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ДО ПРОБЛЕМИ ОПЕРАЦІЙНО-КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА 
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ  
ДО РОБОТИ В ЦЕНТРАХ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
У статті актуалізована проблема професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до 

роботи в центрах ранньої соціальної реабілітації. Представлені окремі позиції сучасних науковців, 
що спонукають до продовження наукових розвідок щодо операційних та когнітивних складників 
цієї готовності. Представлено авторське бачення змісту операційно-когнітивного компонента в 
ракурсі сукупності специфічних професійно важливих знань та умінь цього фахівця. Аргументом на 
користь представленого переліку наведені результати опитування, проведеного у центрі ранньої 
соціальної реабілітації (м. Запоріжжя, 2018). Метою дослідження було з’ясування спектра потреб 
сімей, які виховують дитину раннього та дошкільного віку з особливими потребами, у соціально-пе-
дагогічних послугах. Зроблено висновок про те, що діти з особливими потребами та їхні батьки 
як прямі користувачі соціально-педагогічних послуг насамперед очікують продуктивної самодіяльної 
активності соціальних педагогів закладів ранньої соціальної реабілітації. Ступінь такої активності 
корелює із якістю та змістом їхньої підготовки у вищих закладах освіти. Зазначено, що вагомого 
значення у цьому контексті набуває систематичність якісного результату соціальної реабіліта-
ції, яка досягається шляхом використання фахівцями визначених соціально-педагогічних технологій. 
Використовуючи середовищний підхід та формулювання професійних завдань соціального педагога 
в умовах системи ранньої соціальної реабілітації, здійснено спробу запропонувати перелік цих тех-
нологій. Отже, розроблений автором сутнісний склад операційно-когнітивного компонента готов-
ності майбутніх соціальних педагогів передбачає глибину розуміння сутності та змісту діяльності 
соціального педагога закладів, які надають послуги ранньої соціальної реабілітації; продуктивність 
опанованих студентами професійних умінь, їхню здатність забезпечити технологічність соціаль-
но-педагогічної діяльності з ранньої соціальної реабілітації. 

Ключові слова: фахова готовність, компоненти готовності, професійні здатності, технології, 
особливі потреби. 

Постановка проблеми. Проблема підготовки 
кадрів високої кваліфікації для установ ранньої 
соціальної реабілітації в Україні зберігає свою 
актуальність. Завдяки накопиченню практичного 
досвіду останнім часом змінюються стратегічні 
бачення щодо діяльності закладів, які надають 
відповідні послуги, уточнюється зміст і цілі роботи 
фахівців. Підходи до надання послуг дитині з 
особливими потребами поступово змінюються з 
«процедурних» до послуг цілісної системи ран-
нього втручання, про що може свідчити прийняття 
у 2017 році Меморандуму про взаєморозуміння 
для запровадження національної платформи 
раннього втручання [11]. Відповідно, змінюються 
очікування основних користувачів та «замовни-
ків» ранніх соціально-педагогічних послуг – дітей 
з особливими потребами та їхніх батьків. На ринку 
праці починає превалювати тенденція пошуку 
такого фахівця закладу ранньої реабілітації, гото-
вого працювати в контексті міждисциплінарної, 
відкритої, сімейно-центрованої моделі. Зазначені 
зміни поступово науково осмислюються, що 
зумовлює перегляд змісту та методик підготовки 

майбутніх фахівців з ранньої реабілітації у вищих 
закладах освіти. Зокрема, триває наукова дискусія 
щодо феномена професійної готовності майбутніх 
соціальних педагогів до роботи в центрах ранньої 
соціальної реабілітації та  її операційно-когнітив-
ного компонента.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Система фахових знань, умінь і вимог до майбутніх 
соціальних педагогів міститься в освітньо-кваліфі-
каційній характеристиці та освітньо-професійній 
програмі підготовки. У цих рамкових документах 
окреслено спектр професійно важливих знань, 
умінь та здатностей, які мають бути сформовані у 
фахівця для виконання ним професійних обов’яз-
ків. Він носить узагальнений характер і може бути 
застосований стосовно кожного  соціального 
педагога незалежно від його спеціалізації та умов 
конкретного місця роботи. 

