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ВСТУП 

 

Актуальнiсть дослiдження.Сучасний вектор розвитку як вищої освiти, 

так i суспiльства в цiлому передбачає необхiднiсть усвiдомлення 

навколишнього свiту i себе в ньому як нерозривну частину дiйсностi, що 

виражена в сукупностi людського суспiльства та навколишнього середовища, 

психологiчного, бiологiчного, духовного аспектiв iснування. Tаким чином, 

iстотною є необхiднiсть формування досвiду iндивiда щодо усвiдомлення 

соцiального середовища як в iсторичному, так i в сучасному аспектах, 

необхiднiсть розвитку соцiального досвiду людини, що є обов’язковою 

умовою формування повноцiнної особистостi i громадянина.  

Вданий час iснуєнеобхiднiсть уякiснiй пiдготовцi фахiвцiву сферi 

соцiально-педагогiчної дiяльностi таформуваннiїхособистiсно-професiйних 

якостей.Вумовахпроцесiвреформуваннявищої професiйноїосвiтивелика увага 

придiляєтьсяособистостiпрофесiонала, 

йогоособливостямiособистiснимхарактеристикам.У свiтлiцих 

вимогособливої актуальностiнабуваютьпроблеми формування 

устудентiвсоцiально-професiйної компетентностiiготовностiдо 

професiйноїдiяльностiвсучаснихсоцiально-економiчних умовах, якi 

набуваються безпосередньо через особистiсний соцiальний досвiд.У процесi 

професiйноїпiдготовкиповиннiбути нетiлькиотриманiрiзнобiчнiзнання, а 

йсформованiвмiння танавички, якiдозволили 

бвипускникамвузушвидковключатисявпрофесiйнудiяльнiстьiуспiшно 

їївиконувати. Основнимистаютьздатностi самостiйнодумати, 

прийматинепростi рiшення, вiльноорiєнтуватисявпотоцiiнформацiї, 

використовуючидляцього можливостiсучасноїтехнiки та 

сучаснихiнформацiйнихтехнологiй.Прiоритетноює орiєнтацiяосвiтине на 

придбаннястудентамисистеми знань, умiньiнавичок, ана 

становленняготовностi iздатностiдо вирiшеннярiзноманiтнихзавданьу 



взаємодiїз навколишнiмсоцiальним свiтом, якi формуються через власний 

соцiальний досвiд майбутнього фахiвця. 

Процес формування соцiального досвiду у рiзних аспектах 

дослiджували фiлософи, педагоги, психологи В. Абраменкова, I. Кант, I. Кон, 

М. Мiд, В. Москаленко, А. Мудрик, О. Кононко, I.Печенко та iншi. 

Hезважаючи на певну теоретичну i методичну розробленiсть зазначених 

питань, один з найвагомiших аспектiв проблеми формування соцiального 

досвiду, соцiально-педагогiчний, залишається недостатньо дослiдженим. 

Саме тому темою нашого дослiдження було обрано «Динамiка формування 

соцiального досвiду майбутнiх соцiальних педагогiв». 

Об’єкт дослiдження – соцiальний досвiд майбутнiх соцiальних 

педагогiв. 

Предмет дослiдження – динамiка процесу формування соцiального 

досвiду майбутнiх соцiальних педагогiв. 

Мета дослiдження – дослiдити динамiку процесу формування 

соцiального досвiду майбутнiх соцiальних педагогiв. 

Завдання дослiдження: 

1. Охарактеризувати соцiальний досвiд як наукову категорiю та виявити 

його вiковi, iндивiдуальнi та професiйнi особливостi формування. 

2. Дослiдити динамiку процесу формування соцiального досвiду 

майбутнiх соцiальних педагогiв. 

3. Розробити програму розвитку позитивного соцiального досвiду як 

фактору професiйностi майбутнiх соцiальних педагогiв. 

Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань 

дослiдження було використано аналiз наукових джерел, анкетування, 

тестування, статистичнi методи кiлькiсної та якiсної обробки отриманих 

результатiв. 

 Експериментальна база дослiдження: дослiдно-експериментальна 

робота здiйснювалася на базi  ЖДУ iменi Iвана Франка. 



Tеоретичне значення дослiдження: розроблено й обґрунтовано 

програму розвитку позитивного соцiального досвiду як фактору 

професiйностi майбутнiх соцiальних педагогiв. 

Практичне значення дослiдження: проведено емпiричне дослiдження 

динамiки процесу формування соцiального досвiду майбутнiх соцiальних 

педагогiв в процесi  їх фахової пiдготовки. 

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зi вступу, двох 

роздiлiв, висновкiв, додаткiв, списку використаних джерел. Робота викладена 

на 80 сторiнках друкованого тексту та 5 сторiнках додаткiв. 



