
вого пошуку, широким використанням резервів са-
мостійної роботи; комунікативної спрямованості всьо-
го процесу навчання; запровадженню в практику на-
вчання інтенсивних технологій, що дозволяють не тіль-
ки інтенсифікувати навчальний процес, але й зробити 
його індивідуальним; широкому використанню техні-
чних засобів навчання, у тому числі й ПЕОМ. 

Таким чином, зміст професійної компетентності 
майбутнього офіцера-прикордонника відповідно до її 

формування в умовах вищого навчального заклг 
визнається метою, завданнями, характером майбут| 
ньої діяльності офіцера і включає в себе професій* 
теоретичну та практичну підготовленість, а також: 
бність до вирішення виконавських і творчих завдань 
виконання обов'язків за посадою, іншими словами • 
систему значущих професійних якостей, професій 
них позицій, які необхідні випускнику для успішне 
реалізації професійних функцій. 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 
ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З СІМ'ЄЮ 

С. О. Рабійчук 
Хмельницький національний університет 

Зміни, що відбуваються у нашому суспільстві впро-
довж останніх років, зумовили загострення вже існую-
чих і створення нових суспільних проблем. Цей процес 
охопив усі верстви населення і вплинув на складні соці-
альні структури. Дані проблеми характеризуються різно-
манітністю виявів та сфер поширення, пов'язані з життє-
діяльністю суспільства, зокрема відносинами з таким 
соціальним інститутом, як сім'я. Саме тому зростає роль 
соціальних педагогів, покликаних кваліфіковано захища-
ти права людини, покращити становище різних катего-
рій молоді, людей з обмеженими можливостями. 

Мета дослідження полягає в теоретичному об-
ґрунтуванні педагогічних умов формування у майбу-
тніх соціальних педагогів умінь здійснювати їх ролі у 
налагодженні взаємодії з сім'єю. 

Гуманістичні тенденції становлення й розвитку 
системи соціальної роботи з дітьми та молоддю в 
Україні закладені в українській ментальності, "філо-
софії серця" Г. С. Сковороди та філософії громадян-
ськості В. О. Сухомлинського, особистісно орієнто-
ваній концепції розвитку освіти сьогодення (Г. О. Балл, 
І. Д. Бех, С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн). 

Питання превентивної діяльності педагога, вихо-
вателя, класного керівника знайшли відображення у 
працях В. М. Алфімова, М. І. Босенко, Б. С. Кобзаря, 
В. А. Оржеховської, Н. Г. Ничкало, О. І. Пилигієнка, 
Г. М. Сагач, В. Г. Слюсаренка та ін., які орієнтували-
ся на створення системи підготовки кваліфікованих 
педагогічних кадрів. 

Підготовка соціальних педагогів поки що недоста-
тньо досконала з точки зору сучасних психолого-пе-
дагогічних позицій і не дає належного наукового об-
ґрунтування практиці вузівського навчання. Основне 
протиріччя полягає в тому, що, з одного боку необхід-
но формувати у майбутніх соціальних педагогів умін-
ня взаємодіяти з сім'єю, відповідно до вимог професії, 

а з іншого - у сучасній системі підготовки соціальних 
педагогів відсутні науково обґрунтовані зміст та тех-
нологічне забезпечення цього процесу. 

Важливість сім'ї як інституту виховання обумов-
лена тим, що в ній дитина знаходиться протягом зна-
чної частини свого життя. У ній закладаються основи 
особистості дитини. Але сім'я може виступати як по-
зитивним, так і негативним фактором виховання. Саме 
тому важливо навчити студентів - майбутніх соціаль-
них педагогів - налагоджувати роботу з сім'єю. Вза-
ємовплив вищого навчального закладу та сім'ї у єди-
ному виховному процесі базується на загальних за-
садах. Об'єктом виховного взаємовпливу є особис-
тість, яка формується. Спільною є і виховна мета [5]. 

Вищий навчальний заклад і сім'я, формуючи осо-
бистість, виконують одні й ті самі функції у виховно-
му процесі: інформаційну, виховну, контролюючу, 
організаційну, стимулюючу. При цьому важливо зро-
зуміти, що виховні можливості вищого навчального 
закладу та сім'ї нерівнозначні. Батьки й викладачі 
займають у процесі виховання особливі соціально-
педагогічні позиції, використовують специфічні засо-
би педагогічного впливу [2]. 