Операційний та когнітивний складники готов-
ності майбутнього соціального педагога вер-
балізують та науково обґрунтовують більшість 
сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідни-
ків, зокрема: Р. Вайнола, І. Демченко, Т. Дука, 
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І. Звєрєва, Л. Зданевич, А. Капська, Ю. Кудінов, 
І. Кулик, Л. Міщик, І. Підлипняк, В. Поліщук, 
І. Сопівник, Є. Холостова, М. Галагузова, 
М. Мудрик, З. Фалинська та інші. Звернемось до 
окремих позицій. Так, Л. Зданевич виділяє «ког-
нітивно-фаховий компонент» готовності педагога 
[6], І. Демченко визначає перцептивно-інтелекту-
альний, інформаційно-когнітивний, змістово-про-
цесуальний показники готовності педагогів до 
фахової діяльності [5]. З. Фалінська зазначає, 
що практична підготовка майбутніх соціальних 
педагогів у вищих закладах освіти передбачає 
оволодіння студентами теоретичними осно-
вами соціально-педагогічної роботи, оволодіння 
ними вміннями та навичками практичної підго-
товки [17, с. 19]. І. Сопівник, Т. Дука, І. Підлипняк 
зазначають, що у структурі підготовленості сту-
дента до педагогічної діяльності доцільно роз-
глядати, зокрема, когнітивну та практично-ді-
яльнісну складові частини, які характеризуються 
взаємопов’язаністю та взаємозумовленістю 
[13, с. 59–65]. Складниками готовності фахівця 
соціальної роботи до здійснення професійних 
задач Ю. Кудінов визначає такі: відповідність 
рівня знань і умінь змісту виконуваних посадових 
обов’язків; професіоналізм, під яким автор розуміє 
поєднання умінь, досвіду та знань [8, с. 178–181].  
Ключовими складниками професійної компе-
тентності соціального педагога Н. Гордієнко 
визначає: систему психологічних, загально-
педагогічних та спеціальних фахових знань, а 
також систему фахових умінь [4, с. 101–104].  
Окремі дослідники розглядають операційно-когні-
тивний складник професійної готовності майбутніх 
соціальних педагогів через інтегроване поняття 
«компетентність», яке охоплює мотиваційні, діа-
гностичні, когнітивні, діяльнісно-операційні, соці-
альні, емоційно-ціннісні аспекти [9, с. 140–143]. 
Отже, представлені вище та інші автори актуа-
лізують дослідження операційних та когнітивних 
складників готовності майбутнього соціального 
педагога. Проте залишається відкритим питання 
щодо сутності цього компонента у ракурсі підго-
товки соціального педагога до роботи з дітьми 
з особливими потребами раннього та дошкільного 
віку в закладах, які надають послуги ранньої соці-
альної реабілітації. 

Мета статті – представити основні теоретичні 
та емпіричні результати дослідження щодо змісту 
та сутності операційно-когнітивного компонента 
фахової готовності майбутнього соціального 
педагога центрів ранньої соціальної реабілітації.

Використані методи дослідження: теоретич-
ний аналіз та синтез, узагальнення; опитування та 
аналіз отриманих даних.

Виклад основного матеріалу. Аналіз нор-
мативно-правових документів та теоретико-ме-
тодичних робіт сучасних дослідників підвів нас 

до гіпотези про те, що досліджуваний нами ком-
понент готовності майбутніх соціальних педагогів 
доцільно розглядати у єдності трьох складників: 
по-перше, системності й об’ємності знань із ран-
ньої соціальної реабілітації, глибини розуміння 
сутності та змісту діяльності соціального педагога 
з ранньої соціальної реабілітації; по-друге, продук-
тивності опанованих студентом умінь; по-третє, 
його здатності забезпечити технологічність соці-
ально-педагогічної діяльності в умовах закладу 
ранньої соціальної реабілітації. Для підтвер-
дження нашої думки наведемо результати окремих 
досліджень, які здійснювалися сучасними науков-
цями в проблемному полі нашого дослідження.

