
Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education»                                                № 9(5)2016 

 

 
52 

5. Tyhonchuk, A. O. (2000). Psyhologichni umovy 

efektyvnoi' upravlins'koi' dijal'nosti kerivnykiv vijs'kovyh 

kolektyviv. Hmelnyckyj, 20.  

6. Ulich, V. L. (2007). Pedagogichni umovy formu-

vannja gotovnosti majbutnih oficeriv do upravlins'koi' dijal'nos-

ti. Hmelnyckyj, 20.  

7. Jagupov, V. V., Svystun, V. I. (2013). Formuvannja 

upravlins'koi' kul'tury, kompetentnosti ta upravlins'kogo myslen- 

nja majbutnih kerivnykiv jak integral'na meta i'h upravlins'koi' 

pidgotovky. Osvitn'o-naukove zabezpechennja dijal'nosti pravo- 

ohoronnyh organiv i vijs'kovyh formuvan' Ukrai'ny, 22–28. 

Available at: http://lib.iitta.gov.ua/3245/ 

8. D'jachenko, M. I., Kandibovich, L. A. (1976). Psi-

hologicheskie problemy gotovnosti k dejatel'nosti. Minsk: VGU 

im. V. I. Lenina, 175. 

9. Derkach, A. A. (2004). Akmeologicheskie osnovy 

razvitija professionala. Moscow: MPSI, 752. 

10. Savel'jeva, V. S. (2006). Psyhologija upravlinnja. 

Kyiv: VD «Profesional», 320. 

11. Mel'nyk, A. F., Obolens'kyj, O. Ju., Vasina, A. Ju., 

Gordijenko, L. Ju.; Mel'nyk, A. F. (Ed.) (2003). Derzhavne 

upravlinnja. Kyiv: Znannja-Pres, 343. 

 

           12. Nagajev, V. (2007). Mystectvo upravlins'koi' di-

jal'nosti i liderstvo. Pesonal, 7. Available at: http://personal.in. 

ua/article.php?ida=541 

13. Revskaja, N. E. (2001). Psihologija menedzhmenta. 

Sankt-Peterburg: Al'fa, 240. 

14. Orban-Lembryk, L. E. (2003). Psyhologija up-

ravlinnja. Kyiv: Akademvydav, 568. 

15. Moskvichev, S. G. (2005). Vvedenie v psihologiju 

upravlenija. Kyiv: Іn Jure; San-Francisko: Light Press, 295. 

16. Pryshhak, M. D., Les'ko, O. J. (2012). Psyhologija 

upravlinnja v organizacii'. Vinnycja, 141.  

17. Tyhonchuk, A. O. (2000). Psyhologichni umovy 

efektyvnoi' upravlins'koi' dijal'nosti kerivnykiv vijs'kovyh ko- 

lektyviv. Hmelnyckyj, 20. 

18. Ulich, V. L. (2007). Pedagogichni umovy formu-

vannja gotovnosti majbutnih oficeriv do upravlins'koi' dijal'nos-

ti. Kyiv, 236. 

19. Radvans'kyj, I. G. (2000). Shljahy ta pedagogichni 

umovy pidgotovky oficeriv vnutrishnih vijs'k u vyshhyh 

vijs'kovyh navchal'nyh zakladah do upravlins'koi' dijal'nosti. 

Hmelnyckyj, 20. 

 

Рекомендовано до публікації д-р пед. наук Вовк М. П.  

Дата надходження рукопису 05.08.2016 

 

Троцький Руслан Сергійович, начальник кафедри, кафедра тактичної підготовки військ, підполковник, 

Навчально-науковий інститут № 3 Національної академії внутрішніх справ України, вул. Колекторна, 4, 

м. Київ, Україна, 02660 

E-mail: tpv1@ukr.net 

 

 

УДК 378.011.3:364 

 

ОБГРУНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ В ПРОЦЕСІ  

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

ДО ПАТРОНАЖНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ 

 

© Т. О. Голубенко 
 

У статті представлено обґрунтування соціально-педагогічних умов в процесі професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку. Визначені та оха-

рактеризовані соціально-педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних працівників до 

патронажної роботи з людьми похилого віку. Доведено ефективність запропонованих соціально-

педагогічних умов для професійної підготовки майбутніх соціальних працівників з даною віковою кате-

горією. Обґрунтовано доцільність визначених соціально-педагогічних умов 

Ключові слова: готовність, соціально-педагогічні умови, соціальний працівник, патронажна робота, 

люди похилого віку 

 