Успішність роботи соціального педагога з сім'єю 
забезпечується завдяки врахуванню типу сім'ї. Адже 
кожна сім'я, що належить до того чи іншого типу, має 
свої типові особливості, і потребує певних форм і 
методів роботи. А. Й. Капська виділяє основні типи: 

1) залежно від виконання матерільно-економіч-
ної функції: 

а) за рівнем матеріального забезпечення (бідні, 
забезпечені, багаті); 

б) за професійною приналежністю, освітнім рів-
нем, віком, ставленням до релігії та за службовими 
умовами сімейного життя (сім'ї робітників, студентів; 
баптистів; моряків, спортсменів); 

Всеукраїнська науково-теоретична конференція 
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2) залежно від виконання житлово-побутової 
функції, за структурою сім'ї та особливостями прожи-
вання (за складом сім'ї - прості, складні, великі); 

3) залежно від виконання демографічної функції 
{за кількістю дітей - інфертильні, однодітні, малодітні, 
багатодітні; соціальний склад - однорідні, різнорідні); 

4) залежно від виконання комунікативної функції 
{гелітарні, авторитарні, шлюбні, позашлюбні, гармо-
нійні, конфліктні та ін.); 

5) залежно від виконання виховної функції (бла-
гополучні, неблагополучні, сім'ї групи ризику) [4]. 

У Хмельницькому національному університеті 
дане питання розглядається під час вивчення таких 
навчальних предметів: "Соціальна педагогіка", "Зага-
льна педагогіка", "Теорія та історія виховання", "Соці-
альна психологія", "історія соціальної роботи", "Осно-
ви соціального гувернерства", "Психологія спілкуван-
ня", "Психолого-педагогічне консультування", "Соці-
альний супровід сім'ї'. 

Уміння налагоджувати взаємодію з сім'єю є ва-
жливою складовою професіоналізму майбутніх соці-

альних педагогів. Саме тому ми пропонуємо уточни-
ти зміст психолого-педагогічних дисциплін і поповни-
ти його технологіями роботи з сім'єю. 
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|Г Ідеї систем, системності дослідження знаходять 
використання в різних наукових дисциплінах. На ос-

* »Ю0І ідей системності виникали і виникають різні прак-
'У іичні доктрини, найприкметнішою з яких є методоло-
Я Ю Я системного аналізу, що поєднує в собі ознаки 

сучасної науки і практики, точного розрахунку й 
' інструкції. 

||§:; Системний метод пізнання оцінює і пояснює роз-
§ж;іиток дійсних, об'єктивних явищ природи та суспіль-
•І ®гва; він також указує, що методологічна основа будь-
й | ікого предмета дослідження, будь-якої теорії тільки 
• аді стає справді науковою, коли розкриває реально 

існуючі закони самої дійсності. Сутність системного 
зщходу полягає в тому, що досліджуване явище не 

іЩ'рнривається з комплексу інших, з ним зв'язаних, а 
•розглядається як деяка частина цілого, що залежить 

* ... <вд інших його складових компонентів, у свою чергу 
І.; ' Щливає на них. 

Системні дослідження знайшли застосування й 
V ^педагогіці. На основі системного підходу проводять-

дослідження в галузі професійної освіти з широ-
«Вго кола проблем: побудова навчального процесу, 

модель сучасного заняття, система і структура на-
вчального матеріалу тощо. 

Процеси вдосконалення життєдіяльності органів 
і підрозділів в умовах реформування ДПСУ вимага-
ють наукового підходу до вирішення питань втілення 
в життя системи, яка б суттєво змінила стиль діяль-
ності посадових осіб, і в першу чергу - керівної лан-
ки, надала їм нової правової оцінки сучасних явищ 
та процесів, позбавила їх застарілих стереотипів, пе-
реорієнтувала їх на оптимізацію управління підпоряд-
кованим персоналом під час виконання оперативно-
службових завдань. 

Щоб дослідити й описати цілеспрямовану систе-
му, необхідно виділити з середовища такі компонен-
ти, які, будучи впорядковані певними відносинами, 
забезпечать наявність у системного об'єкта певних, 
наперед заданих властивостей або можливостей. 
Вивчення загальної мети функціонування, можливо-
стей компонентів і відносин між ними ще не містить у 
собі системного підходу. Системний підхід існує тіль-
ки там, де для забезпечення наперед заданих мож-
ливостей (властивостей) виділяється цілком певна 

асні психолого-педагогічні тенденції розвитку освіти у вищих навчальних закладах України" 