Так, Н. Сайко виділяє готовність майбутніх 
соціальних педагогів до соціальної реабілітації, 
яка, на думку авторки, виражається у розумінні 
студентом поняття «реабілітація» на основі соці-
алізаційних та/або інтегративних підходів; знання 
вікових особливостей дітей тієї категорії, з якою 
працюють; засвоєння знань щодо моделей реабі-
літаційної роботи [12]. Щодо продуктивних нави-
чок соціального педагога, то авторка робить осо-
бливий наголос на його здатності до організації 
реабілітаційного середовища закладу та індиві-
дуальної реабілітаційної роботи; використання 
діагностичних методик, які дають змогу вчасно 
помітити порушення у системі дитина-соціум; 
володіння методикою опори на сильні сторони 
особистості [12]. Тотожну думку щодо ключової 
ролі здатності фахівця створювати та постійно 
вдосконалювати корекційно-розвиткове середо-
вище для дітей з особливими потребами вислов-
лює І. Демченко [5].

Підготовленість майбутніх соціальних праців-
ників до роботи з дітьми з обмеженими можливос-
тями здоров’я Ю. Патик розглядає як результат 
їхньої спеціальної цілеспрямованої професійної 
підготовки, що передбачає обізнаність із психо-
логічними та фізичними особливостями розвитку 
таких дітей, уміння виявляти та вирішувати їхні 
проблеми, забезпечувати повноцінний розвиток і 
соціалізацію, зберігаючи емоційно-позитивне тло 
діяльності [10, с. 55–58].

Л. Іщенко розглядає когнітивний та практич-
но-діяльнісний складники готовності соціального 
педагога. Їхнім змістом, за твердженням авторки, 
є обізнаність із формами та методами соціаль-
но-педагогічної діяльності з соціальної реабілітації 
дитини раннього та дошкільного віку, обізнаність 
з діагностичними методиками щодо виявлення 
властивостей їхньої особистості, уміння органі-
зовувати процес соціальної реабілітації; уміння 
обирати оптимальні форми й методи соціальної 
реабілітації; уміння налагоджувати суб’єкт-суб’єк-
тні взаємини в процесі роботи [7].

Т. Алексєєнко підкреслює, що на результатив-
ність професійної діяльності фахівців соціаль-
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ної сфери впливають як особистісні якості, так і 
обсяг та якість засвоєних знань, умінь і навичок 
щодо цілісного бачення соціально-педагогічної 
ситуації, уміння її прогнозувати, пропонувати й 
реалізовувати конструктивні шляхи її поліпшення 
[1, c. 13]. Автор осмислює сутність готовності 
майбутніх соціальних педагогів через сукупність 
сформованих у них фахових компетенцій (здат-
ностей виконувати професійні функції на основі 
асимільованого теоретичного досвіду). Зокрема, 
автор виділяє: стратегічну компетенцію (здатність 
бачити проблему, її першопричини і детермінанти 
та вирішувати її, долучати до цього процесу інших 
фахівців), функціональну (вміння приймати управ-
лінські рішення), корпоративну (вміння працювати 
у команді фахівців, особиста відповідальність 
за прийняті рішення), правову компетентність (обі-
знаність з чинним законодавством та іншими нор-
мативними документами, що регулюють сферу 
соціального життя) [1, с. 12–16]. 

В. Сорочинська робить також наголос на про-
дуктивності сформованих умінь майбутніх фахів-
ців та виділяє низку здатностей соціального педа-
гога щодо реалізації ним професійних завдань. 
На нашу думку, вони відіграють одне з ключових 
значень для фахівців центрів ранньої соціаль-
ної реабілітації, а саме: здатність моделювати 
спільну діяльність суб’єктів процесу; здатність 
передбачати варіанти вирішення проблем через 
включення дитини до спеціально організованої 
діяльності з урахуванням її особливих потреб; 
здатності залежно від конкретних обставин роз-
витку дитини обґрунтовувати мету діяльності, 
формулювати завдання, відбирати зміст, методи 
та форми впливу, окреслювати етапи роботи, рег-
ламентувати час і планувати спільні дії та на цій 
основі розробляти програму соціального розвитку 
для окремої дитини [14, с. 9]. А. Богуш актуалі-
зує потребу у підготовці таких фахівців, які були 
б здатні керувати процесом соціального розвитку 
дитини та створювати сприятливі умови для реа-
лізації кожної індивідуальності [2, с. 48–51]. 

