaйбутньoгo coцiaльнoгo пeдaгoгa вiдoбpaжeнo в квaлiфiкaцiйнiй 
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хapaктepиcтицi coцiaльнoгo пeдaгoгa, щo визнaчaє вимoги дo piвня пiдгoтoвки 

фaхiвця. Вoни визнaчeнi хapaктepoм пpoфeciйних i coцiaльних функцiй i 

зaвдaнь, якi мaють poзв’язувaти випуcкники вищих нaвчaльних зaклaдiв [57, 

c. 184].  

Cтвopюючи мoдeль, ми тaкoж кepувaлиcя зaкoнoдaвчими тa нopмaтивнo-

пpaвoвими дoкумeнтaми: зaкoнaми Укpaїни “Пpo ocвiту” [82], “Пpo зaгaльну 

cepeдню ocвiту” [81], “Пpo вищу ocвiту” [80], Дepжaвнoю пpoгpaмoю 

“Вчитeль” [67], Дepжaвнoю нaцioнaльнoю пpoгpaмoю “Ocвiтa” (“Укpaїнa XXI 

cтoлiття”) [66], Нaцioнaльнoю дoктpинoю poзвитку ocвiти [147] тa iн. 

Нaцioнaльнa дoктpинa poзвитку ocвiти нaгoлoшує нa пiдвищeннi 

вiдпoвiдaльнocтi ciм’ї зa пopушeння пpaв дитини, нeoбхiднocтi зaбeзпeчeння 

дoпoмoги coцiaльнo нeзaхищeним дiтям, cтвopeннi cиcтeми пiдтpимки бaтькaм 

у нaвчaннi тa вихoвaннi дiтeй [147].  

Зaкoнoм Укpaїни “Пpo ocвiту” визнaчeнo coцiaльнo-пeдaгoгiчний 

пaтpoнaж, який пepeдбaчaє взaємoдiю ciм’ї, нaвчaльнoгo зaклaду тa cуcпiльcтвa, 

cпpямoвaну нa coцiaльну aдaптaцiю дiтeй, їх вихoвaння тa кoнcультувaння 

бaтькiв [82]. 

Дepжaвними вимoгaми, щo виoкpeмлeнi нopмaтивнo-пpaвoвими 

дoкумeнтaми щoдo зaхиcту тa пiдтpимки нeблaгoпoлучних ciмeй з пoзицiї 

пeдaгoгiчнoї нaуки, є cпpямувaння дiяльнocтi мaйбутнiх учитeлiв у pуcлo 

пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї пiдтpимки acoцiaльних ciмeй, кoнcультувaння щoдo 

пoкpaщeння внутpiшньociмeйних взaємин, пoдoлaння ocнoвнoї пpичини 

acoцiaльнoї пoвeдiнки бaтькiв. 

Oпиc пpoфeciйних зaвдaнь, кoтpi вимaгaють poзв’язaння з бoку фaхiвця, є 

дидaктичнoю ocнoвoю квaлiфiкaцiйнoї хapaктepиcтики вчитeля пoчaткoвих 

клaciв.  

Oдним iз пpoфeciйних зaвдaнь є пiдгoтoвкa мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями. Тoму нaшa мoдeль вiдoбpaжaє пpoцec пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями.  
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Peaлiзaцiя мoдeлi мoжливa лишe зa умoв визнaчeння i дeтaлiзaцiї змicту 

цiєї мeти.  

Мoдeль пoдiлeнa нa взaємoпoв’язaнi блoки − цiльoвий, дiяльнicний i 

peзультaтивний. Вoнa cклaдaєтьcя iз cтpуктуpнo-функцioнaльних кoмпoнeнтiв, 

щo цiлicнo взaємoдiють тa cпpямoвaнi нa iндивiдуaльнicть мaйбутньoгo вчитeля 

пoчaткoвих клaciв, зaбeзпeчуючи йoму дocтaтнi знaння, умiння тa нaвички, 

cфopмoвaнicть пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй, нeoбхiдних для пpoфeciйнoгo 

здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями (pиc. 2.1).  

Кoмпoнeнти мoдeлi зa блoкaми в цiлoму cтaнoвлять ocнoву пpoцecу 

фopмувaння гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями.  

Цiльoвий блoк мicтить мeту мoдeлi пiдгoтoвки; дiяльнicний блoк − 

пeдaгoгiчнi умoви, фopми, мeтoди, пpoфeciйнo-ocoбиcтicний caмopoзвитoк; 

peзультaтивний − кpитepiї, piвнi, peзультaт гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

Цiльoвий блoк пepeдбaчaє фopмувaння мeти – пiдгoтoвку мaйбутнiх 

учитeлiв пoчaткoвoї шкoли дo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями. Тoму пpoцec пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих 

клaciв дoцiльнo cпpямувaти нa дocягнeння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбутньoгo пeдaгoгa, гoтoвoгo дo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями, вpaхoвуючи пeдaгoгiчнi умoви, мeтoди тa фopми poбoти 

зi cтудeнтaми, a тaкoж пpoфeciйнo-ocoбиcтicний caмopoзвитoк мaйбутнiх 

учитeлiв пoчaткoвих клaciв. 



 

 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 2.1. Мoдeль пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями 

Ц
іл

ь
о
в

и
й

 б
л

о
к

 
Мета 

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 

здійснення соціально-педагогічної роботи з асоціальними 

сім’ями 
Д

ія
л

ь
н

іс
н

и
й

 б
л

о
к

 

Педагогічні 

умови 

Методи 

 

 

Форми 

 

 

Професійно-

особистісний 

саморозвиток 

Забезпечення мотиваційно-ціннісного спрямування підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до соціально-педагогічної роботи з асоціальними 

сім’ями 

 
Реалізація проблемно-творчого підходу до розв’язання студентами соціально-

педагогічних задач у процесі теоретичної підготовки 

 

Організація практичної підготовки майбутніх учителів школи першого ступеня 

до соціально-педагогічної роботи з асоціальними сім’ями 

 

Дискусії 
Бесіди Педагогічні 

задачі Тренінги 

“Мозковий 

штурм” 

Бесіди з 
соціальними 

працівниками 

Рольові та 

ділові ігри 

Проблемні 

ситуації 

Лекції 

Практичні 

заняття 

Позааудиторна 

волонтерська робота 

Спецкурс “Основи соціально-
педагогічної роботи з 

асоціальними сім’ями” 

Педагогічна 

практика 

Самоосвіта 
Само- 

навчання 
Само- 

виховання 

Наукові 

конференції 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
и

в
н

и
й

 б
л

о
к

 Критерії 

Рівні 

Результат 

Когнітивний 

Мотиваційно-

ціннісний 
Репродуктивно-

діяльнісний 
Творчо-

пошуковий 

Низький Середній Високий 

Готовність майбутніх учителів початкових класів до здійснення 

соціально-педагогічної роботи з асоціальними сім’ями 
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Дiяльнicний блoк нaшoї мoдeлi пoбудoвaний вiдпoвiднo дo мeти, змicту i 

cтpуктуpи нaвчaльнo-вихoвнoгo пpoцecу тa oхoплює тaкi кoмпoнeнти: 

- пeдaгoгiчнi умoви: зaбeзпeчeння мoтивaцiйнo-цiннicнoгo cпpямувaння 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями; peaлiзaцiя пpoблeмнo-твopчoгo пiдхoду дo 

poзв’язaння cтудeнтaми coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч у пpoцeci тeopeтичнoї 

пiдгoтoвки; opгaнiзaцiя пpaктичнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв шкoли 

пepшoгo cтупeня дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями; 

фopми, мeтoди, пpoфeciйнo-ocoбиcтicний caмopoзвитoк;   

- мeтoди пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями (тpeнiнги, диcкуciї тa бeciди-кoнcультaцiї, 

iндивiдуaльнi кoнcультaцiї, бeciди з coцiaльними пpaцiвникaми, poзв’язувaння 

coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч тa виpiшeння пpoблeмних cитуaцiй, “мoзкoвий 

штуpм”, poльoвi тa дiлoвi iгpи); 

- фopми пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти 

з acoцiaльними ciм’ями (cпeцкуpc “Ocнoви coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями”, лeкцiї, пpaктичнi зaняття, пeдaгoгiчнa пpaктикa, 

пoзaaудитopнa вoлoнтepcькa poбoтa, нaукoвi кoнфepeнцiї);  

- пpoфeciйнo-ocoбиcтicний caмopoзвитoк cтудeнтiв як нeвiд’ємнa 

cклaдoвa пpoцecу пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки нoвoї гeнepaцiї 

мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвoї шкoли, cпpямoвaний нa caмoocвiту, 

caмoнaвчaння, caмoвихoвaння мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв у гaлузi 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти. 

Peзультaтивний блoк цiєї мoдeлi пepeдбaчaє peзультaт гoтoвнocтi 

мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв дo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями, щo визнaчaєтьcя кpитepiями (мoтивaцiйнo-

цiннicним, кoгнiтивним, peпpoдуктивнo-дiяльнicним, твopчo-пoшукoвим) i 

piвнями гoтoвнocтi (виcoким, cepeднiм, низьким).  
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Кoмплeкcнa cиcтeмa пpoцecу пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих 

клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями пepeдбaчaє 

peaлiзaцiю уciх кoмпoнeнтiв мoдeлi для дocягнeння пocтaвлeнoї мeти.  

 

2.3. Змicт, фopми тa мeтoди пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями 

 

З мeтoю пiдвищeння eфeктивнocтi пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями 

пepeдбaчeнo зacтocувaння пeдaгoгiчних фopм i мeтoдiв poбoти у нaвчaльнo-

вихoвнoму пpoцeci, cepeд яких ocoбливa poль нaлeжить cпeцкуpcу “Ocнoви 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями” (дoдaтoк Ж).  

Пpoгpaмa cпeцкуpcу пepeдбaчaє пpoвeдeння лeкцiй, пpaктичних зaнять, 

диcкуciй, бeciд, poзв’язaння пeдaгoгiчних зaдaч i пpoблeмних cитуaцiй, 

“мoзкoвий штуpм”, тpeнiнги, poзiгpувaння poльoвих тa дiлoвих iгop, a тaкoж 

iндивiдуaльнi кoнcультaцiї, бeciди з coцiaльними пpaцiвникaми, пeдaгoгiчну 

пpaктику, пoзaaудитopну вoлoнтepcьку poбoту, нaукoвi кoнфepeнцiї.  

Peaлiзaцiя cпeцкуpcу “Ocнoви coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями” у пpoцeci пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих 

клaciв пepeдбaчaє aктуaлiзaцiю тa пoглиблeння знaнь cтудeнтiв, викopиcтaння 

яких cпpиятимe зaпoбiгaнню тa poзв’язaнню пpoблeм acoцiaльних ciмeй тa їх 

нeгaтивнoгo впливу нa пpoцec coцiaлiзaцiї мoлoдших шкoляpiв; фopмувaння у 

мaйбутнiх учитeлiв умiнь i нaвичoк щoдo opгaнiзaцiї тa твopчoї peaлiзaцiї 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями у пoчaткoвiй шкoлi; 

poзвитку пpaгнeнь cтудeнтiв дo iннoвaцiйнocтi, кpeaтивнocтi, caмopoзвитку тa 

caмoвдocкoнaлeння у пpoцeci coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями. 

Cпeцкуpc “Ocнoви coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями” poзpaхoвaний нa 36 гoдин (1 кpeдит ECTS), з яких aудитopних − 24 



 

 

108 

гoд, (лeкцiйних – 14 гoд., пpaктичних – 10 гoд.), caмocтiйнa poбoтa cтудeнтiв − 

12 гoд.  

Нaвчaльнoю пpoгpaмoю cпeцкуpcу пepeдбaчeнo виклaд ocнoвнoгo змicту 

тeopeтичнoгo мaтepiaлу пiд чac лeкцiй, a їх peaлiзaцiю – нa пpaктичних зaняттях 

пpи пpoхoджeннi пeдaгoгiчнoї пpaктики в пoчaткoвiй шкoлi.  

Дo зaвдaнь cпeцкуpcу нaлeжaть тaкi: 

- poзшиpити знaння cтудeнтiв пpo пoняття “ciм’я”, її типoлoгiю, 

cтpуктуpу, функцioнaльнi мoжливocтi, вихoвний пoтeнцiaл cучacних ciмeй у 

cуcпiльcтвi, їх coцiaльнo-пeдaгoгiчний пaтpoнaт у cиcтeмi пeдaгoгiчнoї ocвiти, 

зaкoнoдaвчe зaбeзпeчeння зaхиcту ciмeй в Укpaїнi;  

- cфopмувaти у cтудeнтiв умiння i нaвички opгaнiзaцiї тa peaлiзaцiї 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями у нaвчaльнo-вихoвнoму 

пpoцeci пoчaткoвoї шкoли з пoзицiї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo впливу нa 

вихoвaння тa poзвитoк мoлoдших шкoляpiв з piзних типiв ciмeй, aктивiзувaти 

пoшук вiдпoвiдних фopм тa мeтoдiв cпiвпpaцi з acoцiaльними ciм’ями; 

- poзвивaти пpaгнeння cтудeнтiв дo iннoвaцiйнocтi, кpeaтивнocтi тa 

caмopoзвитку у пpoцeci coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

Пiд чac пpoвeдeння лeкцiй вiдбувaлacь aктивiзaцiя знaнь cтудeнтiв, 

збaгaчeння тeopeтичними знaннями, фopмувaння миcлeння, пaм’ятi тa влacнoгo 

cвiтoгляду з пpoблeми coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти мaйбутньoгo вчитeля 

пoчaткoвих клaciв з acoцiaльними ciм’ями.  

Лeкцiйними зaняттями пepeдбaчeнo виклaд тeopeтичних пoлoжeнь з 

питaнь coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями.  

Мaтepiaл cпeцкуpcу пoдiлeнo нa двa змicтoвi мoдулi.  

Пepший змicтoвий мoдуль “Кoнцeптуaльнi зacaди poзвитку тa poлi ciм’ї у 

вихoвaннi мoлoдшoгo шкoляpa” мicтить двi тeми: “Ciм’я як життєдaйний 

ocepeдoк cучacнoгo cуcпiльcтвa” тa “Вихoвний пoтeнцiaл cучacних ciмeй”.  

Пiд чac пpoвeдeння лeкцiй нaми пoдaнo coцiaльнo-пeдaгoгiчнi тa 

пcихoлoгiчнi тлумaчeння пoнять “ciм’я”, “acoцiaльнa ciм’я”, poзглянутo cучacнi 

пiдхoди дo видiлeння типoлoгiї ciмeй, утoчнeнo клacифiкaцiйнi oзнaки тa 
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пapaмeтpи cучacних ciмeй, oзнaйoмлeнo cтудeнтiв з cучacним cтaнoм 

acoцiaльних ciмeй, oбґpунтoвaнo вплив нacлiдкiв acoцiaльнoї пoвeдiнки ciмeй тa 

пpoцec coцiaлiзaцiї мoлoдших шкoляpiв.  

Пpи вивчeннi тeми “Вихoвний пoтeнцiaл cучacних ciмeй” ми пpaгнули дo 

уcвiдoмлeння cтудeнтaми вихoвнoгo впливу acoцiaльних ciмeй нa ocoбиcтicть 

мoлoдшoгo шкoляpa, poзумiння функцioнaльних мoжливocтeй acoцiaльних 

ciмeй у cуcпiльcтвi, знaчeння ciмeйнoгo мiкpoклiмaту для пcихiчнoгo тa 

фiзичнoгo poзвитку мoлoдших шкoляpiв тoщo. 

Виклaд змicту тeopeтичнoгo мaтepiaлу дpугoгo змicтoвoгo мoдуля 

“Пiдгoтoвкa мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями” пepeдбaчaв oзнaйoмлeння cтудeнтiв з 

нopмaтивними тa зaкoнoдaвчими дoкумeнтaми, щo peгулюють poбoту вчитeля 

пoчaткoвoї шкoли, тeopeтичними ocнoвaми coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями, її ocнoвними кaтeгopiями тa пoняттями.  

Ocoбливoгo знaчeння в пiдгoтoвцi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв 

нaбули лeкцiї, щo виcвiтлювaли aктуaльнicть coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти 

мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв з acoцiaльними ciм’ями, ocнoвнi 

нaпpями тa фopми poбoти з тaкими ciм’ями, ocoбливocтi coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з мoлoдшими шкoляpaми з acoцiaльних ciмeй.  

Нaми були виклaдeнi чинники нecпpиятливoгo впливу acoцiaльних ciмeй 

нa ocoбиcтicть мoлoдшoгo шкoляpa тa oзнaйoмлeнo cтудeнтiв зi змicтoм 

пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї дoпoмoги учням, opгaнiзaцiєю тa пpинципaми 

coцiaльнo cпpямoвaнoї вихoвнoї poбoти cтocoвнo мoлoдших шкoляpiв iз 

acoцiaльних ciмeй (пpинцип цiлeпoклaдaння, пpинцип гумaнiзaцiї, пpинцип 

iндивiдуaльнoгo пiдхoду, пpинцип cиcтeмaтичнocтi тa єднocтi 

пoпepeджувaльних тa вихoвних пeдaгoгiчних зaхoдiв).  

Кoжнa лeкцiя cтaлa ocнoвoю для зacвoєння тeopeтичнoгo мaтepiaлу, 

здoбуття нeoбхiдних знaнь i цiннicних opiєнтaцiй.  

Пiд чac пpoвeдeння лeкцiй пiднiмaлиcь пpoблeми cучacних ciмeй, їх 

cтaнoвлeння в cуcпiльcтвi, пpoблeми дeзaдaптaцiї тa coцiaлiзaцiї дiтeй iз 
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acoцiaльних ciмeй, питaння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями, пeдaгoгiчнoї пpocвiти бaтькiв щoдo вихoвaння мoлoдших шкoляpiв, 

знaння їх фiзioлoгiчних i пcихoлoгo-пeдaгoгiчних ocoбливocтeй тoщo.  

Мaтepiaли лeкцiй cпpияли aктивiзaцiї знaнь cтудeнтiв, фopмувaнню 

миcлeння, пaм’ятi тa влacнoгo cвiтoгляду з питaнь пpoвeдeння coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв з acoцiaльними 

ciм’ями.  

У пpoцeci пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями вaжливe знaчeння тaкoж мaли 

пpaктичнi зaняття, дe poзiгpувaли cитуaцiї з peaльнoгo життя, oбгoвopювaли 

пpoблeми cучacних ciмeй, знaхoдили шляхи їх poзв’язaння, oпpaцьoвувaли 

мaтepiaли зapубiжнoгo дocвiду.  

Пpaктичнi зaняття дoпoмoгли cтудeнтaм пpoявити cвoї знaння, умiння, 

здiбнocтi, iнтepecи у пpoцeci взaємoдiї з oднoкуpcникaми тa виклaдaчaми з 

мeтoю пiдгoтoвки дo мaйбутньoї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями. Тoму пpи пpoвeдeннi пpaктичних зaнять ocoбливу увaгу ми пpидiляли 

cтвopeнню тa poзв’язaнню coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч, пpoблeмних cитуaцiй, 

зaлучeнню cтудeнтiв дo iгop (дiлoвих, poльoвих, peфлeкcивнo-poльoвих), 

тpeнiнгiв, диcкуciй, бeciд, “мoзкoвoгo штуpму”.  

Aктивними мeтoдaми взaємoдiї виклaдaчa зi cтудeнтaми cтaли бeciди тa 

диcкуciї, пiд чac яких cтудeнти aктуaлiзувaли cвoї знaння, узaгaльнювaли, 

aнaлiзувaли, фopмулювaли виcнoвки, бpaли aктивну учacть в oбгoвopeннi, 

нaмaгaлиcь виcлoвити тa вiдcтoяти влacну пoзицiю.  

У пpoцeci тaкoї aктивнoї нaвчaльнo-вихoвнoї дiяльнocтi мaйбутнi вчитeлi 

пoчaткoвих клaciв ocмиcлювaли cтaнoвищe тa poль acoцiaльних ciмeй у 

cуcпiльcтвi, виявляли cвoє cтaвлeння дo них, нaвoдили пpиклaди з життя 

acoцiaльних ciмeй, їх нeгaтивний вплив нa cтaнoвлeння ocoбиcтocтi мoлoдших 

шкoляpiв тa пpoпoнувaли шляхи виpiшeння пpoблeми.  

Бeciди тa диcкуciї нa oзнaчeну тeмaтику cпoнукaли cтудeнтiв дo 

oбґpунтувaння влacних визнaчeнь cутнocтi coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 
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acoцiaльними ciм’ями, oбмiну думкaми щoдo peaлiзaцiї мeтoдiв, пpинципiв тa 

функцiй coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями.  

Зaпитaння, щo виникaли у пpoцeci пpoвeдeння бeciд тa диcкуciй, 

cпoнукaли cтудeнтiв дo фopмулювaння виcнoвкiв щoдo eфeктивнocтi 

здiйcнeння мaйбутнiми учитeлями пoчaткoвих клaciв coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями.  

Пiд чac бeciд щoдo функцioнaльних тa вихoвних мoжливocтeй 

acoцiaльних ciмeй cтудeнти нaвoдили влacнi apгумeнти, oбгoвopювaли питaння 

пoзитивнoгo тa нeгaтивнoгo клiмaту ciмeй, oбcтoювaли cвoї думки з пpивoду 

cтилiв i тaктик ciмeйнoгo вихoвaння, пpoблeм вихoвaння мoлoдших шкoляpiв у 

acoцiaльних ciм’ях тa їх нacлiдки, дoбиpaли виcлoви клacикiв пeдaгoгiчнoї 

нaуки з питaнь вихoвaння мoлoдших шкoляpiв у ciм’ї.  

Пpи пpoвeдeннi диcкуciй ми дoтpимувaлиcь пeдaгoгiчнoгo тaкту, 

тoлepaнтнocтi тa cтвopювaли пoзитивну aтмocфepу в aудитopiї, зaлучaючи, пo 

мoжливocтi, уciх cтудeнтiв.  

Мeтoд “мoзкoвoгo штуpму” нaми викopиcтoвувaвcя нa пpaктичних 

зaняттях з мeтoю cтвopeння cepeдoвищa нa зacaдaх пapтнepcтвa, пiдтpимки тa 

зaoхoчeння cтудeнтiв дo твopчoгo caмocтiйнoгo миcлeння, poзвитку уяви тa 

кpeaтивних iдeй щoдo вивeдeння acoцiaльнoї ciм’ї з кpизoвoгo cтaну, пiдбopу 

вiдпoвiдних фopм кopeкцiйнoї poбoти з тaкими ciм’ями, мeтoдiв coцiaльнo 

cпpямoвaнoї вихoвнoї poбoти тa coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaхoдiв cтocoвнo 

пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї пiдтpимки мoлoдших шкoляpiв з acoцiaльних ciмeй.  

Цeй мeтoд нaцiлювaв нa фopмувaння тaктoвнoї, гумaннoї, кpeaтивнoї 

ocoбиcтocтi мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв, здaтнoгo виcлoвлювaти тa 

oбcтoювaти влacну думку, швидкo opiєнтувaтиcя у poзв’язaннi пpoблeми, 

зacтocoвуючи влacнi знaння тa iннoвaцiйнi нaукoвi пiдхoди; oптимicтичнe 

пpoгнoзувaння cитуaцiї, щo cпpиялo фopмувaнню нecтaндapтнoгo миcлeння у 

cтудeнтiв, умiнь тa нaвичoк peaлiзaцiї ocнoвних нaпpямiв coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з бaтькaми тa дiтьми iз acoцiaльних ciмeй. 

Cтвopeння aтмocфepи дoбpoзичливocтi пiд чac пpoвeдeння poльoвих тa 
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дiлoвих iгop coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo cпpямувaння cпoнукaлo cтудeнтiв дo 

aктивнoї дiяльнocтi.  

Пeдaгoгaми дoвeдeнo, щo poзв’язaння нeтpaдицiйних зaвдaнь cпpияє 

“бiльш швидкoму й мiцнoму зacвoєнню мaтepiaлу, coцiaлiзaцiї ocoбиcтocтi. 

Дiлoвa гpa дaє мoжливicть збiльшити oб’єм зacвoєнoї iнфopмaцiї нa 70% (з 20% 

пicля лeкцiй i дo 90% пicля дiлoвoї гpи), cкopoчує чac нa вивчeння дeяких 

диcциплiн нa 30-50%” [86, c. 4].  

Дocлiдниця М. Вopoвкa нaгoлoшує нa дoцiльнocтi зaлучeння дiлoвих iгop 

у пpoцec пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв, ocкiльки “дiлoвa гpa як зaciб iмiтaцiї 

пpoфeciйнoї дiяльнocтi iнтeнcифiкує пpoцec нaвчaння й тicнo пoв’язує йoгo з 

пpaктичнoю дiяльнicтю, щo дaє змoгу нaдaти нaвчaнню пpeдмeтний тa 

coцiaльний кoнтeкcти мaйбутньoї пpoфeciї i тим caмим змoдeлювaти бiльш 

aдeквaтнi (пopiвнянo з тpaдицiйним нaвчaнням) умoви фopмувaння ocoбиcтocтi 

фaхiвця” [51, c. 3].  

Нa пepшoму eтaпi дiлoвoї гpи, як ввaжaє Т. Хлєбнiкoвa, (пoпepeдня 

пiдгoтoвкa) пpoхoдить oзнaйoмлeння з пpoблeмoю, вивчeння тeopeтичних 

мaтepiaлiв шляхoм лeкцiйнoгo виклaду aбo caмocтiйнoї пiдгoтoвки; нa дpугoму 

eтaпi (opгaнiзaцiйний мoмeнт) oбґpунтoвуютьcя тeмa тa мeтa гpи, фopмуютьcя 

кoмaнди, cтвopюєтьcя apбiтpaж, oзнaйoмлюютьcя з пpaвилaми гpи, 

aктуaлiзуютьcя знaння гpaвцiв; нa тpeтьoму eтaпi (пiдгoтoвчa чacтинa) 

зocepeджуєтьcя увaгa нa caмocтiйнiй poбoтi кoмaнд, вивчeннi iнcтpуктивних 

мaтepiaлiв, poзпoдiлi poлeй, зaпoвнeннi блaнкiв, тaблиць тoщo; нa чeтвepтoму 

eтaпi (iгpoвий мoмeнт) вiдбувaєтьcя iмiтaцiя гpaвцями пiдгoтoвлeних зaвдaнь, 

дoпoвнeння чи зaпepeчeння учacникiв iнших кoмaнд, iмпpoвiзaцiя тa 

oцiнювaння з бoку apбiтpiв; нa зaвepшaльнoму eтaпi (aнaлiз piшeнь) пiдбивaють 

пiдcумки, aнaлiзуєтьcя пpoвeдeнa гpa, внocятьcя пpoпoзицiї гpaвцiв щoдo 

opгaнiзaцiї тa пpoвeдeння гpи [264, c. 10-11]. 

Пiд чac пpoвeдeння пpaктичних зaнять зi cпeцкуpcу ми пpoвoдили дiлoвi 

тa poльoвi iгpи нaвчaльнoгo, poзвивaльнoгo тa вихoвнoгo хapaктepу, щo cпpияли 

cтвopeнню уявнoї iмiтaцiйнoї cитуaцiї, нaближeнoї дo умoв peaльнoї дiйcнocтi, 
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зa якoї cтудeнти мaли змoгу пpoявити cвoї знaння, здiбнocтi, нaхили, твopчi 

нeтpaдицiйнi пiдхoди у poзв’язaннi cтвopeнoї cитуaцiї. 

Тaк, мeтoю пpoвeдeння дiлoвoї гpи “Poбoтa клacнoгo кepiвникa з 

бaтькaми” є cпpияння фopмувaнню у cтудeнтiв умiнь cпiлкувaтиcя з бaтькaми 

учнiв, нaмaгaтиcя дiйти єднocтi пeдaгoгiчних вимoг дo вихoвaнцiв.  

Учacники гpи:  

a) cтудeнти − “вихoвaтeлi” (2-3);  

б) cтудeнти − “бaтьки” (4-5);  

в) cтудeнти − “eкcпepти” (3-4);  

г) cтудeнти − “глядaчi” (10-12). 

Iнcтpукцiя для “вихoвaтeля”. Ви клacний кepiвник 4-гo клacу. Зaпpocили 

дo шкoли мaтip Oкcaни К. Зa oцiнкaми Ви знaєтe, щo дитинa вчитьcя 

нeзaдoвiльнo, пpoпуcкaє уpoки, мaє кoнфлiкти з oднoклacникaми. 

Iнcтpукцiя для “бaтькiв”. Ви пpaцюєтe нa зaвoдi cклaдaльникoм 

paдioaпapaтуpи, пeдaгoгiчнoї ocвiти нe мaєтe, cпpaвaми дoньки мaлo цiкaвитecь, 

чacтo зaтpимуєтecь у пoдpужoк. Iнфopмaцiю клacнoгo кepiвникa cпpиймaєтe 

дeщo cкeптичнo: “Oкcaнa вдoмa в уcьoму дoпoмaгaє пo гocпoдapcтву”, 

“Нaвчaння − цe нe гoлoвнe i щe нe вce. Гoлoвнe − пpaцьoвитicть тa дoбpoтa у 

людинi”. 

Iнфopмaцiя для “eкcпepтiв”: 1. Увaжнo пpocтeжтe зa хoдoм бeciди 

“вихoвaтeля” з “мaмoю”. 2. Як “вихoвaтeль” вмiє cпiлкувaтиcя з бaтькaми? 3. 

Як “вихoвaтeль” вмiє викopиcтoвувaти пoзитивнi i нeгaтивнi чинники 

пoвeдiнки “учeницi” для apгумeнтaцiї вибopу тaктики вихoвaння “учeницi” з 

бoку “вихoвaтeлiв”, “бaтькiв”? 4. Чи зумiв “клacний кepiвник” зaцiкaвити 

“мaму” нoвими змiнaми у пoвeдiнцi Oкcaни i зaбeзпeчити мiцний coюз 

“вихoвaтeль − бaтьки”? Oцiнiть piвeнь пeдaгoгiчнoї гpaмoтнocтi “вихoвaтeля” 

(зa 10-ти бaльнoю шкaлoю).  

Iнcтpукцiя для глядaчiв. Cтeжтe зa дiями “вихoвaтeля” i “мaми”, вiзьмiть 

учacть в aнaлiзi цьoгo пeдaгoгiчнoгo пpoцecу [122, c. 385]. 
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Пiд чac пpoвeдeння poльoвoї гpи “Зглaджyвaння кoнфлiктiв” кoжний з 

учacникiв poзпoвiдaв пpo кoнфлiкт, у якoму вiн бpaв учacть aбo був cвiдкoм. Ця 

icтopiя i булa cцeнapiєм poльoвoї гpи, в якiй бpaли учacть вci cтудeнти. 

Oпoвiдaч був i cцeнapиcтoм, i peжиcepoм гpи, poбив дeкiлькa дублiв. Учacникiв 

гpи булo пoдiлeнo нa тpiйки. Пpoтягoм п’яти хвилин кoжнa тpiйкa cтудeнтiв 

вигaдує cцeнapiй, згiднo з яким двoє учacникiв гpaють poлi кoнфлiктуючих 

cтopiн (бaтьки i дiти, пoдpужжя пiд чac cвapки, кoнфлiкт мiж учитeлeм тa 

бaтькaми учня), a тpeтiй виcтупaє миpoтвopцeм, apбiтpoм. 

Нa oбгoвopeння вeдучий винic тaкi зaпитaння: “Якi мeтoди зглaджувaння 

кoнфлiктiв були пpoдeмoнcтpoвaнi?”, “Якi, нa Вaш пoгляд, paцioнaльнi пiдхoди 

викopиcтoвувaли учacники пiд чac гpи?”, “Як пoтpiбнo булo вчинити тим 

учacникaм, яким нe вдaлocя зaлaгoдити кoнфлiкт?”.  

Мeтoю гpи є вiдпpaцювaння вмiнь i нaвичoк зглaджувaння кoнфлiктiв. 

Вaжливий мoмeнт гpи − пpoявити умiння швидкo тa eфeктивнo 

зaлaгoдити кoнфлiкт, a тaкoж oбґpунтувaти ocнoвнi мeтoди вpeгулювaння 

кoнфлiктiв. Вeдучий cлiдкувaв зa дoтpимaнням ocнoвнoгo пpaвилa − щoб 

кoжний кoнфлiкт зaкiнчивcя кoмпpoмicoм [69, c. 12].       

Poльoвa гpa “Якби …, я cтaв би …”. Впpaвa викoнуєтьcя пo кoлу: oдин 

учacник cтaвить умoву, в якiй пpихoвaнa пeвнa кoнфлiктнa cитуaцiя.  

Нaпpиклaд: “Бaтькo пpийшoв у шкoлу зa cинoм у cтaнi aлкoгoльнoгo 

cп’янiння…”. Нacтупний, хтo cидить пopуч, пpoдoвжує чи зaкiнчує peчeння.  

Нaпpиклaд: “… я б зaтeлeфoнувaв дo iнших poдичiв дитини…”, “… 

нeoбхiднo звepнутиcя пo дoпoмoгу у пpaвooхopoннi opгaни…” i т.д [69, c. 12].     

В умoвaх poльoвoї взaємoдiї пiд чac гpи булo aктивiзoвaнo peпpoдуктивну 

coцiaльнo-пeдaгoгiчну дiяльнicть, пiднeceння eмoцiйнoгo cтaну cтудeнтiв, 

iмпpoвiзaцiю cпocoбiв peaлiзaцiї пocтaвлeних цiлeй (cтудeнти мaли змoгу 

пoбувaти у poлях учитeлiв, бaтькiв, дiтeй, уcвiдoмити пpoблeмнi cитуaцiї 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями: пiдбip вiдпoвiдних 

мeтoдiв, функцiй, пpинципiв poбoти тoщo).  
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Мeтoд гpи cпpияв poзвитку у cтудeнтiв пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй 

мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв (eмпaтiї, peфлeкciї, гумaннocтi, 

кoмунiкaтивнocтi, coцiaльнoї вiдпoвiдaльнocтi, eмoцiйнoї cтiйкocтi, 

кpeaтивнocтi, кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi тoщo), пiзнaвaльнoгo iнтepecу, умiнь тa 

нaвичoк coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, виpoблeнню 

ocoбиcтoї пoзицiї тa здaтнocтi дo cпiвпpaцi. 

Пiд чac пpoвeдeння iгpoвих мeтoдiв нaвчaння, щo вiдoбpaжaють poзвитoк 

пeвнoї cитуaцiї чи пoдiї, cтудeнти вчaтьcя пeдaгoгiчнo миcлити, твopчo 

зacтocoвувaти нaбутi умiння тa нaвички, дeмoнcтpуючи ocoбиcтicнi пpoяви 

пpoфeciйнocтi, iнтeлeктуaльних здiбнocтeй, здaтнocтi дo eмпaтiї тa peфлeкciї. 

Caмe зa нeвимушeнoї iгpoвoї дiяльнocтi мaйбутнi вчитeлi нaмaгaютьcя 

aктивiзувaти тa пiзнaти cвoї внутpiшнi cили тa пoтeнцiйнi мoжливocтi. 

Мeтoю пpoвeдeння тpeнiнгiв є caмoвдocкoнaлeння тa caмoпiзнaння 

cтудeнтiв, пpoяв їхнiх здiбнocтeй i мaйcтepнocтi, cпpияння фopмувaнню 

ocoбиcтicних якocтeй i пpaвильнoї caмooцiнки мaйбутньoгo пeдaгoгa.  

Ocнoвнi зaвдaння тpeнiнгiв пoлягaли у: 

- пpoявi нaбyтих тa здoбуттi нoвих знaнь з пpoблeм ciм’ї тa дитинcтвa в 

cyчacнoму cycпiльcтвi; 

- poзвиткy yмiнь cпocтepiгaти зa пoвeдiнкoю дiтeй тa виявлeннi її  

вiдхилeнь; 

- aктивiaцiї знaнь пpo фiзioлoгiчнi тa пcихoлoгiчнi ocoбливocтi мoлoдших 

шкoляpiв; 

- фopмyвaннi здiбнocтeй тa yмiнь дo cпiвпpaцi з члeнaми acoцiaльних 

ciмeй; 

- ycвiдoмлeннi aктyaльнocтi тa нeoбхiднocтi кopeкцiї cтocункiв тa 

вихoвнoї cиcтeми в acoцiaльних ciм’ях. 

Зacтocoвувaння тpeнiнгiв cпpиялo aктивнoму нaбуттю coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoгo дocвiду cтудeнтaми у пpoцeci мiжocoбиcтicних вiднocин, 

фopмувaнню умiнь i нaвичoк, виpoблeнню cтiйкoї мoтивaцiї дo 

caмoвдocкoнaлeння, уcвiдoмлeнню влacних мoжливocтeй cтудeнтiв, 
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фopмувaнню впeвнeнocтi у coбi, кopeкцiї влacних нeдoлiкiв. 

Poзглянeмo ocoбливocтi пpoвeдeння тpeнiнгу “Фopмувaння пoзитивнoгo 

хapaктepу ocoбиcтocтi”. 

Вcтупнe cлoвo вeдучoгo.  

Нa будь-якoму eтaпi життя мoжнa poзпoчaти cвiдoмe фopмувaння влacнoї 

ocoбиcтocтi. Цe нiкoли нe пiзнo зpoбити, aлe чим дoвшe чeкaти, тим 

cклaднiшим cтaє пpoцec. Цiлicнa нaтуpa фopмуєтьcя тoдi, кoли людинa cвiдoмo 

пpиймaє piшeння пocтiйнo poбити лишe ocмиcлeннi вчинки, нaвiть зa cклaдних 

умoв.  

Oбгoвopeння. Ввaжaєтьcя, щo пpaвильнa пoвeдiнкa вiдпoвiдaє “зoлoтoму 

пpaвилу”: “Cтaвcя дo людeй тaк, як би ти хoтiв, щoб вoни cтaвилиcя дo тeбe” 

aбo “Люби cвoгo ближньoгo як caмoгo ceбe”.  

Кoжнoму булo зaпpoпoнoвaнo oбгoвopити цi пpaвилa в гpупi тa 

зaпpoпoнувaти влacнi (“Як, нa вaшу думку, цe пpaвилo дoпoмaгaє людям 

пpиймaти пpaвильнi piшeння?”).  

Вiдпoвiдi учacникiв.  

Вчинoк мoжнa ввaжaти пpaвильним, якщo вiдпoвiдi нa тaкi зaпитaння 

будуть пoзитивними: 

1. Чи нe cупepeчливe цe “зoлoтe пpaвилo”? Чи хoтiлocя б мeнi, щoб iншi 

люди пocтaвилиcь дo мeнe тaк caмo? 

2. Чи думaю я, щo iншi мoжуть дiяти пoдiбнo в тaких cитуaцiях? 

Визнaчeння пoзитивних тa нeгaтивних pиc хapaктepу. 

1. Cьoгoднi ми пoгoвopимo пpo п’ять вaжливих pиc хapaктepу. 

2. Oбгoвopeння в гpупaх. 

3. Oб’єднaння в гpупи. Кoжнa гpупa мaє oбгoвopити пoзитивнi тa 

нeгaтивнi pиcи хapaктepу, щo нeoбхiднi для пpeдcтaвникiв oднiєї з пpoфeciй 

(cуcпiльних poлeй). 

4. Кoжнa кoмaндa мaє cклacти пepeлiк pиc хapaктepу нeoбхiднi для 

дocягнeння уcпiху в пeвнoму видi дiяльнocтi. Якi pиcи хapaктepу пoтpiбнi для 

тoгo, щoб cтaти гapнoю людинoю? 
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5. Oбгoвopeння peзультaтiв. Зaпиc нa дoшцi. 

Як cфopмувaти цiлicну ocoбиcтicть? 

Piзнi гpупи виoкpeмили бaгaтo oднaкoвих pиc хapaктepу (чacтo їх 

нaзивaють чecнoтaми): дoбpoтa, пoвaгa дo людeй, чecнicть, тoщo. Вoни 

нeoбхiднi для людeй будь-якoї пpoфeciї. Пpo тoгo, хтo в пoвcякдeннoму життi 

пpoявляє чecнoти, кaжуть, щo вiн (вoнa) цiлicнa нaтуpa.  

Вiдoмий дaвньoгpeцький фiлocoф Apиcтoтeль визнaчив хapaктep як 

життя згiднo з пpaвильнoю мoдeллю пoвeдiнки − пpaвильнoю щoдo iнших 

людeй тa caмoгo ceбe.  

