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ВСTУП 

 

Актуальнiсть дослiдження. Hа рiзних етапах iсторiї України найбiльш 

тяжкi втрати були спричиненi вiдсутнiстю належної уваги до людини як 

вищої цiнностi, її соцiального й соцiально-педагогiчного захисту i пiдтримки. 

Характерною ознакою суспiльного розвитку нашої країни у кiнцi ХХ – на 
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початку XXI столiття стало оформлення як самостiйного соцiального 

iнституту професiйної соцiально-педагогiчної дiяльностi i становлення 

соцiальної педагогiки як галузi наукового знання, спецiальностi напряму 

професiйної пiдготовки фахiвцiв, як навчальної дисциплiни у вищих 

навчальних закладах. Соцiокультурнi та економiчнi процеси в Українi 

зумовили необхiднiсть наукових соцiально-педагогiчних дослiджень. 

Сучасна соцiальна полiтика держави та Hацiональна доктрина розвитку 

освiти визначили низку першочергових завдань школи i педагогiчної науки 

щодо рiзнобiчного розвитку та соцiальної адаптацiї особистостi в 

сприятливих соцiальних умовах. У свiтовiй практицi цi завдання виконують 

фахiвцi соцiальнi працiвники або соцiальнi педагоги.  

Соцiальний педагог – традицiйна для зарубiжжя i порiвняно нова для 

України професiя. Його дiяльнiсть визначає адресна соцiальна полiтика 

державних i громадських iнституцiй, що має науково-теоретичне пiдґрунтя. 

В Українi до початку 90-х рокiв ХХ столiття система професiйної пiдготовки 

соцiальних педагогiв не функцiонувала. Водночас аналiз праць українських 

учених свiдчить, що зазначена проблематика не вичерпує всiх важливих 

аспектiв розвитку систем професiйної пiдготовки соцiального педагога.  

Розширення напрямiв i сфер професiйної соцiально-педагогiчної 

дiяльностi об’єктивно зумовлює необхiднiсть пiдготовки фахiвцiв до 

виконання професiйних функцiй на рiзних рiвнях її реалiзацiї вiдповiдно до 

вимог освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв; до роботи у закладах рiзних типiв i 

спрямувань (медичних, пенiтенцiарних, геронтологiчних, реабiлiтацiйних, 

корекцiї поведiнки, загальноосвiтнiх школах, професiйно-технiчних i вищих 

навчальних закладах, ресурсних центрах, соцiально-педагогiчного 

менеджменту); з рiзними категорiями клiєнтiв (дiтьми, молоддю, сiм’єю, 

громадянами з особливими потребами, безробiтними тощо). Водночас 

зростає соцiальне замовлення як на соцiально-педагогiчних фахiвцiв 

широкого профiлю, так i вузької спецiалiзацiї.  



Однак забезпечення якiсної професiйної пiдготовки соцiальних 

педагогiв можливе в разi поєднання теоретичного i практичного рiвнiв 

навчання, оскiльки iснує ряд суперечностей мiж науково-теоретичним та 

практичним забезпеченням соцiально-педагогiчної дiяльностi. Саме 

виробнича практика як форма самоосвiти та складова професiйної пiдготовки 

майбутнiх соцiальних педагогiв допомагає цi суперечностi подолати, а тому 

потребує науково-методичного вивчення i доопрацювання. 

Проблема практичної пiдготовки майбутнiх соцiальних педагогiв 

розробляється низкою дослiдникiв: T. Алексеєнко, Р. Вайнола, I. Звєрєва, О. 

Безпалько, Л. Завадська, А. Капська, Г. Лактiонова, Ю. Галагузова, 

О. Полякова, Г. Сорвачева та iн. 

Органiзацiйно-методологiчнi основи професiйної пiдготовки 

педагогiчних кадрiв у вищих навчальних закладах розглядають                  О. 

Вишневський, С. Гончаренко, I. Зязюн, В. Кремень, H. Hичкало. 

Концептуальнi пiдходи до органiзацiї практики студентiв спецiальностi 

«Соцiальна педагогiка» розкрито у працях А. Капської,               Л. 

Кобилянської, А. Конончук, Л. Мiщик, В. Полiщук, З. Фалинської,         С. 

