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АНОТАЦІЯ

У  сучасних  умовах  реформування  освіти  актуальність  досліджуваної

проблеми пояснюється низкою чинників.

По-перше, істотно розширилися професійні функції вчителя як суб’єкта

соціально-педагогічної діяльності.

По-друге,  соціально-економічна  та  політична  криза  в  суспільстві

призводить до зростання кількості  неблагополучних сімей, сиріт і  напівсиріт,

тенденційного збільшення в соціально-виховному середовищі школи девіацій

серед неповнолітніх. У зв’язку з цим, професійна діяльність учителя початкових

класів поширюється на соціальне виховання учня.

По-третє, школу сьогодні розглядають як відкриту соціально-педагогічну

систему, тому й соціально-педагогічна діяльність у ній ґрунтується на співпраці

всіх  працівників  у  вирішенні  проблем  вихованця:  адміністрації  навчального

закладу,  соціального  педагога,  психолога,  учителя  початкових  класів,

вихователя та ін.

А  також  не  менш  важливий  чинник  –  образ  педагога  як  взірця  для

наслідування.  У зв’язку  з  цим,  важливим у  професійній  освіті  є  визначення

стратегій підготовки майбутніх фахівців до соціально-педагогічної діяльності в

початковій школі, що уможливить підвищення рівня їх готовності до вирішення

соціально-виховних  завдань  у  роботі  з  учнями  початкових  класів  та  їхніми

батьками.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  соціально-педагогічна  діяльність,  підготовка

вчителів, вчитель початкових класів, соціально-педагогічна діяльність.
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