Уточнюючи зміст операційно-когнітивного 
компонента готовності майбутнього соціального 
педагога до роботи в центрах ранньої соціальної 
реабілітації, ми пропонуємо бачення щодо сукуп-
ності знань та умінь цього фахівця. Для реаліза-
ції мети діяльності соціальний педагог з ранньої 
соціальної реабілітації має знати: норматив-
но-законодавчу базу з питань соціального захи-
сту та реабілітації дітей раннього та дошкільного 
віку з інвалідністю та/або особливими потребами; 
теорії соціалізації та вікового соціального роз-
витку, методики та технології реалізації соціаль-
но-педагогічної діяльності в різних соціальних 
групах; методи та методики соціальної діагнос-
тики; методи, форми та технології реабілітаційної 
роботи з дітьми раннього та дошкільного віку; осо-

бливості функціонування закладів ранньої реа-
білітації; теорії раннього втручання; вітчизняний 
та міжнародний досвід надання послуг ранньої 
реабілітації; теорії моделювання освітньо-реабі-
літаційних систем; теорії ефективного міжособи-
стісного спілкування; основи дошкільної педаго-
гіки та андрагогіки, основи середовищної терапії 
та ерготерапії; основи тайм-менеджменту; основи 
вікової та загальної психології, вікову фізіологію; 
основи спеціальної освіти (логопедія, олігофре-
нопедагогіка, тифлопедагогіка, сурдопедагогіка), 
основи спеціальної психології.

Для реалізації мети діяльності соціальний 
педагог з ранньої соціальної реабілітації має 
вміти: здійснювати первинне (повторне) оціню-
вання; організовувати первинну зустріч з сім’єю; 
організовувати консультативну бесіду із сім’єю та 
надавати відкриті консультативні послуги; плану-
вати та здійснювати роботу із соціальної адапта-
ції дитини; організовувати соціально-перетворю-
вальне середовище, спрямоване на соціальний 
розвиток дитини, задоволення її соціокультурних 
потреб, підготовку до інтеграції у соціум; здійсню-
вати соціально-педагогічну діяльність в умовах 
тандем-партнерства суб’єктів ранньої соціаль-
ної реабілітації; працювати в міждисциплінарній 
команді та координувати її діяльність у ракурсі 
соціального розвитку дитини; налагоджувати 
гармонійні дитячо-батьківські стосунки та кон-
структивні взаємини з оточуючими; організову-
вати соціальну практику дітей; організовувати 
проектну роботу; застосовувати інтерактивні 
методи в роботі з дітьми та батьками; здійснювати 
захисну діяльність; здійснювати домашнє візиту-
вання, реалізовувати соціально-перетворювальну 
діяльність за місцем перебування дитини; розро-
бляти індивідуальний шлях соціальної реабіліта-
ції за програмою (ставити цілі соціальної реабі-
літації, визначати оптимальні шляхи їх реалізації 
та ступінь досягнення), здійснювати соціально- 
педагогічний супровід сім’ї дитини, яка користу-
ється послугами ранньої соціальної реабілітації, 
застосовувати технологію супервізії [15, с. 63–65].