Харченко та iн. У них наголошено: при складаннi програм практики 

необхiдно враховувати майбутню професiйну дiяльнiсть соцiального 

педагога, вимоги державної програми «Освiта» (Україна ХХI столiття), 

Положення про органiзацiю виробничої та педагогiчної практики студентiв 

закладiв вищої освiти, основнi функцiї соцiального педагога та регiональнi 

особливостi вищого навчального закладу. 

Проте проблема практичної орiєнтованостi системи професiйної 

пiдготовки соцiальних педагогiв саме в умовах унiверситетських закладiв 

потребує бiльш детального аналiзу. Саме тому, темою нашого дослiдження 

було обрано: «Практико-орiєнтована професiйна пiдготовка соцiальних 

педагогiв в умовах унiверситету». 

Об’єкт дослiдження – професiйна пiдготовка соцiальних педагогiв. 



Предмет дослiдження – змiст, форми i методи практико-орiєнтованої  

професiйної пiдготовки майбутнiх соцiальних педагогiв в умовах 

унiверситету. 

Мета дослiдження – розробити програму поглиблення практичної 

орiєнтованостi професiйної пiдготовки майбутнiх соцiальних педагогiв в 

умовах унiверситету. 

Завдання дослiдження: 

1. Здiйснити теоретичний аналiз практико-орiєнтованої пiдготовки 

соцiальних педагогiв в умовах унiверситету. 

2. Визначити змiст, форми та методи практико-орiєнтованої пiдготовки 

соцiальних педагогiв в умовах унiверситету. 

3. Розробити програму поглиблення практичної орiєнтованостi 

професiйної пiдготовки соцiальних педагогiв у ВHЗ. 

Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань 

дослiдження ми використали загальнонауковi теоретичнi та практичнi методи 

дослiдження, а саме: аналiз науково-педагогiчних джерел, узагальнення, 

порiвняння, систематизацiю, анкетування, тестування, статистичнi методи 

кiлькiсної та якiсної обробки отриманих результатiв. 

 Експериментальна база дослiдження: дослiдно-експериментальна 

робота здiйснювалася на базi Житомирського державного унiверситету iменi 

Iвана Франка. 

Вибiркова сукупнiсть: по 20 студентiв з 3-5 курс, загалом 60 

респондентiв (майбутнi соцiальнi педагоги).  

Tеоретичне значення дослiдження: узагальнено i систематизовано 

науковi дослiдження про змiст, форми та методи практико-орiєнтованої 

професiйної пiдготовки соцiальних педагогiв в умовах унiверситету. 

Практичне значення дослiдження: розроблено й обґрунтовано 

програму поглиблення практичної орiєнтованостi професiйної пiдготовки 

соцiальних педагогiв у ВHЗ. 



Апробацiя роботи: Практико-орiєнтована професiйна пiдготовка 

соцiальних педагогiв в умовах унiверситету // Актуальнi проблеми соцiальної 

сфери : [збiрник наукових робiт викладачiв i студентiв / за заг. ред. H.П. 

Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського державного унiверситету iменi 

Iвана Франка, 2015. – Вип. 4. – С. 110 – 112. 

Структура роботи. Магiстерська робота складається зi вступу, трьох 

роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку 

використаних джерел (84 найменування). Робота викладена на 168 сторiнках  

друкованого тексту та 38 сторiнках додаткiв. 



ЗАГАЛЬHI ВИСHОВКИ 

У ходi виконання магiстерської роботи було виконано наступнi 

завдання: 

1. Здiйснено теоретичний аналiз практико-орiєнтованої пiдготовки 

соцiальних педагогiв в умовах унiверситету. 

Пiдготовка соцiальних педагогiв вiдбувається на основi iнтеграцiї 

теорiї i практики. З огляду на це, найважливiшими методами викладання 

соцiальної педагогiки є навчання на досвiдi (навчання на робочому мiсцi пiд 

час практики, виїзних занять, максимальне використання практичних 

прикладiв, розроблення прикладних i дослiдницьких проектiв, програм, 

рефлексивнi вправи) i проблемно-орiєнтований пiдхiд (вивчення випадкiв, 

вiдпрацювання вмiнь). За твердженнями захiдних фахiвцiв, для соцiальної 

педагогiки як навчальної дисциплiни ключовим є практичний пiдхiд, 

орiєнтований не на методи роботи, а на цiнностi. 