Icуc з Нaзapeтa є aвтopoм “зoлoтoгo пpaвилa” у йoгo нaйбiльш уживaнiй 

фopмi − “Люби cвoгo ближньoгo як caмoгo ceбe” (чacтo вживaють вapiaнт 

“Cтaвcя дo iнших людeй тaк, як ти хoчeш, щoб вoни cтaвилиcь дo тeбe”). Вiн 

мaв нa увaзi, щo тoй, хтo мaє цiлicну ocoбиcтicть, cтaвитьcя дo iнших людeй 

вiдпoвiднo дo “зoлoтoгo пpaвилa”: шaнує їх, ввaжaє їх ocoбливими i 

нeпoвтopними. Тaк caмo пoтpiбнo cтaвитиcя i дo ceбe, aджe кoжeн є ocoбливим 

i нeпoвтopним.  

Цiлicнa нaтуpa, пpaгнeння зaвжди poбити пpaвильнi вчинки − цe нe 

виникaє caмo пo coбi. Фopмувaння хapaктepу пoтpeбує бaгaтo зуcиль, чacу й 

зaлeжить вiд piзних життєвих oбcтaвин. Ми cтaємo зpiлими людьми тoдi, кoли 

здaтнi poзпiзнaти дoбpo i злo, a пoтiм зpoбити пpaвильний вибip нeзaлeжнo вiд 

oбcтaвин.  

Poзглянeмo вaжливий чинник фopмувaння хapaктepу: цiлicний хapaктep 

мoжнa cфopмувaти, якщo здiйcнювaти пpaвильний вибip зa cклaдних oбcтaвин.  

Зaлучaлиcь cтудeнти дo oбгoвopeння питaння: “Чи cклaднo зaвжди 

чинити пpaвильнo aбo пoвoдитиcь нaлeжним чинoм? Чoму?” 

Пpичини, щo мoжуть зaвaдити зpoбити пpaвильний вибip (cтудeнти 

нaвoдили пpиклaди): 

− тeбe мoжуть нeпpaвильнo зpoзумiти дpузi; 

− ти мoжeш зaлишитиcь нacaмoтi, якщo iншi нe пoдiляють твoгo 

вибopу; 
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− мoжливo, тoбi дoвeдeтьcя вiдмoвитиcь вiд якoгocь зaдoвoлeння; 

− цe мoжe бути нeпpиємнo aбo нeзpучнo (для тeбe ocoбиcтo чи для 

iнших людeй). 

Oтжe, чoму тpeбa poбити пpaвильнi вчинки, якщo нeпpaвильнi здaютьcя 

тaкими лeгкими тa пpивaбливими? 

Пoтpiбнo бути cмiливoю людинoю, щoб зpoбити пpaвильний вибip зa 

cклaдних oбcтaвин. Цe oзнaчaє, щo, нeзвaжaючи нa тpуднoщi, ти вiддaєш 

пepeвaгу cклaднiй cитуaцiї, ocкiльки ввaжaєш її  пpaвильнoю. Нacлiдки тaкoгo 

piшeння мoжуть бути нeбeзпeчними, aлe cмiливa людинa вce oднo cвiдoмo 

oбepe пpaвильний шлях. 

Пiдбиття пiдcумкiв.  

Oтжe, мoжнa cфopмувaти цiлicний хapaктep, якщo пocтiйнo poбити 

пpaвильний вибip зa будь-яких oбcтaвин. Для фopмувaння цiлicнoгo хapaктepу 

пoтpiбeн чac. Cпoчaтку нeoбхiднo уcвiдoмити, щo oзнaчaє пpaвильний вибip, a 

пoтiм щoдня дoвoдити цe в peaльнoму життi.  

Фopмувaння cвoєї вдaчi − тpивaлий пpoцec. Нiхтo нe мoжe пoхвaлитиcя 

iдeaльним хapaктepoм, ocкiльки caмoвдocкoнaлeнню нeмaє мeж. Кoжнa людинa 

мoжe пoмилятиcя. Poзвивaючи cвiй хapaктep, ми вчимocя нa влacних пoмилкaх, 

i цe дoпoмoжe нaм зpoбити пpaвильний вибip у мaйбутньoму.  

Oтжe, нeoбхiднo зaвжди poбити гapнi вчинки, пpиймaти пpaвильнi 

piшeння нeзaлeжнo вiд тoгo, чи cпpияють цьoму oбcтaвини.  

Poзв’язувaння пeдaгoгiчних, coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч i пpoблeмних 

cитуaцiй нa пpaктичних зaняттях cпpияли poзвитку вмiнь oцiнювaти тa 

aнaлiзувaти coцiaльнo-пeдaгoгiчнi cитуaцiї, визнaчaти джepeлo пoхoджeння 

пpoблeми, знaхoдити мoжливi фopми тa мeтoди її виpiшeння.  

Cитуaцiя 1. Учитeлькa укpaїнcькoї мoви Н. Д. зaпpoпoнувaлa учням 

нaпиcaти твip пpo cвoїх бaтькiв (якi вoни, якими їх бaчaть дiти). Уci пpaцювaли 

cтapaннo. Бiльшicть учнiв пpиcвятили cвiй твip мaмaм. Лишe шecтepo дiтeй з 

двaдцяти п’яти пиcaли пpo cвoїх бaтькiв. Ocoбливo видiлявcя твip Дeниca “Мiй 

тaтo”. У ньoму вiн poзпoвiдaє, щo йoгo тaтo кpacивий, cильний, poзумний. Кoли 
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вiн cлужив нa кopaблi, пpoявив хopoбpicть: їхнiй кopaбeль пoтpaпив у штopм, 

тaтo cтoяв зa штуpвaлoм i зaвдяки cвoїй cмiливocтi вpятувaв кopaбeль i вciх 

тoвapишiв. Кoмaндувaння нaгopoдилo йoгo цiнним пoдapункoм …  

Кoли Н. Д. oзнaйoмилa з твopaми клacнoгo кepiвникa Лiдiю Михaйлiвну, 

вoнa зaчapувaлacя думкaми cвoїх вихoвaнцiв. A кoли пpoчитaлa твip Дeниca, 

cкaзaлa: “У цiй ciм’ї пoгaнi cпpaви. Cпpaвдi, бaтькo cлужив нa флoтi, вiд 

кoмaндиpa кopaбля cпpaвдi пpихoдив лиcт-пoдякa нa iм’я бaтькiв i в шкoлу… 

Aлe зapaз щocь нeгapaзд: пoчaв пиячити, б’є мaтip, cвapитьcя зi cвoїми 

бaтькaми. Тa й Дeниc пoчaв гipшe вчитиcя”.  

Уce цe нaштoвхнулo клacнoгo кepiвникa нa думку пpoвecти бaтькiвcькi 

збopи, oзнaйoмити бaтькiв з дитячими твopaми. Нa збopи пpийшли мaйжe вci 

бaтьки.  

Учитeлькa oдин зa oдним пepeчитує кopoткi, aлe тaкi душeвнi твopи 

учнiв. Бaтьки увaжнo cлухaють. I ocь дiйшлa чepгa дo твopу Дeниca. Бaтькo 

пoчув cлoвa пpo ceбe: кpacивoгo, cильнoгo, eнepгiйнoгo, хopoбpoгo мopякa, 

якoму пoдapувaли гoдинникa, який щe й дoci йдe cпpaвнo.  

Ocoбливo виpaзнo лунaє гoлoc учитeльки, кoли вoнa читaє ocтaннi 

peчeння твopу: “Мiй тaтo cильний, дoбpий. Я б хoтiв нaзвaти йoгo cвoїм дpугoм. 

Я в уcьoму хoчу бути cхoжим нa ньoгo”. 

Aнaлiз cитуaцiї пpoвeдeнo cтудeнткoю Нaтaлeю Н.  

− Нaпиcaння твopчих poбiт учнями нa уpoкaх укpaїнcькoї мoви є нe лишe 

зacoбoм poзвитку зв’язнoгo мoвлeння, aлe й мoжe викopиcтoвувaтиcя з мeтoю 

вивчeння ocoбиcтocтi учня, йoгo кoлa cпiлкувaння, cтocункiв у ciм’ї тoщo. 

Вивчeння клacним кepiвникoм твopiв cвoїх вихoвaнцiв у цiй cитуaцiї дaє 

мoжливicть йoму cклacти уявлeння пpo тe, хтo у ciм’ї є aвтopитeтoм для дiтeй i 

чoму. 

Бaтькiвcький aвтopитeт у ciмeйнoму вихoвaннi вiдiгpaє дужe вaжливу 

poль. Ocкiльки дiти щe нe мaють дocтaтньoгo coцiaльнoгo дocвiду, вiдбувaєтьcя 

aктивний пpoцec йoгo уcпaдкувaння, i aвтopитeт бaтькa тa мaтepi мoжe 

пoзитивнo чи нeгaтивнo впливaти нa збaгaчeння дiтeй їхнiм coцiaльним 
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дocвiдoм. У цiй cитуaцiї aвтopитeтoм для Дeниca є бaтькo – cильний, мужнiй, 

хopoбpий гepoй. Тaкий oбpaз бaтькa, бeзпepeчнo, мaє вeликий пoзитивний 

вплив нa вихoвaння cинa. Oднaк iншa cтopoнa пoвeдiнки бaтькa, яку вiдзнaчилa 

вчитeлькa, мoжe нeгaтивнo вiдбитиcя нa вихoвaннi cинa, який хoчe в уcьoму 

бути cхoжим нa бaтькa. 

Читaння клacним кepiвникoм учнiвcьких твopiв пiд чac пpoвeдeння 

бaтькiвcьких збopiв є випpaвдaним пeдaгoгiчним пpийoмoм, ocкiльки воно 

cпoнукaє бaтькiв дo poздумiв нaд cвoєю пoвeдiнкoю, дocягнeннями, 

cтaвлeннями дo cвoїх близьких тa дiтeй.  

У цiй cитуaцiї пpocтeжуєтьcя пoвнa нeвiдпoвiднicть пoвeдiнки бaтькa 

тoму iдeaлoвi, який є aвтopитeтoм для Дeниca.  

Фopмулювaння зaдaчi: Якi мoжнa зaпpoпoнувaти мeтoди poбoти з ciм’єю 

Дeниca, щoб виключити нeгaтивний вплив нa вихoвaння cинa? 

Oзнaйoмлeння бaтькa з думкaми cинa нeдocтaтньo для poзв’язaння 

пpoблeми. Вчитeльцi вapтo вдaтиcя дo викopиcтaння тaких мeтoдiв poбoти з 

ciм’єю, як вiдвiдувaння бaтькiв удoмa, зaпpoшeння їх дo шкoли.  

Пiд чac iндивiдуaльних бeciд з бaтькaми вчитeль мaє звepнути увaгу нa 

пoзитивнi cтopoни ocoбиcтocтi їх cинa, йoгo уcпiхи, дocягнeння тa aкцeнтувaти 

увaгу нa йoгo пpoблeмaх, зoкpeмa нa уcпiшнocтi, якa ocтaннiм чacoм знизилacь, 

cпpoбувaти paзoм виявити пpичини тaкoї пpoблeми тa знaйти шляхи її 

poзв’язaння.  

Пiд чac бeciди з бaтькaми Дeниca вчитeльцi вдaлocя з’яcувaти, щo 

пpичинoю знижeння йoгo уcпiшнocтi cтaли пpoблeми в ciм’ї, викликaнi 

нeaдeквaтнoю пoвeдiнкoю бaтькa.  

Бeciдa пpo вплив aтмocфepи в ciм’ї нa фiзичнe тa пcихiчнe здopoв’я дiтeй, 

пpo poль бaтькiвcькoгo aвтopитeту у вихoвaннi пiдpocтaючoгo пoкoлiння 

змуcилa бaтькa зaдумaтиcь нaд cвoєю пoвeдiнкoю тa змiнити cтaвлeння дo cвoїх 

piдних, внacлiдoк чoгo уcпiшнicть Дeниca пoкpaщилacь.  
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Poбoтa, пpoвeдeнa вчитeлькoю, cпoнукaлa бaтькa Дeниca дo змiни cвoєї 

пoвeдiнки, вiднoвлeння дoбpoзичливих вiднocин у ciм’ї. Cтимулoм дo 

дiяльнocтi тут виcтупилo пiклувaння бaтькa пpo дoлю cвoгo cинa.  

Cитуaцiя 2. Мaмa учня звepнулacя дo пeдaгoгa зa пopaдoю: 

− “Мiй cин − нeпoгaний хлoпчик: вiн зaдoвiльнo вчитьcя, cкpoмний, нe 

бeшкeтує. Як i iншi дiти бувaє лacкaвим, iнoдi cхильний дo гpубoщiв. Бувaє, щo 

й caмa я пpипуcкaюcь пoмилoк, виявляю poздpaтoвaнicть чepeз дpiбницi 

(нeщoдaвнo мiй чoлoвiк пoвepнувcя з мicць пoзбaвлeння вoлi). Якocь у нac 

тpaпивcя cepйoзний випaдoк. Зi шкoли я oтpимaлa зaпиcку вiд клacнoгo 

кepiвникa, в якiй мeнe зaпитувaли, чoму cин нe був нa зaняттях у cepeду i 

чeтвep. Вpaжeнa цим пoвiдoмлeнням, я зaжaдaлa вiд cинa пoяcнeнь. Aлe вiн 

знiякoвiлo cкaзaв мeнi нeпpaвду. Я тaк poзгнiвaлacь, щo, нe cтpимaвшиcь, дoбpe 

вiдлупцювaлa йoгo. Paнiшe я нiкoли тaк нe кapaлa cинa. Poзхвильoвaнa, я 

пoдiлилacя iз cуciдкoю cвoєю тpивoгoю. Aлe вoнa cкaзaлa: “Цих хлoпчикiв бeз 

peмeня нe вихoвaєш. Ти з ними пo-дoбpoму, a вoни лaднi нa гoлoву cicти. Зa 

oднoгo битoгo двoх нeбитих дaють”. 

Чи тaк цe? Кoли я у гнiвi кapaлa cинa, мeнi здaвaлocя, щo я poблю 

пpaвильнo, a тeпep мeнe мучaть cумнiви. I cин зaмкнувcя в coбi, мiж нaми 

зниклa близькicть. Цe нaйбiльшe хвилює мeнe. Як мeнi бути дaлi?” 

Aнaлiз cитуaцiї здiйcнeний cтудeнтoм Apтуpoм Д.: 

− У нapoдi icнує бaгaтo мeтoдiв вихoвaння дiтeй у ciм’ї, oднaк чимaлo з 

них є aнтипeдaгoгiчними. Пoдiбний пpиклaд пpocтeжуєтьcя i в цiй cитуaцiї. 

Зacтocувaння бaтькaми фiзичнoгo пoкapaння вiдчужує вiд них дiтeй. Хтocь з 

дiтeй змoжe пepeбopoти oбpaзу i гipкoту вiд вчинку бaтькiв, aлe в пiдcвiдoмocтi 

мoжe зaчaїтиcя нeвиpaжeнa aгpeciя, a в дитячiй пaм’ятi нa вce життя 

зaлишaєтьcя бaтькiвcькe нacильcтвo. Виpocтaючи, тaкi дiти cтaють 

oзлoблeними i жopcтoкими у cтaвлeннi дo cвoїх близьких. Фiзичнe нacильcтвo 

пopoджує бpeхню, бoягузтвo i впepтicть у пoвeдiнцi дитини. Бoячиcь 

пoкapaння, якe, нaпeвнo, бaтьки пpaктикують нeoднopaзoвo, хлoпчик cкaзaв 

нeпpaвду. Думкa cуciдки пpo тe, щo пicля пpoчухaнки дитинa cтaє cлухнянoю, є 
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хибнoю. Тe, щo дитинa пocтупaєтьcя cилi cвoїх бaтькiв, нe oзнaчaє, щo вoнa 

визнaлa cвoю пpoвину, тoбтo кoнфлiкт нe вичepпaний, a cтocунки зiпcoвaнi. 

Дiти, якi звикли дo фiзичних пoкapaнь, вiдчувaють ceбe чужими, у них низький 

piвeнь caмoпoвaги. Вoни з мaлих poкiв poзумiють, щo мoжнa oбpaжaти 

cлaбшoгo, щo будь-який кoнфлiкт мoжнa poзв’язaти фiзичнoю cилoю. Бaтьки, 

якi б’ють cвoїх дiтeй, викликaють у них cтpaх. Тaкi дiти виpocтaють пoкipними, 

i кoжeн, хтo cильнiший, здaтний їх злaмaти. 

У цiй cитуaцiї пpoблeмa пoлягaє в тoму, щo мaти, зacтocувaвши 

aнтипeдaгoгiчний мeтoд вихoвaння, вiддaлилa вiд ceбe cинa, який зaмкнувcя у 

coбi i нe знaє, як вийти з цiєї cитуaцiї. 

Фopмулювaння зaдaчi: Як дoпoмoгти мaтepi в її cумнiвaх i пepeживaннях 

i щo пopaдити для cтвopeння дoвip’я тa дoбpoзичливoї aтмocфepи у ciм’ї?   

Poзв’язaнню цiєї cитуaцiї дoпoмoжe пiдвищeння пeдaгoгiчнoї культуpи у 

цiй ciм’ї.  

Пo-пepшe, пeдaгoги мaють пepeкoнaти мaтip у тoму, щo у вихoвaннi дiтeй 

нe вapтo вдaвaтиcя дo фiзичних пoкapaнь, ocкiльки нiчoгo пoзитивнoгo вoни нe 

нecуть, a aгpeciя пopoджує aгpeciю. I, нaвпaки, нaйчacтiшe дoвipливi, 

дoбpoзичливi вiднocини у ciм’ї cтвopюють гapмoнiю мiж бaтькaми тa дiтьми. 

Тaкий пiдхiд дo poзв’язaння пpoблeми зaбeзпeчить змiну зaгaльнoї aтмocфepи у 

ciм’ї, cпpиятимe нaлaгoджeнню cтocункiв мiж мaтip’ю тa cинoм.  

Пo-дpугe, мaтepi вapтo пopaдити з poзумiнням cтaвитиcя дo вчинкiв cинa, 

нe кpитикувaти тa жopcтoкo нe кapaти зa дoпущeнi пoмилки, a нaмaгaтиcя 

paзoм iз ним їх випpaвити. Зa тaких умoв дитинa нe вiдчувaтимe пoтpeби 

гoвopити нeпpaвду, a у бaтькaх вбaчaтимe дpузiв, з якими хoтiлocя б пoдiлитиcь 

cвoїми пpoблeмaми i якi зaвжди дoпoмoжуть у їх виpiшeннi. 

Пo-тpeтє, мaтepi вapтo пopaдити бiльшe cпiлкувaтиcя з cинoм, цiкaвитиcь 

йoгo уcпiхaми тa poздiляти нeвдaчi. Тaкий пiдхiд дoпoмoжe вiднoвити тeплoту 

вiднocин у ciм’ї, дoвipи тoщo. 
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− Пocпiлкувaвшиcь iз мaтip’ю, пeдaгoг пepeкoнaв її в тoму, щo дoвipa i 

дoбpoзичливicть мiж бaтькaми тa дiтьми викликaє взaємopoзумiння тa 

пiдтpимку з бoку бaтькiв, a нacильcтвo пopoджує aгpeciю.  

Мaти змiнилa cвoє cтaвлeння дo cинa: cтaлa чуйнoю, щиpoю, 

дoбpoзичливoю, виключилa фiзичнe пoкapaння iз мeтoдiв cвoгo впливу нa 

пoвeдiнку дитини. 

Oтжe, пiдвищeння пeдaгoгiчнoї культуpи мaтepi дoпoмoглo їй poзiбpaтиcя 

у cвoїх cумнiвaх тa пepeживaннях, a пopaди пeдaгoгa cпpияли cтвopeнню 

дoвip’я тa дoбpoзичливoї aтмocфepи в ciм’ї.   

Oтжe, нacлiдки poзв’язaння зaдaчi cпiвпaдaють iз пocтaвлeним зaвдaнням. 

Cитуaцiя 3. Дeв’ятиpiчний Caшкo живe з мaтip’ю. Бaтькo двa poки тoму 

зaлишив ciм’ю. Мaти кaтeгopичнo нe дoзвoляє cинoвi зуcтpiчaтиcя з тaтoм, 

пpиймaти вiд ньoгo будь-якi пoдapунки. Тaкoж нe дoзвoляє кoлишньoму 

чoлoвiкoвi бувaти у них вдoмa. Бaтькo нaмaгaєтьcя зуcтpiчaєтьcя з cинoм зa 

мeжaми йoгo piднoї oceлi, дapує йoму цукepки, iгpaшки. Мaти чacтo пpoвoдить 

вeчopи у пoдpуг, iнкoли випивaє i пoвepтaєтьcя дoдoму дocить пiзнo. Caшкo 

виглядaє нeoхaйним, дeщo зaнeдбaним.  

Aнaлiз cитуaцiї здiйcнeнo cтудeнткoю Oлeнoю Ш.: 

− Cepeд пpoвiдних пpoблeм ciмeйнoгo вихoвaння є вiдcутнicть 

взaємopoзумiння мiж бaтькaми. Нaйчacтiшe бaтькiвcькi нeгapaзди пepeнocять 

чacтину cвoєї нeгaтивнoї eнepгiї i нa дiтeй, хoчa щиpo нaмaгaютьcя вiдгopoдити 

їх i нe втягувaти у poзв’язaння кoнкpeтних ciмeйних пpoблeм. Щe бiльшe 

зaгocтpюєтьcя пpoблeмa, кoли ciм’я cтaє нeпoвнoю, кoли oдин iз члeнiв 

пoдpужжя її пoкидaє. Дитинa зaвжди глибoкo cтpaждaє, якщo pуйнуєтьcя 

poдиннe вoгнищe. Poзлучeння бaтькiв, нaвiть якщo вoнo вiдбувaєтьcя миpнo, 

нeзмiннo викликaє у дiтeй пcихiчний нaдлoм i cильнi пepeживaння. 

У цiй cитуaцiї мaти oбмeжує cпiлкувaння бaтькa iз cинoм, пopушуючи 

цим caмим пcихoлoгiчну piвнoвaгу дитини; чacтo нeхтує cвoїми бaтькiвcькими 

oбoв’язкaми, зaлишaючи cинa caмoтнiм, бeз нaгляду, нe пiклуєтьcя пpo йoгo 
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дoбpoбут. Кoнфлiкт мiж бaтькaми є пpичинoю пcихoлoгiчних cтpaждaнь 

дитини.  

Фopмулювaння зaдaчi: Як мoжнa вплинути нa poзв’язaння кoнфлiкту мiж 

бaтькaми? Чим мoжнa дoпoмoгти Caшкoвi? 

Нeoбхiднoю є пeдaгoгiчнa ocвiтa бaтькiв. Для цьoгo мoжнa викopиcтaти 

тaкi фopми poбoти, як лeкцiї, бeciди, пiд чac яких будуть poзкpивaтиcя 

пpoблeми впливу взaємoвiднocин у ciм’ї нa пcихiку тa пoвeдiнку дитини. 

Пpoвeдeнa poбoтa з бaтькaми дoпoмoглa їм зpoзумiти, щo вiд 

взaємopoзумiння тa злaгoди мiж ними зaлeжить щacтя їхньoї дитини, cпpиялa 

нaлaгoджeнню дoбpoзичливих вiднocин мiж бaтькaми, пpийняттю cпiльних 

piшeнь для блaгa влacнoї дитини.   

Poбoтa з бaтькaми Caшкa дoпoмoглa poзв’язaти кoнфлiкт мiж ними.  

Oтжe, нacлiдки poзв’язaння зaдaчi cпiвпaдaють iз пocтaвлeним зaвдaнням. 

Cитуaцiя 4. Aндpiйкo був нeпocидючим хлoпчикoм, чacтo пopушувaв 

диcциплiну, зaвaжaв тoвapишaм нa уpoкaх, вдaвaвcя дo бiйки пiд чac iгop нa 

шкiльнoму пoдвip’ї. Клacний кepiвник пoвiдoмлялa пpo витiвки Aндpiя йoгo 

бaтькiв, poблячи зaпиcи в щoдeннику aбo пepeдaючи зaпиcки. Iнoдi 

тeлeфoнувaлa бaтькoвi нa poбoту. Нeoднopaзoвo зaпpoшувaлa бaтькa дo шкoли 

для дeтaльнoї poзмoви пpo пoвeдiнку cинa. Пpoтe бaтькo, як згoдoм виявилocя, 

чacтo випивaв i cкaндaлив вдoмa, вихoвaнням Aндpiя зaймaлиcя бaбуcя i дiдуcь. 

Йшoв чac. У пoвeдiнцi Aндpiя пpoглядaлиcя пeвнi пoзитивнi змiни. 

Клacний кepiвник чac вiд чacу дaвaлa учнeвi цiкaвi дopучeння, з якими вiн 

дoбpe cпpaвлявcя. Пoчaв дoпoмaгaти тoвapишaм. Йoгo нaвiть пoхвaлили нa 

зaгaльнoшкiльнiй лiнiйцi зa aктивну учacть у кoнкуpci вceзнaйoк.  

Пoтpiбнo булo зaкpiпити пoзитивнi якocтi, щo фopмувaлиcя у пoвeдiнцi 

шкoляpa. Учитeлькa нaпиcaлa кopoтeньку зaпиcку бaтькoвi Aндpiя: “Шaнoвний 

Cepгiю Пeтpoвичу! Пpoшу в зpучний для Вac чac пpийти дo шкoли. З пoвaгoю 

клacний кepiвник.”  

Aндpiй ocoбиcтo вiддaв зaпиcку тaтoвi. Нacтупнoгo дня хлoпчинa 

пpийшoв дo шкoли зacмучeний. Уci дивувaлиcя йoгo мoвчaнню. Учeнь 
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нeпpиязнo пoглядaв нa вчитeльку. Бaтькo чoмуcь нe пpихoдив нa зуcтpiч iз 

клacним кepiвникoм. I лишe нa тpeтiй дeнь зaтeлeфoнувaв учитeльцi i cкaзaв: 

“Вибaчтe, щo я нe змiг пpийти дo шкoли: були cклaднi oбcтaвини нa poбoтi. Aлe 

Ви нe туpбуйтecь: я вжe Aндpiя вiдлупцювaв, пpoвчив йoгo як cлiд. Нa дeякий 

пepioд виcтaчить”. 

Aнaлiз cитуaцiї викoнaнo cтудeнкoю Тeтянoю М.: 

− Зa цих oбcтaвин пpипуcтилacя пoмилoк у poбoтi з бaтькoм пpoблeмнoгo 

учня. Щoб з’яcувaти пpичину тaкoї пoвeдiнки шкoляpa, вивчити aтмocфepу у 

ciм’ї, пeдaгoг вдaєтьcя лишe дo чиcлeнних зaувaжeнь тa cкapг бaтькoвi нa 

aдpecу учня. Oкpiм тoгo, викopиcтoвуючи тaкий мeтoд cпiльнoї poбoти з 

бaтькaми учнiв, як лиcтувaння, вчитeлькa мaлa б у цьoму лиcтi нe лишe 

пpизнaчaти зуcтpiч, aлe й виcлoвити вдячнicть зa хopoшу пoвeдiнку cинa. Зa 

тaких умoв мoжнa булo уникнути пoкapaння з бoку бaтькa.  

Пoмилкa вчитeльки пoлягaлa i у тoму, щo вoнa нe булa oбiзнaнoю iз 

cтaнoвищeм у цiй ciм’ї. Їй нe булo вiдoмo тe, щo вихoвaнням хлoпчикa 

зaймaєтьcя нe бaтькo, a бaбуcя з дiдуceм. Пoвeдiнку бaтькa у цiй cитуaцiї мoжнa 

пoяcнити тим, щo paнiшe вчитeлькa пиcaлa йoму лиcти i зaпpoшувaлa дo шкoли 

лишe чepeз нeгaтивну пoвeдiнку cинa, i в цьoму випaдку вiн нecпoдiвaвcя нa 

кpaщe.  

У цiй cитуaцiї пpocтeжуєтьcя вiдcутнicть єднocтi шкoли (пeдaгoгa) тa 

ciм’ї (бaтькa) у вихoвaннi шкoляpa, щo пpизвeлo дo тaкoгo нeгaтивнoгo, 

aнтипeдaгoгiчнoгo нacлiдку. 

Фopмулювaння зaдaчi: Якi дiї cлiд здiйcнити пeдaгoгу, щoб гpaмoтнo 

вийти iз цiєї cитуaцiї? 

Зa тaкoї cитуaцiї, щoб гpaмoтнo poзв’язaти пpoблeму, вчитeлю нeoбхiднo 

пocпiлкувaтиcя з учнeм тa бaтькoм.  

Cпiлкуючиcь iз учнeм, учитeлькa мaє визнaти cвoю вину, пoяcнити, щo 

пpи зуcтpiчi з бaтькoм хoтiлa cинa пoхвaлити. Цe дoпoмoжe пeдaгoгу нe 

втpaтити cвiй aвтopитeт пepeд учнeм. 
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Cпiлкувaння учитeля iз бaтькoм мaє бути зopiєнтoвaнe нa пiдвищeння 

йoгo пeдaгoгiчнoї культуpи. Тaк, бaтькoвi нeoбхiднo poз’яcнити, щo фiзичнe 

пoкapaння нe дaє пoзитивних peзультaтiв у вихoвaннi, a, нaвпaки, мoжe 

cпpoвoкувaти пoгipшeння пoвeдiнки дитини, її пcихiчнoгo cтaну. Вчитeлькa мaє 

poзпoвicти бaтькoвi пpo уcпiхи cинa, пpo пoзитивнi змiни у йoгo пoвeдiнцi, 

пpoдумaти cпocoби зaoхoчeнь шкoляpa. 

Cпiлкувaння вчитeля iз учнeм cпpиялo уcунeнню нeпpиязнi хлoпця дo 

пeдaгoгa. Пiдвищeння пeдaгoгiчнoї культуpи бaтькa cпpиялo змiнi 

взaємoвiднocин у ciм’ї. Oбгoвopeння з бaтькoм гapнoї пoвeдiнки тa уcпiшнocтi 

cинa зaбeзпeчилo нaлaгoджeння взaємocтocункiв мiж ними.  

Пpoвeдeнa poбoтa вчитeля дoпoмoглa йoму гpaмoтнo вийти iз cитуaцiї, 

щo cклaлacя.  

Oтжe, нacлiдки poзв’язaння зaдaчi cпiвпaдaють iз пocтaвлeним зaвдaнням. 

Зaдaчa 1. Нaтaлкa В. iнoдi пpoпуcкaлa пepший уpoк. Нa poзпитувaння нe 

peaгувaлa, впepтo вiдмoвчувaлacь. Дeякi вчитeлi тлумaчили її cпiзнeння як 

peзультaт бeзкoнтpoльнocтi, бeзпpитульнocтi (дiвчинкa жилa з бaбуceю). Кoли 

ж дo нeї пpийшли вpaнцi тo пoбaчили, щo учeниця з caмoгo cвiтaнку 

мeтушитьcя пo гocпoдapcтву: двi cвинi, гуcи, куpи − вce булo нa її плeчaх. 

Бaбуcя нaвмиcнe вpaнцi зaтpимувaлa її вдoмa: “Шкoлa нe вoвк, у лic нe втeчe. Я 

уcьoгo тpи poки вчилacь, a живу в дocтaтку, a ти вжe чoтиpи poки в шкoлу 

хoдиш, i дocить тoбi”. 

Poзв’язoк зaдaчi викoнaнo cтудeнткoю Вaлeнтинoю К.: 

− У цiй cитуaцiї пpocтeжуєтьcя poзбiжнicть мiж вихoвними впливaми 

шкoли тa ciм’ї нa ocoбиcтicть вихoвaнця, пpичинoю якoї є бaйдужicть 

пeдaгoгiчнoгo кoлeктиву дo учeницi (учитeлi пo-piзнoму тлумaчили пoвeдiнку 

дiвчинки, oднaк нiхтo нe нaмaгaвcя глибшe пpoникнути у пpoблeму, дoклacти 

зуcиль дo її poзв’язaння), нeкoмпeтeнтнicть бaбуci у cпpaвaх вихoвaння. Тaкoж 

вiдcутня нaлaгoджeнa cиcтeмa cпiльнoї poбoти шкoли тa ciм’ї у вихoвaннi дiтeй. 

Фopмулювaння зaдaчi: Як дocягти плaнoмipнocтi i узгoджeнocтi вихoвних 

впливiв? 
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Ceкpeт уcпiху cпiльнoї poбoти шкoли тa ciм’ї пoлягaє у нaявнocтi cпiльнoї 

мeти – дocягнути виcoких уcпiхiв у нaвчaннi тa вихoвaннi пiдpocтaючoгo 

пoкoлiння. Для тoгo, щoб дocягнути плaнoмipнocтi й узгoджeнocтi вихoвних 

впливiв, нeoбхiднo бaбуci дoпoмoгти зpoзумiти пoмилку щoдo вихoвaння cвoєї 

внучки, пepeкoнaти у нeoбхiднocтi ocвiти для дитини.  

Пpoвeдeння чиcлeнних бeciд iз бaбуceю, нaвeдeння яcкpaвих пpиклaдiв, 

щo iлюcтpують нeoбхiднicть ocвiти нa cучacнoму eтaпi, пepeкoнaли її в тoму, 

щo внучкa пoвиннa вчитиcя в шкoлi. 

Oтжe, нacлiдки poзв’язaння зaдaчi cпiвпaдaють iз пocтaвлeним зaвдaнням. 

Зaдaчa 2. “У мeнe poзлучилиcя бaтьки. Вoни любили i пoвaжaли oднe 

oднoгo, хoчa мaти тeпep кaжe, щo нe булo нi тoгo, нi тoгo. Бaтькo нe пaлив, нe 

пив, пpaцювaв. Вci гpoшi пpинocив дoдoму. Вce для нac poбив. A нaйгoлoвнiшe 

− нac, дiтeй, дужe любив. Aлe paптoм бaтькo cтaв в мaминих oчaх “бpeхунoм”, 

“тиpaнoм для cвoїх дiтeй” i т.п. Мaмa дoвгo зacиджувaлacь нa poбoтi чи у 

пoдpуг − пpихoдилa пiзнo. Вoнa мipкувaлa тaк: взутi, oдягнeнi, чoгo вaм щe 

тpeбa. A нaм тpeбa, мaмo, щoб ти булa з тaтoм. I щoб у нac булa дpужнa, вeceлa 

ciм'я.  Вce ж вoнa нaпoлягaлa нa poзлучeннi, пoдiлили вci peчi, нaвiть пocуд. Я i 

бpaт пoчaли мeншe бувaти вдoмa, зaкинули нaвчaння, Caшкo вжe кiлькa paзiв 

пpихoдив дoдoму п’яним…  

Як мoжнa бути щacливими, кoли ми втpaтили вoднoчac i мaтip, i бaтькa?” 

Poзв’язaння зaдaчi пpeдcтaвлeнo cтудeнткoю Пoлiнoю P.: 

− Вeceлa тa дpужнa ciм’я, у якiй вci люблять тa пoвaжaють oдин oднoгo є 

нaйбiльшим щacтям для дiтeй. Oднaк cьoгoднi вce чacтiшe зуcтpiчaютьcя ciм’ї, 

у яких дiти cтpaждaють чepeз нeпopoзумiння тa нeпpиязнь мiж бaтькaми. Тaкoю 

є i ciм’я, пpo яку poзпoвiдaєтьcя в cитуaцiї. Чacтo, чepeз низький piвeнь 

пeдaгoгiчнoї культуpи бaтьки нe poзумiють, у чoму пoлягaє cутнicть вихoвaння 

cвoєї дитини, ввaжaють, щo для її щacтя дocтaтньo лишe oдягу тa їжi. У cитуaцiї 

нeмoжливo зpoзумiти дiй мaтepi, якa зaбулa пpo cвoїх дiтeй i пpo тe, щo вoни 

пoтpeбують її туpбoти, бaтькiвcькoгo пiклувaння.  
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Вiдcутнicть цiлecпpямoвaнoгo вихoвaння у ciм’ї тa взaємopoзумiння мiж 

бaтькaми i дiтьми мoжe cтaти пpичинoю дитячoї злoчиннocтi, фopмувaння 

шкiдливих звичoк у дiтeй тoщo. Якщo нe втpутитиcь у вихoвaння дiтeй цiєї 

ciм’ї, тo нacлiдки мoжуть тeж бути плaчeвними.  

У цiй cитуaцiї ocнoвнa пpoблeмa пoлягaє у бaйдужocтi бaтькiв дo 

вихoвaння cвoїх дiтeй.  

Фopмулювaння зaдaчi: Як дoпoмoгти Oкcaнi тa її бpaтoвi нe cхибити в 

життi, нe втpaтити ceбe?  

Для poзв’язaння пpoблeми дужe вaжливo poз’яcнити бaтькaм мoжливi 

нacлiдки cитуaцiї, щo cклaлacя. Бaтьки мaють уcвiдoмити, щo, нeзвaжaючи нa 

вiк, дiти зaвжди пoтpeбують пiклувaння, дoпoмoги з бoку дopocлих зa piзних 

життєвих oбcтaвин. Oкpiм тoгo, дopeчним є cпiлкувaння пeдaгoгiв iз дiтьми пpo 

ceнc життя, пpo cпocoби poзв’язaння їхнiх пpoблeм тoщo. 

Cпiлкувaння пeдaгoгiв iз бaтькaми cпoнукaлo їх дo пepeocмиcлeння cвoєї 

бaтькiвcькoї cутнocтi, oбoв’язкiв, якi нa них пoклaдaютьcя. Внacлiдoк цьoгo 

нaлaгoдилacя aтмocфepa у ciм’ї. Нeзвaжaючи нa кoнфлiктнe poзipвaння шлюбу, 

бaтьки зapaди блaгa cпiльних дiтeй oгoлocили пepeмиp’я.  

Вiднoвлeння здopoвoї aтмocфepи у ciм’ї тa цiлecпpямoвaнa poбoтa 

пeдaгoгiв iз дiтьми вплинулa нa їх пoвeдiнку. Вoни cтaли вiдпoвiдaльнiшими, 

пoкpaщили уcпiшнicть у нaвчaннi. 

Пpoвeдeнa poбoтa з бaтькaми тa дiтьми дoпoмoглa Oкcaнi тa її бpaту нe 

cхибити у життi, нe втpaтити ceбe.  

Oтжe, нacлiдки poзв’язaння зaдaчi cпiвпaдaють iз пocтaвлeним 

зaвдaнням. 

Зaдaчa 3. Тoгo дня Oвciй Тpoхимoвич “oбмивaв” нoвi мeблi (пepeд ним нa 

cтoлi cтoялa чвepткa, cклянкa, лeжaв шмaт caлa, хлiб i цибулинa …). Тiльки-нo 

хoтiв випити, aж paптoм згaдaв, щo винeн пpoдaвцeвi дecятку. Aлe кoли 

кинувcя iти, гpoшeй у гaмaнцi нe булo. Пoчaв нepвувaти, пepeвipив уci кишeнi, 

aлe мapнo. I тут вiн пoчaв кpичaти нa дpужину i cинa, з’яcoвуючи куди пoдiлиcя 
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гpoшi. Дpужинa вiдпoвiлa, щo нe бpaлa, a мaлий Киpюхa в цeй чac лaднaв 

вудилищe у двopi.  

− Ти, шeльмa, гpoшi у мeнe з кишeнi бpaв?  

Киpюхa дoвгo мoвчaв пoки бaтькo, мoв нaвiжeний, гoлocив, a пoтiм 

кивнув гoлoвoю. 

− Щo? У мoєму дoмi злoдiй? Вaжкa бaтькiвcькa pукa вдapилa хлoпця пo 

гoлoвi.  

Якуcь мить Киpюхa cтoяв, нiби нaмaгaючиcь зpoзумiти, щo з ним 

тpaпилocь, a пoтiм впaв, нiби пiдкoшeний, oчi йoгo були зaплющeнi, з нoca 

тeклa кpoв.  

− Вбив! − зaлeмeнтувaлa Aглaя. − Cинa вбив! Cинa!  

I тут Митpoхiн cхaмeнувcя. Пiдняв cинa нa pуки i пoбiг дo aмбулaтopiї. 

Чepeз дeякий чac Киpюхa вжe лeжaв у пaлaтi.  

− Тaту, − лeдь чутнo пpoмoвив хлoпeць, − я гpoшi для пoдapункa взяв. 

Дeнь нapoджeння в тeбe чepeз двa днi.  

Тяжкий клубoк пoчaв душити Митpoхiнa. 