The grounding of socio-pedagogical conditions in the process of professional training of the future social work-

ers for patronage work with elderly was presented in the article. The fundamental studies as to professional 

training of future social workers were analyzed. Four socio-pedagogical conditions of training of social worker 

for this type of professional activity were determined and characterized: structural-content filing of the process 

of formation of readiness of the future social workers to patronage work with elderly; the use of interdisciplinary 

connections of the learning subjects at training of students; scientific-methodical support of the process of for-

mation of the readiness of future social workers to the patronage work with elderly; organization of practical 

activity in the process of professional training of the future social workers for patronage work with elderly. The 

stages of professional training of the future specialists of social sphere on the background of aforesaid socio-

pedagogical conditions were determined. The effectiveness of the offered socio-pedagogical conditions for the 

professional training of future social workers for the work with aforesaid category of people was proved. Their 

expedience in the process of mastering of the necessary knowledge, abilities and skills was grounded 

Keywords: professional training, stages, socio-pedagogical conditions, social worker, patronage work, elderly 
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1. Вступ 

Нові соціальні, демографічні, економічні умо-

ви та високі вимоги до інтелектуального, компетент-

ного та духовного розвитку ставлять перед системою 

вищої освіти України завдання, які безпосередньо 

впливають на систему професійної підготовки май-

бутніх фахівців соціальної сфери у вищих навчаль-

них закладах.  

Сучасні вимоги вищої освіти щодо професій-

ної підготовки конкурентоспроможних спеціалістів 

вимагають оптимізувати навчальний процес у ви-

щих навчальних закладах з метою оволодіння сту-

дентами фундаментальними знаннями, уміннями та 

навичками, які необхідні для здійснення професій-

ної діяльності, зокрема патронажної роботи з людь-

ми похилого віку. Для цього необхідно впрова-

дження інноваційних освітніх технологій навчання, 

забезпечення мотивації студентів до опанування 

майбутньою професійною діяльністю, підвищити 

рівень інформаційно-орієнтованого наповнення змі-

сту навчальних дисциплін, що, у свою чергу, проду-

ктивно впливає на становлення майбутнього фахів-

ця соціальної сфери. 

Як зазначає О. Карпенко, «Процес становлення 

і розвитку спеціаліста як суб’єкта соціальної роботи 

забезпечується також залученням його до соціально-

значущих цінностей в умовах професійно-орієнтованої 

підготовки студентів у вищій школі» [1]. 

Тому соціально-педагогічні умови ми розгля-

даємо як комплекс організаційних дій у навчально-

виховному процесі, що детермінує результати освіти 

та розвиток особистості, об’єктивно забезпечує мож-

ливість їх дослідження з врахуванням інтегративного 

підходу до майбутньої професійної діяльності. Нами 

визначено складові навчального процесу, які здатні 

забезпечити єдність теоретичного та практичного 

навчання майбутніх соціальних працівників, сприян-

ня всебічному розвитку особистості студента та 

створення сприятливих можливостей для професій-

ної підготовки студентів до патронажної роботи з 

людьми похилого віку. 

В процесі підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів до здійснення професійної діяльності 

набувають важливого значення мотиваційна та емо-

ційна складові, які у подальшому будуть забезпечу-

вати стійкий інтерес до оволодіння необхідними 

знаннями, уміннями та навичками.  
 

2. Аналіз літературних даних. 

У педагогічній науці фактори професійної під-

готовки соціальних працівників вивчались дослідни-

ками А. Капською [2], Л. Міщик [3], С. Харченко [4] 

та ін. В наукових дослідженнях таких вчених як І. 

Звєрєвої [5], О. Карпенко[1]. Обґрунтування соціаль-

но-педагогічних умов, факторів професійної підгото-

вки соціальних працівників із визначенням змісту та 

видів професійної діяльності з різними категоріями 

населення досліджено у працях таких відомих науко-

вців, як С. Архипової [6], І. Миговича [7], В. Полтав-

ця [8], Т. Семигіної [9] та ін.. Технологічні аспекти 

професійної підготовки майбутніх соціальних пра-

цівників розглянуто Л. Алєксєєвою [10], Р. Вайнолою 

[11], І. Козубовською [12] та ін. 

Але недостатня визначеність комплексних до-

сліджень в процесі визначення та обґрунтування со-

ціально-педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх фахівців соціальної сфери до здійснення 

патронажної роботи, зокрема з людьми похилого віку 

в Україні, зумовлюють необхідність проведення дос-

ліджень в зазначеному напряму. 

 

3. Мета та завдання дослідження 

Проведене дослідження поставило за мету ви-

значити, охарактеризувати та обґрунтувати такі соці-

ально-педагогічні умови, які ефективно будуть спри-

яти процесу професійної підготовки майбутніх соціа-

льних працівників до здійснення зазначеного виду 

професійної діяльності, зокрема патронажної роботи 

з людьми похилого віку.  

Досягнення поставленої мети потребує вирі-

шення ключових завдань в процесі професійної під-

готовки конкурентноспроможних фахівців соціальної 

сери до патронажної роботи з людьми похилого віку: 

1. Визначити такі соціально-педагогічні умови, 

які необхідні для професійної підготовки соціальних 

працівників, з метою отримання знань, умінь та на-

вичок для здійснення патронажної роботи з людьми 

похилого віку. 