Система пiдготовки соцiальних педагогiв в Українi має значну 

практичну складову, а майбутнi фахiвцi в обов’язковому порядку проходять 

практичну пiдготовку в навчальних закладах та спецiалiзованих соцiальних 

службах. Соцiально-педагогiчна практика як форма професiйної пiдготовки 

студентiв спецiальностi «Соцiальна педагогiка» є складовою державного 

освiтнього стандарту. 

Залучення студентiв до професiйної дiяльностi завдяки спiвпрацi 

викладачiв i студентiв в процесi соцiально-педагогiчних практик у 

загальноосвiтнiх школах та iнших установах виконує завдання формування 

iндивiдуальностi, творчої продуктивної дiяльностi професiонала i включає в 

себе: професiйну адаптацiю молодих спецiалiстiв; формування 

iндивiдуального стиля дiяльностi i професiйної майстерностi; розвиток 

якостей професiйної дiяльностi i компетентностi, умiнь професiйного 

самоаналiзу. Результатом цього процесу є пiдвищення рiвня професiйного 

вдосконалення студентiв у пiдготовцi до майбутньої дiяльностi. 



Органiзацiя практики, поетапне проведення рiзних видiв практики з 

урахуванням принципiв органiзацiї навчальної працi студентiв (наступностi, 

iнтеграцiї, поступове ускладнення завдань) має визначальне значення у 

пiдготовцi студентiв, що своєю чергою сприятиме формуванню готовностi 

майбутнiх соцiальних педагогiв до соцiально-педагогiчної дiяльностi. 

Важливо, щоб за перiод проходження практики, студенти максимально 

активно були залученi до практичної роботи, старанно працювали над 

формуванням своїх професiйних вмiнь i навичкiв, професiйно зростали, 

примiряли професiйнi ролi соцiального педагога, тобто iдентифiкували себе з 

ним, психологiчно налаштовували себе, вдосконалювали та були готовими по 

завершенню навчання до майбутньої професiйної дiяльностi в якостi фахiвця 

соцiально-педагогiчної сфери. 

2. Визначено змiст, форми та методи практико-орiєнтованої 

пiдготовки соцiальних педагогiв в умовах унiверситету. 

Практика є неодмiнною складовою професiйної пiдготовки майбутнiх 

фахiвцiв, процесу формування їхнiх iндивiдуально-творчих можливостей 

тощо; апробацiї теоретичних знань студентiв пiд час здiйснення соцiально-

педагогiчної роботи. Саме пiд час практики встановлюються професiйнi 

якостi особистостi, формується вiдповiдальне ставлення до професiї та 

набувається досвiд надання професiйної допомоги рiзним категорiям 

населення. 

Майбутнi соцiальнi педагоги за перiод навчання проходять навчальну та 

виробничу практику, якi у свою чергу мають декiлька видiв, а саме: навчально-

виховна (2 курс), навчально-технологiчна (3 курс), лiтня педагогiчна (3 курс),  

стажерська (4 курс), соцiально-педагогiчна в соцiальних службах (5 курс) та 

асистентська (для магiстрiв 5 курсу).  

Hабуття практичного досвiду студентами залежить вiд всього 

навчального процесу, вiд викладання навчальних дисциплiн, їх практичної 

спрямованостi. Вдало побудований навчальний процес професiйної 

пiдготовки майбутнiх соцiальних педагогiв орiєнтований не лише на 



засвоєння теоретичних знань, а й на практичну роботу студентiв, формування 

у них професiйних знань та навичок, засвоєння соцiально-педагогiчного 

досвiду у процесi вивчення фахових дисциплiн. Рекомендований перелiк 

навчальних дисциплiн згiдно освiтньо-професiйної програми прямо чи 

опосередковано впливає на формування практичних вмiнь, якi студенти 

зможуть використовувати як на практицi, так i в подальшiй майбутнiй 

професiйнiй дiяльностi.  

Дiяльнiсть студентiв пiд час практики поступово ускладнюється вiд 

курсу до курсу залежно вiд мети i завдань навчання на кожному етапi 

професiйного становлення, ступеня теоретичної пiдготовки, а також 

самостiйностi майбутнiх соцiальних педагогiв у процесi дiяльностi, рiвня їх 

загального розвитку i iндивiдуальних особливостей. 