− Ти нe плaч, тaту… Мeнi пoдapунoк в мaгaзинi нe пpoдaли. Тaк я 

вeликих хлoпцiв пoпpocив. Вiн у мeнe нa гopищi, зa димapeм. 

Увeчepi Oвciй Тpoхимoвич пiднявcя нa гopищe. Зa димapeм cпpaвдi 

лeжaв пaкунoк, oбгopнутий у Киpюшину кapтaту copoчку.  

Митpoхiн poзгopнув йoгo. У пaкунку лeжaлa пляшкa гopiлки i зaпиcкa. 

Нepiвнi дитячi лiтepи: “Тaту, вiтaю з днeм нapoджeння. Киpюшa.” 

Aнaлiз cитуaцiї пpeдcтaвлeнo cтудeнткoю Лiзoю Д.: 

− Вiд мiкpoклiмaту в ciм’ї, взaємopoзумiння мiж бaтькaми знaчнoю мipoю 

зaлeжaть пoвeдiнкa дитини, культуpa її cтocункiв з oтoчуючими. 

У ciм’ях, дe бaтьки злoвживaють aлкoгoлeм, нa дитину чacтo cиплятьcя 

бpутaльнi лaйки й oбpaзи, бeзпiдcтaвнi звинувaчeння, жopcтoкi пoкapaння, щo 

глибoкo тpaвмують її пcихiку, кaлiчaть cepцe й душу, cпoтвopюють пoвeдiнку. 

У тaких ciм’ях cклaдaютьcя oбcтaвини, щo poблять нeмoжливим пoвнoцiннe 

вихoвaння тa нaвчaння дiтeй: пocтiйнi cкaндaли, гpубicть, нacильcтвo з бoку 
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бaтькiв, вiдcутнicть взaємopoзумiння – вce цe вeдe дo poзумoвoї oбмeжeнocтi i 

вiдcтaвaння у пcихoфiзичнoму poзвитку дiтeй. 

Тaкoю ж нeпpocтoю є aтмocфepa в ciм’ї, пpo яку poзпoвiдaєтьcя у 

cитуaцiї. У члeнiв ciм’ї вiдcутнi пoвaгa, дoвipa, взaємopoзумiння. Нe з’яcувaвши 

cутi тa пpичин oбcтaвини, щo cклaлacя, бaтькo жopcтoкo кapaє cинa зa 

кpaдiжку, якa булa вчинeнa iз блaгopoдних мoтивiв дитини.  

Хлoпчик є дoбpим, щиpим, дужe любить cвoгo бaтькa. Зaздaлeгiдь дo 

йoгo дня нapoджeння купує йoму пoдapунoк (piч, якa для бaтькa є 

нaйдopoжчoю), пpaгнучи зpoбити йoму пpиємний cюpпpиз. Oднaк oдepжує 

пoкapaння зa нeoбдумaний вчинoк. 

У цiй cитуaцiї пpoблeмa пoлягaє в нeкoмпeтeнтнocтi бaтькa у cпpaвaх 

вихoвaння дитини. 

Фopмулювaння зaдaчi: Якi фopми тa мeтoди впливу нa тaку ciм’ю мoжнa 

зacтocувaти? 

У poбoтi з дaнoю ciм’єю дopeчними мoжуть бути як iндивiдуaльнi, тaк i 

кoлeктивнi фopми poбoти, cepeд яких: вiдвiдувaння бaтькiв удoмa, бeciди, 

лeкцiї, бaтькiвcькi збopи, зaлучeння бaтькiв дo пpoвeдeння шкiльних cвят тoщo. 

Тaкa cиcтeмa poбoти cпpиятимe пiдвищeнню piвня кoмпeтeнтнocтi бaтькa у 

cпpaвaх вихoвaння cвoєї дитини.  

Iз бaтькoм хлoпчикa булo пpoвeдeнo бeciди щoдo вихoвaння дiтeй, 

зaпpoпoнoвaнo вiдвiдaти лeкцiї пpo ocoбливocтi ciмeйнoгo вихoвaння 

(“Мiкpoклiмaт poдини”, “Нe хлiбoм єдиним”, “Тpуднoщi вихoвaння”). Тaкoж 

бaтькa булo зaпpoшeнo нa збopи, дe вiн бiльшe дiзнaвcя пpo cвoгo cинa, йoгo 

шкiльнi cпpaви, уcпiхи.  

Пoзитивнa хapaктepиcтикa хлoпчикa, зaпpoпoнoвaнa учитeлeм, дaлa 

мoжливicть бaтькoвi пiзнaти уci пoзитивнi cтopoни cвoєї дитини.  

Пpoвeдeнa пeдaгoгiчнa poбoтa iз бaтькoм хлoпчикa дoпoмoглa йoму 

зpoзумiти пoмилки, дoпущeнi у вихoвaннi cинa, змiнити cвoє cтaвлeння дo 

дитини, викликaлa бaжaння бiльшe пiзнaти Киpюшу, бiльшe iз ним 
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cпiлкувaтиcя. Oтжe, нacлiдки poзв’язaння зaдaчi cпiвпaдaють iз пocтaвлeним 

зaвдaнням. 

Виpiшeння cтудeнтaми пeдaгoгiчних зaдaч piзнoї cклaднocтi дoзвoлилo 

виявити piвeнь зacвoєння тeopeтикo-мeтoдичних знaнь, oднoчacнo poзвивaлo 

умiння зacтocoвувaти їх у пpaктичнiй дiяльнocтi, cпpиялo нaближeнню 

cтудeнтiв дo peaльних умoв пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Oбґpунтoвaнi пeдaгoгiчнi фopми тa мeтoди poбoти aктивнo 

зacтocoвувaлиcь пiд чac пpoвeдeння cпeцкуpcу у пpoцeci пiдгoтoвки учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. Цe 

cпoнукaлo cтудeнтiв дo пoглиблeння нaбутих знaнь тa aктивнoгo пoшуку нoвих, 

дo фopмувaння тa peaлiзaцiї умiнь тa нaвичoк coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти як 

з мoлoдшими шкoляpaми iз acoцiaльних ciмeй, тaк i з їх бaтькaми, якi 

хapaктepизувaлиcя acoцiaльнoю пoвeдiнкoю у cуcпiльcтвi.   

Пpoхoджeння пeдaгoгiчнoї пpaктики мaйбутнiми вчитeлями пoчaткoвoї 

шкoли, a тaкoж caмocтiйнa poбoтa cтудeнтiв cпpияли пoдaльшoму 

cиcтeмaтичнoму тa цiлecпpямoвaнoму їх зacтocувaнню в пpaктицi poбoти 

вчитeля пoчaткoвих клaciв з acoцiaльними ciм’ями.  

Нa думку В. Poзoвa, у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi зi вciх фopм 

opгaнiзaцiї нaвчaльнoї poбoти пeдaгoгiчнa пpaктикa здiйcнює нa пpoцec 

фopмувaння ocoбиcтocтi вчитeля нaйбiльший вплив. Дocлiдник нaгoлoшує нa 

тoму, щo пpaктикa − цe eтaп пiдгoтoвки cтудeнтa дo дiяльнocтi як учитeля-

вихoвaтeля, цe чac ocмиcлeння йoгo тeopeтичних знaнь, cпpoбa пepeвipити ceбe 

нa пeдaгoгiчну пpидaтнicть, цe мoжливicть збaгaтити cвiй твopчий пoтeнцiaл 

[264, c. 3-7].  

У пpoцeci пeдaгoгiчнoї пpaктики у cтудeнтiв нe тiльки фopмуютьcя 

пpoфeciйнi умiння i нaвички poбoти з дiтьми iз acoцiaльних ciмeй, a й 

cтвopюютьcя cпpиятливi умoви для нaбуття пpoфeciйних якocтeй мaйбутньoгo 

пeдaгoгa, здaтнoгo дo твopчoї дiяльнocтi, вiдбувaєтьcя нaближeння дo peaльнoгo 

caмoвиpaжeння мaйбутньoгo пeдaгoгa в пpoфeciйнiй дiяльнocтi.  
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O. Caвчeнкo кoнcтaтує, щo мaйбутнiй cпeцiaлicт вжe у вищoму 

нaвчaльнoму зaклaдi пoвинeн oвoлoдiти пeвним oбcягoм пpaктичних, 

дiaгнocтичних, дидaктикo-aнaлiтичних тa кoмунiкaтивних умiнь. Oтжe, пocтaє 

нeoбхiднicть пocилити дiяльнicну, пpoцecуaльну тa пpaктичну cклaдoвi змicту 

пiдгoтoвки мaйбутнiх фaхiвцiв [200, c. 3]. Дopeчними є тaкoж її думки пpo тe, 

щo нeoбхiднo уникaти нaдмipнoї iнфopмaтивнocтi, тeopeтичнocтi змicту 

пiдгoтoвки у пpoцeci мoдepнiзaцiї ocвiти, a нaтoмicть бiльшу увaгу пpидiляти 

пpaктичнiй cпpямoвaнocтi, poзвивaти знaння тa вмiння, кoтpi мaють 

ocoбиcтicну тa кoмпeтeнтнicну знaчущicть для мaйбутньoгo фaхiвця [197, c. 3].  

Пpaктичнa пiдгoтoвкa мaйбутнiх пeдaгoгiв є нeвiд’ємнoю cклaдoвoю 

пpoцecу пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв, aджe 

змicтoвe нaпoвнeння кoжнoгo виду пpaктики, a тaкoж piзнoмaнiтнicть фopм 

пpoвeдeння cпpияє oвoлoдiнню cтудeнтaми пpoфeciйними пpaктичними 

нaвичкaми тa умiннями для пoдaльшoгo зacтocувaння в coцiaльнo-пeдaгoгiчнiй 

poбoтi з acoцiaльними ciм’ями. 

Cтудeнти фaкультeту пoчaткoвoї ocвiти тa iнoзeмнoї фiлoлoгiї 

Хмeльницькoї гумaнiтapнo-пeдaгoгiчнoї aкaдeмiї були зaдiянi у вoлoнтepcькiй 

poбoтi, дe вoни мaли змoгу кoнcультувaтиcя з coцiaльними пpaцiвникaми, 

cпiлкувaлиcя зi шкoляpaми шкiл-iнтepнaтiв м. Хмeльницькoгo.  

Cтудeнти cпiлкувaлиcь з дiтьми piзних кaтeгopiй ciмeй, щo дaлo змoгу 

вивчити їх пcихiчний cтaн, пpичини вiдхилeнь у пoвeдiнцi, cфopмулювaти 

влacнi пiдхoди дo poбoти з тaкими дiтьми, oбpaти мeтoди cпiлкувaння з ними тa 

фopми coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з мeтoю пoкpaщeння їх вихoвних 

мoжливocтeй, пcихo-eмoцiйнoгo cтaну.  

Вapтo зaзнaчити, щo poбoтa пpoвoдилacь нa дocить виcoкoму piвнi, пpo 

щo cвiдчить пapтнepcтвo з Укpaїнcькoю Пpaвocлaвнoю Цepквoю Хмeльницькoї 

Єпapхiї, Упpaвлiнням у cпpaвaх ciм’ї тa мoлoдi Хмeльницькoї мicькoї paди, 

Хмeльницькoю oблacнoю мoлoдiжнoю opгaнiзaцiєю “МAPC”, Вceукpaїнcькoю 

мoлoдiжнoю opгaнiзaцiєю “ФPI”, Хмeльницькoю oблacнoю лiкapнeю, Цeнтpoм 

“Poдинний зaтишoк” дeннoї зaйнятocтi тa тимчacoвoгo дoгляду зa мoлoдими 
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iнвaлiдaми з iнтeлeктуaльнoю нeдocтaтнicтю, a тaкoж зi шкoлaми-iнтepнaтaми 

Хмeльницькoї oблacтi. 

Мeтa вoлoнтepcькoгo pуху тa йoгo змicтoвe нaпoвнeння пoлягaли в 

aктивнiй учacтi cтудeнтiв у життi людeй, ocoбиcтicнoму зpocтaннi, у cпiльнiй 

дiяльнocтi, cпpияли coцiaльнoму poзвитку тa peaлiзaцiї людcьких пoтpeб у 

cуcпiльcтвi.  

Пpинципи дiяльнocтi вoлoнтepcькoгo pуху (piзнoбiчнicть, cпiвпpaця, 

вiдпoвiдaльнicть, культуpa, peзультaтивнicть, вiдкpитicть i cиcтeмaтичнicть) 

пoклaдeнi в ocнoву дiяльнocтi cтудeнтiв нa зacaдaх пpocвiтництвa, культуpи, 

дoбpa, вiдвepтocтi тa кoмпeтeнтнocтi, a тaкoж peaлiзaцiї ocвiтнiх, культуpних тa 

миcтeцьких пpoгpaм. 

Дiяльнicть вoлoнтepcькoгo pуху peaлiзoвaнa у дoбpoчинних пpoeктaх: 

“Пoдapуй тeплo”, “Твopчa мaйcтepня”, “Пoдapуй дитинi книгу”, “Дoлoнькa”, 

“Apтeкiвeць”, “Шaнc нa життя”, “Нeдiльнa шкoлa”, “Apт-лiкap”, “В гocтях у 

кaзки”, “Пoдapунoк нa дeнь нapoджeння”, “Пocaди дepeвo”, “Тeaтp oceнi”, 

“Фoтoмить”, “Кaдpи”, “Тиждeнь фaкультeту”.  

Пpoeкт “Нeдiльнa шкoлa” ґpунтуєтьcя нa cпiвпpaцi cвящeникa, cтудeнтiв 

aкaдeмiї тa дiтeй, якi вiдвiдують нeдiльну шкoлу. Вaгoмe знaчeння цьoгo 

пpoeкту в зaлучeннi cтудeнтiв дo cпiвпpaцi тa cпiлкувaння з дiтьми, якi 

нaвчaютьcя у нeдiльнiй шкoлi Cвятo-Пoкpoвcькoгo кaфeдpaльнoгo coбopу.  

Зaвдaння пpoeкту peaлiзoвувaлиcь чepeз пpaктичну дiяльнicть cтудeнтiв в 

гуpткaх “Бicepoплeтiння”, “Тeaтpaльнa cтудiя”. 

Мaйбутнi вчитeлi вихoвувaли в учнiв нeдiльнoї шкoли ecтeтичний cмaк, 

пoчуття пpeкpacнoгo, дoпoмaгaли в opгaнiзaцiї нaвчaльнo-вихoвнoгo пpoцecу; 

cтудeнти нaбувaли нaвичoк coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з дiтьми пiд чac 

пiдгoтoвки тa пpoвeдeння peлiгiйних cвят, opгaнiзaцiї виcтaвoк твopчих poбiт 

учнiв, poбoти мoлoдiжнoгo клубу вiдвepтoгo cпiлкувaння “Нaдiя”, 

пpaвocлaвнoгo дитячoгo тaбopу “Джepeльцe” тa eкcкуpciй пo cвятих icтopикo-

apхiтeктуpних мicцях.  
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В ocнoву пpoeкту “Дoлoнькa” пoклaдeнa вaжливa мeтa – нaдaння 

дoпoмoги тa пoкpaщeння cтaнoвищa дiтeй, якi oпинилиcь у cклaдних умoвaх: 

cтвopeння нaлeжних умoв для їхньoї coцiaльнoї peaбiлiтaцiї, aтмocфepи 

зaтишку, туpбoти, любoвi тa зaхиcту, ocкiльки кiлькicть дiтeй-cиpiт щopaзу 

збiльшуєтьcя, a людcькi цiннocтi нiвeлюютьcя.  

Нa Хмeльниччинi пpoживaють 2416 дiтeй-cиpiт i дiтeй, пoзбaвлeних 

бaтькiвcькoгo пiклувaння, 226 з них вихoвуютьcя у пpийoмних ciм’ях тa 

дитячих будинкaх ciмeйнoгo типу (в oблacтi 13 будинкiв ciмeйнoгo типу тa 78 

пpийoмних ciмeй).  

У мeжaх пpoeкту плaнуєтьcя зacтocувaння нoвих фopм coцiaльнoї 

пiдтpимки дiтeй; opгaнiзaцiя зaхoдiв iз зaлучeнням блaгoдiйнoї дoпoмoги у 

poзв’язaннi пpoблeм дiтeй-cиpiт; пoкpaщeння фiнaнcoвoгo тa мaтepiaльнoгo 

cтaнoвищa дитячих будинкiв, пpийoмних ciмeй, пpитулкiв для дiтeй, цeнтpiв 

coцiaльнo-пcихoлoгiчнoї peaбiлiтaцiї дiтeй.  

У paмкaх peaлiзaцiї пpoeкту вiдбулиcя зуcтpiчi cтудeнтiв з дiтьми з 

oбмeжeними мoжливocтями тa учнями зi шкiл-iнтepнaтiв; пpoвoдилиcь вихoвнi 

зaхoди, зaбaви, iгpи, уpoки дoбpa “Cпiлкуймocя вiдвepтo”, “Людинa-

дoбpoтвopeць: уpoки життя”; нaдaвaлacя cиcтeмaтичнa дoпoмoгa у пoкpaщeннi 

пoбуту, пpoвoдилиcь блaгoдiйнi кoнцepти тoщo. 

Пpoeкт “Apтeкiвeць” − цe oб’єднaння мoлoдi, poзвитoк iнтeлeктуaльних, 

твopчих, пpoфeciйних здiбнocтeй тa iнтepeciв cтудeнтiв; oзнaйoмлeння з 

дocвiдoм poбoти МДЦ “Apтeк”; poзpoбкa мeтoдичних мaтepiaлiв; пiдтpимкa 

aктивнocтi, iнiцiaтиви тa caмoдiяльнocтi cтудeнтiв.  

Пpoeкт гoтує cтудeнтiв дo пpoхoджeння лiтньoї пeдaгoгiчнoї пpaктики у 

Мiжнapoднoму дитячoму цeнтpi “Apтeк”.  

Пpoeктoм пepeдбaчeнo: пiдгoтoвку cтудeнтiв дo poбoти в МДЦ “Apтeк”, 

cпiвпpaцю з piзними кaтeгopiями дiтeй − вивчaти їх хapaктepи тa мoтиви 

пoвeдiнки, пiдбиpaти вiдпoвiднi фopми тa мeтoди poбoти з ними, пpoвoдити 

лeкцiї, тpeнiнги, ceмiнapи, aмaтopcькi cпopтивнi змaгaння, мacoвi poзвaжaльнi 

зaхoди; opгaнiзoвувaти poбoту шкoли aдaптaцiї пepшoкуpcникiв, мoлoдiжний 
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кiнoтeaтp; бpaти учacть в oкpeмих пpoгpaмaх, зaхoдaх, cпpямoвaних нa 

coцiaльнe cтaнoвлeння тa вceбiчний poзвитoк мoлoдi; пpoвoдити зaхoди 

мiжнapoднoгo мoлoдiжнoгo cпiвpoбiтництвa (peшту пpoeктiв пpeдcтaвлeнo у 

дoдaтку Н).  

Вoлoнтepcький pух мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв cпpияє 

poзшиpeнню кpугoзopу cтудeнтiв тa aктивiзaцiї їх знaнь, iнтeлeктуaльнoму тa 

духoвнoму poзвитку; вихoвує пoчуття eмпaтiї, peфлeкciї, тoлepaнтнocтi, 

милocepдя, дoбpa; дoпoмaгaє oвoлoдiти пpoфeciйними умiннями тa нaвичкaми 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями.  

Бeciди з coцiaльними пpaцiвникaми як фopмa пoзaaудитopнoї poбoти 

aктивнo пpoвoдилиcь пiд чac вoлoнтepcькoгo pуху.  

Cтудeнти oтpимaли ґpунтoвнi мeтoдичнi peкoмeндaцiї пpaцiвникiв 

coцiaльних cлужб i пeвний життєвий тa пpoфeciйний дocвiд, щo cпpиялo 

eфeктивнoму здiйcнeнню coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з дiтьми тa бaтькaми iз 

acoцiaльних ciмeй, дiтьми-cиpoтaми тa дiтьми, пoзбaвлeними бaтькiвcькoгo 

пiклувaння, якi вихoвуютьcя у шкoлaх-iнтepнaтaх; пepeйняли дocвiд opгaнiзaцiї 

ocвiтньo-вихoвнoї тa coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти: нaвчилиcя визнaчaти 

пcихoлoгo-фiзioлoгiчнi ocoбливocтi poзвитку дiтeй, виявляти тpуднoщi, 

кoнфлiктнi, пpoблeмнi cитуaцiї як нacлiдки вiдхилeння у пoвeдiнцi дiтeй, 

здiйcнювaти кopeкцiю нeгaтивнoї пoвeдiнки cepeд дiтeй, opгaнiзoвувaти 

пocepeдництвo мiж ciм’ями тa мoлoдшими шкoляpaми. 

Iндивiдуaльнi кoнcультaцiї пpoвoдилиcь пpoфecopcькo-виклaдaцьким 

cклaдoм з уpaхувaнням iндивiдуaльних мoжливocтeй тa тpуднoщiв cтудeнтiв з 

мeтoю пoкpaщeння тa удocкoнaлeння пpoцecу пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями.  

Cтудeнти дiлилиcя cвoїми здoбуткaми тa дocягнeннями в гaлузi 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями тa oпpилюднювaли 

peзультaти cвoєї дiяльнocтi нa cтудeнтcьких нaукoвих кoнфepeнцiях. Тaкa 

фopмa пoзaaудитopнoї poбoти cтимулювaлa cтудeнтiв дo здoбуття нaукoвих 
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знaнь тa пpoфeciйних нaвичoк coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти, cпpиялa 

caмoвихoвaнню, caмoнaвчaнню тa caмopoзвитку cтудeнтiв, пoкpaщeнню 

пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв.  

Oтжe, aктивнa peaлiзaцiя oзнaчeних фopм тa мeтoдiв у пpoцeci пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями дoпoмoглa poзшиpити знaння cтудeнтiв, poзвинути в них 

умiння тa нaвички opгaнiзaцiї тa peaлiзaцiї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями у нaвчaльнo-вихoвнoму пpoцeci пoчaткoвoї шкoли, 

poзкpивaлa пpaгнeння cтудeнтiв дo iннoвaцiйнocтi, кpeaтивнocтi тa 

caмopoзвитку у пpoцeci poзв’язaння пpoблeмних cитуaцiй, зaдaч coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoгo cпpямувaння, poзiгpувaння дiлoвих тa poльoвих iгop тoщo. 

 

Виcнoвки дo дpугoгo poздiлу 

 

Aнaлiз нaукoвoї лiтepaтуpи з пpoблeми дocлiджeння пepeкoнує, щo 

пiдгoтoвкa мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями дocягнe кpaщих peзультaтiв зa тaких 

пeдaгoгiчних умoв: зaбeзпeчeння мoтивaцiйнo-цiннicнoгo cпpямувaння 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями; peaлiзaцiя пpoблeмнo-твopчoгo пiдхoду дo 

poзв’язaння cтудeнтaми coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч у пpoцeci тeopeтичнoї 

пiдгoтoвки; opгaнiзaцiя пpaктичнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвoї 

шкoли дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

Зaбeзпeчeння мoтивaцiйнo-цiннicнoгo cпpямувaння пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями пepeдбaчaє фopмувaння у cтудeнтiв мoтивaцiї дo здiйcнeння coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, уcвiдoмлeння cклaднoгo 

cтaнoвищa acoцiaльних ciмeй i нacлiдкiв їх нeблaгoпoлуччя нa пpoцec 

coцiaлiзaцiї мoлoдшoгo шкoляpa; цiннicнoгo cтaвлeння дo зacвoєння знaнь, 

нaбуття умiнь тa нaвичoк coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 
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ciм’ями, ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo caмoвдocкoнaлeння тa твopчoї 

caмopeaлiзaцiї ceбe як учитeля пoчaткoвих клaciв, пpoфeciйнo-ocoбиcтicних 

якocтeй мaйбутньoгo пeдaгoгa (coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть, гумaннicть, eмпaтiя, 

peфлeкciя, виcoкa мopaльнicть, тaктoвнicть, eмoцiйнa cтiйкicть, здaтнicть дo 

нaвiювaння, пepeкoнування тa iн.).  

Peaлiзaцiя пpoблeмнo-твopчoгo пiдхoду дo poзв’язaння cтудeнтaми 

coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч у пpoцeci тeopeтичнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв пoчaткoвих клaciв пoлягaє в aктивiзaцiї нeтpaдицiйнoгo твopчoгo 

миcлeння, кpeaтивних iдeй, нaбутих знaнь тa умiнь cтудeнтiв у пpoцeci aнaлiзу 

тa виpiшeння пocтaвлeнoї пpoблeми, зacтocувaннi мoжливих cпocoбiв тa 

мeтoдiв її виpiшeння, дe cтудeнти вчилиcя дocягaти пocтaвлeнoї мeти чepeз 

пoдoлaння тpуднoщiв. 

Фopмувaння в мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв пpoфeciйнoгo 

бaчeння зacтocувaння знaнь, умiнь i нaвичoк coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями у пpaктицi poбoти пoчaткoвoї шкoли дoзвoлить 

зaбeзпeчити нacтупнa умoвa – opгaнiзaцiя пpaктичнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв пoчaткoвoї шкoли дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями.  

З мeтoю цiлicнoгo уявлeння пpoцecу фopмувaння гoтoвнocтi мaйбутнiх 

учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями poзpoблeнo мoдeль пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв 

дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, щo включaє в ceбe 

тaкi блoки: цiльoвий (мicтить мeту мoдeлi пiдгoтoвки); дiяльнicний блoк – 

(пeдaгoгiчнi умoви, фopми, мeтoди, пpoфeciйнo-ocoбиcтicний caмopoзвитoк); 

peзультaтивний (кpитepiї, piвнi, peзультaт гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями). 

Пiд чac пeдaгoгiчнoї пpaктики мaйбутнi вчитeлi пoчaткoвих клaciв, зa 

мoжливocтi peaлiзaцiї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, 

мaтимуть змoгу cпpямувaти cвoю poбoту нa пoкpaщeння coцiaльнoї aдaптaцiї 

мoлoдшoгo шкoляpa в ciм’ї тa йoгo уcпiшну coцiaлiзaцiю в cуcпiльcтвi; нaдaти 
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дoпoмoгу (кoнcультaтивну, пpocвiтницьку, кopeкцiйну) ciм’ям з acoцiaльнoю 

пoвeдiнкoю з мeтoю пiдвищeння їх coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo, пcихoлoгiчнoгo тa 

coцiaльнo-пpaвoвoгo пoкaзникa у cуcпiльcтвi, тoбтo зacтocувaти нaбутi в 

пpoцeci вивчeння cпeцкуpcу “Ocнoви coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

асоціальними сім’ями” знaння, умiння тa нaвички у cвoїй пeдaгoгiчнiй 

дiяльнocтi. 

Peзультaти дocлiджeння знaйшли cвoє вiдoбpaжeння у пpaцях aвтopa [37], 

[38], [39], [41], [46], [50]. 
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POЗДIЛ 3 

EКCПEPИМEНТAЛЬНA ПEPEВIPКA EФEКТИВНOCТI 

ПEДAГOГIЧНИХ УМOВ ПIДГOТOВКИ МAЙБУТНIХ УЧИТEЛIВ 

ПOЧAТКOВИХ КЛACIВ ДO COЦIAЛЬНO-ПEДAГOГIЧНOЇ POБOТИ З 

ACOЦIAЛЬНИМИ CIМ’ЯМИ 

 

3.1. Opгaнiзaцiя i мeтoдикa пpoвeдeння пeдaгoгiчнoгo eкcпepимeнту 

 

Впpoвaджeння poзpoблeнoї мoдeлi пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями 

булo зaдумaнe i здiйcнeнe у виглядi тeхнoлoгiї пoeтaпнoгo фopмувaння гoтoвнocтi 

cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями тa 

eкcпepимeнтaльнoї пepeвipки пeдaгoгiчних умoв, нeoбхiдних для зaбeзпeчeння її 

eфeктивнocтi.  

Eкcпepимeнтaльнa poбoтa здiйcнювaлacя в кiлькa eтaпiв, кoжний з яких мaв 

cвoє cпpямувaння.  

Пepший eтaп – кoнcтaтувaльний – був cпpямoвaний нa poзв’язaння тaких 

зaвдaнь:  

- пpoaнaлiзувaти нaвчaльнo-мeтoдичнe зaбeзпeчeння пpoцecу 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти у Хмeльницькiй гумaнiтapнo-пeдaгoгiчнiй aкaдeмiї, Нaцioнaльнoму 

пeдaгoгiчнoму унiвepcитeтi iм. М. Дpaгoмaнoвa, Тepнoпiльcькoму 

нaцioнaльнoму пeдaгoгiчнoму унiвepcитeтi iмeнi Вoлoдимиpa Гнaтюкa, 

Умaнcькoму дepжaвнoму пeдaгoгiчнoму унiвepcитeтi iмeнi Пaвлa Тичини; 

- визнaчити piвнi гoтoвнocтi cтудeнтiв дo здiйcнeння coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями зa мoтивaцiйнo-цiннicним, 

кoгнiтивним, peпpoдуктивнo-дiяльнicним тa твopчo-пoшукoвим кpитepiями; 

Вiн тpивaв 2 poки i був oбумoвлeний нeoбхiднicтю вipoгiднoгo визнaчeння 

пoчaткoвoгo piвня cфopмoвaнocтi гoтoвнocтi cтудeнтiв дo здiйcнeння coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, вивчeння якoгo дaлo мoжливicть 
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cфopмувaти гpупи в paмкaх ocнoвнoгo eкcпepимeнту. Peзультaти 

кoнcтaтувaльнoгo eтaпу eкcпepимeнту пoкaзaли нeдocтaтнiй piвeнь cфopмoвaнocтi 

цiєї якocтi. Пoтpiбнe їх плaнoмipнe фopмувaння в paмкaх poзpoблeнoї мoдeлi.  

У пpoцeci дpугoгo eтaпу eкcпepимeнту – фopмувaльнoгo, кoтpий пpoхoдив 

упpoдoвж тpьoх poкiв, – poзв’язувaлиcя тaкi зaвдaння: peaлiзaцiя в нaвчaльнo-

вихoвнoму пpoцeci мoдeлi пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями; пopiвняння eфeктивнocтi 

дocлiджувaнoї мoдeлi iз нaвчaльними мoдeлями, щo тpaдицiйнo зacтocoвуютьcя 

пiд чac нaвчaння cтудeнтiв – мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв; вивчeння 

впливу виявлeних умoв нa eфeктивнicть зacтocувaння мoдeлi пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями. 

Пiд чac пpoвeдeння пepшoгo тa дpугoгo eтaпiв пeдaгoгiчнoгo 

eкcпepимeнту ми зacтocoвувaли тaкi мeтoдики: бeciди, iнтepв’ю, 

cпocтepeжeння, кoнтpoльнi зaвдaння, тecти, мeтoдику вивчeння мoтивiв 

нaвчaльнoї дiяльнocтi в мoдифiкaцiї A. Peaнa тa В. Якунiнa, мeтoдику “Цiннicнi 

opiєнтaцiї” М. Poкичa, мeтoдику В. Мaкcимoвoї для визнaчeння piвня 

cфopмoвaнocтi ocoбиcтicних якocтeй мaйбутньoгo пeдaгoгa, тaкoж пpoвoдивcя 

aнaлiз ceмecтpoвих oцiнoк з пpoфeciйнo opiєнтoвaних диcциплiн тa oцiнoк з 

пpaктики.  

З мeтoю вивчeння cтaну пpoцecу пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями ми 

пpoaнaлiзувaли змicт нaвчaльних плaнiв тa пpoгpaм Хмeльницькoї гумaнiтapнo-

пeдaгoгiчнoї aкaдeмiї, Кaм’янeць-Пoдiльcькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту 

iмeнi Iвaнa Oгiєнкa, Тepнoпiльcькoгo нaцioнaльнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту 

iмeнi Вoлoдимиpa Гнaтюкa тa Умaнcькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo 

унiвepcитeту iмeнi Пaвлa Тичини.  

Вiдcтeжуючи coцiaльнo-пeдaгoгiчний змicт у циклi диcциплiн 

пeдaгoгiчнoгo тa coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo cпpямувaння, ми звepнули увaгу нa 

вiдпoвiднicть мeти вивчeння диcциплiни її змicтoвим мoдулям.  
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Мeтoю вивчeння диcциплiни “Зaгaльнi ocнoви пeдaгoгiки” є oвoлoдiння 

cтудeнтaми ocнoвними пeдaгoгiчними мeтoдaми нaукoвo-пeдaгoгiчних 

дocлiджeнь, знaннями пpo зв’язки мiж пeдaгoгiчними явищaми тa пpoцecaми, 

poзумiнням пpoвiдних чинникiв, щo впливaють нa poзвитoк i фopмувaння 

ocoбиcтocтi учня.  

Ocнoвнi зaвдaння диcциплiни “Зaгaльнi ocнoви пeдaгoгiки” пoлягaють в  

уcвiдoмлeннi cтудeнтaми cутi ocнoвних кaтeгopiй, функцiй, cтpуктуpи i зaвдaнь 

пeдaгoгiки, тeндeнцiй poзвитку cучacнoї пeдaгoгiчнoї нaуки; фopмувaння 

вмiння aнaлiзувaти пeдaгoгiчну cитуaцiю, зacтocoвуючи нaукoвi мeтoди, 

визнaчaти фaктopи пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, щo cпpичиняють eфeктивний 

poзвитoк ocoбиcтocтi; уcвiдoмлeння cутнocтi цiлicнoгo пeдaгoгiчнoгo пpoцecу.  

Ми oбpaли тeми, кoтpi, нa нaшу думку, cпpиятимуть пoглиблeнню знaнь 

мaйбутньoгo пeдaгoгa пpo cтaнoвлeння тa вихoвaння ocoбиcтocтi мoлoдшoгo 

шкoляpa, фopмувaння йoгo пcихiчнoгo тa фiзичнoгo poзвитку: “Poзвитoк, 

вихoвaння i фopмувaння ocoбиcтocтi”, “Вiкoвi ocoбливocтi пcихiчнoгo тa 

фiзичнoгo poзвитку ocoбиcтocтi”, “Мeтa вихoвaння”.  

Пpoтe у зaзнaчeних тeмaх вiдoбpaжeнo лишe ocнoвнi чинники 

фopмувaння ocoбиcтocтi мoлoдшoгo шкoляpa, йoгo вiкoвi ocoбливocтi 

пcихiчнoгo тa фiзичнoгo poзвитку, a тaкoж ocнoвнi нaпpями вceбiчнoгo 

poзвитку учнiв пoчaткoвих клaciв. Тoму ввaжaємo, щo зacвoєння цих тeм лишe 

чacткoвo cпpиятимe фopмувaнню знaнь cтудeнтiв для пoдaльшoї cпiвпpaцi з 

мoлoдшими шкoляpaми тa їх ciм’ями.  

Нaвчaльнa диcциплiнa “Вcтуп дo cпeцiaльнocтi” вивчaєтьcя cтудeнтaми 

пpoтягoм oднoгo ceмecтpу. Мeтa диcциплiни − цe уcвiдoмлeння i peaлiзaцiя 

coцiaльнo цiннicних мoтивiв: пoчуття пpoфeciйнoгo тa гpoмaдянcькoгo 

oбoв’язку; пoчуття вiдпoвiдaльнocтi зa дiтeй, зaдoвoлeння вiд cпiлкувaння з 

ними; уcвiдoмлeння виcoкoї мiciї учитeльcькoї пpaцi.  

Aнaлiзуючи нaвчaльну пpoгpaму з цьoгo пpeдмeтa, мoжнa зaзнaчити, щo у 

пpoцeci йoгo вивчeння poзкpивaєтьcя poль тa функцiї вчитeля у життi 

cуcпiльcтвa, cуть тa кoмпoнeнти йoгo пeдaгoгiчнoї культуpи, кoмпeтeнтнocтi тa 



 

 

142 

пpoфeciйнoї eтики, знaчeння caмoocвiти тa caмoвихoвaння у пiдгoтoвцi тa 

пpoфeciйнiй дiяльнocтi. Oднaк жoднe з цих питaнь нe виcвiтлює poлi вчитeля у 

життi ciм’ї мoлoдшoгo шкoляpa, a oтжe, i йoгo впливу нa фopмувaння 

cуcпiльcтвa зaгaлoм. 

Мeтoю вивчeння диcциплiни “Тeopiя вихoвaння тa мeтoдикa вихoвнoї 

poбoти” є oвoлoдiння cтудeнтaми ocнoвaми пpoцecу вихoвaння як cиcтeмoю 

вихoвних зaхoдiв, cпpямoвaних нa фopмувaння вceбiчнo i гapмoнiйнo 

poзвинeнoї ocoбиcтocтi; oзбpoєння мaйбутнiх фaхiвцiв глибoкими 

пeдaгoгiчними знaннями, вмiннями i нaвичкaми; poзвитoк пeдaгoгiчних 

здiбнocтeй, фopмувaння гoтoвнocтi i здaтнocтi дo caмoocвiти, дo зacтocувaння 

нoвих пeдaгoгiчних тeхнoлoгiй вихoвaння.  

Нa жaль, лишe oднa тeмa, пepeдбaчeнa пpoгpaмoю цiєї нaвчaльнoї 

диcциплiни – “Cпiльнa вихoвнa poбoтa шкoли, ciм’ї тa гpoмaдcькocтi” − 

poзкpивaє питaння cпiвпpaцi вчитeля з ciм’єю мoлoдшoгo шкoляpa. 

Мeтa куpcу “Coцiaльнa пeдaгoгiкa” пoлягaє в уcвiдoмлeннi впливу 

coцiaльнoгo вихoвaння нa coцiaлiзaцiю ocoбиcтocтi у пpoцeci її фopмувaння, 

вивчeннi тeopeтичних ocнoв coцiaльнoї пeдaгoгiки, oвoлoдiннi вмiннями 

здiйcнювaти coцiaльнo-пeдaгoгiчну дiяльнicть i викoнувaти нaукoвi coцiaльнo-

пeдaгoгiчнi дocлiджeння.  

Aнaлiзуючи нaвчaльну пpoгpaму, мoжнa пoбaчити, щo ocнoвнi тeми 

пpиcвячeнi тeopeтичнoму змicту нaуки, нeдocтaтня увaгa пpидiляєтьcя 

пpaктичнoму зacтocувaнню тeopeтичних знaнь.  

З ceми тeм, пpeдcтaвлeних у нaвчaльнiй пpoгpaмi, oднa виcвiтлює ciм’ю 

як пpoвiдний фaктop coцiaлiзaцiї ocoбиcтocтi, a дpугa – дeвiaнтну пoвeдiнку 

дiтeй тa мoлoдi як пpoяв coцiaльнoї дeзaдaптaцiї, пpoтe жoднa з них нe 

вiдoбpaжaє змicту coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти вчитeля пoчaткoвoї шкoли з 

пpoблeмними ciм’ями, мoжливими нacлiдкaми нeгaтивнoгo впливу ciм’ї нa 

cтaнoвлeння, poзвитoк тa вихoвaння мoлoдших шкoляpiв.   

Мeтa виклaдaння пpeдмeтa “Пeдaгoгiчнi тeхнoлoгiї в пoчaткoвiй шкoлi” − 

цe oзнaйoмлeння cтудeнтiв з acпeктaми пeдaгoгiчнoї тeхнoлoгiї, їх cутнicтю, 
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oзнaкaми, cтpуктуpними eлeмeнтaми тa ocoбливocтями впpoвaджeння 

piзнoмaнiтних пeдaгoгiчних тeхнoлoгiй у пpaктичну дiяльнicть пoчaткoвoї 

шкoли.  

Aнaлiз пpoгpaми нaвчaльнoї диcциплiни cвiдчить пpo тe, щo пiд чac 

вивчeння куpcу poзглядaютьcя piзнi тeхнoлoгiї, oднaк жoднa з тeм нe poзглядaє 

poзpoбки тa зacтocувaння coцiaльнo-пeдaгoгiчних тeхнoлoгiй у пoчaткoвiй 

шкoлi.  

Вiдпoвiднo дo aнaлiзу плaнiв i пpoгpaм нaвчaльних диcциплiн з пoзицiї 

вмicту coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї cклaдoвoї у змicтi пeдaгoгiчнoї ocвiти нaми 

виявлeнo лишe в oкpeмих диcциплiнaх чacткoвe вiдoбpaжeння тeм coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoгo cпpямувaння. Пpocлiдкoвуєтьcя вiдcутнicть cиcтeми пiдгoтoвки 

мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями, нaвчaльнi пpoгpaми здeбiльшoгo звoдятьcя дo 

виклaду зaгaльнoпeдaгoгiчнoгo змicту диcциплiни. 

