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Вступ 

Актуальність дослідження. В умовах сучасного суспільства однією з 

актуальних і значущих завдань є проблема ефективної соціально-

педагогічної діяльності, підтримки та захисту різних груп населення. Для її 

успішного розв'язання необхідні спільні зусилля фахівців у різних галузях 

діяльності, в тому числі й у сфері оздоровлення підростаючого покоління.  

Проблему повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей ефективно 

вирішують дитячі центри. Однак важливим є не тільки вирішення завдання 

оздоровлення та відпочинку дітей, але й створення особливих соціально-

педагогічних умов, що дозволять підвищити ефективність виховних впливів 

на підростаюче покоління. Тому організація ефективної виховної системи в 

умовах дитячого центру сьогодні стає все більш актуальною. 

Тема виховання в умовахсучасностіналежить до числанайбільш 

актуальних проблем освітньо-педагогічноїдіяльності. Дослідження проблем 

вихованняздійснюється в наступнихнапрямках: в 

контекстіпарадигмальнихзрушеньосвітианалізвиховногопроцесу 

представлений у роботах В.П. Андрющенка,I.А.Зязюна, В.Г. Кремня та 

інших; впливінноваційнихосвітніхтехнологій на 

здійсненнявиховногопроцесурозкривається в роботах І.О. Зимньої, О. В. 

Овчарук, О.І. Пометун, А.В. Хуторського та інших. 

Упедагогіцізростаєінтерес до вивченнямікросередовищ як виховного 

простору (Є.В.Альохіна, Г.С.Буданова,В.А.Караковський,Л.І. Новікова, 

М.Є.Сисоєва). Уцьомуконтекстіактуальним є дослідженнявиховноїсистеми в 

умовах відпочинку та оздоровлення [36, с.4].  

Соціально-педагогічна робота в даний час займаєважливемісце в 

життісуспільства. 

Цевимагаєвивченнятехнологійпедагогічноїдіяльностісуб'єктів та 

установсоціальноїроботи. У бакалаврській 

роботірозглянутотеоретичніосновисоціально-педагогічноїроботи у різних 



сферах діяльності, а зокрема зосереджено увагу на соціально-

педагогічнійдіяльності у дитячих центрах. 

Об'єкт дослідження: діяльність дитячих центрів. 

Предмет дослідження: особливості соціально-педагогічної роботи у 

дитячих центрах.  

Мета дослідження: дослідитисоціально-педагогічнийкомпонент в 

діяльностідитячих центрів. 

Завданнядослідження:  

1. Здійснити аналіз соціально-педагогічної, психологічної, правової 

літератури з питань діяльності дитячих центрів. 

2. Виявитисоціально-педагогічнийкомпонент в діяльностідитячих 

центрів. 

3. Провести емпіричнедослідженнявпливуспеціальності педагога-

організатора на змістове наповнення виховного процесу удитячомуцентрі. 

4. Розробити тренінгову програму, спрямовану на посилення ролі 

соціально-педагогічного компоненту у діяльності педагога-організатора 

дитячого центру. 

Методи дослідження:  

теоретичні аналіз наукової, науково-методичної літератури та 

нормативно-правової бази; узагальнення висновків дослідження; 

емпіричніопитувальники для визначенняпрофесійнихпереваг та характеру 

взаємодії з дітьми. 

Експериментальна база дослідження. Дослідницько-

експериментальна робота здійснювалась на базіДержавного підприємства 

Українського дитячого центру «Молода гвардія» табору «Зоряний». 



 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Здійснено аналіз соціально-педагогічної, психологічної, правової 

літератури з питань діяльності дитячих центрів.  Досліджено 

періодизацію історії позашкільної освіти, визначено її характерні 

риси на кожному етапі розвитку та проведено паралель з розвитком 

дитячих центрів. У ході вивчення даного питання було виявлено, що 

поняття «дитячий центр» досить довго не мало офіційного 

тлумачення. Це поняття отримало визначення в Законі України 

«Про оздоровлення та відпочинок дітей» лише в 2008 році. Можна 

визначити дитячий центр як позашкільний навчальний заклад, що 

функціонує продовж року, в якому діти перебувають цілодобово, 

має відповідне кадрове забезпечення, спеціально відведену 

територію, матеріально-технічну базу, що відповідають санітарно-

гігієнічним нормам, для організації оздоровлення, відпочинку, 

навчання, виховання та розвитку. 

2. Виявлено соціально-педагогічний компонент в діяльності 

дитячих центрів. З’ясовано, що соціально-педагогічна робота у 

дитячому центрі – це важлива складова всієї системи виховання 

дітей; вона є логічним продовженням виховної роботи, розпочатої у 

загальноосвітньому навчальному закладі. Соціально-педагогічний 

процес закладу доповнює і розширює вплив сім’ї, школи, дитячих та 

молодіжних громадських організацій на становлення і розвиток 

особистості. У ході вивчення питання було визначено особливості 

виховного процесу, які необхідно враховувати при плануванні 

соціально-педагогічної роботи в дитячому центрі. 

Проаналізовано проекти, що реалізуються в дитячому центрі, 

визначено їх соціально-педагогічне спрямування та основні цілі. 

 

 



3. Проведено емпіричне дослідження  впливу спеціальності 

педагога-організатора на змістове наповнення виховного 

процесу у дитячому центрі. Виявлено, що спеціальність педагога-

організатора впливає на тип професійної поведінки, зокрема 

соціальний тип поведінки здебільшого був притаманний саме 

соціальним педагогам. Було дослідженно, що схильність до роботи з 

людьми мають 54% соціальних педагогів з усіх педагогів-

організаторів табору «Зоряний» УДЦ «Молода гвардія» та високий 

рівень емпатії притаманний в своїй більшості також соціальним 

педагогам.  

4.  Розроблено тренінгову програму, спрямовану на посилення ролі 

соціально-педагогічного компоненту у діяльності педагогів-

організаторів дитячого центру.  

В ході вивчення питання «Соціально-педагогічної діяльністі у 

дитячих центрах» було визначено, що спеціальність педагога-

організатора впливає на змістове наповнення виховного процесу у 

дитячому центрі. Так вихователі музичного мистецтва в першу 

чергу мають схильність до естетичних видів діяльності, вихователі з 

фізичної культури мають реалістичний тип поведінки, що вимагає 

застосування фізичної сили, спритності, орієнтування в основному 

на практичну працю. При цьому педагоги-організатори, що мають 

спеціальність соціального педагога, зафіксували найвищі показники 

схильності до роботи з людьми, найвищий рівень емпатії, вони 

орієнтуються, в першу чергу на дитину, на її потреби. Тому за 

результатами дослідження було створено тренінгову програму, яка 

дозволяє розширити змістове наповнення виховного процесу у 

дитячому центрі. Тренінгова програма зорієнтована  на педагогів-

організаторів та дозволить їм покращити власні показники, 

особистісні якості, що позитивне вплине на роботу з дитячим 

колективом.  
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