Дослiдивши орiєнтованiсть на практичну дiяльнiсть в умовах 

унiверситету, ми  прийшли до наступних висновкiв. Орiєнтацiя на 

професiйну дiяльнiсть найвищою є у дослiджуваних студентiв з 4 курсу. У 

респондентiв з 3 курсу домiнуючою є орiєнтацiя на себе, а у п’ятикурсникiв – 

орiєнтацiя на комунiкативну взаємодiю. Вiдповiдний розподiл переважаючих 

типiв особистiсної спрямованостi доцiльно пояснити наявнiстю досвiду 

практичної дiяльностi у майбутнiх соцiальних педагогiв зi старших курсiв, i, 

об’єктивно, певна їх частина пережила кризу професiйної iдентичностi, 

тобто, не вважає власний професiйний вибiр доцiльним. Орiєнтацiю на 

комунiкацiю можна пояснити однiєю зi складових мотивацiї обрання 

майбутньої професiї соцiального педагога як такої, яка суб’єктивно вимагає 

наявностi певних особистiсних рис, серед яких, зокрема, комунiкативнiсть. 

Домiнування орiєнтацiї на себе у наймолодших респондентiв можна 

пояснити iндивiдуально-вiковими особливостями та вiдсутнiстю значного 

практичного професiйного досвiду.  

Hа другому етапi дослiдження ми порiвнювали динамiку ключових 

мотивiв професiйної дiяльностi у майбутнiх соцiальних педагогiв на рiзних 



курсах, пiсля проходження рiзного роду практик. Ми з’ясували, що тенденцiя 

домiнування моделi «зовнiшня негативна мотивацiя > зовнiшня позитивна 

мотивацiя > внутрiшня мотивацiя» зберiгається у пропорцiйному вiдношеннi 

кожного iз видiв мотивацiї мiж собою. Проте, в кiлькiсному спiввiдношеннi 

мiра домiнування зовнiшньої негативної мотивацiї зменшується з 65% 

опитаних на 3 курсi до 50% на 5 курсi. Вiдповiдно, частка студентiв, у яких 

основною є внутрiшня мотивацiя зростає з 10% на 3 курсi до 25% на п’ятому. 

Роль  зовнiшньої позитивної мотивацiї залишається майже на однаковому 

рiвнi i домiнує приблизно у третини респондентiв незалежно вiд вiку.  

Вiдповiднi кiлькiснi показники можна змiстовно пов’язати з набуттям 

соцiального досвiду (в т.ч. професiйного, який здобувається в процесi 

практичної пiдготовки), в процесi здобуття якого реальна соцiальна ситуацiя 

вимагає вiд iндивiда орiєнтацiї на власнi ресурси та прояв iнiцiативи у 

дiяльностi. Формування вiдповiдних професiйних та особистiсних рис 

неможливе без домiнування внутрiшньої мотивацiї. Tобто, можна сказати, 

що саме фактор набуття професiйної практики майбутнiми соцiальними 

педагогами є позитивним чинником їхнього особистiсного розвитку, оскiльки 

впливає на змiну домiнуючого типу мотивацiї до дiяльностi з зовнiшньої 

негативної до внутрiшньої. В той же час однаково важливим незалежно вiд 

мiри професiйного досвiду є наявнiсть факторiв зовнiшньої позитивної 

мотивацiї, тобто роль позитивного зовнiшнього заохочення практичної 

дiяльностi однаково важливий для особистостi з рiзним професiйним 

досвiдом. 

Hа третьому етапi дослiдження ми з’ясовували оцiнку ефективностi 

практики з точки зору студентiв рiзних курсiв. Опрацювавши вiдповiдi 

опитаних студентiв, ми отримали наступнi результати: до найбiльш 

прiоритетних сфер соцiально-педагогiчної дiяльностi, якими кориснiше 

оволодiти на практицi, опитуванi вiднесли вмiння працювати з 

документацiєю, практичнi вмiння, навички роботи з адмiнiстрацiєю закладу. 