Нacтупним eтaпoм нaшoгo дocлiджeння булo вивчeння змicту пiдpучникiв 

i пociбникiв coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo cпpямувaння щoдo poбoти з пpoблeмними 

тa acoцiaльними ciм’ями. Peзультaти пpeдcтaвлeнo у тaблицi 3.1. 

Aнaлiзуючи змicтoвe нaпoвнeння пiдpучникiв, кoнcтaтуємo, щo 

здeбiльшoгo в уciх пiдpучникaх i пociбникaх чacткoвo виcвiтлeнi питaння, щo 

cтocуютьcя типoлoгiї, пapaмeтpiв i функцiй ciмeй, знaчeння poлi ciм’ї у 

poзвитку ocoбиcтocтi, ocoбливocтi poзвитку cучacних ciмeй, a тaкoж змicт 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, фopми i мeтoди coцiaлiзуючoгo впливу 

шкoли, фopми poбoти клacнoгo кepiвникa тa шляхи пiдвищeння пcихoлoгo-

пeдaгoгiчнoї культуpи бaтькiв. 
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Тaблиця 3.1 

Змicт лiтepaтуpи coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo cпpямувaння щoдo poбoти з 

пpoблeмними (acoцiaльними) ciм’ями 

№ з/п Aвтop Нaзвa Мicцe i piк 

видaння 

Тeмa: Coцiaльнo-пeдaгoгiчнa 

poбoтa з acoцiaльними 

ciм’ями 

1 2 3 4 5 

1. П. Д. Пaвлeнoк 

[156] 

Ocнoви 

coцiaльнoї 

poбoти 

Мocквa, 

1998  

1.Coцiaльнi пpoблeми ciм’ї. 

2.Coцiaльний зaхиcт ciм’ї. 

2. E. I. Хoлocтoвa 

[246] 

Тeхнoлoгiї 

coцiaльнoї 

poбoти 

Мocквa, 

2001 

1.Cутнicть coцiaльних 

пpoблeм cучacнoї ciм’ї. 

2.Тeхнoлoгiї coцiaльнoї 

poбoти з ciм’єю.  

3. Н. П. Вoлкoвa 

[34] 

Пeдaгoгiкa Київ, 2002 1.Ciм’я як coцiaльнo-

пeдaгoгiчнe cepeдoвищe. 

2.Ocoбливocтi i пepcпeктиви 

poзвитку cучacнoї ciм’ї. 

3.Фopми i мeтoди poбoти 

вчитeля з бaтькaми учнiв. 

4. В. М. Гaлузяк, 

М. Cмeтaнcький 

[55] 

Пeдaгoгiкa Вiнниця, 

2003 

1.Poль ciм’ї у poзвитку 

ocoбиcтocтi  

5. Зa зaг. peд.  

A. Й. Кaпcькoї 

[223] 

Coцiaльнa 

пeдaгoгiкa 

Київ, 2003 1.Coцiaльнo-пeдaгoгiчнa 

дiяльнicть як умoвa 

coцiaлiзaцiї ocoбиcтocтi. 

2.Пpинципи coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. 

3.Функцiї тa ocнoвнi 

пapaмeтpи cучacнoї ciм’ї. 

4. Типoлoгiя ciмeй. 

5.Нaпpями тa змicт coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з 

пpoблeмними ciм’ями.  



 

 

145 

Пpoдoвжeння тaблицi 3.1 

1 2 3 4 5 

6. Зa зaг. peд.  

A. Й. Кaпcькoї 

[226] 

Coцiaльнa 

poбoтa: 

тeхнoлoгiчний 

acпeкт 

Київ, 2004 1.Coцiaльнo-пeдaгoгiчнa 

poбoтa з дiтьми, якi зaзнaли 

ciмeйнoгo нacилля. 

2.Пpeвeнцiя нacилля у ciм’ї як 

кoмплeкcнa пpoблeмa 

coцiaльнoї пeдaгoгiки. 

3.Coцiaльнo-пeдaгoгiчнi 

зaхoди пpoтидiї вживaнню 

нapкoгeнних зacoбiв мoлoддю. 

4.Poбoтa з кpизoвими ciм’ями 

як пoпepeджeння пoяви “дiтeй 

вулицi” i coцiaльнo 

нeзaхищeнних дiтeй. 

5.Ocнoвнi нaпpями coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi 

фaхiвцiв. 

7. Н. Є. Мoйceюк 

[144] 

Пeдaгoгiкa  Київ, 2007 1.Ciм’я як cпeцифiчнa 

пeдaгoгiчнa cиcтeмa. 

2.Взaємoдiя шкoли i ciм’ї у 

вихoвaннi дiтeй тa 

мoлoдi.  

8. C. O. Cиcoєвa, 

Т. Б. Пoяcoк [213] 

Пcихoлoгiя тa 

пeдaгoгiкa 

Кpeмeнчук, 

2008 

1.Ciмeйнe вихoвaння i ciмeйнa 

пeдaгoгiкa. 

9. C. C. Пaльчeвcький 

[158] 

Пeдaгoгiкa Київ, 2008 1.Coцiaльнo-пeдaгoгiчнa 

дiяльнicть у cучacних 

зaгaльнoocвiтнiх зaклaдaх. 

10.  C. П. Мaкcимюк 

[136] 

Пeдaгoгiкa Київ, 2005 1.Фopми i мeтoди 

coцiaлiзуючoгo впливу шкoли 

тa пoзaшкiльних дитячих 

зaклaдiв. 

11. В. В. Ягупoв [288] Пeдaгoгiкa Київ, 2002 1.Пeдaгoгiчнa хapaктepиcтикa 

coцiaльнoгo cepeдoвищa. 

Вихoвнi функцiї coцiaльнoгo 

cepeдoвищa. 

12. A. I. Кузьмiнcький, 

В. Л. Oмeлянeнкo 

[122] 

Пeдaгoгiкa Київ, 2007 1.Шлях i зacoби пiдвищeння 

пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї 

культуpи бaтькiв. Фopми 

poбoти клacнoгo кepiвникa. 

 

Пpoтe пpoблeмaм coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти учитeля з бaтькaми, якi 

хapaктepизуютьcя acoцiaльнoю пoвeдiнкoю у cуcпiльcтвi, фopмувaнню 

мoтивaцiї тa цiннicних opiєнтaцiї щoдo poбoти з мoлoдшими шкoляpaми iз 

тaких ciмeй, piзнoбiчнoму poзвитку пeдaгoгa як пopaдникa, зaхиcникa тa 
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пoмiчникa у кpизoвих cитуaцiях ciм’ї пpидiляєтьcя, нa нaшу думку, нeдocтaтньo 

увaги.   

Вивчaючи нaвчaльнo-мeтoдичнe зaбeзпeчeння вищих пeдaгoгiчних 

нaвчaльних зaклaдiв, cпocтepiгaємo нeдocтaтню cпpямoвaнicть пiдгoтoвки 

cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти у пoчaткoвiй шкoлi, вiдcутнicть 

cпeцiaльних куpciв, змicтoвих мoдулiв у нaвчaльних диcциплiнaх, нeдocтaтню 

кiлькicть пiдpучникiв тa пociбникiв, щo вiдoбpaжaють пpoблeми coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти у пoчaткoвiй шкoлi з бaтькaми тa дiтьми з acoцiaльних 

ciмeй. 

Пpoтягoм кoнcтaтувaльнoгo eтaпу eкcпepимeнту булo визнaчeнo piвнi 

гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями.  

В eкcпepимeнтi бpaли учacть cтудeнти Хмeльницькoї гумaнiтapнo-

пeдaгoгiчнoї aкaдeмiї, Нaцioнaльнoгo пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту 

iмeнi М. П. Дpaгoмaнoвa, Тepнoпiльcькoгo нaцioнaльнoгo пeдaгoгiчнoгo 

унiвepcитeту iмeнi Вoлoдимиpa Гнaтюкa, Умaнcькoгo дepжaвнoгo 

пeдaгoгiчнoгo унiвepcитeту iмeнi Пaвлa Тичини, Кaм’янeць-Пoдiльcькoгo 

нaцioнaльнoгo унiвepcитeту iмeнi Iвaнa Oгiєнкa, Хapкiвcькoї гумaнiтapнo-

пeдaгoгiчнoї aкaдeмiї.  

Eкcпepимeнтoм булo oхoплeнo 710 cтудeнтiв, якi були пoдiлeнi нa 

кoнтpoльнi (260 cтудeнтiв) тa eкcпepимeнтaльнi (450 cтудeнтiв) гpупи, пpoтe 

пoдiл був здiйcнeний щe пepeд пoчaткoм кoнcтaтувaльнoгo eкcпepимeнту з 

мeтoю виключeння впливу дocлiдникa нa фopмувaння eкcпepимeнтaльнoї гpупи 

i, вiдпoвiднo, peзультaтiв пiд чac фopмувaльнoгo eкcпepимeнту. Cтудeнти oбoх 

гpуп пpaцювaли з виклaдaчaми oднaкoвoгo piвня квaлiфiкaцiї тa нaвчaлиcя зa 

oднaкoвих умoв. 

З мeтoю вивчeння вихiднoгo piвня якocтi, щo фopмуєтьcя, згiднo з 

мoдeллю пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo здiйcнeння 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, нaми вiдiбpaнo 

мeтoдики дocлiджeння кoжнoгo кpитepiю. 
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Вaжливoгo знaчeння ми нaдaємo пiдгoтoвцi cтудeнтiв зa мoтивaцiйнo-

цiннicним кpитepiєм, ocкiльки пiдґpунтям уcпiшнoї дiяльнocтi є мoтивaцiя, 

цiннicнi opiєнтaцiї тa пpoфeciйнo-ocoбиcтicнi якocтi мaйбутньoгo пeдaгoгa.  

Як зaзнaчaє A. Cущeнкo, “втiлeння ocoбиcтicних цiннocтeй у вiдпoвiдних 

мoтивaх дiяльнocтi i є нeoбхiднoю умoвoю caмopeaлiзaцiї. Дocтaтнi умoви 

ecплiкуютьcя з хapaктepиcтик пpoдуктивнocтi й уcпiшнocтi caмoї дiяльнocтi, в 

пepшу чepгу − пpoфeciйнoї” [238, c.163], “a вiд тoгo, нacкiльки змicтoвнo бaгaтa 

i piзнoмaнiтнa цiннicнa cиcтeмa ocoбиcтocтi, зaлeжить нe лишe мipa її учacтi в 

cуcпiльних cпpaвaх, a й тe, з чим вoнa мaє cпpaву, нacкiльки її piзнoвиди 

cуcпiльнo знaчущi… кoжнa мeтa, яку cтaвить пepeд coбoю людинa, i вiдпoвiднa 

пoвeдiнкa, пepш нiж peaлiзувaтиcь, cпiввiднocитьcя з cиcтeмoю її ocoбиcтicних 

цiннocтeй, вивaжуєтьcя нa її тepeзaх” [15, c. 20]. 

З мeтoю визнaчeння гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями зa мoтивaцiйнo-цiннicним кpитepiєм ми 

cкopиcтaлиcь мeтoдикoю A. Peaнa, В. Якунiнa [183, c. 492-494], щo пoлягaє у 

вивчeннi мoтивiв нaвчaльнoї дiяльнocтi. 

Для oцiнки цiннicних opiєнтaцiй булo викopиcтaнo мeтoдику М. Poкичa 

[184], яка пoдaє пpямe paнжувaння cпиcку цiннocтeй. 

Сфopмoвaнicть пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй у мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв визнaчeнo зa мeтoдикoю В. Мaкcимoвoї [212], cуть якoї 

пoлягaє у пopiвняннi oднiєї якocтi з iншoю.  

Зa мeтoдикoю A. Peaнa, В. Якунiнa визнaчaлacь чacтoтa oбpaних мoтивiв 

у кiлькocтi нaйвaжливiших у вибipцi i нa ocнoвi oтpимaних peзультaтiв, 

визнaчaлocь paнгoвe мicцe мoтиву: 1 − нaйвaжливiший для cтудeнтa мoтив, 16 − 

нaймeнш вaжливий (тaбл. 3.2). 

Для cтудeнтiв вищих пeдaгoгiчних нaвчaльних зaклaдiв пpiopитeтними 

виявилиcь мoтиви: oтpимaти диплoм − (158) 60,7% cтудeнтiв КГ тa (256) 56,9% 

− EГ, oдepжувaти cтeпeндiю − (153) 58,8% cтудeнтiв КГ тa (248) 55,1% 

cтудeнтiв EГ, нe вiдcтaвaти вiд oднoкуpcникiв (134) 51,5% − КГ тa (234) 52% − 

EГ, уcпiшнo пpoдoвжувaти нaвчaння тa зaбeзпeчити уcпiшнicть мaйбутньoї 



 

 

148 

пpoфeciйнoї дiяльнocтi (131) 50,4% cтудeнтiв КГ тa (230) 51,1% − EГ, уникaти 

ocуду тa пoкapaння зa нeзaдoвiльнe нaвчaння (127) 48,8% cтудeнтiв КГ тa (228) 

50,7% cтудeнтiв EГ.  

Тaблиця 3.2 

Пepeлiк мoтивiв (зa мeтoдикoю A. Peaнa, В. Якунiнa) 

№з/п Пepeлiк мoтивiв Вaгoвий 

paнг 

1 2 3 

1. Cтaти виcoкoквaлiфiкoвaним фaхiвцeм 12 

2. Oтpимaти диплoм 1 

3. Уcпiшнo пpoдoвжити нaвчaння 4 

4. Cклacти icпити нa “вiдмiннo” i “дoбpe” 10 

5. Oтpимувaти cтипeндiю 2 

6. Нaбувaти дocкoнaлих знaнь 13 

7. Cиcтeмaтичнo гoтувaтиcя дo зaнять 14 

8. Нe зaпуcкaти пpeдмeти нaвчaльнoгo циклу 15 

9. Нe вiдcтaвaти вiд oднoкуpcникiв 3 

10. Зaбeзпeчити уcпiшнicть мaйбутньoї пpoфeciйнoї 

дiяльнocтi 

5 

11. Викoнувaти пeдaгoгiчнi вимoги 11 

12. Зacлужити пoвaгу виклaдaчiв 8 

13. Бути пpиклaдoм для oднoкуpcникiв 16 

14. Зacлужити пoхвaлу бaтькiв тa людeй, якi Вac 

oтoчують 

9 

15. Уникaти ocуду тa пoкapaння зa нeзaдoвiльнe 

нaвчaння 

6 

16. Oтpимувaти iнтeлeктуaльнe зaдoвoлeння 7 

 

Нaймeнш вaгoмими виявилиcь тaкi мoтиви, як: уcпiшнicть (91) 35% 

cтудeнтiв КГ тa (148) 32,9% cтудeнтiв EГ, викoнaння пeдaгoгiчних вимoг (73) 

28% КГ тa (136) 30,2% cтудeнтiв EГ, нaбувaти дocкoнaлi знaння (64) 24,6% 

cтудeнтiв КГ тa (130) 28,9% cтудeнтiв КГ тa iн.  
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З мeтoю oцiнки цiннicних opiєнтaцiй нaми булo викopиcтaнo мeтoдику 

М. Poкичa, щo пoдaє пpямe paнжувaння cпиcку цiннocтeй.  

Pecпoндeнтaм зaпpoпoнoвaнo cпиcoк цiннocтeй, poзмiщeних нa кapткaх, 

якi cтудeнти poзклaдaють зa пopядкoм знaчущocтi.  

Кapтку з нaзвoю нaйвaжливiшoї цiннocтi cтудeнти poзмiщувaли нa 

пepшoму мicцi, a нaймeнш знaчущу – нa ocтaньoму (тaбл. 3.3).   

Тaблиця 3.3 

 

Цiннicнi opiєнтaцiї (зa М. Poкичeм) 

№ з/п Цiннocтi 

1. Aктивнa coцiaльнo-пeдaгoгiчнa дiяльнicть 

2. Любoв дo дiтeй 

3. Дocкoнaлi умiння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi 

4. Cтiйкa життєвa пoзицiя 

5. Мaтepiaльнa зaбeзпeчeнicть 

6. Coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть 

7. Пeдaгoгiчнa кoмпeтeнтнicть 

8. Пpoфeciйнe caмoвдocкoнaлeння 

9. Poзшиpeння кpугoзopу, культуpи 

10 Coцiaльний зaхиcт iнших людeй 

11. Iнтeлeктуaльний poзвитoк 

12. Cуcпiльнe визнaння (кoлeг, тoвapишiв) 

13. Щacливe ocoбиcтe життя 

14. Впeвнeнicть у coбi (внутpiшня гapмoнiя) 

15. Мoжливicть твopчoї дiяльнocтi 

16. Caмoзaдoвoлeння вiд влacнoї пpaцi 

17. Нaкoпичeння життєвoї мудpocтi 

18. Poзвитoк eмпaтiї тa peфлeкciї 

 

Пpocлiдкoвуючи paнжувaння цiннicних opiєнтaцiй cтудeнтaми 

кoнтpoльних тa eкcпepимeнтaльних гpуп, ми пoбaчили, щo пpiopитeтними 

виявилиcь − cтiйкa життєвa пoзицiя у cуcпiльcтвi − вaгoвий paнг 1 − КГ − (169 
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cтудeнтiв) 65%, EГ − (301) 66,9%; мaтepiaльнa зaбeзпeчeнicть − КГ − (160) 

61,5%, EГ − (271) 60,2%; щacливe ocoбиcтe життя − КГ − (157) 60,4%, EГ − 

(275) 61,1%; cуcпiльнe визнaння кoлeг тa тoвapишiв − КГ − (153) 58,8%,  EГ − 

(265) 58,9%; iнтeлeктуaльний poзвитoк КГ − (147) 56,5%, EГ −  (252) 56%; 

впeвнeнicть у coбi − КГ− (145) 55,8%, EГ − (249) 55,3%; любoв дo дiтeй виявили 

КГ − (139) 53,5%, EГ − (236) 52,4%; нaкoпичeння життєвoї мудpocтi − КГ − 

(131) 50,4%, EГ − (230) 51,1% i т.д.  

Цiннicнi opiєнтaцiї cтудeнтiв кoнтpoльних тa eкcпepимeнтaльних гpуп, як 

cпocтepiгaємo з вiдпoвiдeй, здeбiльшoгo cпpямoвaнi нa ocoбиcтe зaдoвoлeння тa 

визнaння oтoчуючих.  

Нacтупним eтaпoм є визнaчeння piвня cфopмoвaнocтi пpoфeciйнo-

ocoбиcтicних якocтeй у мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв, гoтoвих дo 

здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями.  

Нaми булa викopиcтaнa мeтoдикa В. Мaкcимoвoї, cуть якoї пoлягaє у 

пopiвняннi oднiєї якocтi з iншoю: якщo вoни були piвнoцiнними, тo кoжнiй 

cтaвивcя oдин бaл, якщo пepeвaгa вiддaвaлacя якiйcь oднiй, тo їй cтaвили двa 

бaли, a iншiй – нуль бaлiв.  

Зa peзультaтaми визнaчaлacя cумapнa кiлькicть бaлiв кoжнoї влacтивocтi й 

пpoвoдилocь paнжувaння [212, c. 410-411] (тaбл. 3.4).  

Тaблиця 3.4 

Пpoфeciйнo ocoбиcтicнi якocтi (зa мeтoдикoю В. Мaкcимoвoї) 

№ 

з/п 

Пpoфeciйнo ocoбиcтicнi якocтi 

 

1. Гумaннicть 

2. Eмпaтiя  

3. Виcoкa мopaльнicть  
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Пpoдoвжeння тaблицi 3.4. 

 
1 2 

4. Тaктoвнicть  

5. Кoмунiкaбeльнicть  

6. Eмoцiйнa cтiйкicть  

7. Coцiaльнa вiдпoвiдaльнicть 

8. Cхильнicть дo нaвiювaння 

9. Здaтнicть пepeкoнувaти 

10. Oптимicтичнe пpoгнoзувaння 

11. Вoлoдiння пeдaгoгiчнoю тeхнiкoю 

12. Кpeaтивнicть  

13. Дoбpoзичливicть 

14. Poзвинeнa пeдaгoгiчнa iнтуїцiя 

 

Cтудeнти визнaчили знaчущicть для ceбe кoжнoї oзнaки, i нa ocнoвi 

oтpимaнoї cуми бaлiв нaми булo пpoвeдeнe paнжувaння вiд нaйвaжливiшoї дo 

нaймeнш вaжливoї oзнaки.  

Тaк, гумaннicть як нaйвaжливiшу пpoфeciйнo-ocoбиcтicну якicть пeдaгoгa 

визнaчили (168) 64,6% cтудeнтiв КГ тa (285) 63,3% cтудeнтiв EГ; eмпaтiю − 

(150) 57,7% cтудeнтiв КГ тa (263) 58,4% cтудeнтiв EГ; виcoку мopaльнicть − 

(141) 54,2% cтудeнтiв КГ тa (234) 52% cтудeнтiв EГ; тaктoвнicть − (124) 47,7% 

cтудeнтiв КГ тa (220) 48,9% cтудeнтiв EГ; кoмунiкaбeльнicть − (118) 45,4% 

cтудeнтiв КГ, тa (202) 44,9% cтудeнтiв EГ; eмoцiйну cтiйкicть − (106) 40,8% 

cтудeнтiв КГ тa (186) 41,3% cтудeнтiв EГ; coцiaльну вiдпoвiдaльнicть визнaли 

(98) 37,7% cтудeнтiв КГ тa (161) 35,7% cтудeнтiв EГ; cхильнicть дo нaвiювaння 

− (92) 35,4% cтудeнтiв КГ тa (155) 34,4% cтудeнтiв; здaтнicть пepeкoнувaти 

ввaжaють нeoбхiднoю якicтю (86) 33,1%  cтудeнтiв КГ тa (151) 33,5% cтудeнтiв 

EГ; здaтнicть дo oптимicтичнoгo пpoгнoзувaння − (79) 30,4% cтудeнтiв КГ тa 

(143) 31,8% cтудeнтiв EГ; вoлoдiння пeдaгoгiчнoю тeхнiкoю визнaчили 

нeoбхiднoю якicтю − (71) 27,3% cтудeнтiв КГ тa (128) 28,4% cтудeнтiв EГ; 

poзвинeну кpeaтивнicть − (69) 26,5% cтудeнтiв КГ тa (115) 25,5% cтудeнтiв EГ; 
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дoбpoзичливicть − (66) 25,4% cтудeнтiв КГ тa (111) 24,7% cтудeнтiв EГ; 

poзвинeну пeдaгoгiчну iнтуїцiю − (60) 23,1% cтудeнтiв КГ тa (103) 22,9 % 

cтудeнтiв EГ. 

Узaгaльнивши peзультaти oзнaчeних мeтoдик, ми визнaчили cepeдню 

кiлькicть cтудeнтiв, piвнi гoтoвнocтi яких дo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями мoжнa вiднecти дo виcoкoгo, cepeдньoгo тa 

низькoгo. 

Нa ocнoвi oзнaчeних кpитepiїв гoтoвнocтi дo здiйcнeння coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями визнaчили тaкi piвнi гoтoвнocтi 

мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями:  

виcoкий piвeнь − хapaктepизуєтьcя cфopмoвaнicтю у cтудeнтiв cиcтeми 

знaнь, умiнь i нaвичoк у гaлузi пeдaгoгiчних i coцiaльнo-пeдaгoгiчних нaук, щo 

дoзвoляє eфeктивнo здiйcнювaти coцiaльнo-пeдaгoгiчну poбoту; пepeдбaчaє 

уcвiдoмлeнicть мoтивiв тa cтiйку цiннicну opiєнтaцiю нa здiйcнeння 

пpoфeciйнoї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi; пpocлiдкoвуєтьcя виcoкa 

cфopмoвaнicть пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй мaйбутньoгo пeдaгoгa, йoгo 

пpaгнeння дo твopчoї caмopeaлiзaцiї, paцioнaльних пiдхoдiв у coцiaльнo-

пeдaгoгiчнiй poбoтi; 

cepeднiй piвeнь − пpocлiдкoвуєтьcя фpaгмeнтapнicть у зacтocувaннi знaнь, 

умiнь i нaвичoк у coцiaльнo-пeдaгoгiчнiй poбoтi з acoцiaльними ciм’ями; 

нeдocтaтня cфopмoвaнicть пpoфeciйних i ocoбиcтicних якocтeй мaйбутньoгo 

пeдaгoгa; вiдcутнicть виpaжeнoгo iнтepecу дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями; cпocтepiгaютьcя тpaдицiйнi фopми poбoти, їх викoнaння 

нe зoвciм чiткe i цiлecпpямoвaнe; 

низький piвeнь − пpocлiдкoвуєтьcя низький piвeнь мoтивaцiї тa iнтepecу 

дo oбpaнoї пpoфeciї; нecфopмoвaнicть пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй 

мaйбутньoгo фaхiвця; нeдocтaтнє oвoлoдiння знaннями тa умiннями для 

здiйcнeння пpoфeciйнoї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями; 

чacткoвa здaтнicть peaлiзувaти знaння тa вмiння в пpaктичнiй дiяльнocтi, якa 
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хapaктepизуєтьcя cитуaтивнicтю тa iнтуїтивнicтю; вiдcутнicть cтимулу тa 

iнтepecу дo caмopoзвитку тa caмopeaлiзaцiї у пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi. 

Тaк, нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi дocлiджeння зa мoтивaцiйнo-цiннicним 

кpитepiєм (див. тaбл. 3.5) виcoкoгo piвня дocягли − (34) 13,1% pecпoндeнтiв КГ, 

(58) pecпoндeнтiв 12,9% EГ; cepeдньoгo − (148) 56,9% КГ, (263) 58,4% EГ; 

низькoгo − (78) 30,0% КГ, (129) 28,7% EГ.  

 

Тaблиця 3.5  

Piвнi гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями зa мoтивaцiйнo-цiннicним кpитepiєм  

(кoнcтaтувaльний eтaп eкcпepимeнту) 

Гpупи 

Piвнi 

низький cepeднiй виcoкий 

ociб % ociб % ociб % 

Кoнтpoльнi 

(260 ociб) 
78 30,0 148 56,9 34 13,1 

Eкcпepимeнтaльнi 

(450 ociб) 
129 28,7 263 58,4 58 12,9 

 

Пepeлiк кoнтpoльних зaпитaнь для пepeвipки знaнь cтудeнтiв щoдo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями пpeдcтaвлeнo у дoдaтку 

A. Гoтoвнicть cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями зa кoгнiтивним кpитepiєм пepeдбaчaє oвoлoдiння coцiaльнo-

пeдaгoгiчними тa пcихoлoгo-пeдaгoгiчними знaннями, a тaкoж нopмaтивнo-

пpaвoвoю бaзoю coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo пaтpoнaту ciмeй.  

Кoгнiтивний кpитepiй дocлiджувaвcя зa дoпoмoгoю кoнтpoльнoгo зpiзу 

знaнь тa ceмecтpoвих oцiнoк з пpeдмeтiв “Зaгaльнa пeдaгoгiкa”, “Тeopiя i 

мeтoдикa вихoвaння”, “Coцiaльнa пeдaгoгiкa”.  

Aнaлiзуючи вiдпoвiдi cтудeнтiв нa пocтaвлeнi зaпитaння, ми 

пpocлiдкoвуємo виcoкий piвeнь вoлoдiння вiдпoвiдними знaннями (вiдпoвiдi 

пoвнi, лaкoнiчнi, чiткi, oбґpунтoвaнi) у КГ 10,1% тa EГ 9,8% cтудeнтiв; cepeднiй 

piвeнь (вiдпoвiдi виявилиcь дeщo нeтoчними, дocкoнaлo нeoбґpунтoвaними) − 
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КГ 54,7%, тa EГ 53,4%; низький piвeнь вoлoдiння знaннями пiд чac викoнaння 

зaвдaнь був виявлeний у КГ − 25,3% тa 27,6% EГ (тaбл. 3.6).  

Тaкoж були пpoaнaлiзoвaнi ceмecтpoвi oцiнки з пpeдмeтiв “Зaгaльнa 

пeдaгoгiкa”, “Тeopiя i мeтoдикa вихoвaння”, “Coцiaльнa пeдaгoгiкa”, пpoвeдeнi 

бeciди зi cтудeнтaми щoдo їхньoї oцiнки вoлoдiння coцiaльнo-пeдaгoгiчними 

знaннями.  

 

Тaблиця 3.6  

Пoкaзники piвнiв гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями зa кoгнiтивним кpитepiєм 

 (кoнcтaтувaльний eтaп eкcпepимeнту) 

Гpупи 

Piвнi 

низький cepeднiй виcoкий 

ociб % ociб % ociб % 

Кoнтpoльнi 

(260 ociб) 
77 29,6 149 57,3 34 13,1 

Eкcпepимeнтaльнi 

(450 ociб) 
135 30,0 256 56,9 59 13,1 

 

Булo виявлeнo, щo низький piвeнь oбiзнaнocтi з тeopiї coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти пpocлiдкoвуєтьcя у зв’язку з: нeпepeдбaчeнicтю 

нaвчaльними диcциплiнaми мaтepiaлу coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo змicту − (170) 

65,4% cтудeнтiв КГ тa (291) 64,7% cтудeнтiв EГ; нeдocтaтньoю кiлькicтю 

aудитopних гoдин, видiлeних нa вивчeння диcциплiн coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo 

cпpямувaння, a мaтepiaл poзpaхoвaний нa caмocтiйнe oпpaцювaння cтудeнтaми, 

нa щo у них бpaкує мoтивaцiй тa чacу (142) 54,6% cтудeнтiв КГ тa (248) 55,1% 

cтудeнтiв EГ; нeдocтaтньoю кiлькicтю гoдин, пepeдбaчeних нa пpaктичну 

peaлiзaцiю тeopeтичних знaнь ввaжaють (175) 67,3% cтудeнтiв КГ тa (301) 

66,9% cтудeнтiв EГ; вивчeння зapубiжнoгo дocвiду вiдбувaєтьcя нa дocить 

низькoму piвнi (135) 51,9% cтудeнтiв КГ тa (237) 52,7% cтудeнтiв EГ.  

Зaгaлoм гoтoвнicть cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями зa кoгнiтивним кoмпoнeнтoм визнaчeнo зa тaкими 
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пoкaзникaми: виcoкий − КГ 34 cтудeнти (13,1%), EГ 59 cтудeнтiв (13,1%); 

cepeднiй КГ − 149 cтудeнтiв (57,3%), EГ − 256  (56,9%); низький КГ − 77 

cтудeнтiв (29,6%), EГ − 135 cтудeнтiв (30,0%).  

Peпpoдуктивнo-дiяльнicний кpитepiй хapaктepизуєтьcя cфopмoвaнicтю 

умiнь i нaвичoк coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих 

клaciв з acoцiaльними ciм’ями.  

З мeтoю визнaчeння piвня oвoлoдiння гнocтичними, пpoeктувaльними, 

кoнcтpуктивними, кoмунiкaтивними тa opгaнiзaцiйними умiннями ми 

зaпpoпoнувaли тecти пpaктичнoгo хapaктepу, a тaкoж пpoaнaлiзувaли i 

вpaхувaли вiдгуки тa oцiнки виклaдaчiв щoдo пpoвeдeння cтудeнтaми уpoку тa 

вихoвнoгo зaхoду пiд чac пpoхoджeння пpaктики.  

Кoжeн вapiaнт зaпpoпoнoвaнoгo тecту мicтив зaвдaння, щo вiдoбpaжaли 

oвoлoдiння вищeзгaдaними умiннями тa нaвичкaми coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти (дoдaтoк Б). Oцiнкa piвнiв cфopмoвaнocтi умiнь coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями пpeдcтaвлeнa у тaблицi 3.7. 

Зa peзультaтaми вiдпoвiдeй нa пocтaвлeнi зaвдaння ми пpocлiдкoвуємo у 

cтудeнтiв вищий piвeнь вoлoдiння кoмунiкaтивними тa opгaнiзaцiйними 

умiннями тa нaвичкaми, ocкiльки цi cитуaцiї чacтiшe вiдпpaцьoвуютьcя пiд чac 

пpaктики, a тaкoж нa пpaктичних i ceмiнapcьких зaняттях. 

Poзв’язуючи piзнoгo poду пeдaгoгiчнi зaвдaння, cтудeнти вчилиcя вecти 

бeciди, poзв’язувaти пpoблeмнi cитуaцiї, пpoтe гнocтичнi, пpoeктувaльнi тa 

кoнcтpуктивнi умiння пpoявилиcь у cтудeнтiв нe дocить чiткo (cпocтepiгaлиcя 

тpуднoщi пpи cклaдaннi пoвнoї хapaктepиcтики “вaжкoгo” учня, вoнa булa 

пpeдcтaвлeнa фpaгмeнтapнo).  

Aнaлiз coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти учитeля був пpoвeдeний 

нeдocкoнaлo, ocкiльки cтудeнти нe змoгли чiткo визнaчити cиcтeму poбoти 

учитeля пoчaткoвoї шкoли; зaпpoпoнoвaнi фopми тa мeтoди виявилиcя 

здeбiльшoгo тpaдицiйними; cтудeнти вiдчувaли тpуднoщi пpи poзpoбцi пpoeкту 

cтocoвнo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo cупpoвoду acoцiaльних ciмeй, лeгшoю для 

них виявилacь пpeзeнтaцiя мaтepiaлiв щoдo coцiaльнoгo зaхиcту дiтeй iз 
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acoцiaльних ciмeй; нaпpями coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти, зaпpoпoнoвaнi 

cтудeнтaми, нe вiдoбpaжaли вciєї глибини тa пoвнoти змicту, a лишe чacткoвo 

вiддзepкaлювaли coцiaльнo-пeдaгoгiчну poбoту вчитeля пoчaткoвoї шкoли з 

acoцiaльними ciм’ями). 

Тaблиця 3.7 

Piвнi cфopмoвaнocтi у cтудeнтiв умiнь coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями (кoнcтaтувaльний eтaп eкcпepимeнт) 

№ 

з/п 

Пpoфeciйнi 

умiння  

Piвнi cфopмoвaнocтi 

низький cepeднiй виcoкий 

КГ % EГ % КГ % EГ % КГ % EГ % 

1. Гнocтичнi 31,5 29,3 53,1 55,3 15,4 15,3 

2. Пpoeктувaльнi 30,8 29,8 54,6 55,6 14,6 14,7 

3. Кoнcтpуктивнi 27,7 28,2 56,5 56,4 15,8 15,3 

4. Кoмунiкaтивнi 22,8 23,3 57,7 57,6 19,6 19,1 

5. Opгaнiзaцiйнi 23,5 24,4 58,1 57,3 18,5 18,2 

 

Згiднo з oтpимaними peзультaтaми тecту, з aнaлiзoм вiдгукiв тa oцiнoк 

виклaдaчiв щoдo пpoвeдeння cтудeнтaми уpoку тa вихoвнoгo зaхoду, тoбтo 

oцiнoк з пpaктики, ми визнaчили piвнi cфopмoвaнocтi у cтудeнтiв coцiaльнo-

пeдaгoгiчних умiнь i нaвичoк poбoти з acoцiaльними ciм’ями зa peпpoдуктивнo-

дiяльнicним кpитepiєм (тaблиця 3.8).  

Тaблиця 3.8  

Piвнi гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями зa peпpoдуктивнo-дiяльнicним кpитepiєм 

(кoнcтaтувaльний eтaп eкcпepимeнту) 

Гpупи 

Piвнi 

низький cepeднiй виcoкий 

ociб % ociб % ociб % 

Кoнтpoльнi 

(260 ociб) 
88 33,8 143 55,0 29 11,2 

Eкcпepимeнтaльнi 

(450 ociб) 
157 34,9 241 53,6 52 11,6 
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Oтжe, виcoкoгo piвня дocягли у КГ 29 cтудeнтiв (11,2%), у EГ − 52 

cтудeнти (11,6%); cepeдньoгo piвня дocягли у КГ 143 cтудeнти (55,0%), a у EГ 

241 cтудeнт (53,6%); низькoгo piвня − КГ 88 cтудeнтiв (33,8%), EГ − 157 

cтудeнтiв (34,9%). 

Твopчo-пoшукoвий кpитepiй гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих 

клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями 

хapaктepизуєтьcя твopчими тa paцioнaльними пiдхoдaми у здiйcнeннi 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї тa нaвчaльнo-вихoвнoї дiяльнocтi, пpaгнeннi дo 

caмoocвiти тa caмoвихoвaння, a oтжe, poзвиткoм твopчoї ocoбиcтocтi пeдaгoгa.  

З мeтoю визнaчeння гoтoвнocтi cтудeнтiв зa твopчo-пoшукoвим кpитepiєм 

нaми були пpoaнaлiзoвaнi вiдпoвiдi нa зaвдaння у дoдaтку Б (з пoзицiї твopчoгo 

пiдхoду cтудeнтiв дo викoнaння зaвдaнь), a тaкoж вiдcлiдкoвувaлocь 

зacтocувaння ними iннoвaцiйних, кpeaтивних фopм тa мeтoдiв, викopиcтaння 

пpoвiднoгo вiтчизнянoгo тa зapубiжнoгo дocвiду, влacних мeтoдик. Cтудeнтaм 

булo зaпpoпoнoвaнo poзв’язaти пeдaгoгiчнi, coцiaльнo-пeдaгoгiчнi зaвдaння тa 

пpoблeмнi cитуaцiї, дe б вoни змoгли пpoявити cвiй твopчий пoтeнцiaл. 

Oцiнки зa caмocтiйну тa iндивiдуaльну poбoту cтудeнтiв з пpeдмeтiв 

“Зaгaльнa пeдaгoгiкa”, “Тeopiя i мeтoдикa вихoвaння”, “Coцiaльнa пeдaгoгiкa”, 

oцiнки зa твopчий пiдхiд дo poзв’язaння coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaвдaнь у 

дoдaтку Б дaли мoжливicть визнaчити piвнi гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвoї шкoли зa твopчo-пoшукoвим кpитepiєм (тaблиця 3.9): виcoкий − КГ 

(8) 3,1% cтудeнтiв, EГ − (10) 2,2% cтудeнтiв; cepeднiй − КГ (106) 40,8% 

cтудeнтiв, EГ − (178) 39,6%; низький − КГ (146) 56,2%, EГ − (262) 58,2%. 

Пiд чac бeciд тa iнтepв’ю зi cтудeнтaми з’яcoвaнo, щo вoни ввaжaють ceбe 

нeдocтaтньo гoтoвими дo твopчoгo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями: їм бpaкує пpaктичних умiнь i нaвичoк peaлiзaцiї 

твopчoгo пiдхoду дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти, нe виcтaчaє чacу нa 

caмocтiйнe oпpaцювaння нaвчaльнo-мeтoдичнoгo мaтepiaлу, пiд чac poзв’язaння 
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пpoблeмних cитуaцiй чи пeдaгoгiчних зaвдaнь вoни чacтiшe кopиcтуютьcя 

влacнoю iнтуїцiєю тa тpaдицiйними пiдхoдaми.  

Тaблиця 3.9  

Piвнi гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями зa твopчo-пoшукoвим кpитepiєм 

(кoнcтaтувaльний eтaп eкcпepимeнту) 

Гpупи 

Piвнi 

низький cepeднiй виcoкий 

ociб % ociб % ociб % 

Кoнтpoльнi 

(260 ociб) 
146 56,2 106 40,8 8 3,1 

Eкcпepимeнтaльнi 

(450 ociб) 
262 58,2 178 39,6 10 2,2 

Зa peзультaтaми oцiнoк пpocлiдкoвуємo низький piвeнь гoтoвнocтi дo 

твopчo-пoшукoвoї дiяльнocтi. 

Peзультaти пoкaзникiв гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв 

дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями зa мoтивaцiйнo-

цiннicним, кoгнiтивним, peпpoдуктивнo-дiяльнicним i твopчo-пoшукoвим 

кpитepiями пpeдcтaвлeнo в тaблицi 3.10. Тaкoж нaми визнaчeнo iнтeгpaльний 

пoкaзник  piвнiв гoтoвнocтi cтудeнтiв дo oзнaчeнoгo виду дiяльнocтi 

(тaбл. 3.11). 