Вагомим аргументом на користь представле-
ного переліку специфічних професійно важливих 
знань та умінь майбутнього соціального педагога 
центрів ранньої соціальної реабілітації є резуль-
тати опитування, проведеного у центрі ранньої 
соціальної реабілітації (м. Запоріжжя, 2018). 
Дослідження проведено з метою з’ясування спек-
тра потреб сімей, які виховують дитину раннього 
та дошкільного віку з особливими потребами, у 
соціально-педагогічних послугах. У опитуванні 
взяло участь 14 сімей, в яких виховуються діти 
3–7 років з особливими потребами. Серед най-
більш затребуваних батьками соціально-педаго-
гічних послуг (у порядку зменшення значущості) 
виявлено такі. 100% батьків визначили потребу 
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у «наданні первинної консультаційної допомоги 
щодо особливостей соціального розвитку дитини» 
та «відкритості закладу реабілітації, який відвідує 
дитина (доступності інформації про нього, про-
зорості заходів, позитивному ставленні фахівців 
до консультування родини зі спеціалістами інших 
закладів тощо)». 92,9% батьків актуалізують 
потребу у «захисті права дитини на індивідуальну 
програму реабілітації та її повноцінну реалізацію». 
85,7% опитаних вказують на актуальність послуг 
із «діагностики психосоціальних особливостей 
дитини», «визначення поточних можливостей та 
потенціалу сім’ї для реалізації завдань соціаль-
ної реабілітації дитини», «розробки та реаліза-
ції соціально-педагогічного складника індивіду-
альної програми реабілітації дитини», «захисту 
права дитини на отримання безоплатних послуг, 
гарантованих державою», «тандем-партнерство». 
78,6% батьків вказують на потребу у таких соці-
ально-педагогічних послугах, як: «визначення 
потреб дитини та її сім’ї», «системне відстеження 
процесу надання реабілітаційних послуг і досяг-
нутих результатів», «психолого-педагогічні спо-
стереження та аналіз динаміки соціального роз-
витку дитини», «захист права дитини на освіту 
в реабілітаційних закладах за індивідуальними 
навчальними програмами», «розвиток навичок 
самообслуговування», «організація гуртків для 
дітей за інтересами». 71,43% батьків вказують на 
потребу у таких соціально-педагогічних послугах, 
як: «інформаційна допомога, консультації, поши-
рення матеріалів про можливості одержання соці-
альних послуг», «захист права дитини на мате-
ріальне забезпечення», «опанування батьками 
навичок захисту прав, відстоювання інтересів», 
«участь у роботі лекотеки: ігрових педагогічних 
заходів, спрямованих на підтримку сім’ї», «нала-
годження гармонійних дитячо-батьківських стосун-
ків», «формування у дитини навичок дотримання 
норм та правил соціально визнаної поведінки», 
«розширення меж доступного для дитини оточу-
ючого світу, збільшення кола її інтересів», «розви-
ток здатності до вираження соціальних емоцій», 
«розвиток навичок безпечно поводитися у примі-
щенні та на вулиці», «розвиток у дитини здатності 
діяти відповідно до соціальних ролей».

На основі представлених результатів можемо 
наголосити на тому, що сім’ї, які відвідують 
центр ранньої соціальної реабілітації очікують 
від фахівців насамперед продуктивної роботи, 
яка несе в собі якісні та кількісні результати, що 
впливають на загальну результативність про-
цесу. Продуктивної діяльності батьки потребують 
насамперед за такими напрямами: 

1) Діагностико-прогностичні послуги (85,7% від-
повідей). Сутність цього різновиду соціально-пе-
дагогічної діяльності полягає в точному та якіс-
ному визначенні ключових труднощів соціального 

змісту, виробленні соціально-педагогічного про-
гнозу щодо розвитку та побудові на цій основі 
індивідуальної програми соціального розвитку 
дитини з особливими потребами. 

2) Дослідження виявило, що соціально-педа-
гогічна діяльність фахівців центрів ранньої соці-
альної реабілітації має забезпечувати відкритість 
закладу та всіх послуг, які в ньому надаються 
(100% всіх відповідей). 

3) Особливістю соціально-педагогічної діяль-
ності в центрі ранньої соціальної реабілітації є 
активна соціально-перетворююча робота з розвит- 
ку у дітей раннього та дошкільного віку соціально 
важливих аспектів поведінки (60,3% відповідей).