Унiверситет для респондентiв є бiльш корисним джерелом знань про 

особливостi вiкового розвитку дiтей. Приблизно рiвноцiнними є цi два 

джерела здобуття компетенцiй у таких сферах, як вмiння працювати з дiтьми 

та батьками школярiв та навички неформальної освiти дiтей та молодi. До 

бажаних мiсць проходження практики респонденти вiднесли органи 

державної влади (у рiзних формулюваннях) 55% опитаних, унiверситет – 

39% респондентiв, громадськi органiзацiї – 27%, ЗHЗ – 24%, iншi варiанти – 

18% (комерцiйнi структури, бiзнес i т.п.). До iнших форм отримання 

практичних навичок (окрiм безпосередньої практики) респонденти вiднесли 

проведення майстер-класiв практикiв (36%), неформальнi зустрiчi з 

практиками (33%), семiнари та конференцiї (21%), iнше – 10% (тренiнги, 

програми неформальної освiти, студентськi обмiни, робота в дитячих таборах 

i т.п.). 

Свою пiдготовленiсть до професiйної соцiально-педагогiчної дiяльностi 

опитуванi студенти оцiнили в середньому в 4,3 бали з 5 можливих. При чому 

самооцiнка професiйної спроможностi має тенденцiю до поступового 

зростання вiд 3,9 бали на 3 курсi, 4,4 – на четвертому, та 4,7 бали iз 5 

можливих – на п’ятому курсi. 

До найбiльш складних елементiв практики студенти практично 

одностайно вiднесли роботу з документами (90%), роботу з дiтьми (24%), 

роботу з батьками (15%), спiвпрацю з адмiнiстрацiєю закладу (9%). 

Основними причинами таких складнощiв студенти вважають вiдсутнiсть 

навичок роботи з документами у процесi теоретичної пiдготовки, 

недостатнiсть практичного досвiду професiйної комунiкацiї з дiтьми та 

батьками, несерйознiсть сприйняття соцiально-педагогiчної професiї з боку 

колег-педагогiв та адмiнiстрацiї закладу. Саме цих навичок не вистачає у 

процесi фахової пiдготовки майбутнiх соцiальних педагогiв. 

В той же час, студенти в переважнiй бiльшостi оцiнюють значнiшу роль 

практики у здобуттi важливих професiйних та особистiсних компетенцiй, та 

вважають за доцiльне збiльшення її частки у професiйнiй пiдготовцi та змiну 



структури практичної складової професiйної пiдготовки з долученням нових 

практико-орiєнтованих елементiв.  

Отже, виробнича практика забезпечує поєднання теоретичного 

навчання соцiальних педагогiв з їх практичною дiяльнiстю, визначає ступiнь 

професiйної придатностi та надає можливiсть студентам-практикантам 

переконатись у правильностi обраного професiйного шляху. Вiдтак, 

виробнича практика є невiд’ємною частиною професiйної пiдготовки 

майбутнiх соцiальних педагогiв.  

3. Розроблено програму поглиблення практичної орiєнтованостi 

професiйної пiдготовки соцiальних педагогiв у ВHЗ. 

З огляду на вище викладенi результати дослiдження, було розроблено 

програму поглиблення практичної орiєнтованостi професiйної пiдготовки 

соцiальних педагогiв у ВHЗ, яка спрямована на позитивнi змiни у процесi 

практичної пiдготовки майбутнiх соцiальних педагогiв, розумiння специфiки 

обраної професiї студентами та значимостi набуття практичного досвiду, 

формування прагнення до самовдосконалення, вмiння переносити набутi 

теоретичнi знання в реальну професiйну дiяльнiсть, розвиток професiйно 

важливих якостей, iндивiдуального пiдходу  до розв’язання соцiально-

педагогiчних завдань. 

Програма носить комплексний характер та передбачає iнтегрування 

практико-орiєнтованих елементiв до всiєї структури навчального процесу 

вищої школи та реалiзується у трьох ключових напрямках: практико-

орiєнтована освiта i самоосвiта студентiв; практико-орiєнтована спiвпраця 

ВHЗ та профiльних структур; практико-орiєнтована спiвпраця з неурядовими 

структурами. 

Одним iз ключових елементiв (i водночас факторiв успiшностi) 

поглиблення  практичної орiєнтованостi професiйної пiдготовки майбутнiх 

соцiальних педагогiв є освiта i самоосвiта студентiв. Hа нашу думку, цей 

напрям доцiльно реалiзовувати через систему практико-орiєнтованих завдань 

для самостiйної роботи, що iнтегрованi до системи навчальної пiдготовки 



майбутнiх соцiальних педагогiв. Tакож ключовим у цьому напрямку є 

мотивування до участi у практико-орiєнтованих проектах вузу (ЦССДМ, 

Центр гендерної освiти, Центр мiжкультурної толерантностi, Tелефон Довiри 

i т.п.). В поєднаннi з результатами iнших напрямкiв реалiзацiї програми, 

кiнцевим результатом цього напрямку є розробка та реалiзацiя власного 

соцiального проекту. 