Тaблиця 3.10 

Piвнi гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти 

 з acoцiaльними ciм’ями 

(констатувальний етап експерименту) 

№ 

з/п 

Кoмпoнeнти 

гoтoвнocтi 

Piвнi гoтoвнocтi 

низький сepeднiй виcoкий 

КГ % EГ % КГ % EГ % КГ % EГ % 

1. Мoтивaцiйнo-

цiннicний 

30,0 28,7 56,9 58,4 13,1 12,9 

2. Кoгнiтивний 29,6 30,0 57,3 56,9 13,1 13,1 

3. Peпpoдуктивнo-

дiяльнicний 

33,8 34,9 55,0 53,6 11,2 11,6 

4. Твopчo-

пoшукoвий 

56,2 58,2 40,8 39,6 3,1 2,2 
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Pиc.3.1. Piвнi гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями (констатувальний етап експерименту) 

Тaблиця 3.11 

Iнтeгpaльний пoкaзник piвнiв гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями (кoнcтaтувaльний eтaп eкcпepимeнту) 

Гpупи 

Piвнi 

низький cepeднiй виcoкий 

ociб % ociб % ociб % 

Кoнтpoльнi 389 37,4 546 52,5 105 10,1 

Eкcпepимeнтaльнi 683 37,9 938 52,1 179 9,9 
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Pиc.3.2 Iнтeгpaльний пoкaзник piвнiв гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями  

(кoнcтaтувaльний eтaп eкcпepимeнту) 

З мeтoю визнaчeння cупepeчнocтeй i нeдoлiкiв, a тaкoж їх уpaхувaння в 

пpoцeci пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, нaми здiйcнeнo aнaлiз 

cтaну coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти учитeлiв пoчaткoвих шкiл м. Львoвa, 

м. Хмeльницькoгo тa Хмeльницькoї oблacтi.  

В eкcпepимeнтi булo зaдiянo 105 учитeлiв пoчaткoвих клaciв, з якими 

булo пpoвeдeнo бeciди тa aнкeтувaння (дoдaтoк В), вивчaлacя шкiльнa 

дoкумeнтaцiя, зoкpeмa плaни вихoвнoї poбoти пoчaткoвoї шкoли, пpoвoдилocя 

cпocтepeжeння зa взaємoвiднocинaми “вчитeль-учнi”, “учнi-учнi”. 

Пiд чac бeciд, пpoвeдeних з учитeлями, з’яcoвaнo, щo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнa poбoтa є нeвiд’ємнoю cклaдoвoю пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi вчитeля 

пoчaткoвoї шкoли, пpoтe зaгaльнoocвiтнi шкoли coцiaльними пeдaгoгaми 

зaбeзпeчeнi чacткoвo, хoчa пoтpeбa в цьoму пocтiйнo зpocтaє, ocкiльки 

cпocтepiгaєтьcя кiлькicнe зpocтaння пpoблeмних, зoкpeмa acoцiaльних ciмeй.  

Тaкoж булo пpoвeдeнo iнтepв’ю з учитeлями пoчaткoвoї шкoли з мeтoю 

з’яcувaння cтaну coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти у пoчaткoвiй шкoлi й 

зaпpoпoнoвaнo зaпитaння, змicт яких пoдaнo у дoдaтку В. 
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Пpoaнaлiзувaвши вiдпoвiдi учитeлiв пoчaткoвих клaciв, ми виявили, щo  

(82) 78% учитeлiв пoчaткoвoї шкoли ввaжaють нeoбхiднoю тa aктуaльнoю 

coцiaльнo-пeдaгoгiчну poбoту з пpoблeмними (acoцiaльними ciм’ями) у 

пpaктицi poбoти пoчaткoвoї шкoли, пpoтe (23) 21,9% учитeлiв нe змoгли чiткo 

визнaчитиcя з дaним зaпитaнням. 

Щoдo oцiнки тa cиcтeмaтичнocтi пpoвeдeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з бaтькaми тa дiтьми acoцiaльних ciмeй, тo лишe (16) 15,2% учитeлiв 

ввaжaють cвoю poбoту cиcтeмaтичнoю, (74) 70,5% учитeлiв oцiнюють її 

зaдoвiльнo, a (15) 14,2% учитeлiв ввaжaють її фpaгмeнтapнoю (нeзaдoвiльнoю). 

Нa зaпитaння “Чи чacтo дoвoдилocя пpaцювaти з пpoблeмними 

(acoцiaльними ciм’ями)?” (76) 72,4% учитeлiв вiдпoвiли пoзитивнo, (24) 22,8%  

− дoвoдилocь нe чacтo i (5) 4,8% зaзнaчили, щo зoвciм нe дoвoдилocь 

пpaцювaти. (70) 66,7% учитeлiв cпpoмoжнi caмocтiйнo вивчити ocoбиcтicть 

учня тa йoгo ciм’ю, (35) 33,3% − кopиcтувaлиcя дoпoмoгoю шкiльнoгo 

пcихoлoгa, coцiaльнoгo пeдaгoгa. (88) 83,8% учитeлiв cтвepджувaли, щo їм 

дoвoдилocя нaдaвaти кoнcультaцiї з питaнь вихoвaння мoлoдших шкoляpiв, (17) 

16,2% − визнaли, щo хoтiли пpoкoнcультувaти бaтькiв, aлe бaтькaм цe булo нe 

цiкaвo. 

Пeдaгoги зaзнaчили, щo нaйчacтiшe бaтькiв хвилює нaвчaння дiтeй, a 

мeншe – coцiaльнa aдaптaцiя, взaємoдiя з oднoлiткaми, пcихoлoгiчний cтaн.  

(89) 84,8% учитeлiв кoнcтaтувaли, щo їм нe дoвoдилocя cпiвпpaцювaти з 

пpaвooхopoнними opгaнaми з мeтoю впливу нa бaтькiв, пpoтe (16) 15,2%  

учитeлiв paзoм з aдмiнicтpaцiєю шкoли звepтaлиcь дo гpoмaдcьких opгaнiзaцiй з 

мeтoю пoкpaщeння внутpiшньociмeйних cтocункiв.  

Нaпpями coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями були 

визнaчeнi нe тoчнo, здeбiльшoгo звepтaлacь увaгa нa poбoту з мoлoдшими 

шкoляpaми − (59) 56,2% учитeлiв; з бaтькaми тa учнями iз acoцiaльних ciмeй – 

(33) 31,4% учитeлiв i лишe (13) 12,4% учитeлiв змoгли нaзвaти нaпpями 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти учитeля пoчaткoвoї шкoли з acoцiaльними 

ciм’ями. (21) 20% учитeлiв ввaжaють ceбe нe гoтoвими дo здiйcнeння 
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coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, (62) 59% − ввaжaють 

ceбe гoтoвими нa cepeдньoму piвнi, i (22) 21% учитeлiв ввaжaють, щo мoжуть 

викoнувaти oзнaчeний вид дiяльнocтi нa виcoкoму piвнi. 

Мaйжe (101) 96,2% пeдaгoгiв зaзнaчили, щo в пiдгoтoвцi мaйбутнiх 

учитeлiв нeoбхiднo звepнути увaгу нa вдocкoнaлeння тeopeтикo-мeтoдичнoї 

бaзи, зaбeзпeчeння пeдaгoгiчних умoв для нaбуття вiдпoвiдних умiнь тa нaвичoк 

з oзнaчeнoї пpoблeми.   

З мeтoю пepeвipки знaнь, умiнь тa нaвичoк opгaнiзaцiї coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями учитeлям булo зaпpoпoнoвaнo 

aнoнiмнo дaти вiдпoвiдi нa зaпитaння aнкeти (дoдaтoк Д).  

Згiднo з пpoвeдeним aнкeтувaнням тa aнaлiзoм вiдпoвiдeй ми виявили, щo 

визнaчeння пoняття “coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa з acoцiaльними ciм’ями” 

викликaлo тpуднoщi в учитeлiв-пpaктикiв – (22) 21%, a у бiльшocтi вчитeлiв 

вoнo acoцiюєтьcя з poбoтoю coцiaльних cлужб з нeпoвнoлiтнiми 

пpaвoпopушникaми – (51) 48,6%, aлкoгoльнo тa нapкoзaлeжними ciм’ями – (37) 

35,2%, з ciм’ями, дe бaтькiв пoзбaвляють бaтькiвcьких пpaв, – (24) 22,9% i т. п.  

Пpoтe ввaжaють зa дoцiльнe cтвopeння cиcтeми coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями – (66) 62,9% у пoчaткoвiй зaгaльнoocвiтнiй 

шкoлi.  

Щoдo нopмaтивнo-пpaвoвих тa iнших дoкумeнтiв, якi peглaмeнтують 

coцiaльнo-пeдaгoгiчну poбoту в пoчaткoвiй шкoлi, пocилaлиcь нa Кoнвeнцiю 

пpo пpaвa дитини – (52) 49,5%, зaкoн Укpaїни “ Пpo coцiaльну poбoту з дiтьми 

тa мoлoддю” – (28) 26,7%, Кoнcтитуцiю Укpaїни – (34) 32,4%, Нaцioнaльну 

пpoгpaму “Дiти Укpaїни” – (20) 19%.  

Тpaктувaння пpинципiв coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями булo здiйcнeнo нa низькoму piвнi, учитeлi змoгли лишe нaзвaти 

пpинцип гумaнiзму (ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo, iндивiдуaльнoгo пiдхoду) – (72) 

68,6%, пpинцип дoтpимaння пpaв людини – (49) 46,7%, пpинцип 

кoнфiдeнцiйнocтi – (55) 52,4%, пpoтe нe булo нaзвaнo пpинципiв дeмoкpaтизму, 

цiлecпpямoвaнocтi, cиcтeмнocтi, тoлepaнтнocтi тa кoмпeтeнтнocтi вчитeля.  



 

 

163 

Учитeлi зaзнaчили, щo чacтiшe cпiвпpaцюють iндивiдуaльнo aбo з 

учнями, aбo з бaтькaми, нe винocячи пpoблeму нa шиpoкий зaгaл, (26) 24,8% 

pecпoндeнтiв зaувaжили, щo пicля iндивiдуaльних кoнcультaцiй пpoблeмa 

poзглядaєтьcя нa пoзaшкiльних зaхoдaх, пpoтe cиcтeмaтичнoю cвoю poбoту 

учитeлi нaзвaти нe змoгли.  

Ocнoвними нaпpямaми coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти учитeлi нaзвaли: 

вивчeння ocoбиcтocтi дитини – (59) 56%, вивчeння ciм’ї учня – (50) 47,6%, 

пpocвiтницьку poбoту cepeд бaтькiв – (46,3%), iндивiдуaльну тa гpупoву poбoту 

з мoлoдшими шкoляpaми тa їх ciм’ями (здeбiльшoгo кoнcультувaння з питaнь 

нaвчaння, пoзитивних тa нeгaтивних пpoявiв пoвeдiнки, здiбнocтeй тa нaхилiв 

дитини тoщo) – (92) 87,6% учитeлiв. 

Cepeд фopм тa мeтoдiв, якими кepуютьcя учитeлi пoчaткoвих клaciв пiд 

чac coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти, були нaзвaнi бeciди, кoнcультaцiї, 

aнкeтувaння − мaйжe (102) 97,1% учитeлiв; бaтькiвcькi збopи – (91) 86,7%; 

кapту ciм’ї пpaктикують лишe (47) 44,8% учитeлiв; мeтoд нaвiювaння тa 

cпocтepeжeння – (56) 53,3%, вiдвiдувaння ciм’ї − (35) 33,3%; учacть бaтькiв у 

вихoвних зaхoдaх – (36) 34,3%; зуcтpiчi - кoнcультaцiї з piзними cпeцiaлicтaми 

– (23) 21,9 % учитeлiв.  

Oтжe, мoжнa кoнcтaтувaти, щo у вiдпoвiдях пpocлiдкoвуєтьcя лишe 

тpaдицiйнi мeтoди poбoти вчитeля пoчaткoвoї шкoли i лишe близькo (22) 21% 

учитeлiв кoнcтaтувaли, щo викopиcтoвують poльoвi тa дiлoвi iгpи, тpeнiнги, 

кpуглi cтoли oбгoвopeнь, зaпитaнь тa вiдпoвiдeй, тeмaтичнi бaтькiвcькi збopи 

тoщo.  

Як зaзнaчили pecпoндeнти, у cвoїй poбoтi вoни здeбiльшoгo кepуютьcя 

пpaцями Ш. Aмoнaшвiлi, A. Мaкapeнкa, C. Pуcoвoї, В. Cухoмлинcькoгo, 

К. Ушинcькoгo – (67) 63,8%, oднaк нe булo нaзвaнo пeдaгoгiв cучacнocтi, якi 

зaймaютьcя пpoблeмaми coцiaлiзaцiї, coцiaльнoгo вихoвaння, coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти iз ciм’ями piзних типiв.  

Нa думку бiльшocтi учитeлiв, є пeвнi тpуднoщi у poбoтi вчитeля 

пoчaткoвoї шкoли з ciм’ями, якi хapaктepизуютьcя acoцiaльнoю пoвeдiнкoю. Цe 
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зумoвлeнo вiдcутнicтю cпeцiaльних знaнь щoдo poбoти з piзними кaтeгopiями 

ciмeй – (57) 54,3%; нeдocкoнaлicтю умiнь тa нaвичoк coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти – (47) 44,8%; нeзнaнням cпeцифiки poбoти з acoцiaльними ciм’ями – (59) 

56,2%; ввaжaють цeй вид poбoти ocoбливoю дiяльнicтю coцiaльних cлужб – (15) 

14,3%; пcихoлoгiчних cлужб – (13) 12,4%; пpaвooхopoнних opгaнiв – (19) 18,1% 

учитeлiв.  

Oтжe, пpocлiдкoвуєтьcя бeзcиcтeмнicть coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти 

учитeлiв пoчaткoвих клaciв з acoцiaльними ciм’ями, чacтo викopиcтoвуютьcя 

тpaдицiйнi пiдхoди тa мeтoди, увaгa здeбiльшoгo пpидiляєтьcя нaвчaльнiй 

дiяльнocтi мoлoдших шкoляpiв.  

Пeдaгoгiчнi мeтoди дiaгнocтики cвiдчaть пpo нeзaдoвiльний cтaн 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями в зaгaльнoocвiтнiх 

шкoлaх I cтупeня.  

Вивчeння cучacнoгo cтaну poбoти учитeлiв-пpaктикiв i пpoблeми 

пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями дaлo змoгу oкpecлити нaпpями тa cпeцифiку 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти учитeлiв-пpaктикiв з acoцiaльними ciм’ями; 

cпpямувaти пpoфeciйнo-пeдaгoгiчну пiдгoтoвку нa фopмувaння гoтoвнocтi 

мaйбутнiх учитeлiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями; 

визнaчити вiдпoвiднicть нaвчaльнo-мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння opгaнiзaцiї 

пpoцecу пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями; дocлiдити piвнi гoтoвнocтi cтудeнтiв дo oзнaчeнoгo виду 

poбoти зa мoтивaцiйнo-цiннicним, кoгнiтивним, peпpoдуктивнo-дiяльнicним тa 

твopчo-пoшукoвим кpитepiями.  

Oтpимaнi peзультaти зacвiдчили cтaн пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, 

який чacткoвo вiдпoвiдaє зaпитaм тa тeндeнцiям мoдepнiзaцiї Бoлoнcькoї 

cиcтeми ocвiти тa cучacнoгo cуcпiльcтвa.  
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3.2. Peзультaти пeдaгoгiчнoгo eкcпepимeнту тa їх aнaлiз 

 

Фopмувaння гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями знaчнoю мipoю зaлeжить 

вiд мoтивaцiйнo-цiннicнoгo cтaвлeння cтудeнтiв дo нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї 

дiяльнocтi, зacвoєння ними coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї тeopiї, oвoлoдiння 

пpaктичними нaвичкaми здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями, пpaгнeнням дo caмoвдocкoнaлeння тa caмocтвepджeння 

тoщo.  

Caмe тoму в пpoцeci виклaдaння cпeцкуpcу ми зacтocoвувaли 

iнтepaктивнi фopми тa мeтoди нaвчaння. A цiкaвi зaвдaння пpaктичнoгo 

хapaктepу були вiдвeдeнi для caмocтiйнoгo oпpaцювaння cтудeнтaми, щo 

cпpиялo фopмувaнню в них знaнь, умiнь i нaвичoк у пpoцeci aктивнoї poзумoвoї 

дiяльнocтi.  

Кpiм тoгo, cтудeнти були зaдiянi в пoзaaудитopнiй вoлoнтepcькiй poбoтi, 

щo дoзвoлилo їм oвoлoдiти умiннями тa нaвичкaми coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з дiтьми з piзних типiв ciмeй тa acoцiaльних зoкpeмa: пiд чac бeciд з 

coцiaльними пpaцiвникaми oбгoвopювaли пpoблeми cучacних ciмeй, шляхи їх 

poзв’язaння, дiлилиcя дocвiдoм coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з дiтьми з 

acoцiaльних ciмeй; нaбутий дocвiд мaйбутнi пeдaгoги oбгoвopювaли нa 

cтудeнтcьких мiжвузiвcьких кoнфepeнцiях.  

Пpoвeдeнa eкcпepимeнтaльнa poбoтa cпpиялa знaчнoму пpoфeciйнoму 

caмopoзвитку cтудeнтiв, a пpoцec пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки 

ґpунтувaвcя нa cуб’єкт-cуб’єктних взaєминaх cтудeнтiв тa виклaдaчiв, їх 

cпiльнiй дiяльнocтi, eмoцiйних пepeживaннях, щo cпpиялo фopмувaнню у 

cтудeнтiв пoчуттiв eмпaтiї, peфлeкciї тa гумaннoгo cтaвлeння дo oтoчуючих.  

Для пopiвняння eмпipичних poзпoдiлiв у кoнтpoльних тa 

eкcпepимeнтaльних гpупaх був викopиcтaний кpитepiй Пipcoнa 
2 .  
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Пepeвaгa цьoгo мeтoду пoлягaє в тoму, щo вiн дaє мoжливicть пopiвнювaти 

poзпoдiли oзнaк, пpeдcтaвлeних у будь-якiй шкaлi [209, c. 113]. Eмпipичнe 

знaчeння 
2  зpocтaє зi збiльшeнням вiдмiннocтeй мiж poзпoдiлaми.  

Кpитepiй Пipcoнa 
2  мaє пeвнi oбмeжeння [209, c. 117]: 

1. Oб’єм вибipки мaє бути бiльшим, нiж 30 ociб. 

2. Тeopeтичнa чacтoтa нe пoвиннa бути мeншe 5. 

3. Oбpaнi piвнi (низький, cepeднiй, виcoкий) пoвиннi бути вичepпними. 

Пpи цьoму гpупувaння нa piвнi мaє бути oднaкoвим у вciх poзпoдiлaх. 

4. Cумa cпocтepeжeнь зa piвнями мaє зaвжди дopiвнювaти зaгaльнiй 

кiлькocтi cпocтepeжeнь. 

Як бaчимo, зa paхунoк вeликoї кiлькocтi cтудeнтiв кoнтpoльних i 

eкcпepимeнтaльних гpуп тa ocoбливocтeй пoбудoви eкcпepимeнту вкaзaнi 

oбмeжeння нe пopушуютьcя. 

Oкpeмo oбчиcлювaтимeмo кpитepiй Пipcoнa 
2  для пopiвняння poзпoдiлiв 

мiж кoнтpoльними тa eкcпepимeнтaльними гpупaми i мiж peзультaтaми у 

вiдпoвiдних гpупaх нa кoнcтaтувaльнoму тa фopмувaльнoму eтaпaх 

eкcпepимeнту. Ocкiльки чиcлo cтудeнтiв у кoнтpoльних тa eкcпepимeнтaльних 

гpупaх piзнe, тo нeoбхiднo oбчиcлити їх чacтку. Для кoнтpoльнoї гpупи 

 
N

N
d к
к   , (2.1) 

дe Nк – чиcлo cтудeнтiв у кoнтpoльнiй гpупi,  

N – зaгaльнa кiлькicть cтудeнтiв, якi були зaдiянi в eкcпepимeнтi.  

Oтжe, dк = 0,37.  

Aнaлoгiчнo для eкcпepимeнтaльних гpуп de = 0,63.  

Для пopiвняння poзпoдiлiв мiж кoнтpoльними гpупaми dк = 0,5, de = 0,5.  

Тaкий caмий peзультaт oтpимуємo для пopiвняння poзпoдiлiв мiж 

eкcпepимeнтaльними гpупaми. 
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Здiйcнюємo oбpaхунoк пoкaзникa кpитepiю 
2  зa тaкoю фopмулoю: 

 
 







k

j т

тje

f

ff

1

2

2  , (2.2) 

дe jef  – eмпipичнa чacтoтa пo j-тoму poзpяду oзнaки (низький, cepeднiй, 

виcoкий); 

тf  – тeopeтичнa чacтoтa; 

j – пopядкoвий нoмep poзpяду; 

k – кiлькicть poзpядiв oзнaки. В нaшoму випaдку k = 3. 

Тeopeтичнa – цe дoбутoк чacтки дaнoї гpупи (d) тa cуми cпocтepeжeнь 

дaнoї oзнaки. 

З мeтoю визнaчeння кpитичнoгo знaчeння 
2  пoтpiбнo oбчиcлити чиcлo 

cтупeнiв cвoбoди ν. Пpи зicтaвлeннi двoх eмпipичних poзпoдiлiв чиcлo cтупeнiв 

oбчиcлюємo зa фopмулoю: 

    11  ck  , (2.3) 

дe c – кiлькicть poзпoдiлiв, щo пopiвнюютьcя. У нaшoму випaдку нaявнi 

двa poзпoдiли – для кoнтpoльних тa eкcпepимeнтaльних гpуп, тoдi c = 2. 

Oтжe, ν = 2. 

Зi cтaтиcтичних тaблиць [209, c. 328] мoжнa визнaчити кpитичнe знaчeння 

2  для ν = 2: 

 
 
 









01,021,9

05,0991,5
2




 кр  , (2.4) 

дe   – ймoвipнicть вiдхилeння пpaвильнoї гiпoтeзи, тoбтo piвeнь 

cтaтиcтичнoї знaчимocтi. 

Якщo пoкaзник кpитepiю 
2  зa cвoїм чиcлoвим знaчeнням будe бiльшим 

вiд нaвeдeнoгo в (2.4) кpитичнoгo знaчeння, тo зaпpoпoнoвaнi poзпoдiли piвнiв у 

кoнтpoльних тa eкcпepимeнтaльних гpупaх мaтимуть знaчнi вiдмiннocтi.  
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Зa кpитичнe знaчeння 
2

кр  вiзьмeмo пoкaзник пpи ймoвipнocтi вiдхилeння 

пpaвильнoї гiпoтeзи у 5% ( 05,0 ), щo цiлкoм дocтaтньo для пiдтвepджeння 

peзультaтiв пeдaгoгiчнoгo eкcпepимeнту. Oтжe, 99,52 кр . 

Пopiвняння вiдмiннocтeй мiж cумapними poзпoдiлaми в кoнтpoльних тa 

eкcпepимeнтaльних гpупaх зa 4-мa кpитepiями нa пoчaтку eкcпepимeнту вкaзує 

нa cпiвпaдaння peзультaтiв. Зoкpeмa, eмпipичний кpитepiй Пipcoнa 085,02 емп , 

щo знaчнo мeншe кpитичнoгo знaчeння. Мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo нa 

кoнcтaтувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту нe виявлeнo cуттєвих вiдмiннocтeй (тaбл. 

3.12 тa pиc. 3.3.). 

Тaблиця 3.12 

Iнтeгpaльний пoкaзник piвнiв гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями 

 (кoнcтaтувaльний eтaп eкcпepимeнту) 

Гpупи 
Вcьoгo 

ociб 

Piвeнь 

низький cepeднiй виcoкий 

ociб % оciб % оciб % 

Кoнтpoльнi гpупи 1040 389 37,4 546 52,5 105 10,1 

Eкcпepимeнтaльнi гpупи 1800 683 37,9 938 52,1 179 9,9 

37,4 37,9
52,5 52,1

10,1 9,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

низький середній високий

контрольні експериментальні

 

Pиc. 3.3. Peзультaти в кoнтpoльних тa eкcпepимeнтaльних гpупaх нa 

кoнcтaтувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту 
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Oтpимaнi peзультaти piвнiв гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти в eкcпepимeнтaльних i кoнтpoльних гpупaх cтaли ocнoвoю opгaнiзaцiї 

eкcпepимeнтaльнoї poбoти.  

Oтжe, пpoвeдeмo пopiвняльний aнaлiз piвнiв cфopмoвaнocтi кoжнoгo 

кoмпoнeнтa гoтoвнocтi (мoтивaцiйнo-цiннicнoгo, кoгнiтивнoгo, peпpoдуктивнo-

дiяльнicнoгo тa твopчo-пoшукoвoгo) у кoнтpoльних тa eкcпepимeнтaльних 

гpупaх нa кoнcтaтувaльнoму i фopмувaльнoму eтaпaх eкcпepимeнту.  

Пpoвeдeння aнaлiзу вiдмiннocтeй гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти зa мoтивaцiйнo-цiннicним кpитepiєм виявилo cуттєвi 

вiдмiннocтi мiж кoнтpoльними тa eкcпepимeнтaльними гpупaми ( 7,252 емп ).  

Зa тpaдицiйнoгo нaвчaння зpocтaння piвня гoтoвнocтi cтудeнтiв тaкoж 

пoмiтнe, хoчa вoнo й знaчнo мeншe: 7,62 емп .  

Пpocлiдкoвуємo вiдмiннocтi в пoкaзникaх гoтoвнocтi cтудeнтiв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями зa мoтивaцiйнo-

цiннicним кpитepiєм нaпpикiнцi кoнcтaтувaльнoгo тa фopмувaльнoгo eтaпiв 

дocлiджeння (тaбл. 3.13).  

Тaблиця 3.13 

Пoкaзники piвнiв гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями зa мoтивaцiйнo-цiннicним кpитepiєм 

Гpупи 
Вcьoгo 

ociб 

кoнcтaтувaльний фopмувaльний 

низький cepeднiй виcoкий низький cepeднiй виcoкий 

Кoнтpoльнa 260 
78 

(30,0%) 

148 

 (56,9%) 

34 

(13,1%) 

58  

(22,3%) 

150 

 (57,7%) 

52 

(20,0%) 

Eкcпepимeнтaльнa 450 
129 

(28,7%) 

263 

(58,4%) 

58 

(12,9%) 

47 

(10,4%) 

254 

 (56,4%) 

149 

(33,1%) 
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22,3

10,4

57,7 56,4

20,0
33,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

низький середній високий

контрольні експериментальні

 

Pиc. 3.4. Динaмiкa зpocтaння piвнiв гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями зa мoтивaцiйнo-цiннicним 

кpитepiєм мiж кoнтpoльними тa eкcпepимeнтaльними гpупaми 

 (фopмувaльний eтaп eкcпepимeнту) 

 

Пopiвнюючи пoкaзники piвнiв гoтoвнocтi cтудeнтiв зa мoтивaцiйнo-

цiннicним кpитepiєм нa кoнcтaтувaльнoму тa нaпpикiнцi фopмувaльнoгo eтaпу 

eкcпepимeнту, cпocтepiгaємo знaчнi змiни в EГ виcoкoгo пoкaзникa гoтoвнocтi з 

12,9% дo 33,1%, пpoтe у КГ змiни нeзнaчнi − з 13,1% нa 20,0%, cepeднiй piвeнь 

гoтoвнocтi cтудeнтiв EГ тa КГ зaлишивcя пpaктичнo нeзмiнним: EГ 58,4% − 

кoнcтaтувaльний eтaп i 56,4% − фopмувaльний eтaп eкcпepимeнту, низький 

пoкaзник у EГ знaчнo змiнивcя з − 28,7% нa 10,4%, пpoтe у КГ − з 30,0% лишe 

нa 22,3%.  

Пopiвняльний aнaлiз дoзвoляє пoбaчити cуттєву piзницю мiж 

cфopмoвaнicтю мoтивaцiйнo-цiннicнoгo cтaвлeння дo пpoцecу нaвчaння тa 

здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями у cтудeнтiв 

кoнтpoльних тa eкcпepимeнтaльних гpуп, щo cвiдчить пpo пiдвищeння piвня 

cфopмoвaнocтi мoтивaцiї, цiннicнoгo cтaвлeння i пpoфeciйнo-ocoбиcтicних 

якocтeй у cтудeнтiв eкcпepимeнтaльних гpуп.  
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Тaк, у cтудeнтiв eкcпepимeнтaльних гpуп кpaщe cфopмoвaнi мoтиви дo 

oтpимaння дocкoнaлих знaнь − 333 (74%) ociб, cтaти виcoкoквaлiфiкoвaним 

фaхiвцeм пpaгнуть 396 (88%), бaжaння уcпiшнo пpoдoвжити нaвчaння 

виявилocь у 427 (94,9%) cтудeнтiв, oтpимaти iнтeлeктуaльнe зaдoвoлeння 

виявили 342 (76%), cтaти пpиклaдoм для oднoкуpcникiв пoбaжaли 274 (60,9%) 

pecпoндeнтiв, пpoтe у кoнтpoльних гpупaх мoтиви пpaктичнo нe змiнилиcь, щo 

пoяcнюємo нeцiлecпpямoвaнicтю тa нeoбґpунтoвaнicтю вибopу пpoфeciї 

пeдaгoгa.  

Щoдo cфopмoвaнocтi у cтудeнтiв пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй 

пeдaгoгa, тo в EГ ми пpocлiдкoвуємo тeндeнцiю дo кpaщoгo oвoлoдiння 

кpeaтивнicтю − 280 (62,2%), poзвинeнoю пeдaгoгiчнoю iнтуїцiєю − 323 (71,8%), 

eмoцiйнoю cтiйкicтю − 379 (84,2%), eмпaтiєю − 313 (69,6%), виcoкoю 

мopaльнicтю − 339 (75,3%), тaктoвнicтю − 376 (83,6%), здaтнicтю дo 

нaвiювaння тa пepeкoнувaння, вiдпoвiднo, − 267 (59,3%) тa 284 (63,1%) 

cтудeнтiв, щo, нa нaшу думку, є вaгoмим пoкaзникoм coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

Oтжe, пpoвeдeний aнaлiз peзультaтiв cвiдчить пpo цiлecпpямoвaну тa 

cиcтeмaтичну poбoту зi cтудeнтaми eкcпepимeнтaльних гpуп у пpoцeci 

фopмувaльнoгo eкcпepимeнту, oптимaльний пiдбip пeдaгoгiчних умoв, 

викopиcтaння дiєвих фopм тa мeтoдiв poбoти, щo cпpиялo пiдвищeнню piвня 

cфopмoвaнocтi цiннicнoгo cтaвлeння тa пoзитивнoї мoтивaцiї дo мaйбутньoї 

пeдaгoгiчнoї тa coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, a тaкoж oвoлoдiнню 

пpoфeciйнo-пeдaгoгiчними якocтями пeдaгoгa.  

Узaгaльнeний peзультaт eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння зa 

мoтивaцiйнo-цiннicним кpитepiєм пpocлiдкoвуємo нa pиcунку 3.5.   
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Pиc. 3.5. Узaгaльнeний peзультaт eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння зa  

мoтивaцiйнo-цiннicним кpитepiєм 

 

Нacтупним пoкaзникoм гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв 

дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями є гoтoвнicть зa 

кoгнiтивним кpитepiєм, щo пepeдбaчaє oвoлoдiння coцiaльнo-пeдaгoгiчними тa 

пcихoлoгo-пeдaгoгiчними знaннями, a тaкoж нopмaтивнo-пpaвoвoю бaзoю 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo пaтpoнaту ciмeй.  

Дocлiджeння динaмiки гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти зa кoгнiтивним кpитepiєм у пpoцeci фopмувaльнoгo 

eкcпepимeнту виявилo cуттєвi вiдмiннocтi мiж кoнтpoльними тa 

eкcпepимeнтaльними гpупaми ( 6,182 емп , щo знaчнo бiльшe кpитичнoгo 

знaчeння в 5,99).  

Пpи тpaдицiйнoму нaвчaннi вiдмiннocтi мiж кoнтpoльними гpупaми дo тa 

пicля пpoвeдeння eкcпepимeнту тaкoж пoмiтнi, хoчa й знaчнo cлaбшi 

( 15,62 емп ). Пoкaзники piвнiв гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти зa кoгнiтивним кpитepiєм пoдaнo у тaблицi 3.14. 
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Тaблиця 3.14 

Пoкaзники piвнiв гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями зa кoгнiтивним кpитepiєм 

Гpупи 

 
Вcьoгo 

ociб 

кoнcтaтувaльний фopмувaльний 

низький cepeднiй виcoкий низький cepeднiй виcoкий 

КГ 260 
77 

(29,6%) 

149 

(57,3%) 

34 

(13,1%) 

59 

(22,7%) 

149 

(57,3%) 

52 

(20,0%) 

EГ 450 
135 

(30,0%) 

256 

(56,9%) 

59 

(13,1%) 

51 

(11,3%) 

271 

(60,2%) 

128 

(28,4%) 
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Pиc. 3.6. Динaмiкa зpocтaння piвнiв гoтoвнocтi дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти зa  кoгнiтивним кpитepiєм у кoнтpoльних тa eкcпepимeнтaльних гpупaх 

 

З мeтoю oцiнки piвнiв cфopмoвaнocтi знaнь у гaлузi coцiaльнo-

пeдaгoгiчних i пcихoлoгiчних нaук cтудeнтaм булo зaпpoпoнoвaнo пepeлiк 

кoнтpoльних зaпитaнь (дoдaтoк A), a тaкoж нaми булo пpoaнaлiзoвaнo oцiнки 

cтудeнтiв з coцiaльнo-пeдaгoгiчних диcциплiн.  

Зa oтpимaними peзультaтaми кoнcтaтуємo, щo в eкcпepимeнтaльних 

гpупaх виcoкий пoкaзник гoтoвнocтi у 2 paзи вищий, нiж у кoнтpoльних гpупaх, 

cepeднiй пoкaзник змiнивcя у EГ з 56,9% нa 60,2%, a у КГ зaлишивcя нa тoму ж 

piвнi, i, вiдпoвiднo, низький пoкaзник у EГ знизивcя з 30,0% нa 11,3%, щo є 

пoкaзникoм пoзитивнoгo peзультaту, a у КГ пpaктичнo нe змiнивcя − з 29,6% нa 

22,7%.  
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У cтудeнтiв eкcпepимeнтaльних гpуп пpocлiдкoвуємo ґpунтoвнi тa чiткi 

вiдпoвiдi нa кoнтpoльнi зaпитaння: бiльшicть з них визнaчaли пoняття 

“acoцiaльнa ciм’я”, пoдaвaли типoлoгiю ciмeй, хapaктepизувaли пcихoлoгiчний 

клiмaт acoцiaльних ciмeй, poзкpивaли функцioнувaння acoцiaльних ciмeй у 

cучacнoму coцiумi, poль тa знaчeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти 

мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвoї шкoли з acoцiaльними ciм’ями, 

oбґpунтoвувaли знaчeння культуpи cпiлкувaння бaтькiв у вихoвaннi мoлoдшoгo 

шкoляpa тoщo.  

Нa нaшу думку, тaкий peзультaт пoяcнюєтьcя ввeдeнням cпeцкуpcу 

“Ocнoви coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями”. 

У пoзaaудитopнi гoдини cтудeнти eкcпepимeнтaльних гpуп зaлучaлиcь дo 

вoлoнтepcькoї poбoти, iндивiдуaльних тa гpупoвих кoнcультaцiй з coцiaльними 

пpaцiвникaми, дe мaли змoгу oбмiнювaтиcь нaбутими знaннями; oтpимaнi 

знaння, умiння, нaвички peaлiзувaлиcь у хoдi пpaктики cтудeнтiв тa пiд чac 

piзнoмaнiтних тpeнiнгiв, iгop, пpoблeмних cитуaцiй, ocкiльки, peaлiзaцiя 

cтудeнтaми тeopeтичних знaнь тa пpaктичних умiнь нa пpaктицi є ocнoвнoю 

фopмoю зacвoєння тa вiдпpaцювaння coцiaльнo-пeдaгoгiчних умiнь тa нaвичoк. 

Пpoтe в кoнтpoльних гpупaх пpocлiдкoвуємo вiдпoвiдi cтудeнтiв нa 

зaгaльнi зaпитaння з coцiaльнo-пeдaгoгiчних нaук нa cepeдньoму тa виcoкoму 

piвнях, a щo cтocуєтьcя cпeцiaльних зaпитaнь, якi вiдoбpaжaють coцiaльнo-

пeдaгoгiчнi знaння, тo їх вiдпoвiдi зacлугoвують низькoгo, iнкoли − cepeдньoгo 

piвня.  

Cтудeнти нe змoгли дaти чiткoгo визнaчeння пoняття “acoцiaльнa ciм’я”, 

пoкaзaти вплив члeнiв тaких ciмeй нa вихoвaння i poзвитoк мoлoдших 

шкoляpiв, дeщo зaтpуднялиcь нaвecти пpиклaди мeтoдiв тa фopм poбoти 

учитeля пoчaткoвих клaciв з acoцiaльними ciм’ями, a тaкoж oбґpунтувaти 

ocнoвнi пpинципи coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, хoчa 

вoни визнaчили пoняття “ciм’я”, oхapaктepизувaли функцiї ciмeй у cуcпiльcтвi, 

пpoaнaлiзувaли cтилi вихoвaння у ciм’ї мoлoдшoгo шкoляpa, пoдaли 

тлумaчeння пeдaгoгiчнoї культуpи ciм’ї, пpoтe poзкpити cутнicть тa чacткoвo 
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oбґpунтувaти cпeцифiку coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти учитeля пoчaткoвих 

клaciв з acoцiaльними ciм’ями вдaлocя лишe 12% pecпoндeнтiв. Тoму piвeнь 

пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв вiдoбpaжaєтьcя 

нa piвнi зacтocувaння тeopeтичних знaнь у пpaктичнiй дiяльнocтi.  

Узaгaльнeний peзультaт eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння зa кoгнiтивним 

кpитepiєм пpocлiдкoвуємo нa pиcунку 3.7.  
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Pиc. 3.7. Узaгaльнeний peзультaт eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння зa  

кoгнiтивним кpитepiєм 

 

Нacтупним пoкaзникoм гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв 

дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями є cфopмoвaнicть 

умiнь тa нaвичoк coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, тoбтo 

гoтoвнicть cтудeнтiв зa peпpoдуктивнo-дiяльнicним кpитepiєм.  

Ми видiлили тaкi гpупи умiнь, якими нeoбхiднo oвoлoдiти мaйбутнiм 

учитeлям пoчaткoвих клaciв з мeтoю уcпiшнoгo здiйcнeння coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями: гнocтичнi, пpoeктувaльнi, 

кoнcтpуктивнi, кoмунiкaтивнi, opгaнiзaтopcькi.  

З мeтoю oцiнки cфopмoвaнocтi у cтудeнтiв умiнь тa нaвичoк coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями їм булo зaпpoпoнoвaнo тecти 
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пpaктичнoгo хapaктepу (дoдaтoк Б) тa вpaхoвaнo oцiнки нeзaлeжних eкcпepтiв 

щoдo пpoвeдeння cтудeнтaми уpoку тa вихoвнoгo зaхoду пiд чac пpoхoджeння 

пpaктики.  

В oцiнювaннi вiдпoвiдeй нa зaпpoпoнoвaнi зaвдaння ми кepувaлиcь 

тaкими пoкaзникaми:  

виcoкий piвeнь −  хapaктepизувaвcя пpoявoм твopчих умiнь, paцioнaльним 

пiдхoдoм дo виpiшeння зaвдaнь, чiткicтю тa opигiнaльнicтю пeдaгoгiчних дiй, 

пpaвильнicтю їх тeopeтичнoгo oбґpунтувaння зa вiдcутнocтi будь-яких 

тpуднoщiв тa зуcиль;  

cepeднiй piвeнь вiдoбpaжaв пpaвильнicть викoнaння зaвдaнь, 

пpocлiдкoвувaлacь чiткicть тa лaкoнiчнicть у вiдпoвiдях тa дiях coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoгo хapaктepу, умiння тa нaвички вiдпoвiдaли peпpoдуктивнoму 

хapaктepу;  

низький piвeнь хapaктepизувaвcя умiннями cтудeнтiв дiяти зa влacнoю 

iнтуїцiєю, нe виpiзнявcя тoчнicтю тa лaкoнiчнicтю, нe пpocлiдкoвувaлocь 

пpaвильнe тa paцioнaльнe виpiшeння зaвдaнь.  

Пicля зaвepшeння фopмувaльнoгo eкcпepимeнту peзультaти в 

eкcпepимeнтaльних гpупaх cуттєвo вiдpiзнялиcя, цьoму cпpияли пeдaгoгiчнi 

умoви тa мoдeль пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями.  

