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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 
ПЕДАГОГІВ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Для виконання професійної  діяльності соціальному педагогу необхідні 
професійні вміння – способи виконання складних комплексних дій та прийомів, 
спрямованих на реалізацію функцій діяльності соціального педагога, що формуються  
на основі засвоєних знань, навичок і практичного досвіду. Але на сьогодні  
питання формування професійних умінь майбутніх фахівців залишаються мало 
досліджуваними  з позицій специфіки професійної діяльності соціальних педагогів. 
Потребують чіткого окреслення та дослідження педагогічні умови ефективного 
формування професійних умінь соціальних педагогів у процесі педагогічної 
практики.

В основу дослідження, пов’язаного із формуванням професійних умінь 
майбутніх фахівців, покладено досягнення видатних вітчизняних психологів з питань  
теорії діяльності (Б.  Г.  Ананьєва, О.  М.  Леонтьєва, О.  О.  Бодальова, Б.  Ф.  Ломова, 
А.  В.  Петровського, С.  Л.  Рубінштейна), поетапного формування розумових дій 
(П. Я. Гальперіна [4], Д. Б. Ельконіна Н. Ф. Тализіної [8]), формування вмінь і навичок 
(Є. О. Мілєряна).

Питання формування професійних умінь майбутніх соціальних педагогів 
дослідники розглядають у системі їх професійної підготовки (М.А.  Галагузова [2; 
3], Т.О. Дмитренко, Л.Г. Коваль, Ю.Р. Мацкевич, Л.І. Міщик [5], В.А. Поліщук [6; 7], 
С.Я. Харченко) та специфіки професійної діяльності (В.М. Гриньова, К.В. Яресько).

Спираючись на теоретичні засади організації та проведення педагогічної 
практики, які представлені концепціями особистісного, діяльнісного підходів 
І.Д. Беха [1], Л.С. Виготського, П.Я. Гальперіна [4], С.І. Подмазіна, Н.Ф. Тализіної [8], 
ми визначили низку педагогічних умов, які забезпечують ефективність формування 
професійних умінь майбутніх соціальних педагогів, а саме:  послідовне та цілісне 
засвоєння компонентів процесуальної і видової структур діяльності майбутнього 
соціального педагога; актуалізація рефлексивної здатності студентів як суб’єктів 
фахової підготовки; оптимізація розвитку морально-гуманістичних якостей 
майбутнього соціального педагога.

З метою перевірки ефективності педагогічних умов формування професійних 
умінь соціальних педагогів у процесі практики нами була адаптована та впроваджена 
в начально-виховний процес Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького технологія формування професійних 
умінь у період педагогічної практики, розроблена Багрій В. Н. Відповідно до 
особливостей навчально–виховного процесу нашого університету ми приділили 
більше уваги таким видам практики, як волонтерська, культурно–дозвільна та 
корекційна. На всіх етапах формування професійних умінь студентам надавалась 
можливість самостійно і творчо здійснювати професійну та дослідну роботу. Цьому 
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сприяли використання методу проектів, підготовка та участь студентів в творчому 
звіті і науково–практичних конференціях. В процесі експерименту змінились не 
тільки співвідношення між теоретичною і практичною підготовкою студентів, але й 
логіка засвоєння ними професійної діяльності.

В процесі дослідження було передбачено відстеження динаміки формування 
професійних умінь соціальних педагогів. З метою перевірки дослідження 
використовувались такі методи, як контент-аналіз, спостереження, анкетування, 
бесіди, інтерв’ю, метод експертних оцінок, тестування, аналіз продуктів діяльності.

На початку експериментально-дослідної роботи ми виявили рівень 
готовності студентів експериментальної групи до формування професійних умінь. 
Аналіз результатів анкетування показав, що 21% студентів експериментальної групи 
прагне працювати над розвитком власних професійних умінь, 7% не мають серйозних 
намірів у професійному становленні, 74% студентів розглядають можливість зміни 
формування професійних умінь і виявляють інтерес до майбутньої професії.

За даними анкетування, проведеного в кінці,  можна відзначити позитивну 
динаміку: на 14% збільшилось число студентів, у яких виникло бажання формувати 
професійні вміння, і на 5% зменшилось студентів, які не мають серйозних намірів 
щодо формування професійних умінь.

Експериментально-дослідна робота з формування професійних умінь 
майбутніх соціальних педагогів у процесі педагогічної практики показала, що 
відсоток студентів, які були на початковому та задовільному рівні сформованості 
професійних умінь, зменшився, а їх кількість на достатньому та оптимальному рівнях 
збільшилась. Ці показники до експерименту становили, відповідно, початковий 
рівень – 80,7%, задовільний – 17,4%, достатній – 1,9%, оптимальний – 0%. Після 
експерименту ці показники, відповідно, становлять – 1,5%, 20,6%, 51%, 26,9%.

Отже, проведене нами дослідження показало, що  використання 
запропонованих педагогічних умов та відповідної педагогічної технології сприяє 
ефективному формуванню професійних умінь майбутніх соціальних педагогів в 
процесі практики.
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