4) Важливим аспектом діяльності соціального 
педагога в закладах ранньої реабілітації є орга-
нізаційна та профілактична робота з батьками 
(54,3% та 30,36% відповідно), які виховують дітей 
з особливими потребами. Насамперед батьки 
потребують підтримки у формі рекреаційно-освіт-
ніх програм [16, с. 381–385].

Розгляд отриманих даних спонукає до логіч-
ного, на наш погляд, висновку. Продуктивна само-
діяльна активність соціальних педагогів закладів 
ранньої соціальної реабілітації, якої насамперед 
очікують прямі користувачі послуг, прямо залежить 
від якості та змісту їхньої підготовки у вищих закла-
дах освіти, системності та об’ємності знань із соці-
альної реабілітації, глибини розуміння сутності та 
змісту власної діяльності в умовах надання послуг 
раннього втручання. Великого значення у цьому 
контексті набуває систематичність або, інакше 
кажучи, «передбачуваність» якісного результату 
соціальної реабілітації, яка досягається шляхом 
використання фахівцями визначених соціаль-
но-педагогічних технологій. Ефективність процесу 
технологізації в соціально-педагогічній діяльності, 
за твердженням Р. Вайноли, полягає у: формуванні 
процесу; наданні йому цільової спрямованості, 
«векторності»; оптимізації соціально-педагогіч-
ної діяльності; забезпеченні сталості соціально- 
педагогічного процесу; створенні механізмів 
саморегуляції процесу; забезпеченні сприятливих 
для реалізації мети умов [3, с. 12–18].

Основи технологізації соціально-педагогіч-
ної діяльності закладені у роботах С. Архипової, 
Р. Вайноли, І. Звєрєвої, Г. Майбороди, Ю. Сурминої,  
Н. Туленкової, О. Тютюнник, А. Капської, Н. Красно- 
вої, С. Харченко, Л. Харченко, Є. Холостової, 
М. Шакурової та інших. У своїх роботах дослід-
ники доводять беззаперечну цінність технологіза-
ції соціально-педагогічного процесу, що зумовило 
і в контексті нашого дослідження виділення такого 
складника операційно-когнітивного компоненту 
готовності соціального педагога, як «здатність 
забезпечити технологічність соціально-педагогіч-
ного процесу в центрі ранньої соціальної реабі-
літації». Використовуючи середовищний підхід та 
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формулювання професійних завдань соціального 
педагога в умовах системи ранньої соціальної 
реабілітації, ми здійснили спробу запропонувати 
перелік цих технологій. (Зазначимо, що у розу-
мінні сутності поняття «соціально-педагогічні 
технології» займаємо позицію Р. Вайноли у тому, 
що це насамперед алгоритмізовані операції із 
застосуванням форм, методів соціально-педа-
гогічної роботи, спрямовані на встановлення, 
збереження чи поліпшення соціального функціо-
нування клієнта [3]. Запропонований нами пере-
лік технологій побудований за принципом «від 
загального до конкретного» та містить такі позиції:

1) Технології здійснення соціально-діагнос-
тичної діяльності, в контексті яких розглядаємо 
технології первинного (повторного) оцінювання; 
технології визначення сильних сторін дітей ран-
нього та дошкільного віку з особливими потре-
бами; технології визначення поточних можливо-
стей та потенціалу сім’ї для реалізації завдань 
ранньої соціальної реабілітації дитини; техно-
логії моніторингу процесу надання соціально- 
реабілітаційних послуг та динаміки соціального 
розвитку дитини раннього та дошкільного віку 
з особливими потребами;

2) Технології здійснення прогностичної діяль-
ності соціального педагога, в контексті яких роз-
глядаємо, зокрема, технології розробки та реалі-
зації індивідуальних програм ранньої соціальної 
реабілітації дітей;