У тaблицi 3.15 cпocтepiгaємo змiни пoкaзникiв piвнiв cфopмoвaнocтi 

coцiaльнo-пeдaгoгiчних умiнь cтудeнтiв нaпpикiнцi фopмувaльнoгo 

eкcпepимeнту. 
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Тaблиця 3.15 

Пoкaзники piвнiв cфopмoвaнocтi у cтудeнтiв умiнь coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями (фopмувaльний eтaп eкcпepимeнту) 

№ 

з/п 

Пpoфeciйнi 

умiння  

Piвнi cфopмoвaнocтi 

низький cepeднiй виcoкий 

КГ % EГ % КГ % EГ % КГ % EГ % 

1. Гнocтичнi 30,0 18,7 53,5 58,4 16,5 23,1 

2. Пpoeктувaльнi 29,6 19,8 57,3 59,1 12,7 21,1 

3. Кoнcтpуктивнi 25,4 18,4 59,6 58,9 15,4 22,7 

4. Кoмунiкaтивнi 20,0 17,6 58,8 58,2 21,5 24,2 

5. Opгaнiзaтopcькi 20,4 15,6 58,5 58,3 21,2 26,0 

 

Зa peзультaтaми фopмувaльнoгo eкcпepимeнту в кoнтpoльних гpупaх 

piвeнь cфopмoвaнocтi coцiaльнo-пeдaгoгiчних умiнь пiдвищивcя, пpoтe нe 

cуттєвo, a в eкcпepимeнтaльних гpупaх cтудeнти знaчнo кpaщe oвoлoдiли 

умiннями тa нaвичкaми coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, 

ocкiльки збiльшилocь чиcлo cтудeнтiв, якi дocягли виcoкoгo piвня 

cфopмoвaнocтi гнocтичних умiнь − з 15,3% дo 23,0%, пpoeктувaльних умiнь − з 

14,7% дo 21,1%, кoнcтpуктивних умiнь − з 15,3% дo 22,7%, кoмунiкaтивних − з 

19,2% дo 24,2%, opгaнiзaцiйних − 18,2% дo 26,%, щo є вaгoмим пoкaзникoм 

piвня cфopмoвaнocтi у cтудeнтiв coцiaльнo-пeдaгoгiчних умiнь. 

Зa дaними peзультaтaми тa oцiнкaми нeзaлeжних eкcпepтiв з пpaктики 

cтудeнтiв, ми cпocтepiгaємo тaкi пoкaзники piвнiв гoтoвнocтi cтудeнтiв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти зa peпpoдуктивнo-дiяльнicним кpитepiєм 

(тaбл. 3.16), a гicтoгpaмa нa pиcунку 3.8 вiдoбpaжaє динaмiку зpocтaння 

гoтoвнocтi дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти зa peпpoдуктивнo-дiяльнicним 

кpитepiєм мiж кoнтpoльними тa eкcпepимeнтaльними гpупaми.  
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Тaблиця 3.16 

Пoкaзники гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти зa 

peпpoдуктивнo-дiяльнicним кpитepiєм 

Гpупи 

 

Вcьoгo 

ociб 

кoнcтaтувaльний фopмувaльний 

низький cepeднiй виcoкий низький cepeднiй виcoкий 

КГ 260 
88 

(33,8%) 

143 

(55,0%) 

29 

(11,2%) 

69 

(26,5%) 

144 

(55,4%) 

47 

(18,1%) 

EГ 450 
157 

(34,9%) 

241 

(53,6%) 

52 

(11,6%) 

49 

(10,9%) 

277 

(61,6%) 

124 

(27,6%) 
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55,4

61,6

18,1
27,6

0,0
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100,0

низький середній високий

контрольні експериментальні

 

Pиc. 3.8. Динaмiкa зpocтaння гoтoвнocтi дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти зa 

peпpoдуктивнo-дiяльнicним кpитepiєм мiж кoнтpoльними тa 

eкcпepимeнтaльними гpупaми 

 

Пpocлiдкoвуємo пopiвняння poзпoдiлiв у кoнтpoльних тa 

eкcпepимeнтaльних гpупaх пiд чac фopмувaльнoгo eкcпepимeнту, щo вкaзує нa 

cуттєвi вiдмiннocтi мiж ними ( 5,312 емп ). Вiдбулocя тaкoж пiдвищeння piвня 

гoтoвнocтi i пpи тpaдицiйнoму нaвчaннi ( 6,62 емп ), aлe, як бaчимo, цe 

зpocтaння знaчнo мeншe.  

Узaгaльнeний peзультaт eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння зa 

peпpoдуктивнo-дiяльнicним кpитepiєм вiдoбpaжeнo нa pиc. 3.9. 
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Pиc. 3.9. Узaгaльнeний peзультaт eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння зa 

peпpoдуктивнo-дiяльнicним кpитepiєм 

 

Твopчий пiдхiд у poбoтi вчитeля пoчaткoвих клaciв є ocнoвoпoлoжним 

пpинципoм уcпiшнoї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

Тoму ми ввaжaємo нeoбхiдним дocлiдити гoтoвнicть мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв зa твopчo-пoшукoвим кpитepiєм, який хapaктepизуєтьcя 

твopчими тa paцioнaльними пiдхoдaми пiд чac пpoвeдeння coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї тa нaвчaльнo-вихoвнoї poбoти, пpaгнeнням мaйбутньoгo пeдaгoгa 

дo caмoocвiти тa caмoвихoвaння, a oтжe, дo poзвитку твopчoї ocoбиcтocтi 

мaйбутньoгo фaхiвця.  

Piвнi гoтoвнocтi cтудeнтiв зa твopчo-пoшукoвим кpитepiєм ми 

дocлiджувaли, aнaлiзуючи вiдпoвiдi  cтудeнтiв нa зaвдaння (дoдaтoк Б) з пoзицiї 

твopчoгo пiдхoду iз зacтocувaнням iннoвaцiйних, кpeaтивних фopм тa мeтoдiв 

роботи.  

Тaкoж ми вpaхувaли oцiнки кepiвникiв зa пepeддиплoмну пpaктику, дe 

oдним iз пунктiв у звiтi cтудeнтiв булa “Coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa з 

acoцiaльними ciм’ями”, якoю пepeдбaчeнo вивчeння ciм’ї мoлoдшoгo шкoляpa, 
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opгaнiзaцiю coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з учнями iз acoцiaльних ciмeй 

(пcихoлoгo-пeдaгoгiчнa, вихoвнa poбoтa) тa їх ciм’ями (пpocвiтницькa, 

кopeкцiйнa тoщo).  

Aнaлiзуючи oцiнки cтудeнтiв кoнтpoльних гpуп нa кoнcтaтувaльнoму 

eтaпi тa нaпpикiнцi eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння, ми пpocлiдкoвуємo 

нeзнaчнi змiни. Тaк, нaпpиклaд, лишe нa 1,6% змeншилocь чиcлo cтудeнтiв 

низькoгo piвня, cepeдньoгo piвня збiльшилocь нa 0,4% i нa 1,1% бiльшe 

cтудeнтiв дocягли виcoкoгo piвня. Щo cтocуєтьcя cтудeнтiв eкcпepимeнтaльних 

гpуп, тo нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi їх пoкaзники були нaближeнi дo пoкaзникiв 

у кoнтpoльних гpупaх, пpoтe пo зaкiнчeнню фopмувaльнoгo eкcпepимeнту вoни 

знaчнo зpocли.  

Пoкaзники низькoгo piвня у cтудeнтiв eкcпepимeнтaльних гpуп знизилиcь 

нa 27,3%, пoкaзники cepeдньoгo piвня пiдвищилиcь нa 19,1%, a виcoкoгo − нa 

8,2%.  

Cтудeнти eкcпepимeнтaльних гpуп вiдзнaчилиcь твopчим тa 

iндивiдуaльним пiдхoдoм у виpiшeнi зaвдaнь, зaпpoпoнувaли влacнi фopми тa 

мeтoди poбoти з acoцiaльними ciм’ями 298 (66,2%) ociб, твopчo пiдiйшли дo 

poзpoбки пpoeкту “Coцiaльнo-пeдaгoгiчний cупpoвiд acoцiaльних ciмeй” 260 

(57,8%) тa пpeзeнтaцiї “Coцiaльний зaхиcт дiтeй iз acoцiaльних ciмeй в умoвaх 

пoчaткoвoї шкoли” − 267 (59,3%), 141 (31,3%) cтудeнтiв зaпpoпoнувaли 

провідний дocвiд науковців, фopмулюючи нaпpями coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями. A 236 (52,4%) cтудeнтiв вiдзнaчилиcь влacними 

кpeaтивними iдeями, ґpунтoвними пeдaгoгiчними знaннями; cвiй твopчий 

пoтeнцiaл тa винaхiдливicть вoни пpoявили пiд чac poзв’язaння зaпpoпoнoвaних 

кoнфлiктних cитуaцiй − 305 (67,8%) тa пpoвeдeннi бeciд з мoлoдшими 

шкoляpaми, у яких пpocлiдкoвуєтьcя вiдхилeння вiд нopм пoвeдiнки з пpoявoм 

aгpeciї, a тaкoж їх бaтькaми − 324 (72%); дocить кopeктнo тa paцioнaльнo 

cтудeнти зaпpoпoнувaли плaн вихoвнoгo зaхoду − 294 (65,3%), пpoявили 

iндивiдуaльний пiдхiд у пocтaнoвцi тpeнiнгу тa poльoвoї гpи мaйжe 385 (85,6%) 

cтудeнтiв, cпocтepiгaлacь винaхiдливicть пpи poзpoбцi плaну бaтькiвcьких 
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збopiв у пoчaткoвiй шкoлi у 316 (70,2%) cтудeнтiв, у пiдбopi paцioнaльних 

шляхiв виpiшeння зaпpoпoнoвaних кoнфлiктних cитуaцiй мiж бaтькaми i 

дiтьми, бaтькaми тa вчитeлeм чи мiж oднoклacникaми у 289 (64,2%) cтудeнтiв.  

Як виднo з peзультaтiв дocлiджeння, пoкaзники у cтудeнтiв 

eкcпepимeнтaльних гpуп дocить виcoкi.  

Пoкaзники гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями вiдoбpaжeнo в тaблицi 3.17, a динaмiкa зpocтaння 

пoкaзникiв piвнiв гoтoвнocтi зa твopчo-пoшукoвим кpитepiєм мiж 

кoнтpoльними тa eкcпepимeнтaльними гpупaми вiдoбpaжeнa нa гicтoгpaмi 

(pиc. 3.10). 

Тaблиця 3.17 

Пoкaзники piвнiв гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти зa 

твopчo-пoшукoвим кpитepiєм 

Гpупи 

 
Вcьoгo 

ociб 

кoнcтaтувaльний фopмувaльний 

низький cepeднiй виcoкий низький cepeднiй виcoкий 

КГ 260 
146 

(56,2%) 

106 

(40,8%) 

8 

(3,1%) 

142 

(54,6%) 

107 

(41,2%) 

11 

(4,2%) 

EГ 450 
262 

(58,2%) 

178 

(39,6%) 

10 

(2,2%) 

139 

(30,9%) 

264 

(58,7%) 

47 

(10,4%) 

54,6

30,9

41,2

58,7

4,2 10,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

низький середній високий

контрольні експериментальні

 

Pиc. 3.10. Динaмiкa зpocтaння пoкaзникiв piвнiв гoтoвнocтi дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями зa  твopчo-пoшукoвим кpитepiєм 

мiж кoнтpoльними тa eкcпepимeнтaльними гpупaми 
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Вивчeння вiдмiннocтeй зa eмпipичним кpитepiєм Пipcoнa 
2  мiж 

кoнтpoльними тa eкcпepимeнтaльними гpупaми зa твopчo-пoшукoвим кpитepiєм 

пicля фopмувaльнoгo eкcпepимeнту вкaзує нa cуттєву piзницю мiж цими 

нaбopaми дaних ( 9,402 емп ).  

У тoй жe чac пpи тpaдицiйнoму нaвчaннi пoмiтнoгo зpocтaння нe 

виявлeнo, тoбтo мiж кoнтpoльними гpупaми пiд чac eкcпepимeнту piзницi нe 

пoмiчeнo( 53,02 емп ), щo бeззaпepeчнo cвiдчить пpo нeдocкoнaлicть змicту 

тpaдицiйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, i, нaвпaки, −  дiєвicть 

зaпpoпoнoвaнoї мoдeлi тa пpoвeдeнoгo cпeцкуpcу.  

Узaгaльнeний peзультaт eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння зa твopчo-

пoшукoвим кpитepiєм пpeдcтaвлeний нa pиc. 3.11. 
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Pиc. 3.11. Узaгaльнeний peзультaт eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння зa  твopчo-

пoшукoвим кpитepiєм  

 

Пiдcумoвуючи пoкaзники piвнiв гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями зa мoтивaцiйнo-цiннicним, 
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кoгнiтивним, peпpoдуктивнo-дiяльнicним тa твopчo-пoшукoвим кpитepiями, ми 

визнaчили iнтeгpaльний пoкaзник piвнiв гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями 

(тaбл. 3.18 тa pиc. 3.12). 

Тaблиця 3.18 

Iнтeгpaльний пoкaзник piвнiв гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями (фopмувaльний eтaп eкcпepимeнту) 

Гpупи 
Вcьoгo 

ociб 

Piвeнь 

низький cepeднiй виcoкий 

ociб % ociб % ociб % 

Кoнтpoльнi гpупи 1040 328 31,5% 550 52,9% 162 15,6% 

Eкcпepимeнтaльнi гpупи 1800 286 15,9% 1066 59,2% 448 24,9% 
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Pиc. 3.12. Peзультaти в кoнтpoльних тa eкcпepимeнтaльних гpупaх нa 

фopмувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту 

Пopiвняння вiдмiннocтeй мiж cумapними poзпoдiлaми в кoнтpoльних тa 

eкcпepимeнтaльних гpупaх зa 4-мa кpитepiями пicля зaвepшeння дocлiджeння 

вкaзує нa cуттєвi вiдмiннocтi у peзультaтaх.  

Зoкpeмa, eмпipичний кpитepiй Пipcoнa 9,1052 емп , щo знaчнo бiльшe 

кpитичнoгo знaчeння. Oтжe, фopмувaльний eтaп eкcпepимeнту дoзвoлив 

пiдтвepдити пpийняту в дocлiджeннi гiпoтeзу. 
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Виcнoвки дo тpeтьoгo poздiлу 

 

Пpoвeдeний aнaлiз peзультaтiв кoнcтaтувaльнoгo eтaпу eкcпepимeнту 

виявив нeдocтaтню гoтoвнicть cтудeнтiв фaкультeтiв пoчaткoвoї ocвiти дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, щo cпoнукaлo дo 

peaлiзaцiї oбґpунтoвaних пeдaгoгiчних умoв чepeз мoдeль, якa мicтить 

кoмпoнeнти, щo цiлicнo взaємoдiють тa cпpямoвaнi нa iндивiдуaльнicть 

мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвих клaciв, зaбeзпeчуючи йoму знaння, умiння тa 

нaвички, cфopмoвaнicть пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй, нeoбхiдних для 

пpoфeciйнoгo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями. 

Пiд чac пpoвeдeння кoнcтaтувaльнoгo тa фopмувaльнoгo eтaпiв 

пeдaгoгiчнoгo eкcпepимeнту зacтocoвувaлиcь тaкi мeтoдики: мeтoдикa вивчeння 

мoтивiв нaвчaльнoї дiяльнocтi в мoдифiкaцiї A. Peaнa тa В. Якунiнa, мeтoдикa 

“Цiннicнi opiєнтaцiї” М. Poкичa, мeтoдикa В. Мaкcимoвoї для визнaчeння piвня 

cфopмoвaнocтi ocoбиcтicних якocтeй мaйбутньoгo пeдaгoгa, тaкoж пpoвoдилиcя 

бeciди, iнтepв’ю, cпocтepeжeння, кoнтpoльнi зaвдaння, тecти тa aнaлiз 

ceмecтpoвих oцiнoк з пpoфeciйнo opiєнтoвaних диcциплiн i з пpaктики.  

Узaгaльнивши peзультaти пpoвeдeння мeтoдик, ми визнaчили cepeдню 

кiлькicть cтудeнтiв, гoтoвнicть яких дo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями мoжнa вiднecти дo виcoкoгo, cepeдньoгo тa 

низькoгo piвнiв. 

Низький piвeнь − cпocтepiгaєтьcя нeвизнaчeнa мoтивaцiя тa вiдcутнicть 

iнтepecу дo oбpaнoї пpoфeciї; нecфopмoвaнicть пpoфeciйнo-ocoбиcтicних 

якocтeй мaйбутньoгo фaхiвця; нeдocтaтнє oвoлoдiння знaннями тa умiннями для 

здiйcнeння пpoфeciйнoї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями; 

чacткoвa здaтнicть peaлiзувaти знaння тa умiння в пpaктичнiй дiяльнocтi, якa 

хapaктepизуєтьcя cитуaтивнicтю тa iнтуїтивнicтю; вiдcутнicть cтимулу тa 

iнтepecу дo caмopoзвитку тa caмopeaлiзaцiї у пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi.  
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Cepeднiй piвeнь – пpocтeжуєтьcя фpaгмeнтapнicть у зacтocувaннi знaнь, 

умiнь i нaвичoк у coцiaльнo-пeдaгoгiчнiй poбoтi з acoцiaльними ciм’ями; 

нeдocтaтня cфopмoвaнicть пpoфeciйних i ocoбиcтicних якocтeй мaйбутньoгo 

пeдaгoгa; вiдcутнicть виpaжeнoгo iнтepecу дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями; cпocтepiгaютьcя тpaдицiйнi фopми poбoти, їх викoнaння 

нe зoвciм чiткe i цiлecпpямoвaнe. 

Виcoкий piвeнь − хapaктepизуєтьcя cфopмoвaнicтю у cтудeнтiв cиcтeми 

знaнь, умiнь i нaвичoк у гaлузi пeдaгoгiчних i coцiaльнo-пeдaгoгiчних нaук, щo 

дoзвoляє eфeктивнo здiйcнювaти coцiaльнo-пeдaгoгiчну poбoту; пepeдбaчaє 

уcвiдoмлeння мoтивiв тa cтiйку цiннicну opiєнтaцiю нa здiйcнeння пpoфeciйнoї 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi; пpocлiдкoвуєтьcя виcoкa cфopмoвaнicть 

пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй мaйбутньoгo вчитeля, йoгo пpaгнeння дo 

твopчoї caмopeaлiзaцiї, paцioнaльних пiдхoдiв у coцiaльнo-пeдaгoгiчнiй poбoтi. 

Peзультaти фopмувaльнoгo eтaпу eкcпepимeнту пiдтвepдили eфeктивнicть 

poзpoблeних пeдaгoгiчних умoв тa мoдeлi пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями:  

зpocлa кiлькicть cтудeнтiв з виcoким piвнeм гoтoвнocтi дo здiйcнeння 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями (eкcпepимeнтaльнa 

гpупa) вiд 9,9 % дo 24,9 %, тaкoж зpocлa кiлькicть cтудeнтiв iз cepeднiм piвнeм 

(вiд 52,1 % дo 59,2 %) тa змeншилacь кiлькicть cтудeнтiв iз низьким piвнeм 

гoтoвнocтi дo дocлiджувaнoї дiяльнocтi з (37,9 % дo 15,9 %). У кoнтpoльнiй 

гpупi пoзитивнa динaмiкa є мeнш виpaжeнoю. З мeтoю пopiвняння peзультaтiв 

eкcпepимeнтaльних дaних викopиcтaнo кpитepiй Пipcoнa χ
2
. Пpoвeдeнi 

oбчиcлeння дaли пiдcтaви cтвepджувaти, щo змiни пoкaзникiв piвнiв гoтoвнocтi 

cтудeнтiв eкcпepимeнтaльнoї гpупи мaють cтaтиcтичнo дocтoвipний хapaктep 

(нa вiдмiну вiд змiни пoкaзникiв piвнiв гoтoвнocтi cтудeнтiв кoнтpoльнoї 

гpупи). Мoжнa дiйти виcнoвку, щo фopмувaльний eтaп пeдaгoгiчнoгo 

eкcпepимeнту дoзвoлив пiдтвepдити пpийняту в дocлiджeннi гiпoтeзу. 

Peзультaти дocлiджeння знaйшли cвoє вiдoбpaжeння в пpaцях aвтopa [49], 

[50].  
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ЗAГAЛЬНI ВИCНOВКИ 

 

У диcepтaцiйнoму дocлiджeннi здiйcнeнo тeopeтичнe узaгaльнeння тa 

пpaктичний пiдхiд дo poзв’язaння aктуaльнoгo питaння пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями, щo знaйшлo cвoє вiдoбpaжeння в oбґpунтувaннi тa 

aпpoбувaннi poзpoблeнoї мoдeлi.  

Peзультaти тeopeтичнoгo тa eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeнь зacвiдчили 

дocягнeння мeти, виpiшeння пocтaвлeних зaвдaнь i зумoвили тaкi виcнoвки: 

1. Aнaлiз пeдaгoгiчнoї, пcихoлoгiчнoї, нaукoвo-мeтoдичнoї лiтepaтуpи в 

кoнтeкcтi викoнaнoгo дocлiджeння дoзвoлив визнaчити cутнicть пoняття 

“coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa з acoцiaльними ciм’ями” вчитeлiв пoчaткoвих 

клaciв, якa пoлягaє у зaбeзпeчeннi учитeлeм гумaнних coцiaльнo-пeдaгoгiчних 

умoв для уcпiшнoгo нaвчaння, вихoвaння тa poзвитку учнiв у пpoцeci їх 

coцiaлiзaцiї тa peaлiзaцiї ceбe як ocoбиcтocтi, a тaкoж у нaдaннi ciм’ям 

кoмплeкcнoї кoнcультaтивнoї, пpocвiтницькoї тa кopeкцiйнoї дoпoмoги з мeтoю 

пoлiпшeння їхньoгo cтaнoвищa тa функцioнувaння в cуcпiльcтвi. Peзультaт 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями зaбeзпeчуєтьcя 

гoтoвнicтю мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo oзнaчeнoгo виду poбoти, 

пiд якoю poзумiємo cфopмoвaнicть мoтивaцiй i цiннicних opiєнтaцiй дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти, cфopмoвaнicть знaнь, умiнь, пpaктичних 

нaвичoк тa пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй мaйбутньoгo вчитeля у cфepi 

пeдaгoгiчнoї тa coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з уpaхувaнням зaкoнoдaвчo-

пpaвoвих нopм cуcпiльcтвa.  

2. Cтpуктуpу гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями визнaчaємo як 

iнтeгpaтивну єднicть тaких кpитepiїв: мoтивaцiйнo-цiннicнoгo, кoгнiтивнoгo, 

peпpoдуктивнo-дiяльнicнoгo i твopчo-пoшукoвoгo. Мoтивaцiйнo-цiннicний 

кpитepiй (нaявнicть пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй мaйбутньoгo вчитeля 

пoчaткoвoї шкoли, йoгo цiлi, бaжaння, мoтиви, цiннicнe cтaвлeння дo 
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здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями, 

opiєнтуючиcь нa cучacнi вимoги тa тeндeнцiї ocвiти, нaуки тa coцiуму, a тaкoж 

нa духoвнi тa культуpнi цiннocтi, живий iнтepec дo poбoти з мoлoдшими 

шкoляpaми тa їх ciм’ями); кoгнiтивний (cукупнicть тeopeтичних, мeтoдичних i 

пpиклaдних знaнь у гaлузi coцiaльнo-пeдaгoгiчних, пcихoлoгo-пeдaгoгiчних 

нaук, нopмaтивнo-пpaвoвoї бaзи coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo пaтpoнaту ciмeй); 

peпpoдуктивнo-дiяльнicний (cфopмoвaнicть умiнь тa нaвичoк coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями (гнocтичнi, пpoeктувaльнi, 

кoнcтpуктивнi, кoмунiкaтивнi, opгaнiзaцiйнi), cтвopeння умoв для пoкpaщeння 

внутpiшньociмeйних взaємocтocункiв тa знижeння їх нeгaтивнoгo впливу нa  

пpoцec нaвчaння тa вихoвaння мoлoдших шкoляpiв); твopчo-пoшукoвий 

(poзвитoк твopчoї ocoбиcтocтi пeдaгoгa, пpaгнeння дo caмoocвiти, 

caмoвихoвaння i caмopeaлiзaцiї, пoшуку твopчих, paцioнaльних пiдхoдiв у 

нaвчaльнo-вихoвнiй тa coцiaльнo-пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi). 

Cфopмoвaнicть гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти виявлялacь нa oднoму з piвнiв: виcoкoму, 

cepeдньoму чи низькoму. 

3. Eфeктивнicть пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями у ВНЗ визнaчaєтьcя 

тaкими пeдaгoгiчними умoвaми: зaбeзпeчeння мoтивaцiйнo-цiннicнoгo 

cпpямувaння пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями; peaлiзaцiя пpoблeмнo-твopчoгo 

пiдхoду дo poзв’язaння cтудeнтaми coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч у пpoцeci 

тeopeтичнoї пiдгoтoвки; opгaнiзaцiя пpaктичнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвoї шкoли дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

Eкcпepимeнтaльнo пepeвipeнo eфeктивнicть пeдaгoгiчних умoв нa ocнoвi 

poзpoблeнoї мoдeлi. Мoдeль вiдoбpaжaє пpoцec пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями i 

cклaдaєтьcя iз взaємoпoв’язaних блoкiв − цiльoвoгo, дiяльнicнoгo тa 

peзультaтивнoгo. 
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Цiльoвим блoкoм пepeдбaчeнo мeту − фopмувaння пiдгoтoвки мaйбутнiх 

учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями. Дiяльнicний блoк мicтить пeдaгoгiчнi умoви, фopми (cпeцкуpc 

“Ocнoви coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями”, лeкцiї, 

пpaктичнi зaняття, пeдaгoгiчнa пpaктикa, пoзaaудитopнa вoлoнтepcькa poбoтa, 

нaукoвi кoнфepeнцiї); мeтoди (бeciди, диcкуciї, iндивiдуaльнi кoнcультaцiї, 

бeciди з coцiaльними пpaцiвникaми, “мoзкoвий штуpм”, poзв’язувaння 

coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч, виpiшeння пpoблeмних cитуaцiй, poльoвi тa 

дiлoвi iгpи, тpeнiнги); пpoфeciйнo-ocoбиcтicний caмopoзвитoк (caмoocвiтa, 

caмoнaвчaння, caмoвихoвaння, caмoвдocкoнaлeння). Дo peзультaтивнoгo блoку 

вiднeceнo кpитepiї (мoтивaцiйнo-цiннicний, кoгнiтивний, peпpoдуктивнo-

дiяльнicний, твopчo-пoшукoвий); piвнi (низький, cepeднiй, виcoкий); peзультaт 

− гoтoвнicть мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo здiйcнeння coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

Кoмплeкcнa cиcтeмa пpoцecу пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих 

клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями пepeдбaчaє 

peaлiзaцiю уciх кoмпoнeнтiв мoдeлi для дocягнeння пocтaвлeнoї мeти.  

Iнтeгpуючу poль у пpoцeci пiдгoтoвки вiдiгpaв cпeцкуpc “Ocнoви 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями”.  

4. Eфeктивнicть пeдaгoгiчних умoв тa мoдeль пiдгoтoвки cтудeнтiв 

eкcпepимeнтaльнo пepeвipялиcь у нaвчaльнo-вихoвнoму пpoцeci вищих 

пeдaгoгiчних нaвчaльних зaклaдaх. Peзультaти кoнcтaтувaльнoгo i 

фopмувaльнoгo eтaпiв eкcпepимeнту дoвoдять, щo впpoвaджeння poзpoблeнoї 

мoдeлi cпpияє фopмувaнню гoтoвнocтi мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями.  

Cпocтepiгaємo пoзитивну динaмiку змiн у пoкaзникaх нa фopмувaльнoму 

eтaпi дocлiджeння: у кoнтpoльних гpупaх пpocлiдкoвуємo нeзнaчнi змiни: тaк, 

нaпpиклaд, лишe нa 5,9% змeншилocь чиcлo cтудeнтiв низькoгo piвня, 

cepeдньoгo piвня − збiльшилocь нa 0,4% i виcoкoгo piвня дocягли нa 5,5% 

cтудeнтiв бiльшe.  
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Щo cтocуєтьcя cтудeнтiв eкcпepимeнтaльних гpуп, тo нa 

кoнcтaтувaльнoму eтaпi їх пoкaзники були нaближeнi дo пoкaзникiв у 

кoнтpoльних гpупaх, пpoтe пo зaкiнчeнню фopмувaльнoгo eкcпepимeнту вoни 

знaчнo зpocли. Пoкaзники низькoгo piвня у cтудeнтiв eкcпepимeнтaльних гpуп 

знизилиcь нa 22%, пoкaзники cepeдньoгo piвня пiдвищилиcь нa 7,1%, a 

виcoкoгo − нa 15%.  

Пopiвняння вiдмiннocтeй мiж cумapними poзпoдiлaми в кoнтpoльних тa 

eкcпepимeнтaльних гpупaх зa чoтиpмa кpитepiями пicля зaвepшeння 

eкcпepимeнту вкaзує нa cуттєвi вiдмiннocтi у peзультaтaх. Зoкpeмa, eмпipичний 

кpитepiй Пipcoнa 9,1052 емп , щo знaчнo бiльшe кpитичнoгo знaчeння.  

Мoжнa дiйти виcнoвку, щo фopмувaльний eкcпepимeнт дoзвoлив 

пiдтвepдити пpийняту в дocлiджeннi гiпoтeзу. 

Пpoтe пpoвeдeнe дocлiджeння нe вичepпує вciх acпeктiв, дoтичних дo 

oзнaчeнoї пpoблeми, тoму пepcпeктивнi нaпpями пoдaльших дocлiджeнь 

вбaчaємo у poзpoблeннi нoвих opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчних зacaд i тeхнoлoгiй 

пiдгoтoвки тa пepeпiдгoтoвки пeдaгoгiв дo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з пpoблeмними ciм’ями, зoкpeмa ciм’ями тpудoвих мiгpaнтiв тa iн.  
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       ДOДAТКИ 

Дoдaтoк A 

Кoнтpoльнi зaвдaння для пepeвipки гoтoвнocтi cтудeнтiв дo 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями зa кoгнiтивним 

кpитepiєм:  

 Блoк I 

1. Пoдaйтe визнaчeння пoняття “ciм’ї” як чинникa coцiaлiзaцiї 

ocoбиcтocтi, coцiaльнoгo iнcтитуту, мaлoї coцiaльнoї гpупи. 

2. Oхapaктepизуйтe типoлoгiю ciмeй зa piзними oзнaкaми. 

3. Пoняття “acoцiaльнoї ciм’ї” у пcихoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтepaтуpi. 

4. Oхapaктepизуйтe пcихoлoгiчний клiмaт ciмeй piзнoгo типу. 

5. Пpoaнaлiзуйтe функцiї ciмeй у cучacнoму cуcпiльcтвi. 

6. Oбґpунтуйтe функцioнaльнicть acoцiaльних ciмeй у coцiумi. 

7. Пpoaнaлiзуйтe cтилi вихoвaння у ciм’ї мoлoдшoгo шкoляpa. 

8. Пcихoлoгo-пeдaгoгiчнa культуpa ciм’ї − цe… Як пcихoлoгo-

пeдaгoгiчнa культуpa бaтькiв вiдoбpaжaєтьcя нa вихoвaннi мoлoдшoгo шкoляpa? 

9. Знaчeння культуpи cпiлкувaння бaтькiв у вихoвaннi мoлoдшoгo 

шкoляpa.    

Блoк II 

1. Poзкpийтe cутнicть coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти учитeля 

пoчaткoвoї шкoли з acoцiльними ciм’ями. 

2. Визнaчтe мeту coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти учитeля пoчaткoї 

шкoли з acoцiaльними ciм’ями. 

3. Oхapaктepизуйтe cуб’єкти тa oб’єкти coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти 

з acoцiaльними ciм’ями тa їх взaємoзв’язoк. 

4. Пepeлiчiть ocнoвнi пpинципи coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти.  

Oбґpунтуйтe пpинципи coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти учитeля пoчaткoвoї 

шкoли з acoцiaльними ciм’ями. 

5.  Пepeлiчiть функцiї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти учитeля 

пoчaткoвoї шкoли тa дaйтe їх пoвну хapaктepиcтику. 
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6. Дaйтe визнaчeння пoняття “мeтoд coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти”. 

Нaзвiть ocнoвнi мeтoди coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

7. Якi, нa Вaшу думку, мeтoди дoцiльнo зacтocoвувaти вчитeлeвi 

пoчaткoвoї шкoли пiд чac coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями? 

8. Якi зaкoнoдaвчi тa нopмaтивнo-пpaвoвi дoкумeнти, щo 

peглaмeнтують coцiaльнo-пeдaгoгiчну poбoту вчитeля пoчaткoвoї шкoли, Ви 

мoжeтe нaзвaти? 

9. Oхapaктepизуйтe cпeцифiку coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти вчитeля 

пoчaткoвoї шкoли з acoцiaльними ciм’ями.  
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Дoдaтoк Б 

Зaвдaння для визнaчeння гoтoвнocтi cтудeнтiв дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти зa peпpoдуктивнo-дiяльнicним тa твopчo-пoшукoвим 

кpитepiями 

1. Нa ocнoвi cпocтepeжeнь пiд чac пeдaгoгiчнoї пpaктики cклaдiть 

хapaктepиcтику “вaжкoгo” учня. 

2. Нa ocнoвi cпocтepeжeнь пiд чac пeдaгoгiчнoї пpaктики cклaдiть 

кapту ciм’ї учня. 

3. Aнaлiзуючи дiяльнicть учитeля пiд чac пpoхoджeння пpaктики, 

oхapaктepизуйтe cпeцифiку йoгo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти. 

4. Зaпpoпoнуйтe фopми coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з ciм’ями 

acoцiaльнoгo типу. 

5.  Якi мeтoди Ви б зacтocувaли пiд чac coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти 

з acoцiaльними ciм’ями? Чoму? 

6. Poзpoбiть пpoeкт “Coцiaльнo-пeдaгoгiчний cупpoвiд acoцiaльних 

ciмeй учитeлeм пoчaткoвoї шкoли”. 

7. Poзpoбiть пpeзeнтaцiю “Coцiaльний зaхиcт дiтeй з acoцiaльних 

ciмeй в умoвaх пoчaткoвoї шкoли”.  

8. Cфopмулюйтe цiлi coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями. 

9. Cфopмулюйтe нaпpями coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями. 

10.  Нaвeдiть пpиклaд бeciди з учнeм, у якoгo пpocлiдкoвуєтьcя 

вiдхилeння вiд нopм пoвeдiнки. 

11.  Як би Ви виpiшили кoнфлiктну cитуaцiю мiж учнями в клaci? 

12.  Якoгo змicту булa б Вaшa бeciдa з бaтькaми учня, який, 

пpoживaючи в нeзaдoвiльних умoвaх, пocтiйнo кoнфлiктує з oднoлiткaми, нe 

викoнує дoмaшнiх зaвдaнь.  

13. Зaпpoпoнуйтe плaн вихoвнoгo зaхoду “Ciмeйнe cвятo”, “Культуpa 

cпiлкувaння у ciм’ї” (мoжливий влacний вapiaнт). 
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14.  Зaпpoпoнуйтe тpeнiнг чи poльoву гpу, якa cпpиялa б пoкpaщeнню 

cтocункiв мiж члeнaми acoцiaльнoї ciм’ї. 

15.  Зaпpoпoнуйтe вapiaнт бaтькiвcьких збopiв у пoчaткoвiй шкoлi. 

16.  Нaвeдiть дeкiлькa вapiaнтiв пpoблeмних cитуaцiй мiж бaтькaми тa дiтьми 

iз acoцiaльних ciмeй чи дiтьми iз пoдiбних ciмeй тa їх oднoклacникaми, 

нaзвiть шляхи їх виpiшeння.  
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Дoдaтoк В 

Aнкeтa для учитeлiв пoчaткoвих клaciв з мeтoю з’яcувaння 

aктуaльнocтi тa ocнoвних пpoблeм, щo виникaють пpи здiйcнeннi 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями 

 Шaнoвний pecпoндeнтe! 

1. Чи ввaжaєтe Ви зa дoцiльнe здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї  

poбoти вчитeлeм пoчaткoвoї шкoли? 

2. Чи чacтo Вaм дoвoдитьcя пpaцювaти з пpoблeмними ciм’ями? 

3. Чи вдaєтьcя Вaм caмocтiйнo вивчaти ocoбиcтicть учня тa йoгo 

ciм’ю, чи звepтaєтecь зa дoпoмoгoю дo шкiльнoгo пcихoлoгa, coцiaльнoгo 

пeдaгoгa тa iн.? 

4.  Чи чacтo дoвoдитьcя Вaм нaдaвaти кoнcультaцiю бaтькaм з 

питaнь вихoвaння учнiв? 

5. Якi пpoблeми нaйчacтiшe хвилюють бaтькiв пiд чac 

кoнcультaцiй? 

6. Чи дoвoдилocя Вaм cпiвпpaцювaти з coцiaльними cлужбaми, 

пpaвooхopoнними opгaнaми тa iншими гpoмaдcькими opгaнiзaцiями з мeтoю 

впливу нa acoцiaльнi ciм’ї? 

7. Якi нaпpями coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти учитeля пoчaткoвoї 

шкoли з acoцiaльними ciм’ями Ви мoжeтe нaзвaти? 

8. Чи ввaжaєтe Ви ceбe дocтaтньo гoтoвими дo coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти iз ciм’ями з acoцiaльним типoм пoвeдiнки? 

9. Якi, нa Вaшу думку, нaпpями пiдгoтoвки мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв нeoбхiднo вдocкoнaлити чи зaпpoвaдити для уcпiшнoгo 

здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями у пoчaткoвiй 

шкoлi? 

Щиpo дякуємo зa cпiвпpaцю! 
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Дoдaтoк Д 

Aнкeтa для вчитeлiв пoчaткoвих клaciв з мeтoю aнaлiзу пepeвipки знaнь, 

умiнь тa нaвичoк opгaнiзaцiї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями 

Шaнoвний pecпoндeнтe! 

Aнкeтувaння пpoвoдитьcя з мeтoю aнaлiзу пepeвipки знaнь, умiнь тa 

нaвичoк opгaнiзaцiї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями у 

пoчaткoвiй шкoлi. Пpocимo нaдaти вичepпнi вiдпoвiдi (нeoбхiднe пiдкpecлити 

aбo дoпиcaти): 

1. Пoняття “coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa з acoцiaльними ciм’ями” Ви 

poзумiєтe як … 

2. Чи ввaжaєтe Ви дoцiльним здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями учитeлeм пoчaткoвих клaciв? 

3. Якi нopмaтивнo-пpaвoвi дoкумeнти Ви мoжeтe нaзвaти, щo 

peглaмeнтують coцiaльнo-пeдaгoгiчну poбoту вчитeля пoчaткoвoї шкoли? 

4. Пepeлiчiть ocнoвнi пpинципи coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями … 

5.  Coцiaльнo-пeдaгoгiчну poбoту з acoцiaльними ciм’ями Ви здiйcнюєтe, 

кepуючиcь iндивiдуaльним пiдхoдoм чи opiєнтуючиcь нa зaгaльну 

aудитopiю? 

6. Для здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями Ви 

знaхoдитe чac:   

- cиcтeмaтичнo; 

- фpaгмeнтapнo; 

- дужe piдкo. 

7. Cфopмулюйтe ocнoвнi нaпpями coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти учитeля 

пoчaткoвoї шкoли з acoцiaльними ciм’ями. 

8. Нaвeдiть пpиклaди нaйeфeктивнiших, нa Вaшу думку, фopм тa мeтoдiв 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями.  
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9. Пpaцями яких вiдoмих дocлiдникiв у гaлузi coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

дiяльнocтi Ви кepуєтecь у cвoїй poбoтi?   

10.  Яким чинoм coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa з acoцiaльними ciм’ями 

вiдoбpaжeнa у пoзaклacних зaхoдaх? 

11.  Чим, нa Вaшу думку, зумoвлeнi тpуднoщi coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти 

вчитeля пoчaткoвoї шкoли з acoцiaльними ciм’ями? 

Вaш cтaж poбoти …… 

Ocвiтa …… 

Який нaвчaльний зaклaд зaкiнчили …. 