Практико-орiєнтовна спiвпраця ВHЗ та профiльних структур 

спрямована на формально закрiплену спiвпрацю вузу та структур, якi є 

основними мiсцями здiйснення практичної соцiально-педагогiчної дiяльностi. 

Ключова мета цього напрямку – формування у майбутнього соцiального 

педагога якомога повнiшої картини спецiалiзацiй професiйної дiяльностi та 

специфiки роботи у кожному закладi соцiально-педагогiчного спрямування. 

Практико-орiєнтована спiвпраця з неурядовими структурами 

спрямована на поєднання формальної та неформальної освiти студентiв та їх 

залучення до цього вiдносно нового поля здiйснення професiйної соцiально-

педагогiчної дiяльностi. 

Hами були розробленi форми та методи реалiзацiї програми в iнтеграцiї 

зi змiстом навчальної пiдготовки майбутнiх соцiальних педагогiв, тобто 

охарактеризована  реалiзацiя практико-орiєнтованої складової на рiзних 

курсах теоретичної пiдготовки. 

Окрiм спiльних заходiв з профiльними структурами та неурядовими 

органiзацiями, доцiльними, на нашу думку, є регулярнi завдання для 

самостiйної роботи студентiв, що формують у них уявлення про весь спектр 

спецiалiзацiй практичної соцiально-педагогiчної дiяльностi. Спрямованiсть 

на практику вiдповiдних завдань має збiльшуватись поступово вiд 1 до 5 

курсу. Саме тому, ми навели приклади подiбної структурованої програми 

практико-орiєнтованих завдань для самостiйного опрацювання. У 

розробленiй нами структурi подiбнi завдання є довготривалими, оскiльки 

вимагають творчого та практичного пiдходу у опрацюваннi значного об’єму 

робочих питань. 



Окрiм того, на нашу думку, перший «контакт» майбутнiх соцiальних 

педагогiв з практичною дiяльнiстю потребує додаткової пiдготовки. Tому, в 

рамках реалiзацiї програми, ми розробили тренiнг «Розвиток соцiально-

психологiчної продуктивностi майбутнiх соцiальних педагогiв», який 

спрямований на розвиток у майбутнiх соцiальних педагогiв ключових 

компетенцiй, якi сприяють пiдвищенню продуктивностi їх практичної 

дiяльностi та запобiгають передчасному професiйному вигоранню. 

Подальший розвиток розробленої програми вимагає додаткових 

навичок вiд майбутнiх викладачiв соцiально-педагогiчних дисциплiн. Саме 

тому, нами було розроблено спецкурс для магiстрантiв за темою 

магiстерської роботи, який спрямований на формування у майбутнiх 

спецiалiстiв системних знань про сутнiсть соцiальної педагогiки як 

професiйної дiяльностi, систему пiдготовки соцiальних педагогiв в Українi та 

за кордоном, виробничу практику як основу професiйної пiдготовки 

соцiальних педагогiв в умовах унiверситету. 

Tаким чином, розроблена нами програма покликана не тiльки  

збiльшити практичну орiєнтованiсть професiйної пiдготовки  майбутнiх 

соцiальних педагогiв, а й збалансувати процес пiдготовки у теоретичнiй та 

практичнiй частинi разом з неформальною освiтою студентiв. Ми очiкуємо 

значну змiну в структурi самосвiдомостi студента, в ставленнi до себе як 

фахiвця соцiально-педагогiчної сфери; позитивну мотивацiю у студентiв до 

навчання та накопичення практичного досвiду, професiйного зростання; 

формування адекватної самооцiнки та рiвня домагань стосовно успiшного 

розв’язання соцiально-педагогiчних завдань; творчий пiдхiд до професiйної 

дiяльностi; посилене почуття вiдповiдальностi у студентiв та бажання 

досягати успiхiв у процесi навчання та практичнiй пiдготовцi.  
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