3) Технології організаційної та координаційної 
діяльності, серед яких ми розглядаємо: технології 
організації первинної зустрічі із сім’єю; технології 
організації соціально-перетворювального середо-
вища для дітей раннього та дошкільного віку; тех-
нології соціально-педагогічної діяльності в умовах 
тандем-партнерства суб’єктів ранньої соціальної 
реабілітації; технології координації діяльності між-
дисциплінарної команди щодо соціального роз-
витку дитини; технології організації тандем-парт-
нерства суб’єктів ранньої соціальної реабілітації; 
технології домашнього візитування; технології 
соціально-педагогічного супроводу сім’ї дитини, 
яка користується послугами ранньої соціальної 
реабілітації; технології організації соціального 
патронажу; технології супервізорської роботи;

4) Технології консультативної роботи соціаль-
ного педагога, зокрема: технології організації кон-
сультативної бесіди із сім’єю; технології надання 
відкритих консультативних послуг;

5) Технології превентивної (профілактичної) 
діяльності, зокрема: технології налагоджування 
гармонійних дитячо-батьківських стосунків та кон-
структивних взаємин з оточуючими; технології 
соціальної адаптації до умов центру ранньої соці-
альної реабілітації; технології опанування бать-
ками навичок захисту прав, відстоювання інтере-
сів; технології організації лекотеки;

6) Технології соціально-перетворювальної 
роботи, зокрема: технології організації проек-
тної роботи; технології розвитку ресурсів сім’ї, 
яка виховує дитину раннього та дошкільного віку 
з особливими потребами; технології соціально- 
перетворювальної діяльності за місцем перебу-
вання дитини; технології організації соціальної 
практики дітей раннього та дошкільного віку;

7) Технології захисної діяльності соціального 
педагога в умовах надання послуг ранньої соці-
альної реабілітації.

Висновки і пропозиції. Розроблений нами сут-
нісний склад операційно-когнітивного компонента 
готовності майбутніх соціальних педагогів перед-
бачає глибину розуміння ними сутності та змісту 
діяльності соціального педагога центрів ранньої 
соціальної реабілітації; продуктивність опанова-
них студентами професійних умінь, їхню здатність 
забезпечити технологічність соціально-педагогіч-
ної діяльності з ранньої соціальної реабілітації. 
Кожна з визначених складових частин потребує 
деталізації у вигляді уточнення показників та 
подальшого підбору діагностичного інструмен-
тарію, що стане нашою науковою перспективою. 
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Stashuk O. On the problem of operating-cognitive component of future social pedagogues’ 
readiness to work in early social rehabilitation centers

The article deals with the issue of the professional readiness of future social pedagogues to work in early 
social rehabilitation centers. Some viewpoints of modern scholars are presented, which encourage the contin-
uation of scientific researches into the operational and cognitive components of this readiness. The author’s 
vision of the content of the operational-cognitive component is presented in the perspective of specific, profes-
sionally important knowledge and skills of this specialist. The results of a survey conducted at the Early Social 
Rehabilitation Center (Zaporizhzhia, 2018) are presented as an argument for the provided list. The purpose of 
the study was to find out the range of needs in social and pedagogical services of families who bring up a child of 
early and preschool age with special needs. It is concluded that children with special needs and their parents, as 
direct users of social and pedagogical services, first of all expect a productive self-activity of social pedagogues 
of early social rehabilitation institutions. The degree of such activity correlates with the quality and content of their 
training in higher education institutions. It is noted that the systematicity of qualitative result of social rehabilita-
tion, which is achieved through the use of certain social and pedagogical techniques, becomes important in this 
context. An attempt was made to propose a list of these techniques by using the environmental approach and for-
mulating the professional tasks of a social pedagogue in the system of early social rehabilitation. Therefore, the 
developed by the author essential content of the operational-cognitive component of future social pedagogues’ 
readiness involves the deep understanding of the essence and content of the activities of a social pedagogue 
in institutions providing early social rehabilitation services; the productivity of the skills acquired by students, 
their ability to ensure the technological effectiveness of socio-pedagogical activities in early social rehabilitation.  
Each of the identified components needs to be detailed by the clarification of its performance and further selec-
tion of diagnostic tools, which is the scientific perspective of research in this area.

Key words: professional readiness, components of readiness, professional abilities, techniques, special 
needs.
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