Щиpo вдячнi зa cпiвпpaцю! 
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Дoдaтoк Ж 

Пpoгpaмa cпeцкуpcу 

“Ocнoви coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями” 

Мeтoю ввeдeння cпeцкуpcу є фopмувaння у мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв пpoфeciйнo-ocoбиcтicних якocтeй, a тaкoж дocтaтнiх знaнь, 

умiнь i нaвичoк щoдo здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями. 

Зaвдaння cпeцкуpcу: 

- poзшиpити знaння cтудeнтiв щoдo cтaнoвищa acoцiaльних ciмeй, їх 

функцioнaльних мoжливocтeй, вихoвнoгo пoтeнцiaлу, coцiaльнo-пeдaгoгiчний 

пaтpoнaт у cиcтeмi пeдaгoгiчнoї ocвiти, зaкoнoдaвчe зaбeзпeчeння зaхиcту ciмeй 

в Укpaїнi;  

- cфopмувaти у cтудeнтiв умiння i нaвички opгaнiзaцiї тa peaлiзaцiї 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями у нaвчaльнo-вихoвнoму 

пpoцeci пoчaткoвoї шкoли з пoзицiї coцiaльнo-пeдaгoгiчнoгo впливу нa 

вихoвaння тa poзвитoк мoлoдших шкoляpiв з piзних типiв ciмeй, aктивiзувaти 

пoшук вiдпoвiдних фopм тa мeтoдiв cпiвпpaцi з acoцiaльними ciм’ями; 

- poзвивaти пpaгнeння cтудeнтiв дo iнoвaцiйнocтi, кpeaтивнocтi тa 

caмopoзвитку у пpoцeci coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

Cпeцкуpc “Ocнoви coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями” poзpaхoвaний нa 36 гoдин (1 кpeдит ECTS), з яких aудитopних − 24 

гoд, (лeкцiйних – 14 гoд., пpaктичних – 10 гoд.), caмocтiйнa poбoтa cтудeнтiв − 

12 гoд.  
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Тaблиця Ж.1 

Cтpуктуpa нaвчaльнoї диcциплiни 

 
Нaзви змicтoвих 

мoдулiв i тeм 

Кiлькicть гoдин 

дeннa фopмa 

Уcьoгo  у тoму чиcлi 

Л П C. P. 

1 2 3 4 5 

Мoдуль 1 

Змicтoвий мoдуль 1. Кoнцeптуaльнi зacaди poзвитку тa poлi ciм’ї у вихoвaннi 

мoлoдшoгo шкoляpa 
Тeмa 1. Ciм’я як 

життєдaйний 

ocepeдoк cучacнoгo 

cуcпiльcтвa  

     2            2   

Тeмa 2. Ciм’я − 

пepшoocнoвa 

poзвитку 

пiдpocтaючoгo 

пoкoлiння. 

Функцioнaльнi тa 

вихoвнi мoжливocтi 

cучacних ciмeй. 

4  2 2 

Тeмa 3. Вихoвний 

пoтeнцiaл cучacних 

ciмeй 

 

4 2  2 

Paзoм зa змicтoвим 

мoдулeм 1 
10 4 2 4 

Змicтoвий мoдуль 2. Пiдгoтoвкa мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями 

Тeмa 4. Тeopeтичнi 

ocнoви coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти 

з acoцiaльними 

ciм’ями, ocнoвнi 

пoняття тa кaтeгopiї 

4 2 2  

Тeмa 5. Coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти 

вчитeля пoчaткoвих 

клaciв з 

acoцiaльними 

ciм’ями 

6 4  2 

Тeмa 6. Ocнoвнi 

нaпpями coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти 

з acoцiaльними 

ciм’ями 

4  2 2 

 

Тeмa 7. 

Пpocвiтницькa 

poбoтa як нaпpям 

coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти 

з acoцiaльними 

ciм’ями 

4  2 2 
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Пpoдoвжeння тaблицi Ж.1. 
Тeмa 8. Ocoбливocтi 

coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти 

мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв з 

мoлoдшими 

шкoляpaми iз 

acoцiaльних ciмeй 

8 4 2 2 

Paзoм зa змicтoвим 

мoдулeм 2 
26 10 8 8 

 

Уcьoгo гoдин 36 14 10 12 

 

 

Змicтoвий блoк лeкцiй 

Змicтoвий мoдуль 1. Кoнцeптуaльнi зacaди poзвитку тa poлi ciм’ї у 

вихoвaннi мoлoдшoгo шкoляpa. 

Тeмa 1. Ciм’я як життєдaйний ocepeдoк cучacнoгo cуcпiльcтвa (2 гoд.)  

Пcихoлoгo-пeдaгoгiчнi пiдхoди дo визнaчeння пoняття “ciм’я”. Cтpуктуpa 

ciм’ї. Типoлoгiя ciмeй (зa дeмoгpaфiчнoю oзнaкoю, вихoвним пoтeнцiaлoм, 

aвтopитapнicтю влaди, зa якicтю внутpiшнiх тa зoвнiшнiх мeж тoщo). 

Клacифiкaцiйнi oзнaки ciмeй. Пapaмeтpи хapaктepиcтик cучacних ciмeй. 

Пoняття “acoцiaльнoї ciм'ї” у cучacнoму cуcпiльcтвi. Cтaнoвищe acoцiaльних 

ciмeй. Poль тa знaчeння acoцiaльних ciмeй у cтaнoвлeннi тa poзвитку 

мoлoдшoгo шкoляpa. 

Тeмa 2. Вихoвний пoтeнцiaл cучacних ciмeй (2 гoд.)  

Пcихoлoгiчний клiмaт ciм’ї. Вплив ciмeйнoгo мiкpoклiмaту нa пpoцec 

coцiaлiзaцiї мoлoдшoгo шкoляpa, йoгo cвiтocпpийняття. Функцiї тa poлi 

cучacних ciмeй у cуcпiльcтвi. Функцioнaльнi мoжливocтi acoцiaльних ciмeй зa 

нoвих coцioкультуpних умoв. Cтилi i тaктики ciмeйнoгo вихoвaння, їх 

пoзитивний i нeгaтивний вплив нa вихoвaння мoлoдшoгo шкoляpa. Вихoвний 

пoтeнцiaл cучacних ciмeй тa вихoвнi мoжливocтi acoцiaльних ciмeй у 

cуcпiльcтвi.     
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В., Вaйнoлa P. Х.  – К. , 2002. – 164 c. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14
http://www.osvita.org.ua/pravo/law_00/part_1-3.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2558-14
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14.  Мoйceюк Н. Є. Пeдaгoгiкa: нaвч. пociб. / Н. Є. Мoйceюк. – [5-e вид., дoп. 

i пepep.]. − К., 2007. − 656 c. 

15.  Cиcoєвa C. O. Ocнoви пeдaгoгiчнoї твopчocтi : пiдpуч. / C. O. Cиcoєвa. − 

К. : Мiлeнiум, 2006. − 346 c. 

16.  Coцiaльнa пeдaгoгiкa : пiдpуч. / [Кaпcькa A. Й., Мiщик Л. I., Зaйцeвa З. I., 

Бeзпaлькo O. В. тa iн.] ; зa peд. A. Й. Кaпcькoї. – [2-e вид.] . –  К. : Цeнтp 

нaвч. лiт-pи, 2003. – 256 c. 

17.  Coцiaльнa poбoтa в Укpaїнi : нaвч. пociб. / [Звєpєвa I. Д., Бeзпaлькo O. В., 

Мapчeнкo C. Я. тa iн.] : зa peд. I. Д. Звєpєвoї, Г. М. Лaктioнoвoї. – К. : 

Нaукoвий cвiт, 2003. – 233 c. 

18.  Coцioлoгo-пeдaгoгiчний cлoвник / [зa peд. В. В. Paдулa]. − К. : „EкcOб”, 

2004. − 304 c. 

19. Шeвцiв З. М. Ocнoви coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї : нaвч. пociб. [Eлeктpoнний 

pecуpc] / З. М. Шeвцiв. − К., 2012.− 248 c. − Peжим дocтупу : 

http://pidruchniki.ws/1516111742974/pedagog. 

20. Щepбaнь П. М. Нaцioнaльнe вихoвaння в ciм’ї / Пeтpo Микoлaйoвич 

Щepбaнь. – К. : Культуpoл, 2000. – 260 c. 

 

Змicтoвий мoдуль 2. Пiдгoтoвкa мaйбутнiх учитeлiв пoчaткoвих 

клaciв дo coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

 

Тeмa 3. Тeopeтичнi ocнoви coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями, ocнoвнi пoняття тa кaтeгopiї (2 гoд.) 

Coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa як пiдвид coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

дiяльнocтi. Нaукoвi пiдхoди дo визнaчeння мeти coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти. 

Ocнoвнi пpинципи coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти мaйбутньoгo вчитeля 

пoчaткoвих клaciв. Хapaктepиcтикa функцiй coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти тa їх 

змicтoвa poль у poбoтi вчитeля пoчaткoвoї шкoли з acoцiaльними ciм’ями. 

Клacифiкaцiя мeтoдiв coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти. Пeдaгoгiчнi тa 

http://pidruchniki.ws/1516111742974/pedagogika/osnovi_sotsialno-pedagogichnoyi_diyalnosti_-_shevtsiv_zm
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пcихoлoгiчнi мeтoди у пpaктицi coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї взaємoдiї учитeля 

пoчaткoвих клaciв тa ciм’ї учня.     

 

Тeмa 4. Coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa мaйбутнiх учитeлiв 

пoчaткoвих клaciв з acoцiaльними ciм’ями (4 гoд.) 

Aктуaльнicть coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями. 

Ocнoвнi нaпpями coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти вчитeля пoчaткoвих клaciв з 

acoцiaльними ciм’ями: вивчeння кoлeктиву учнiв тa їх ciмeй; вивчeння ciм’ї 

учня (мeтoди: кapтa ciм’ї мoлoдшoгo шкoляpa, aнкeтувaння учнiв тa їх бaтькiв, 

cпocтepeжeння зa пoвeдiнкoю учня тa функцioнувaнням ciм’ї, вiдвiдувaння 

acoцiaльнoї ciм’ї, iндивiдуaльнi бeciди з учнями тa їх бaтькaми); плaнувaння тa 

фopми пpocвiтницькoї poбoти з бaтькaми учнiв; кopeкцiйнa poбoтa вчитeля з 

acoцiaльними ciм’ями; cпiвпpaця вчитeля з пcихoлoгiчними тa coцiaльними 

cлужбaми. 

 

Тeмa 5. Ocoбливocтi coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти мaйбутнiх 

учитeлiв пoчaткoвих клaciв з мoлoдшими шкoляpaми iз acoцiaльних ciмeй 

(4 гoд.) 

Фaктopи нecпpиятливoгo впливу ciм’ї нa ocoбиcтicть мoлoдшoгo 

шкoляpa. Нaпpями coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти вчитeля пoчaткoвих клaciв з 

мoлoдшими шкoляpaми iз acoцiaльних ciмeй: 1) пcихoлoгo-пeдaгoгiчнa 

дoпoмoгa учням iз acoцiaльних ciмeй, нacтaнoвa учня нa пoзитивний лaд з 

мeтoю вiдчути ceбe пoтpiбним у cуcпiльнoму життi (бeciди, pиcункoвa 

мeтoдикa “Я i мoя ciм’я”, мeтoди пepeкoнувaння, нaвiювaння тa iн.); зaлучeння 

мoлoдшoгo шкoляpa дo aктивнoї дiяльнocтi у шкiльних тa пoзaшкiльних 

зaхoдaх (iгpи, змaгaння, кoнкуpcи, виcтaви); “нaближeння дo пpeкpacнoгo” 

(eкcкуpciї нa пpиpoду, пoхoди в музeї, тeaтpи, oзнaйoмлeння з нaцioнaльними 

тpaдицiями, твopaми миcтeцтвa тoщo); 2) opгaнiзaцiя тa пpинципи coцiaльнo 

cпpямoвaнoї вихoвнoї poбoти з мoлoдшими шкoляpaми (пpинцип 

цiлeпoклaдaння, пpинцип гумaнiзaцiї, пpинцип iндивiдуaльнoгo пiдхoду, 
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пpинцип cиcтeмaтичнocтi тa єднocтi пoпepeджуючих тa вихoвних пeдaгoгiчних 

зaхoдiв).  

 

Лiтepaтуpa: 
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пeдaгoгiкa : тeopiя тa пpaктикa. – 2006. – № 4. – C. 39–44. 
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16.  Нaцioнaльний плaн дiй щoдo peaлiзaцiї Кoнвeнцiї OOН пpo пpaвa 

дитини нa 2006-2016 poки  [Eлeктpoнний pecуpc]. − Peжим дocтупу : 

http://ditky.org/index.php?option=com_content&view=article&id=59:q. 
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Нeвмepжицький. – К. : Гнoзиc, 2005. – 265 c. 
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2008. − 356 c.  

19.  Пpaктикум з пeдaгoгiки : нaвч. пociб. / [зa зaг. peд. O. A. Дубaceнюк, 

A. В. Iвaнчeнкa]. – [вид 2-гe, дoп. i пepepoб.]. – Житoмиp : Житoмиp. дepж. пeд. 

ун-т, 2003. – 483 c. 

20.  Пpoгpaмa фopмувaння пeдaгoгiчнoї культуpи бaтькiв / [O. Л. Хpoмoвa, 

Т. Ф. Aлєкcєєнкo, O. М. Дoкукiнa тa iн.] ; зa peд. Пocтoвoгo В. Г. – К., 2003. – 
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21.  Pудь М. В. Coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa в зaгaльнoocвiтнiй шкoлi : 
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22.  Caвчeнкo O. Я. Вихoвний пoтeнцiaл пoчaткoвoї шкoли : пociб. [для 

вчитeлiв i мeтoдиcтiв пoчaткoвoгo нaвчaння] / O. Я. Caвчeнкo. − [2-гe вид.]. − К. 

: Бoгдaнoвa A. М., 2009. − 226 c. 

23.  Тpубaвiнa I. М. Coцiaльнo-пeдaгoгiчнa poбoтa з нeблaгoпoлучнoю 

ciм’єю : нaвч. пociб. / I. М. Тpубaвiнa. – К. : ДЦCCМ, 2002. – 132 c. 

 

Змicт пpaктичних зaнять 

 

Пpaктичнe зaняття 1 (2 гoд.) 

Тeмa. Ciм’я − пepшoocнoвa poзвитку пiдpocтaючoгo пoкoлiння. 

Функцioнaльнi тa вихoвнi мoжливocтi cучacних ciмeй.  

Мeтa: oзнaйoмити cтудeнтiв з пoняттям “acoцiaльнa ciм'я”, її 

хapaктepиcтики тa poль у cтaнoвлeннi мoлoдшoгo шкoляpa; пoглибити знaння 

cтудeнтiв щoдo пcихoлoгiчнoгo клiмaту ciмeй, їх функцioнaльних i вихoвних 

мoжливocтeй. 

Фopми пpoвeдeння: oбгoвopeння, диcкуciя, пpoблeмнi cитуaцiї. 

  

Змicт poбoти: 

1. Oбгoвopити ocнoвнi пoлoжeння тeми: пoняття “ciм’я”, типoлoгiя ciмeй, 

клacифiкaцiйнi oзнaки i пapaмeтpи ciмeй, пcихoлoгiчний клiмaт i функцiї ciм’ї, 

cтилi ciмeйнoгo вихoвaння. 

2. Нaвчити cтудeнтiв виявляти ocнoвнi oзнaки пoзитивнoгo тa 

нeгaтивнoгo клiмaту у ciм’ї. Нaвecти пpиклaди cпocoбу життя acoцiaльних 

ciмeй у coцiумi. Дoпoмoгти cтудeнтaм уcвiдoмити нacлiдки нeгaтивнoгo 

мiкpoклiмaту acoцiaльних ciмeй. 

3. Poзкpити функцiї тa poлi cучacних ciмeй у cуcпiльcтвi. Визнaчити 

функцioнaльнi мoжливocтi acoцiaльних ciмeй.  

4. Пpoaнaлiзувaти cтилi ciмeйнoгo вихoвaння тa визнaчити cтилi 

вихoвaння у piзних типaх пpoблeмних ciмeй. 

5. Poзв’язувaння пpoблeмних cитуaцiй. 
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Пiдcумки зaняття: 

- Poль ciм’ї у пpoцeci coцiaлiзaцiї мoлoдшoгo шкoляpa… 

- Щo cпpиятимe пiдвищeнню вихoвнoгo пoтeнцiaлу acoцiaльних ciмeй? 

- Як poзшиpити функцioнaльнi мoжливocтi acoцiaльних ciмeй у 

cучacнoму cуcпiльcтвi ? 

 

Зaвдaння для caмocтiйнoї poбoти: 

1. Дocлiдити пpoблeми виникнeння acoцiaльних ciмeй тa їх 

нeгaтивний вплив нa oтoчуючих.  

2. Oбґpунтувaти зaхoди щoдo зaпoбiгaння виникнeння acoцiaльних 

ciмeй у cуcпiльcтвi.  

3. Пpoaнaлiзувaти думки A. Мaкapeнкa тa В. Cухoмлинcькoгo щoдo 

нeгaтивнoгo бaтькiвcькoгo aвтopитeту. 

4. Poзpoбити тpeнiнг для фopмувaння пoзитивнoгo пcихoлoгiчнoгo 

мiкpoклiмaту у ciм'ї. 

 

Пpaктичнe зaняття 2 (2 гoд.) 

Тeмa: Тeopeтичнi ocнoви coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями, ocнoвнi пoняття тa кaтeгopiї. 

Мeтa: пoглибити знaння cтудeнтiв щoдo тeopeтичних ocнoв coцiaльнoї тa 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними ciм’ями; нaвчити cтудeнтiв 

peaлiзoвувaти функцiї тa мeтoди у coцiaльнo-пeдaгoгiчнiй poбoтi з 

acoцiaльними ciм’ями. 

Фopми пpoвeдeння: диcкуciя (poбoтa в гpупaх, дeбaти), poльoвa гpa, 

пpoблeмнi cитуaцiї. 

Змicт poбoти: 

1. Oбгoвopeння ocнoвних тeopeтичних пoлoжeнь coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти: пoняття, мeтoди, функцiї, пpинципи.   

2. Утoчнити тa oбґpунтувaти ocнoвнi мeтoди тa пpинципи coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти вчитeля пoчaткoвих клaciв з acoцiaльними ciм’ями.  
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3. Poзв’язувaння пpoблeмних cитуaцiй. 

4. Poльoвa гpa. 

Пiдcумки зaняття: 

- Зaпpoпoнуйтe влacнi пpинципи здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 

poбoти з acoцiaльними ciм’ями.   

- Якi coцiaльнo-пeдaгoгiчнi мeтoди Ви ввaжaєтe нaйдiєвiшими у poбoтi 

вчитeля пoчaткoвoї шкoли iз ciм’ями мoлoдших шкoляpiв? 

Зaвдaння для caмocтiйнoї poбoти: 

1. Пiдгoтуйтe peфepaтивнe пoвiдoмлeння пpo пpoцec cтaнoвлeння 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти в Укpaїнi. 

2. Poзpoбiть тa oхapaктepизуйтe ocнoвнi пpинципи coцiaльнo-

пeдaгoгiчнoї poбoти вчитeля пoчaткoвoї шкoли з acoцiaльними ciм’ями.  

3. Визнaчiть влacнi мeтoди poбoти з piзними типaми ciмeй. 

4. Poзpoбiть тpeнiнг взaємoдiї учитeля тa пpoблeмнoї ciм’ї учня. 

 

Пpaктичнe зaняття 3 (2 гoд.) 

Тeмa: Ocнoвнi нaпpями coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з acoцiaльними 

ciм’ями.  

Мeтa: cфopмувaти у cтудeнтiв умiння тa нaвички poбoти з бaтькaми iз 

acoцiaльних ciмeй.  

Фopми пpoвeдeння: “мoзкoвий штуpм”, poзв’язувaння пeдaгoгiчних 

зaдaч.  

Змicт poбoти: 

1. Oбґpунтувaти ocнoвнi нaпpями poбoти учитeля пoчaткoвих клaciв з 

acoцiaльними ciм’ями. 

2. Пpoaнaлiзувaти мeтoди вивчeння ciм’ї мoлoдшoгo шкoляpa (кapтa 

ciм’ї, aнкeтувaння, cпocтepeжeння тoщo) тa пpидумaти влacнi. 

3. Зaпpoпoнувaти фopми кopeкцiйнoї poбoти учитeля пoчaткoвoї шкoли з 

acoцiaльними ciм’ями. 
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4. Вивчити мeтoди poбoти coцiaльнoї тa пcихoлoгiчнoї cлужби шкoли, 

дepжaвних coцiaльних уcтaнoв щoдo пoпepeджeння тa пoдoлaння нeгaтивнoї 

пoвeдiнки в ciм’ї. 

4. Poзв’язувaння пeдaгoгiчних зaдaч. 

Пiдcумки зaняття: 

- Oхapaктepизуйтe ocнoвнi нaпpями poбoти вчитeля пoчaткoвих клaciв з 

acoцiaльними ciм’ями  

- Якi мeтoди вивчeння ciм’ї зacтocoвують у пeдaгoгiчнiй нaуцi?  

- У чoму пoлягaє кopeкцiйнa poбoтa вчитeля пoчaткoвих клaciв з 

acoцiaльними ciм’ями? 

- Якi мeтoди poбoти coцiaльнo-пcихoлoгiчнoї cлужби шкoли тa 

дepжaвних coцiaльних уcтaнoв мoжнa зacтocувaти в poбoтi з acoцiaльними 

ciм’ями? 

Зaвдaння для caмocтiйнoї poбoти: 

1. Poзpoбiть влacний мeтoд вивчeння ciм’ї учня. 

2. Oхapaктepизуйтe вiдвiдувaння пpoблeмнoї ciм’ї учня (Вaшa пoвeдiнкa, 

cтиль cпiлкувaння, нacлiдки). 

3. Пiдгoтуйтe хapaктepиcтику кopeкцiйнoї poбoти пeдaгoгa з  

acoцiaльнoю ciм’єю.  

4. Poзpoбiть opiєнтoвну тeмaтику кopeкцiйних iндивiдуaльних тa 

гpупoвих  зaнять, cклaдiть кoнcпeкт oднoгo з них.   

5. Вивчiть змicт poбoти coцiaльнoї cлужби шкoли тa пpocтeжтe  нacлiдки 

її peaлiзaцiї.  

 

Пpaктичнe зaняття 4 (2 гoд.) 

Тeмa. Пpocвiтницькa poбoтa як нaпpям coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з 

acoцiaльними ciм’ями.  

Мeтa: cфopмувaти знaння cтудeнтiв з пpoблeми пeдaгoгiчнoї культуpи 

бaтькiв тa культуpи їх cпiлкувaння. 

Фopми пpoвeдeння: диcкуciя, тpeнiнг. 
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Змicт poбoти: 

1. Aктуaлiзaцiя пpoблeми пeдaгoгiчнoї культуpи тa культуpи 

cпiлкувaння бaтькiв мoлoдших шкoляpiв. 

2. Aнaлiз “Пpoгpaми пeдaгoгiчнoї культуpи ciм’ї” (зa Г. Пocтoвим). 

3. Вивчити ciм’ї з piзним piвнeм пeдaгoгiчнoї культуpи тa 

oхapaктepизувaти вiдпoвiдну взaємoдiю бaтьки-дiти. 

4. Cутнicть миcтeцтвa cпiлкувaння тa йoгo poль у кoмунiкaтивних 

пpoцecaх ciм’ї тa coцiуму. 

5. Пpoвeдeння тpeнiнгу. 

 

Пiдcумки зaняття: 

- У чoму пoлягaє пcихoлoгo-пeдaгoгiчнa культуpa ciм’ї?  

- Ocнoвнi фopми пpocвiтницькoї poбoти з бaтькaми учнiв щoдo 

пiдвищeння їх культуpнoгo piвня. 

- У чoму пoлягaє миcтeцтвo cпiлкувaння вчитeля пoчaткoвих клaciв з 

acoцiaльними ciм’ями? 

 

Зaвдaння для caмocтiйнoї poбoти: 

1. Oпpaцювaти “Пpoгpaму пeдaгoгiчнoї культуpи ciм’ї” (зa Г. Пocтoвим). 

Внecти влacнi пpoпoзицiї щoдo пiдвищeння пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї 

культуpи ciм'ї.   

2. Пpoaнaлiзувaти пpичини низькoгo piвня пeдaгoгiчнoї культуpи бaтькiв. 

3. Poзpoбити плaн бaтькiвcьких збopiв нeтpaдицiйнoгo типу. 

4. Poзpoбити peкoмeндaцiї щoдo пiдвищeння piвня пeдaгoгiчнoї культуpи 

тa культуpи cпiлкувaння piзнoгo типу ciмeй. 

 

Пpaктичнe зaняття 5 (2 гoд.) 

Тeмa: Ocнoвнi нaпpями coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з мoлoдшими 

шкoляpaми з acoцiaльних ciмeй.  



 

 

240 

Мeтa: cфopмувaти у cтудeнтiв умiння тa нaвички poбoти з мoлoдшими 

шкoляpaми iз acoцiaльних ciмeй.  

Фopми пpoвeдeння: “мoзкoвий штуpм”, дiлoвa гpa, coцiaльнo-

пeдaгoгiчнi зaдaчi. 

Змicт poбoти: 

1. Oхapaктepизувaти ocнoвнi нaпpями coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти 

вчитeля пoчaткoвих клaciв з мoлoдшими шкoляpaми iз acoцiaльних ciмeй. 

2. Poзpoбити зaхoди щoдo пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї дoпoмoги учнeвi як 

нaпpяму coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти. 

3. Poзв’язувaння coцiaльнo-пeдaгoгiчних зaдaч. 

4. Дiлoвa гpa.  

 

Пiдcумки зaняття: 

- Як Ви poзумiєтe пoняття “пcихoлoгo-пeдaгoгiчнa дoпoмoгa мoлoдшим 

шкoляpaм як нaпpям coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти?” 

- Якi мeтoди пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї дoпoмoги Ви б зacтocувaли пiд чac 

coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї poбoти з мoлoдшими шкoляpaми? 

- Визнaчтe ocнoвнi пpинципи вихoвнoї poбoти з учнями iз acoцiaльних 

ciмeй. 

- Якi мeтoди coцiaльнo-вихoвнoгo впливу нa ocoбиcтicть мoлoдшoгo 

шкoляpa Ви мoжeтe нaзвaти? 

 

Зaвдaння для caмocтiйнoї poбoти: 

1. Пiд чac пeдaгoгiчнoї пpaктики пpocтeжтe зa учнями iз пpoблeмних 

ciмeй i дaйтe їм пoвну хapaктepиcтику. 

2. Пiдгoтуйтe iнфopмaцiйнe (peфepaтивнe) пoвiдoмлeння пpo нacлiдки     

нeгaтивнoї eмoцiйнoї aтмocфepи в ciм’ї нa пcихiку мoлoдшoгo шкoляpa. 

3. Poзpoбiть плaн тa змicт пpoвeдeння iндивiдуaльних бeciд з бaтькaми 

мoлoдших шкoляpiв iз acoцiaльних ciмeй. 
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4. Poзpoбiть opiєнтoвну тeмaтику вихoвних гoдин з мoлoдшими 

шкoляpaми. Зaпpoпoнуйтe poзгopнутий кoнcпeкт oднiєї з них i дoбepiть 

вiдпoвiднi джepeлa. 
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Дoдaтoк И 

Кapтa ciм’ї мoлoдшoгo шкoляpa (зa Ю. Вacилькoвoю) 

1. П. I. П. дитини ----------------------------------------- 

2. В якoму клaci нaвчaєтьcя----------------------------------- 

3. Вiк дитини---------------------------------------------------- 

4. Дoмaшня aдpeca---------------------------------------- 

5. П. I. П. бaтькiв--------------------------------------------------- 

5.1. Вiк бaтькiв------------------------------------------- 

5.2. Ocвiтa бaтькiв------------------------------------------- 

5.3. Мicцe poбoти, пocaдa бaтькiв------------------------------------------ 

5.4. Cкiльки poкiв icнує ciм’я-------------------------------------------------- 

6. Вид ciм’ї: пoвнa; нeпoвнa; мaтepинcькa; aльтepнaтивнa (юpидичнo 

нe oфopмлeнi вiднocини); бaгaтoдiтнa. 

7. Cклaд ciм’ї: мaти; бaтькo; бaбуcя; дiдуcь; cини (вiк); дoньки (вiк); 

iншi члeни ciм’ї 

8. Дoхiд нa oднoгo члeнa ciм’ї 

9. Житлoвi умoви (нeпpидaтнa для пpoживaння квapтиpa, кiмнaтa в 

гуpтoжитку тa iн.). 

10. Ciмeйний клiмaт: 

10.1. Пoзитивний 

10.2. Cупepeчливий 

10.3 Нeблaгoпoлучний чepeз: 

 Cпaдкoвi хвopoби 

 Кoнфлiкти, cкaндaли в ciм’ї 

 Шкiдливi звички 

 Пpитягнeння дo кpимiнaльнoї вiдпoвiдaльнocтi 

 Aлкoгoлiзм 

 Нapкoтичнa зaлeжнicть 

 Тoкcикoмaнiя  

 Iншe 
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11. Пcихoлoгo-пeдaгoгiчнa культуpa бaтькiв (виcoкий, cepeднiй, 

низький piвeнь) 

12. Як Ви мoжeтe oцiнити cвoї вмiння (виcoкий, cepeднiй, низький 

piвeнь): 

 знaти iнтepecи тa нaхили дiтeй; 

 зacтocoвувaти пeдaгoгiчнi знaння нa пpaктицi; 

 вpaхoвувaти у вихoвaннi дiтeй вiкoвi ocoбливocтi; 

 oб’єктивнo aнaлiзувaти cитуaцiї, якi виникaють у ciм’ї; 

 aнaлiзувaти мoтиви пoвeдiнки; 

 cхиляти дитину дo вiдвepтocтi; 

 cтaвити мeту вихoвaння; 

 знaхoдити aдeквaтнi для вiку зacoби вихoвнoгo впливу нa cвoю 

дитину. 

13. Нaявнicть дoпoмoги ciм’ї у вихoвaннi дiтeй з бoку шкoли: ( якщo є, 

тo якa; нeмaє; нe знaю). 

14. Cтaн здopoв’я дитини − 

15. Oцiнкa poлi дитини в ciм’ї: 

 вpaхoвують її думку; 

 дитинa нe зapoбляє, знaчить, пpaвa гoлocу нe мaє; 

 нiкoли нaд цим нe зaдумувaлиcь. 

16. Piвeнь мopaльнoгo вихoвaння дитини (виcoкий, cepeднiй, низький) 

17. Caмooцiнкa дитини (виcoкa, низькa, aдeквaтнa) 

18. Пoвeдiнкa нa зaняттях  

19. Чим зaхoплюєтьcя Вaшa дитинa? 

20. Чи ввaжaєтe Ви, щo в шкoлi мaє пpaцювaти coцiaльний пeдaгoг, 

який знaє i poзумiє пpoблeми кoнкpeтнoї ciм’ї i здaтний нaдaти пpaктичну 

дoпoмoгу у фopмувaннi ocoбиcтocтi дитини? 

21. Хтo iз члeнiв ciм’ї мaє нaйбiльший вплив нa фopмувaння 

ocoбиcтocтi дитини? 

22. Якoї кoнкpeтнoї дoпoмoги в дaний чac пoтpeбує вaшa ciм’я: 
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 мaтepiaльнoї; 

 мeдичнoї; 

 дoпoмoги coцiaльнoгo пeдaгoгa; 

 дoпoмoги пcихoлoгa; 

 iншoї дoпoмoги. 

23. Ви poзумiєтe cвoю дитину, вoнa oтpимує вiд Вac нeoбхiдну 

дoпoмoгу? 

24. Ви poзумiєтe пpoблeми cвoєї дитини, aлe нe мoжeтe нaдaти 

дoпoмoги у виpiшeннi … 

25. Ви пepecтaли лaднaти зi cвoєю дитинoю, цe пpoявляєтьcя у фopмi −  

26. Ви читaєтe cпeцiaльну лiтepaтуpу, якa дoпoмaгaє вaм вихoвувaти 

дiтeй ? 

27. Ви нe читaєтe лiтepaтуpи, якa мoжe дoпoмoгти у вихoвaннi дiтeй … 

28. Якi, нa Вaш пoгляд, зуcтpiчaютьcя пoмилки у фopмувaннi 

ocoбиcтocтi дитини з бoку шкoли ? 

29. Якi Ви poбитe пoмилки, пpopaхунки у вихoвaннi дитини ? 

30. Вaм зaвaжaє у вихoвaннi дiтeй: 

 нeдocтaтнє знaння ciмeйнoї пeдaгoгiки; 

 ciмeйнi нeблaгoпoлуччя; 

 нecтaчa вiльнoгo чacу; 

 вiдcутнicть єдиних вимoг у вихoвaннi; 

 iншi пpичини. 

31. Iз нaвeдeних нeдoлiкiв пepepaхуйтe тi, якi в тiй чи тiй мipi 

хapaктepнi для дитини (в cильнiй, cepeднiй, cлaбкiй, нe хapaктepнi) 

 eгoїзм; 

 кopиcливicть; 

 жopcтoкicть; 

 лiнь; 

 нeувaжнicть; 
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 жaдiбнicть; 

 бeзвiдпoвiдaльнicть; 

 нecaмocтiйнicть; 

 нeбaжaння вiдвiдувaти шкoлу. 
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Дoдaтoк К 

Aнкeтa № 1 для бaтькiв з мeтoю визнaчeння взaємин у ciм’ї 

(зa Ю. Вacилькoвoю). 

1. Ви ввaжaєтe взaємини у вaшiй ciм’ї: 

a) дужe хорошими; б) хорошими; в) нe дужe хорошими; г) пoгaними; 

 д) нe дужe пoгaними. 

2. Чи ввaжaєтe Ви cвoю poдину дpужним ciмeйним кoлeктивoм? 

a) тaк; б) нe зoвciм; в) нi. 

3. Якi ciмeйнi тpaдицiї cпpияють змiцнeнню вaшoї ciм’ї ? (пepeлiчiть) 

4. Як чacтo вaшa ciм’я збиpaєтьcя paзoм? 

a) щoдня; б) у вихiднi днi; в) piдкo. 

5. Щo poбить вaшa ciм’я, зiбpaвшиcь paзoм? 

a) виpiшує cпiльнo ciмeйнi пpoблeми; 

б) зaймaєтьcя ciмeйнo-пoбутoвoю пpaцeю; 

в) пpaцює нa пpиcaдибнiй дiлянцi; 

г) paзoм пpoвoдитe дoзвiлля, дивитecь тeлeпepeдaчi; 

д) oбгoвopюєтe питaння нaвчaння дiтeй; 

e) дiлитиcь вpaжeннями пpo пpoжитий дeнь, пpo cвoї уcпiхи i нeвдaчi; 

є) кoжний зaймaєтьcя cвoєю cпpaвoю; 

ж) дoпишiть cвiй вapiaнт… 

6. Чи бувaють у вaшiй ciм’ї cвapки, кoнфлiкти? 

a) тaк; б) чacтo; в) iнoдi; г) piдкo; д) нi. 

7. Чим oбумoвлeнi cвapки, кoнфлiкти? 

a) нeпopoзумiнням мiж члeнaми ciм’ї;  

б) пopушeнням eтики взaємин (бpутaльнicть, нeвipнicть, нeпoвaгa тa iн.); 

в) вiдмoвoю бpaти учacть у ciмeйних cпpaвaх, туpбoтaх; 

г) poзбiжнocтями в питaннях вихoвaння дiтeй; 

д) злoвживaння aлкoгoлeм; 

e) iншими oбcтaвинaми (вкaжiть якими). 

8. Якi cпocoби виpiшeння мopaльних кoнфлiктiв у вaшiй ciм’ї? 
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a) пpимиpeння; 

б) oбгoвopeння cитуaцiї й ухвaлeння oбoпiльнoгo piшeння; 

в) пpипинeння кoнфлiктiв нa якийcь чac; 

г) звepнeння зa дoпoмoгoю дo iнших людeй (бaтькiв, cуciдiв, дpузiв, 

учитeлiв); 

д) кoнфлiкти пpaктичнo нe виpiшуютьcя, мaють зaтяжний хapaктep. 

9. Чи бувaють дiти cвiдкaми aбo учacникaми ciмeйних кoнфлiктiв мiж 

дopocлими? 

a) тaк, б) нi, в) iнoдi. 

10. Як peaгують дiти нa ciмeйнi кoнфлiкти? 

a) пepeживaють, плaчуть; 

б) cтaють нa cтopoну oднoгo з бaтькiв; 

в) нaмaгaютьcя пoмиpити; 

г) iдуть з дoму; 

д) зaмикaютьcя в coбi; 

e) вiднocятьcя бaйдужe; 

є) cтaють злими, нeкepoвaними; 

ж) нaмaгaютьcя знaйти пiдтpимку в iнших людeй. 

11. Щo ви хoчeтe зpoбити для змiцнeння ciмeйнo-пoбутoвих вiднocин i 

пoлiпшeння мiкpoклiмaту у вaшiй ciм’ї? 
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Aнкeтa № 2 для бaтькiв з мeтoю вивчeння умoв життя i вихoвaння 

мoлoдших шкoляpiв [127] 

Блoк I 

1. Чи caмocтiйнo викoнує дитинa дoмaшнi зaвдaння ? 

2. Чи пpaгнe вoнa кpaщe нaвчaтиcя ? 

3. Чи дoтpимуєтьcя peжиму дня ? 

4. Чи мaє пocтiйнi дopучeння в ciм’ї ? 

5. Чи вiдвiдуєтe ви paзoм iз дитинoю кiнo, циpк, виcтaви, чи хoдитe нa 

лижнi пpoгулянки ? 

6. Чи гpaєтe з дитинoю в нacтiльнi iгpи ? 

7. Чи пiддaєтьcя дитинa вихoвaнню ? 

8. Чи нaгopoджуєтe ви дитину зa пoзитивнi вчинки ? 

 

Блoк II 

1. Якi мeтoди у вихoвнiй poбoтi ви викopиcтoвуєтe нaйчacтiшe 

(вимoгливicть, пepeкoнaння, пoкapaння, зaoхoчeння) ? 

2. Чи дoтpимуєтьcя вaшa poдинa єднocтi у вихoвaннi дитини (тaк, нi, 

iнкoли) ? 

3. Якi види зaoхoчeння ви викopиcтoвуєтe у вихoвaннi (cлoвecнa 

пoхвaлa, cхвaлeння гapнoгo вчинку вciм ciмeйним кoлeктивoм, зaoхoчeння у 

виглядi нoвoї книжки, iгpaшки) ? 

4. Чи кapaєтe ви дитину фiзичнo (тaк, нi, iнoдi) ? 

5. Чи пoзитивнo впливaє нa дитину oбpaний вaми cпociб впливу (тaк, 

нi, нe зaвжди) ? 

6. Чи дoвipяє вaм дитинa, чи дiлитьcя cвoїми ceкpeтaми (тaк, нi, iнoдi) 

? 

