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ВСТУП 

Актуальність роботи зумовлена тим, що, в умовах складних соціально-

економічних, соціально-культурних, політичних та духовних перетворень, що 

відбуваються в сучасній Україні, одним із пріоритетних завдань модернізації 

системи вищої освіти виступає забезпечення якості професійної підготовки 

майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери, здатних професійно 

орієнтуватися в сучасних реаліях та адекватно реагувати на них, знаходити 

оптимальні шляхи попередження та подолання виникаючих проблем. 

У арсеналі засобів формування соціально-педагогічної компетентності 

вагоме місце займає театральне мистецтво, що використовується в освітній 

практиці ще з часів Я. А. Коменського, який вважав його ефективним засобом 

розвитку здібностей молодої людини, зокрема соціальних. Інформаційний 

період розвитку суспільства ще більшою мірою актуалізує проблему 

застосування театральних засобів і прийомів у навчальному процесі, адже 

майбутній професіонал повинен мати цілий арсенал знань та вмінь для 

налагодження контакту та вирішення проблем майбутніх клієнтів. 

Серед українських науковців, які присвятили свої праці використанню 

театральних засобів у загальнокультурному та соціальному розвитку молоді 

загалом, та майбутніх соціальних педагогів зокрема, слід назвати М. Бикова, О. 

Комаровську, Р. Короткову, Г. В. Локарєву, М. Левченка, Л. Масол, В. Моргун, 

Л. Сєрих, Л. Чуриліну, та ін. Українські науковці, педагоги, соціальні педагоги 

наголошують, що мистецтво театру, яке ґрунтується на ігровій діяльності, 

водночас з наданням естетичної насолоди сприяє всебічному розвитку 

особистості, її соціальному становленню. 

Об’єкт – процес професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

Предмет – використання засобів театрального мистецтва у професійній 

підготовці майбутніх соціальних педагогів. 

        Завдання: 

1. проаналізувати систему професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів; 

2. дослідити використання засобів театрального мистецтва у професійній 



підготовці майбутніх соціальних педагогів; 

3. розробити тренінгову програму використання засобів театрального 

мистецтва у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів. 

Мета - проаналізувати використання засобів театрального мистецтва у 

професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів. 

Методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що було розроблено 

тренінгову програму «Акторська майстерність соціального педагога». 

Особистий внесок: друк власного сценарію інтерактивної вистави в 

збірнику сценаріїв та написання статті до кафедрального збірнику. 

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, 2 

розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дипломної 

роботи складає 56 сторінок машинописного тексту. Список використаних 

джерел містить 47 найменування, з них 3 іноземною мовою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У першому розділі було проаналізовано систему професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів. Ми дійшли висновку, що у ВНЗ більший масив 

становить теоретична інформація, знання з того чи іншого предмету. Ми 

вважаємо, що оптимальність процесу професійного становлення майбутніх 

соціальних педагогів значною мірою має забезпечуватися за рахунок 

використання в навчальному процесі практичної складової професійної 

підготовки, технології, що допоможуть студентам виявити свою творчу 

активність, привчать до відповідальності та спрямують їх зусилля на 

досягнення мети, сприятимуть формуванню педагогічної культури спілкування. 

При цьому під час навчання слід створити такі умови, які б спонукали студентів 

до саморозвитку, самостійного пошуку, самовдосконалення, індивідуальної 

творчої роботи, адже фахівець соціально-педагогічної сфери повинен вміти 

вдосконалювати та поглиблювати свої знання.  

Щодо другого завдання, ми охарактеризували засоби театрального 

мистецтва у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів і дійшли 

висновку, що використання театрального мистецтва та його заобів у 

професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів відіграє важливу роль у 

розвитку мови і мовлення, комунікативних якостей, позбавляє “закутості” у 

спілкуванні та у майбутній діяльності, збагачує дозвіллєву культура та багато 

чого іншого, що вказуює на доцільність їх широкого використання у навчальній 

діяльності ВНЗ під час підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

Щодо третього завдання, було розроблено тренінгову програму 

«Акторська маййтерність соціального педагога» мета якої полягає у тому, щоб 

показати майбутнім соціальним педагогам перспективи використання 

акторської майстарності у майбутній професійній діяльності. 
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