ВИСНОВКИ 

 

Опираючись на результати теоретичного та емпiричного дослiджень, за 

результатами бакалаврської роботи ми прийшли до наступних висновкiв: 

1. Процес набуття соцiальної компетентностi через формування 

соцiального досвiду є основою явища соцiалiзацiї особистостi, оскiльки 

набуття соцiального досвiду є одним iз двох ключових елементiв процесу 

соцiалiзацiї та її показником. Формування соцiального досвiду – поступовий 

процес, який вiдбувається у три стадiї (iнтерiоризацiї, iдентифiкацiї, 

екстерiоризацiї). Tакож соцiальний досвiд – складне полiелементарне явище, 

основнi елементи якого згрупованi у соцiально-когнiтивний, емоцiйно-

цiннiсний та комунiкативний компоненти. Окрiм цього, процес формування 

соцiального досвiду особистостi багато в чому залежить вiд вiкових, 

iндивiдуальних та професiйних особливостей особистостi. 

Формування соцiального досвiду – акумулятивний процес, у ходi якого 

накопичуються соцiальнi знання, навички та якостi особистостi, тобто 

соцiальнi компетенцiї. В залежностi вiд iндивiдуального вибору особистостi, 

сучаснi науковцi видiляють двi моделi формування соцiального досвiду: 

модель пiдкорення та модель iнтересу. У процесi фахової пiдготовки 

майбутнiх соцiальних педагогiв важливим є збалансоване поєднання цих 

моделей з подальшим домiнуванням моделi iнтересу. Ускладненням процесу 

формування соцiального досвiдумайбутнiх соцiальних педагогiв є значна 

кiлькiсть їх професiйних та особистiсних ролей. Однак, формування 

соцiального досвiду майбутнiх соцiальних педагогiв ускладнюється рядом 

причин, серед яких орiєнтир на  досягнення гуманiстичного iдеалу та 

важкiсть роздiлення особистих та професiйних компетенцiй у процесi 

набуття соцiального досвiду. Вiдповiдно, в процесi набуття соцiального 

досвiду, майбутнi соцiальнi педагоги повиннi набути цiлий ряд 

рiзнонаправлених соцiальних компетенцiй комунiкативних,  гностичних, 

органiзаторських, аналiтичних, оцiночних, рефлексивних та iнших. 



2. Емпiричне дослiдження динамiки процесу формування соцiального 

досвiду майбутнiх соцiальних педагогiв, проводилось, вiдповiдно до 

затвердженої програми, на базi соцiально-психологiчного факультету ЖДУ 

iменi Iвана Франка. Hами було опитано 60 студентiв першого,другого, 

третього,четвертого,  п’ятого та шостого курсiв за методиками «Вивчення 

соцiально-комунiкативної компетентностi» та «КОС» для виявлення змiн у 

ключових показниках їх соцiального досвiду: соцiально-комунiкацiйнiй, 

комунiкацiйнiй та органiзацiйнiй компетентностi. 

За результатами дослiдження ми прийшли до висновкiв, що процес 

професiйної пiдготовки у вузi позитивно впливає на динамiку рiвня 

соцiальної компетентностi майбутнiх соцiальних педагогiв, яка є ключовим 

показником рiвня набуття ними соцiального досвiду. В першу чергу, окрiм 

власне професiйних компетенцiй, майбутнi соцiальнi педагоги набувають 

досвiду сферi соцiальної взаємодiї, органiзацiйних та комунiкативних 

навичок. Tакож в процесi емпiричного дослiдження з’ясовано, що у них 

знижується рiвень прагнення до конформностi, орiєнтацiї на уникнення 

невдач, зростає загальний рiвень їх соцiально-комунiкативної 

компетентностi.  Tобто, можна стверджувати, що гiпотеза емпiричного 

дослiдження була пiдтверджена. 

3. Hа основi отриманих результатiв дослiдження нами розроблено 

програму пiдвищення рiвня соцiально-комунiкативної компетентностi 

майбутнiх соцiальних педагогiв як ключового фактору набуття соцiального 

досвiду. Мета програми: пiдвищення рiвня соцiально-комунiкативної 

компетентностi студентiв ВHЗ – майбутнiх соцiальних педагогiв. 

Оскiльки процес набуття соцiального досвiду – це, перш за все, 

соцiально-психологiчний процес, то за основу програми нами було взято 

тренiнгову форму роботи. Серiя тренiнгових занять враховує три ключовi 

напрями формування високого рiвня соцiально-комунiкативної 

компетентностi студентської молодi, а саме: мiжособистiсне спiлкування на 

рiвнi партнерської соцiальної взаємодiї; сенситивнiсть та емпатiйнiсть в 



процесi набуття соцiального досвiду та професiйної дiяльностi; креативнiсть 

як показник соцiально-комунiкативного досвiду. 

Очiкуванi результати реалiзацiї програми: пiдвищення рiвня 

згуртованостi студентської групи, покращення стану взаємодiї в групi; 

розвиток особистiсних та професiйних органiзацiйних та комунiкативних 

навичок; застосування студентами в процесi навчання у ВHЗ та в процесi 

професiйної дiяльностi творчих та iнновацiйних форм роботи. 

Отже, за результатами роботи можна узагальнити, що гiпотеза нашого 

бакалаврського дослiдження пiдтвердилась, мети i завдань дослiдження було 

досягнуто. 

Проведене дослідження не вичерпує усієї глибини поставленої 

проблеми. Перспективи подальшої роботи вбачаємо у вивченні ефективності 

розробленої тренінгової програми. 
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