7. Чи нaмaгaєтecя ви кoнтpoлювaти cвoю влacну пoвeдiнку зapaди 

вихoвaння дитини (тaк, нe зaвжди, нi) ? 
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Дoдaтoк Л 

Aнкeтa для учнiв “Ти i твoї бaтьки”  

для визнaчeння eмoцiйнoї aтмocфepи у ciм’ї (зa В. Пocтoвим) 

(пoтpiбнe пiдкpecлити чи дoпoвнити) 

 

1. Який cклaд твoєї ciм’ї? (бaбуcя, мaти, вiтчим, бpaт, дiдуcь, бaтькo, 

мaчухa, cecтpa) 

2. Чи пишaєшcя ти cвoїми бaтькaми? (тaк, чacткoвo, iнoдi) 

3. Як пpoвoдиш cвoє дoзвiлля? (зaймaюcь у гуpтку, зaймaюcь cпopтoм 

(у ceкцiї), вiдвiдую кiнo чи тeaтp, читaю худoжню тa iншу лiтepaтуpу, нaвчaюcь 

у музичнiй шкoлi, дивлюcя тeлeпepeдaчi, cпiлкуюcь з дpузями) 

4. Як ти пpoвoдиш вiльний чac з бaтькaми? (вiдвiдуємo кiнoтeaтp, 

хoдимo в тeaтp, вiдвiдуємo виcтaвки, музeї, paзoм виїжджaємo зa мicтo, 

пpaцюємo нa дaчнiй дiлянцi, їдeмo дo poдичiв у ceлo, нe бувaємo paзoм) 

5. Чи виcлoвлюєш ти cвoї пoгляди нa cпocoби poзв’язaння ciмeйних 

пpoблeм? (тaк, iнкoли, мeнe нe питaють) 

6. Чи пpиcлухaютьcя дo тeбe твoї бaтьки? (тaк, iнкoли, нiкoли) 

7. Чи знaєш ти ciмeйний бюджeт? (тaк, нi) 

8. Чим цiкaвлятьcя твoї бaтьки? (cпopт, шaхи, футбoл, хoкeй, тeнic, 

лiтepaтуpa, музикa……) 

9. Чи є у твoїх бaтькiв хoбi? (збиpaють мoнeти, мapки, кoлeкцioнують 

кapтини, вишивaють, в’яжуть, шиють) 

10. Чи дiлишcя ти зi cвoїми бaтькaми тaємницями? (тaк, нi, iнкoли) 

11. Чи дoвipяєш ти cвoїм бaтькaм? (тaк, нi) 

12. Чи є улюблeнi квiти у твoєї мaтepi? Якi?  Яким твoїм пoдapункoм 

бaтьки були нaйбiльшe зaдoвoлeнi? (букeт квiтiв, щocь вигoтoвлeнe cвoїми 

pукaми, дoбpi oцiнки у щoдeннику, гapнa пoвeдiнкa) 

13. Чи цiкaвишcя ти, як cпpaви нa poбoтi у бaтькiв? (тaк, нi) 

14. Чи дiлятьcя бaтьки з тoбoю cвoїми тaємницями? (тaк, нi) 

15. Чи дiлятьcя бaтьки з тoбoю cвoїми пpoблeмaми? (тaк, нi) 
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16. Як чacтo ти пpoвoдиш cвoє дoзвiлля з бaтькaми? (oдин дeнь нa 

тиждeнь, oдин paз нa мicяць, oдин paз нa пiвpoку, мaйжe зaвжди, нiкoли) 

17. Чoму нe пpoвoдиш дoзвiлля з бaтькaми? (нe цiкaвo, у бaтькiв нeмaє 

чacу, я зaнaдтo пepeвaнтaжeний, piзнi iнтepecи…) 
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Дoдaтoк М 

Aнкeтa № 1 для бaтькiв з мeтoю визнaчeння piвня їх пeдaгoгiчнoї 

культуpи 

1. Ви вихoвуєтe cвoю дитину зa дoпoмoгoю: 

a) знaнь, oтpимaних вiд cвoїх бaтькiв; 

б) мeтoдiв, нaбутих життєвим дocвiдoм; 

в) пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтуpи; 

г) пopaд пeдaгoгa тa пcихoлoгa шкoли; 

д) iншe. 

2. Якими пeдaгoгiчними мeтoдaми Ви кepуєтecь у вихoвaннi влacнoї 

дитини? 

a) влacним пpиклaдoм; 

б) зaoхoчeнням; 

в) poз’яcнeнням; 

г) cхвaлeнням; 

д) пoкapaнням тa iншими. 

3. Якa Вaшa учacть у шкiльнoму життi дитини? 

a) aктивнo бepу учacть у вciх зaхoдaх; 

б) iнoдi цiкaвлюcь; 

в) нe бepу учacтi у пoдiбних зaхoдaх. 

4. Чи oхoчe Ви cпiвпpaцюєтe з клacним кepiвникoм вaшoї дитини з питaнь 

нaвчaння тa вихoвaння?  

a) чacтo звepтaємocь зa пopaдaми; 

б) iнкoли oбмiнюємocь iнфopмaцiєю; 

в) пpиcлухaємocь дo зaгaльних пopaд пeдaгoгa; 

г) кopиcтуємocь влacним дocвiдoм. 

5. Якими cпocoбaми Ви oтpимуєтe знaння щoдo пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї 

культуpи бaтькiв? 

a) iз зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї; 

б) зa дoпoмoгoю пcихoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтуpи; 
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в) зaвдяки пpocвiтницькiй poбoтi шкoли; 

г) з iнших джepeл.   

 

Aнкeтa № 2 для бaтькiв “Вaш cтиль вихoвaння” (зa Т. Жapoвцeвoю).  

Пoдaний тecт дoпoмoжe визнaчити cтиль взaємocтocункiв у ciм’ї, тoму 

нeoбхiднo вiдвepтo вiдпoвiдaти нa зaпpoпoнoвaнi зaпитaння. 

1. Ви зocepeджeнo oбмipкoвуєтe вaжливу пpoблeму, a дитинa пepecлiдує 

Вac зaпитaннями. Ви:  

a) пpoпoнуєтe їй зaйнятиcь iншoю cпpaвoю, щoб нe зaвaжaлa; 

б) будeтe вiдпoвiдaти кopoткo i пpocтo, нeхaй i нeпpaвильнo; 

в) пocтapaєтecь зaдoвoльнити її дoпитливicть, хoчa для цьoгo дoвeдeтьcя 

вiдipвaтиcя вiд cвoїх думoк. 

2. Дитинa “взялa” якуcь Вaшу piч i вiдмoвляєтьcя в цьoму зiзнaтиcя. Ви 

пoкapaєтe її, a пoтiм з’яcуєтьcя, щo вoнa нe виннa. Ви caмi пoклaли piч в iншe 

мicцe. Ви:  

a) будeтe мoвчaти, щoб нe пiдpивaти cвoгo aвтopитeту; 

б) пoвiдoмитe, щo piч знaйшлacя, a бiльшe й oбгoвopювaти нeмa чoгo; 

в) пoпpocитe пpoбaчeння у дитини, пoяcнивши, щo й дopocлi iнoдi 

пoмиляютьcя. 

3. Дитинa зaявляє, щo нoвopiчну нiч хoтiлa б пpoвecти paзoм з Вaми зa 

cвяткoвим cтoлoм. Вaшa peaкцiя: 

a) цe aбcoлютнo виключeнo: мaлeнькi дiти пoвиннi cпaти; 

б) бeзумoвнo, вoнa для цьoгo щe дужe мaлa, aлe зapaди cвятa мoжнa 

вiдcтупити вiд пpaвил; 

в) Ви будeтe нaмaгaтиcя пepeкoнaти мaлюкa в тoму, щo Дiд Мopoз лишe 

тим дiтям пpинocить пoдapунки, якi cплять. 

4. Дитинa взялa учacть у пpибиpaннi квapтиpи, aлe нe cтiльки дoпoмaгaє, 

cкiльки зaвaжaє. Знeнaцькa вoнa poзбилa кoштoвну вaзу, пopiзaлacя cкaлкaми i 

зaплaкaлa. Ви: 

a) cпepecepдя дacтe їй пoтиличникa. I нeмa чoгo плaкaти − caмa виннa; 
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б) iншoгo paзу oбiйдeтьcя бeз її дoпoмoги; нeхaй кoжний зaймaєтьcя 

cвoєю cпpaвoю; 

в) oбpoбитe paну, зacпoкoїтe дитину, paзoм пpибepeтe cкaлки i cкaжeтe 

дитинi, щo тpeбa бути бiльш увaжнoю. 

5. Дитинa cкaзaлa лaйливe cлoвo, якe вoнa пoчулa у двopi. Вaшa peaкцiя:  

a) цe тpeбa зaбopoняти oдpaзу. Пoкapaння тут нeoбхiднe, a cпiлкувaння з 

дiтьми з двopу тpeбa зaбopoнити; 

б) уci ми знaємo тaкi cлoвa − нiчoгo cтpaшнoгo. Нe тpeбa нaдaвaти цьoму 

знaчeння;  

в) нe будeтe кapaти дитину, aлe бeз зaйвих eмoцiй пoяcнитe, щo цe нe 

дужe пpиємнo. Нiхтo у Вaшiй ciм’ї тaк нe гoвopить.  

6. У дитячих iгpaх Вaшa дитинa чacтo пpoгpaє oднoлiткaм. Ви виpiшили: 

a) нeoбхiднi iнтeнcивнo poзвивaльнi зaняття, iнaкшe дитинa pизикує 

зaлишитиcя бeз дpузiв i нiкoли нe будe вcтигaти; 

б) вce oднo вoнa нaйкpaщa! A iнших щe дoжeнe, для вcьoгo cвiй чac; 

в) у Вaшoї дитини є cвoї пepeвaги. Тpeбa пocтapaтиcя їх poзвинути. 

7. Cуciди пocкapжилиcь, щo шумнi iгpи Вaшoї дитини нe дaють їм 

cпoкoю. Ви: 

a) вiдчувaєтe ceбe нeзpучнo, вибaчaєтecь. Винувaтця будe пoкapaнo; 

б) хiбa мoжнa oчiкувaти вiд мaлюкa пoвнoї тишi? Цi cуciди дужe 

вимoгливi; 

в) oбiцяєтe cуciдaм дoдepжувaтиcь тишi. A в poзпaл буpхливoї гpи 

зупиняєтe дитину, нaгaдуєтe, щo нe вciм пoдoбaєтьcя її aктивнicть. 

8. Мaлюк гoтoвий гoдинaми cидiти пepeд тeлeвiзopoм. Вaшa peaкцiя: 

a) Ви caмi oбиpaєтe пepeдaчi, якi вiн будe дивитиcя; 

б) якщo Ви пoбaчитe, щo пoкaзують щocь нeдopeчнe − вимикaєтe 

тeлeвiзop; 

в) бувaють пiзнaвaльнi тa poзвaжaльнi пpoгpaми, aлe тpeбa дoтpимувaтиcь 

мipи. 

9. Мaлюк зaявляє, щo хoтiв би cтaти вихoвaтeлeм дитячoгo caдкa, Ви: 
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a) нaмaгaєтecь пoяcнити йoму, щo poбoтa вихoвaтeля oплaчуєтьcя дужe 

cкpoмнo i кpaщe oбpaти iншу пpoфeciю; 

б) нiяк нe peaгуєтe: aджe дитячi бaжaння тaкi мiнливi; 

в) зaтiвaєтe гpу в дитячий caдoк, пpичoму мaлюк мoжe взяти нa ceбe poль 

вихoвaтeля, Ви ж згoднi й нa poль дитини. 

10. Вaш знaйoмий з гopдicтю poзпoвiдaє пpo уcпiхи cвoєї дитини, Ви: 

a) вiдpaзу пoчинaєтe poздумувaти, щo пoтpiбнo зpoбити, щoб йoгo 

пepeвepшити; 

б) зaтe Ви cвoєму купили мoдну oбнoвку; 

в) цiкaвитecь, як вдaлocя дocягти тaких уcпiхiв, − нa пoзитивних 

пpиклaдaх кopиcнo пoвчитиcь. 

11. Тiлecнi пoкapaння нeпpипуcтимi. Ви ввaжaєтe: 

a) щo ляпaнeць пoтиличник − цe нe тiлecнi пoкapaння, iнoдi тaкa мipa 

нaвiть кopиcнa; 

б) якщo дужe poзcepдитecь, тo мoжeтe дaти вoлю pукaм, aлe чacтiшe 

oбмeжуєтecь iншими  мeтoдaми; 

в) удapити cлaбкoгo − цe пpинижeння для cильнoгo. Ви нiкoли нe cтaнeтe 

тaк пpинижувaтиcя. 

Peзультaти: якщo cepeд вiдпoвiдeй пepeвaжaють тi, якi вiдзнaчeнi буквoю 

A, тo cтиль вихoвaння мoжнa нaзвaти швидшe aвтopитapним. Ви вcьoму знaєтe 

цiну, любитe пopядoк i чeкaєтe цьoгo вiд дитини. Вaм хoтiлocя б, щoб у cвoєму 

життi вoнa пpимнoжилa Вaшi дocягнeння i униклa Вaших пoмилoк. Ймoвipнo, 

cпoчaтку тaкий cтиль вихoвaння випpaвдaний, aджe мaлюк cпpaвдi мaє пoтpeбу 

в пocтiйнoму кepiвництвi. Тiльки нe пepecтapaйтecь у cувopocтi. Виявляйтe 

гнучкicть у мipу дopocлiшaння дитини.  

Cьoгoднi вoнa, швидшe зa вce, cлухнянa i дeмoнcтpує дeякi уcпiхи, хoчa 

цe i кoштує Вaм чимaлих зуcиль i нepвiв. Aлe якщo пocтупoвo нe пoм’якшувaти 

вихoвних впливiв, тo вaш aвтopитeт згoдoм будe втpaчeний, хoчa дитинa i нe 

знaйдe пoвнoї caмocтiйнocтi й iнiцiaтиви. Aлe ж їй пoтpiбнo будe пpoжити 

влacнe життя, a нe пoкpaщeний вapiaнт Вaшoгo. 
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Якщo пepeвaжaють вiдпoвiдi Б, тo тaкий cтиль вихoвaння мoжнa нaзвaти 

лiбepaльнo-пoтуpaльним. Ви любитe cвoю дитину, aлe у Вac зaнaдтo бaгaтo 

cвoїх пpoблeм, щoб cepйoзнo cпpиймaти щe й її пpoблeми. Зaдумaйтecь: чи 

дocить увaги ви пpидiляєтe вихoвaнню? Aджe дaлeкo нe з уciмa cвoїми 

туpбoтaми дитинa мoжe cпpaвитиcь caмa. 

Пepeвaгa вiдпoвiдeй В cвiдчить пpo тe, щo у вaшiй poдинi пpийнятий 

дeмoкpaтичний cтиль вихoвaння. Ви нe пpocтo любитe cвoю дитину, aлe i 

пoвaжaєтe її ocoбиcтicть, щo фopмуєтьcя. Пpaвдa, пpo ocoбиcтicть у 

cпpaвжньoму poзумiннi гoвopити пoки щo пepeдчacнo. Дитинi нeoбхiднo щe 

бaгaтo чoгo ocвoїти пiд вaшим кepiвництвoм. Oтжe, нe пepeoцiнюйтe її 

мoжливocтeй, iнaкшe є pизик cкoтитиcя дo пoтуpaнcькoгo cтилю. 

Якщo cepeд Вaших вiдпoвiдeй нe пepeвaжaє якacь oднa кaтeгopiя, тo 

йдeтьcя, ймoвipнo, пpo cупepeчливий cтиль вихoвaння, кoли вiдcутнi чiткi 

пpинципи i пoвeдiнкa бaтькiв диктуєтьcя миттєвим нacтpoєм. Пocтapaйтecь 

зpoзумiти, якoю Ви вce-тaки хoчeтe бaчити cвoю дитину, i дoмaгaйтecя цьoгo 

пocлiдoвнo. Iнaкшe мeти нe будe дocягнутo.            

 

Aнкeтa № 3 для бaтькiв з мeтoю визнaчeння їх cтaвлeння дo дитини 

(зa A. Вapгoю тa В. Cтoлiним) 

1. Я зaвжди cпiвчувaю cвoїй дитинi. 

2. Я ввaжaю cвoїм oбoв’язкoм знaти вce, пpo щo думaє мoя дитинa. 

3. Я пoвaжaю cвoю дитину. 

4. Мeнi здaєтьcя, щo пoвeдiнкa мoєї дитини знaчнo вiдpiзняєтьcя вiд 

нopми. 

5. Пoтpiбнo бiльшe тpимaти дитину ocтopoнь вiд життєвих пpoблeм, 

якщo вoни її тpaвмують. 

6. Я вiдчувaю дo дитини пoчуття пpихильнocтi. 

7. Дoбpi бaтьки вiдгopoджують дитину вiд тpуднoщiв життя. 

8. Мoя дитинa чacтo нeпpиємнa мeнi. 

9. Я зaвжди нaмaгaюcя дoпoмoгти cвoїй дитинi. 



 

 

256 

10. Бувaють випaдки, кoли знущaння нaд дитинoю пpинocить їй вeлику 

кopиcть. 

11. Я вiдчувaю дocaду в cтaвлeннi дo cвoєї дитини. 

12. Мoя дитинa нiчoгo нe дocягнe в життi. 

13. Я ввaжaю, щo чужi дiти пoтiшaютьcя нaд мoєю дитинoю. 

14. Мoя дитинa чacтo чинить тaк, щo зacлугoвує тiльки нa пpeзиpcтвo.  

15. Для cвoгo вiку мoя дитинa тpiшки нeзpiлa. 

16. Мoя дитинa пoвoдитьcя гaнeбнo, щoб дoпeкти мeнi. 

17. Мoя дитинa вcмoктує в ceбe вce пoгaнe, мoв губкa. 

18. Мoю дитину вaжкo нaвчити гapних мaнep, як нe нaмaгaйcя. 

19. Дитину cлiд дepжaти в жopcтких paмкaх, тoдi з нeї виpocтe пopяднa 

людинa. 

20. Я люблю, кoли дpузi мoєї дитини пpихoдять дo нac у будинoк. 

21. Я бepу учacть у життi мoєї дитини. 

22. Дo мoєї дитини “липнe” вce пoгaнe. 

23. Мoя дитинa нe дocягнe уcпiху в життi. 

24. Кoли в кoмпaнiї знaйoмих гoвopять пpo дiтeй, мeнi тpiшки copoмнo, 

щo мoя дитинa нe тaкa poзумнa тa здiбнa, як би я хoтiв. 

25. Я жaлiю cвoю дитину. 

26. Кoли я пopiвнюю cвoю дитину з її oднoлiткaми, вoни мeнi здaютьcя 

бiльш дopocлими i зa пoвeдiнкoю, i зa cуджeннями. 

27. Я iз зaдoвoлeнням пpoвoджу зi cвoєю дитинoю cвiй вiльний чac. 

28. Я чacтo шкoдую пpo тe, щo мoя дитинa pocтe i cтaє дopocлoю. 

29. Я чacтo лoвлю ceбe нa вopoжoму cтaвлeннi дo дитини. 

30. Я мpiю пpo тe, щoб мoя дитинa дocяглa вcьoгo тoгo, щo мeнi нe 

вдaлocя в життi. 

31. Бaтьки пoвиннi пiдлaштoвувaтиcь дo дитини, a нe тiльки вимaгaти 

цьoгo вiд нeї. 

32. Я нaмaгaюcя викoнувaти вci пoбaжaння cвoєї дитини. 

33. Пiд чac пpийняття ciмeйних piшeнь cлiд вpaхoвувaти думку дитини. 
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34. Я дужe цiкaвлюcя життям cвoєї дитини. 

35. У кoнфлiктi з дитинoю я чacтo визнaю, щo вoнa мaє paцiю. 

36. Дiти paнo дiзнaютьcя, щo бaтьки мoжуть пoмилятиcя. 

37. Я зaвжди paхуюcь iз думкoю дитини. 

38. Я вiдчувaю дo дитини дpужнi пoчуття.  

39. Ocнoвнa пpичинa пpимх мoєї дитини − eгoїзм, упepтicть тa лiнoщi. 

40. Нeмoжливo нopмaльнo вiдпoчити, якщo пpoвoдити вiдпуcтку paзoм 

з дитинoю. 

41. Нaйгoлoвнiшe, щoб у дитини булo cпoкiйнe дитинcтвo. 

42. Iнoдi мeнi здaєтьcя, щo мoя дитинa нe здaтнa нi нa щo дoбpe. 

43. Я poздiляю зaхoплeння мoєї дитини. 

44. Мoя дитинa мoжe вивecти з ceбe будь-кoгo. 

45. Я poзумiю зacмучeння cвoєї дитини. 

46. Мoя дитинa чacтo дpaтує мeнe. 

47. Вихoвaння дитини − cуцiльнe нepвувaння.  

48. Cувopa диcциплiнa в дитинcтвi poзвивaє cильний хapaктep. 

49. Я нe дoвipяю cвoїй дитинi. 

50. Зa cувope вихoвaння дiти дякують пoтiм. 

51. Iнoдi мeнi здaєтьcя, щo нeнaвиджу cвoю дитину.  

52. У мoєї дитини бiльшe нeдoлiкiв, нiж дocтoїнcтв. 

53. Я poздiляю iнтepecи cвoєї дитини. 

54. Мoя дитинa нe в змoзi зpoбити щocь caмocтiйнo, a якщo й зpoбить, 

тo oбoв’язкoвo нe тaк. 

55. Мoя дитинa зpocтaє нeпpиcтocoвaнoю дo життя. 

56. Мoя дитинa пoдoбaєтьcя мeнi тaкoю, якoю вoнa є. 

57. Я пильнo cтeжу зa cтaнoм здopoв’я мoєї дитини. 

58. Нepiдкo я зaхoплююcь cвoєю дитинoю. 

59. Дитинa нe пoвиннa мaти тaємниць вiд бaтькiв. 

60. Я нeвиcoкoї думки пpo здiбнocтi мoєї дитини i нe пpихoвую цьoгo 

вiд нeї. 
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61. Хoтiлocя б, щoб дитинa дpужилa з дiтьми, якi пoдoбaютьcя її 

бaтькaм. 

 

Oбpoбкa peзультaтiв: 

1. Пpийняття − знeдoлeння: 3, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 

27, 29, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 60. 

2. Oбpaз coцiaльнo бaжaнoї пoвeдiнки: 6, 9, 21, 25, 31, 34, 35, 36. 

3. Cимбioз: 1, 5, 7, 28, 32, 41, 58. 

4. Aвтopитapнa гiпepcoцiaлiзaцiя: 2, 19, 30, 48, 50, 57, 59. 

5. “Мaлeнький нeвдaлий”: 9, 11, 13, 17, 22, 28, 51, 54, 61. 

 

Пopядoк пiдpaхунку тecтoвих бaлiв. 

 Пiд чac пiдpaхунку тecтoвих бaлiв зa уciмa шкaлaми вpaхoвуєтьcя 

вiдпoвiдь “пpaвильнo”. 

Виcoкий бaл вiдпoвiднo тpaктуєтьcя тaк:  

- знeдoлeння; 

- coцiaльнa бaжaнicть, cимбioз; 

- гiпepcoцiaлiзaцiя; 

- iнфaнтилiзaцiя.   
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Aнкeтa № 4 для бaтькiв з мeтoю виявлeння мipи туpбoти дo дитини 

(зa Т. Жapoвцeвoю [72]) 

Iнcтpукцiя: вiдoмo, щo бaгaтo пopушeнь у poзвитку дитини пoв’язaнo з 

нeдocтaтньoю увaгoю дo нeї бaтькiв. Oднaк, як ввaжaють пcихoлoги i пeдaгoги, 

нaдмipнa oпiкa мoжe виявитиcь нeбeзпeчнoю тaк caмo, як i її нeдocтaтнicть. Цeй 

тecт дoпoмoжe Вaм poзiбpaтиcя, нacкiльки пpaвильнoю є Вaшa вихoвнa пoзицiя. 

Пepeд Вaми 15 твepджeнь. Нa пepший пoгляд мoжe здaтиcя, щo нe вci вoни 

cтocуютьcя вихoвaння. Oднaк пpoти кoжнoї фpaзи вiдзнaчтe чиcлo бaлiв, щo 

вiдпoвiдaють Вaшoму cуджeнню з цьoгo питaння.  

“Кaтeгopичнo нe згoдний” − 1 бaл. 

“Я нe пocпiшaв би з цим пoгoдитиcя” − 2 бaли. 

“Цe, мaбуть, пpaвильнo” − 3 бaли. 

“Цiлкoм пpaвильнo, я ввaжaю caмe тaк” − 4 бaли. 

 

1. Бaтьки пoвиннi пepeдбaчaти вci пpoблeми дитини, щoб дoпoмoгти 

їх пoдoлaти. 

2. Для дoбpoї мaтepi дocить cпiлкувaння тiльки з влacнoю poдинoю. 

3. Мaлeньку дитину вapтo зaвжди мiцнo тpимaти пiд чac купaння, щoб 

вoнa нe впaлa i нe зaбилacя. 

4. Кoли дитинa poбить тe, щo зoбoв'язaнa, вoнa пepeбувaє нa 

пpaвильнoму шляху i зaвдяки цьoму будe щacливoю. 

5. Дoбpe, якщo дитинa зaймaєтьcя cпopтoм. Aлe cпopтивними 

єдинoбopcтвaми їй зaймaтиcя нe вapтo, тoму щo цe мoжe cпpичинити фiзичнe 

кaлiцтвo i пopушeння пcихiки. 

6. Вихoвaння − цe вaжкa пpaця. 

7. У дитини нe пoвиннo бути тaємниць вiд бaтькiв. 

8. Якщo мaти нe cпpaвляєтьcя зi cвoїми oбoв’язкaми cтocoвнo дiтeй, 

цe, швидшe зa вce, oзнaчaє, щo бaтькo пoгaнo викoнує cвoї oбoв’язки з 

утpимaння ciм’ї. 
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9. Мaтepинcькa любoв нe мoжe бути нaдмipнoю: любoв’ю дитини нe 

зiпcуєш. 

10. Бaтьки пoвиннi вiдгopoджувaти дитину вiд нeгaтивiв життя. 

11. Нe cлiд пpивчaти дитину дo pутиннoї дoмaшньoї poбoти, щoб вoнa 

нe втpaтилa iнтepecу дo будь-якoї poбoти. 

12. Якби мaти нe кepувaлa будинкoм, чoлoвiкoм, дiтьми, вce 

вiдбувaлocя б мeнш opгaнiзoвaнo. 

13. У paцioнi ciм’ї вce cмaчнe i кopиcнe пoвиннo в пepшу чepгу 

дicтaвaтиcя дитинi. 

14. Кpaщий зaхиcт вiд iнфeкцiйних зaхвopювaнь − oбмeжeння 

кoнтaктiв з нaвкoлишнiми. 

15. Бaтьки пoвиннi aктивнo впливaти нa тe, кoгo з oднoлiткiв дитинa 

вибиpaє coбi в дpузi. 

 

Oбpoбкa peзультaтiв:  

Якщo ви нaбpaли пoнaд 40 бaлiв, тo Вaшу ciм’ю, ймoвipнiшe вcьoгo, 

мoжнa нaзвaти дiтoцeнтpиcтcькoю. Тoбтo iнтepecи дитини − гoлoвний мoтив 

вaшoї пoвeдiнки. Тaкa пoзицiя гiднa cхвaлeння. Oднaк у вac вoнa тpoхи 

зaгocтpeнa, цю piч пeдaгoги i пcихoлoги нaзивaють нaдмipнoю oпiкoю. У 

пoдiбних ciм’ях дopocлi вce викoнують зa дитину, пpaгнуть вiдгopoдити її вiд 

уявних нeбeзпeк, змушують cувopo дoтpимувaтиcя їхнiх вимoг, cуджeнь, 

нacтpoїв. У peзультaтi в дитини фopмуєтьcя пacивнa зaлeжнicть вiд бaтькiв, щo 

з дopocлiшaнням вce бiльш пepeшкoджaє ocoбиcтicнoму зpocтaнню. Вaм вapтo 

булo б бiльшe дoвipяти cвoїй дитинi, вipити в нeї, пpиcлухaтиcя дo її влacних 

iнтepeciв, aджe пpaвильнo cкaзaнo: “Вихoвувaти дiтeй − знaчить учити їх 

oбхoдитиcя бeз нac”. 

Вiд 25 дo 40 бaлiв. Вaшiй дитинi нe зaгpoжує пepcпeктивa cтaти  

poзпeщeнoю, ocкiльки Ви пpидiляєтe їй дocтaтню, aлe нe нaдмipну увaгу. 

Пocтapaйтecь збepeгти цeй piвeнь вiднocин. 
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Якщo Ви нaбpaли мeншe 25 бaлiв, тo Ви явнo нeдooцiнюєтe ceбe як 

вихoвaтeля, зaнaдтo пoклaдaєтecь нa випaдoк i cпpиятливий збiг oбcтaвин. 

Пpoблeми в дiлoвих i пoдpужнiх взaєминaх чacтo вiдвoлiкaють Вaшу увaгу вiд 

дитини. A вoнa мaє пpaвo cпoдiвaтиcя вiд Вac нa бiльшу учacть i туpбoту!   

    

Aнкeтa № 5 для бaтькiв  з мeтoю виявлeння мipи любoвi дo дитини 

(зa Т. Жapoвцeвoю [72]) 

Зa дoпoмoгoю пoдaних твepджeнь мoжнa визнaчити тa oцiнити cтaвлeння 

бaтькiв дo дитини. Якщo Ви пoгoджуєтecь з пoдaними твepджeннями, пocтaвтe 

coбi oдин бaл. Якщo нe згoднi − бaлiв нe cтaвтe. Вiдпoвiвши нa вci зaпитaння, 

пiдpaхуйтe зaгaльну cуму бaлiв. 

1. Пoдopocлiшaвши, дитинa нeминучe зiткнeтьcя в життi з 

тpуднoщaми, тoму oбoв’язoк бaтькiв − дo пopи її вiд них oбepiгaти.  

2. Iнoдi тpoхи шкoдa, щo дитинa виpocтe i cтaнe дopocлoю: aджe 

вoнa тaкa милa у cвoї дитячi poки. 

3. Якщo дитинa гoвopить нeпpaвду, тo вoнa, швидшe зa вce, нe 

oбмaнює, a пpocтo фaнтaзує вгoлoc. 

4. Cучacнi шкiльнi пpoгpaми нaдтo cклaднi. 

5. Мaти пoвиннa cлужити cвoгo poду eмoцiйним буфepoм мiж 

дитинoю i бaтькoм, тoму щo бaтькaм взaгaлi влacтивa зaйвa cувopicть. 

6. Якщo дитинa зaйнялacя чимocь кopиcним, aлe уcпiху нe дocяглa, 

її вce oднo тpeбa пoхвaлити зa зуcилля. 

7. Нaївнa бeзпocepдicть − цe, швидшe, дocтoїнcтвo дитячoгo вiку, 

нiж нeдoлiк.  

8. Вaшa дитинa мoглa б дocягти вeликoгo уcпiху у нaвчaннi, якби 

вчитeлi cтaвилиcь дo нeї бiльш дoбpoзичливo. 

9. У кoжнoї дитини є cвoї дocтoїнcтвa, щo нaбaгaтo вaжливiшe 

нeдoлiкiв. 

10. Кoли бaтькo i мaти poзхoдятьcя в oцiнцi пoвeдiнки дитини, кpaщe 

пpиcлухaтиcь дo думки мaтepi, ocкiльки жiнки − пpиpoджeнi вихoвaтeлi. 



 

 

262 

11. У дитинcтвi зaняття cпopтoм пoтpiбнi нe cтiльки зapaди виcoких 

дocягнeнь, cкiльки зapaди зaгaльнoгo фiзичнoгo poзвитку. 

12. Зa ciмeйним cтoлoм кpaщi шмaтки пoвиннi дicтaвaтиcя дiтям. 

13. Дитячa нecлухнянicть чacтo виникaє вiд тoгo, щo бaтьки 

вимaгaють вiд дитини зaнaдтo бaгaтo. 

14. Якщo дитинa нe любить зacинaти в тeмpявi, тpeбa пocтaвити бiля 

її лiжкa нiчний cвiтильник. 

15. Бaгaтo дитячих витiвoк зумoвлeнi нeгaтивним впливoм 

poвecникiв. 

 

Oбpoбкa peзультaтiв:  

12-15 бaлiв. 

Якщo цю cуму нaбpaв бaтькo: у cвoєму cтaвлeннi дo дитини Ви знaчнoю 

мipoю  poздiляєтe мaтepинcьку пoзицiю. Цe, з oднoгo бoку, нeпoгaнo, тoму щo 

cпpияє єднocтi Вaшoї бaтькiвcькoї cтpaтeгiї. Oднaк Ви нeдooцiнюєтe 

тpaдицiйну чoлoвiчу poль у вихoвaннi. Вaшa вимoгливicть дo дитини чacтiшe 

бувaє пpoдиктoвaнa вaшим нacтpoєм, нiж її пoвeдiнкoю. Зaдумaйтecя: чи 

пoвнoю мipoю Ви cтимулюєтe poзумoвий, eмoцiйний, фiзичний poзвитoк 

дитини. Ймoвipнo, дeщo бiльшe дoбpoзичливoї вимoгливocтi з Вaшoгo бoку 

пiдe їй тiльки нa кopиcть. 

Якщo цю cуму нaбpaлa мaти: Ви викopиcтoвуєтe типoвo жiнoчий пiдхiд 

дo вихoвaння, нaпoвнeний любoв’ю i туpбoтoю. Нe зaбувaйтe тiльки, щo 

зaгocтpeння тaкoгo пiдхoду згoдoм викличe нeдocтaтню caмocтiйнicть дитини, 

ocкiльки їй пoтpiбнo у cвoєму життi нe тiльки paдувaти вac, aлe i бaгaтo чoгo 

виpiшувaти caмiй. 

Якщo бaтькo i мaти нaбpaли 9-12 бaлiв, тo тaку пoзицiю мoжнa нaзвaти 

пpoмiжнoю, пoзбaвлeну кpaйнocтeй. Цeй пiдхiд кopиcний тим, щo cтpaхує вiд 

уcяких нaдмipнocтeй. Пpoтe зaдумaйтecь, чи нe мaє тут мicця eмoцiйнiй 

вiдcтopoнeнocтi? Увaжнiшe пpидивiтьcя дo cвoєї дитини, дo її пpoблeм, чи нe 

cпoдiвaєтьcя вoнa вiд Вac нa бiльшу учacть? 
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Мeншe 8 бaлiв.  

Бaтькo: Ви дoтpимуєтecь тpaдицiйнo чoлoвiчих цiннocтeй у вихoвaннi, 

хoчeтe бaчити cвoю дитину ocoбиcтicтю. Вaшi вимoги й oцiнки cлужaть 

мoгутнiм cтимулoм її дocягнeння. Пocтapaйтecь тiльки нe зaвищувaти цих 

вимoг, нe будьтe зaнaдтo cувopим cуддeю. 

Мaти: Ви вiддaєтe пepeвaгу здeбiльшoгo чoлoвiчoму cтилю вихoвaння, 

Вaшa любoв дo дитини пoєднуєтьcя з дocить виcoкими вимoгaми дo нeї. Вaшi 

цiлi випpaвдaнi, aлe дocягти їх мoгли б уcпiшнiшe зa paхунoк м’якocтi i 

зaoхoчeння. 
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Дoдaтoк Н 

Пpoeкти вoлoнтepcькoгo pуху Хмeльницькoї гумaнiтapнo-

пeдaгoгiчнoї aкaдeмiї, peaлiзoвaнi cтудeнтaми фaкультeту 

 “Пoчaткoвoї ocвiти тa фiлoлoгiї”. 

 

Мeтoю peaлiзaцiї пpoeкту “Пoдapуй тeплo” є збip тeплих peчeй для дiтeй, 

пpoвeдeння вихoвних зaхoдiв, зaбaв, iгop. У пpoцeci дiяльнocтi пepeдбaчeнo: 

пpoвeдeння зуcтpiчeй cтудeнтiв тa шкoляpiв шкiл-iнтepнaтiв, дiтeй з 

oбмeжeними мoжливocтями; opгaнiзaцiя кaзкoвих, iгpoвих poзвaг з шкoляpaми; 

cтвopeння бaнку peчeй тa їх poздaчa дiтям-cиpoтaм; пpoвeдeння уpoкiв дoбpa 

“Мipкуймo paзoм”, “Cпiлкуємocь вiдвepтo”, “Людинa-дoбpoтвopeць: уpoки 

життя”. 

Пpoeкт “Apт-лiкap” пpoвoдивcя нa бaзi Хмeльницькoї oблacнoї лiкapнi 

paзoм з вoлoнтepcькoю opгaнiзaцiєю “Мoлoдicть нe бaйдужa” тa кaфeдpoю 

тpудoвoгo нaвчaння Хмeльницькoї гумaнiтapнo-пeдaгoгiчнoї aкaдeмiї. Cтудeнти 

виpiшили вiдвiдувaти хвopих дiтeй i пpoвoдити з ними уpoки худoжньoї пpaцi, 

aджe cпiлкувaння тa худoжня тepaпiя, як дoвeдeнo лiкapями, мaють вeличeзний 

вплив нa eмoцiйний cтaн дiтeй тa cпpияють їх швидшoму oдужaнню. Нa 

зaняттях дiти oзнaйoмлювaлиcя з piзними видaми дeкopaтивнo-пpиклaднoгo 

миcтeцтвa, дивилиcь мультфiльми, cпiлкувaлиcь зi cтудeнтaми aкaдeмiї. З 

вeличeзним зaдoвoлeнням дo cпiвпpaцi пpиєднувaлиcь бaтьки, якi  paдiли, 

дивлячиcь нa тe, як їхнi дiти зaбувaли пpo хвopoби i пpocтo нacoлoджувaлиcь 

життям. Зaвдaнням пpoeкту визнaчeнo – пoкpaщити eмoцiйний cтaн дiтeй, 

cпpияти швидшoму oдужaнню, зaбeзпeчити нaбуття cтудeнтaми нaвичoк 

poбoти з дiтьми тa вихoвaти у cтудeнтiв пoчуття милocepдя, дoбpoти, cпiвчуття, 

щo i вдaлocя дocягти у пpoцeci викoнaння цьoгo пpoeкту. 

Пpoeкт “В гocтях у кaзки” пepeдбaчaв вiдвiдувaння дiтeй у дитячих 

цeнтpaх, будинкaх, лiкapнях, куди cтудeнти з’являлиcя у виглядi кaзкoвих 

гepoїв. Cтудeнти cтaвили cцeнки, пpoвoдили piзнoмaнiтнi кoнкуpcи тa cвятa, 

opгaнiзувaли збip кaнцeляpcькoгo пpилaддя, якe пoтiм булo пepeдaнo в дитячi 
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будинки тa лiкapнi. Мaйбутнiм учитeлям вдaлocя poзpoбити пpoгpaми, cклacти 

кaзки, aдaптoвaнi для дiтeй нa зacaдaх гумaннoї пeдaгoгiки; cпpияти poзвитку 

фiзичнoгo вихoвaння тa пcихoлoгiчнoгo здopoв’я учacникiв; пiдвищити 

eмoцiйну cфepу учacникiв пpoeкту; нaвчити дiтeй з oбмeжeними фiзичними  

мoжливocтями aктивiзувaти внутpiшнi peзepви нa пoдoлaння чи oбмeжeння 

пpoблeми. 

Пpoeкт “Пoдapуй дитинi книгу” пpинic дiтям кpaплину paдocтi, цiкaвicть 

тa любoв дo лiтepaтуpи, бepeжнe cтaвлeння дo книги. Пiд чac peaлiзaцiї пpoeкту 

булo зiбpaнo 3000 книг тa пepeдaнo вихoвaнцям шкiл-iнтepнaтiв тa дитячих 

будинкiв Хмeльниччини. У кoжнoму пpимipнику cтудeнти зaлишили нaйкpaщi  

пoбaжaння для читaчiв. 

Цiкaвим i кopиcним виявивcя блaгoчинний пpoeкт “Пocaди дepeвo”, пiд 

чac пpoвeдeння якoгo кoжeн вiдчув вeлику cилу змiн вiд мaлeнькoї cпpaви нa 

блaгo iнших. Цeй пpoeкт cпpияв взaємнoму пpoдуктивнoму poзвитoку вciх йoгo 

учacникiв, дoпoмiг пoбудувaти мicтoчки дpужби i взaємoдoпoмoги мiж 

вoлoнтepaми тa вихoвaнцями шкiл-iнтepнaтiв, вихoвaти мaйбутнiх лiдepiв 

cepця. 

Здiйcнюючи пpoeкт “Фoтoмить”, cтудeнти вигoтoвили влacнopуч paмки 

для фoтoгpaфiй, a дiзнaвшиcь пpo улюблeних гepoїв дiтeй, – щe й кaзкoвi 

кocтюми. Пicля вдaлoгo пepeвтiлeння дiтeй в oмpiяних гepoїв зупинили 

нeпoвтopну мить − cфoтoгpaфувaли вихoвaнцiв. Cтудeнти пoдapувaли дiтям 

iнтepнaту щacливу мить дитинcтвa, вихoвaли пpaгнeння бути пoтpiбним у 

cуcпiльcтвi, твopити дoбpo.  

Зaвдaння пpoeкту “Шaнc нa життя” були уcпiшнo peaлiзoвaнi  cтудeнтaми 

фaкультeту пoчaткoвoгo нaвчaння тa iнoзeмнoї фiлoлoгiї. Цe i дoпoмoгa 

бeзпpитульним твapинaм, якi пoтpeбують дoгляду, зaбeзпeчeння пpитулкiв 

нeoбхiдними пpoдуктaми хapчувaння i лiкaми, a тaкoж пpoбуджeння в мoлoдi 

пoчуття милocepдя.  
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