2. Охарактеризувати визначені соціально-

педагогічні умови в процесі професійної підготовки 

соціальних працівників до професійної діяльності із 

зазначеною категорією населення. 

3. Обґрунтувати ефективність визначених со-

ціально-педагогічних умов та їх доцільність в процесі 

формування професійного становлення майбутніх 

соціальних працівників до даного виду професійної 

діяльності. 
 

4. Матеріали та методи дослідження обгру-

нтування соціально-педагогічних умов в процесі 

формування професійного становлення майбутніх 

соціальних працівників до патронажної роботи з 

людьми похилого віку 

Професійна діяльність майбутніх фахівців со-

ціальної сфери формується під впливом педагогічних 

чинників, серед яких ефективними визначено такі: 

наявність у студентів творчого потенціалу; прояв 

потреби у здійсненні зазначеного виду професійної 

діяльності; позитивно спрямована мотивація до май-

бутньої діяльності; функціонування навчального про- 

цесу; єдність і послідовність організаційного аспекту 

навчання; наявність умінь сформованих за рахунок 

зв’язку міжпредметного характеру навчальної діяль-

ності; особистісно-орієнтована спрямованість освіт-

нього процесу. 

Узагальнюючи думки авторів [1, 13], що про-

фесійна підготовка студентів проходить декілька 

етапів, нами виділено три основні етапи професійної 

підготовки до патронажної роботи з людьми похило-

го віку:  

I – адаптаційний (I курс);  

II – накопичувальний (II-ІІІ курси);  

III – перевірочно-узагальнюючий (IV курс). 

Адаптаційний етап характеризується спрямо-

ваністю на оволодіння студентами першого курсу фу-

ндаментальними, теоретико-методологічними знання-
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ми про значущість соціальної сфери та її перспектив у 

подальшому фаховому саморозвитку. На І етапі сту-

денти отримують загально-методичні знання про зміс-

тове наповнення соціальної роботи із поєднанням ово-

лодінням у ІІ семестрі першими практичними навич-

ками, створювалися ситуації для виконання студента-

ми таких видів діяльності, які сприяли оволодінню 

ними досвідом визначення своєї особистої позиції що-

до майбутньої професії. 

Накопичувальний етап. На даному етапі відбу-

валося озброєння студентів теоретичними знаннями 

та набуття першим практичним досвідом для здійс-

ненні професійної діяльності з визначеною категорі-

єю населення, формування особистісних якостей сту-

дентів для підвищення мотивації, надання цілісного 

уявлення про майбутню професію, підтримка індиві-

дуальної, пошукової активності, спонукання до прое-

ктування майбутньої діяльності з використанням 

отриманих знань. 

Перевірочно-узагальнюючий етап. Мета ви-

значеного етапу полягає у поєднання запропонованих 

методів, прийомів, які зорієнтовані для закріплення у 

студентів стійких знань, умінь та навичок і їх вико-

ристання в майбутній професійній діяльності. В дія-

льності студентів спостерігалася здатність викорис-

товувати професійне мислення, наполегливість, ба-

жання тощо. На даному етапі активніше залучалися 

студенти четвертих курсів під час проходження ви-

робничої практики та аналізу її результативності. 

Зазначений етап формує системне уявлення про здій-

снення професійної діяльності.  

Для визначення необхідних соціально-педаго- 

гічних умови розглянемо сутність терміну «соціаль-

но-педагогічні умови». 

Аналізуючи термін «педагогічні умови», спо-

чатку розглянемо термін «умови» в контексті педаго-

гіки. На відміну від причини, що безпосередньо по-

роджує те чи інше явище або процес, умова формує 

певне оточення, в якому вони з’являються та розви-

ваються.  

У Великому тлумачному словнику української 

мови [14] термін «умови» визначено як сукупність 

положень, що лежать в основі чого-небудь, як необ-

хідна обставина, що робить можливим здійснення, 

створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь. 

В. Каспіна [15] характеризує термін «умова» 

як сукупність об’єктiв речей, процесiв, вiдношень, 

необхiдних для виникнення, iснування або змiни пе-

вного об’єкта. 

Н. Єрошина акцентує увагу на тому, що «умо-

ви – це сукупність соціально-педагогічних і дидакти-

чних факторів, які сприяють ефективності навчаль-

ного процесу через застосування ефективних форм, 

методів, прийомів» [16]. 

На нашу думку, термін «педагогічні умови» 

виражає зв’язок предмета теорії навчання з навколи-

шніми явищами, без яких він не може існувати. Умо-

ви функціонування та розвитку соціально-педаго- 

гічних тенденцій визначають перебіг навчального 

процесу. Педагогічні умови (зокрема, які впливають 

на професійну підготовку студентів) повинні відпо-

відати певним вимогам, а саме: мати системний ха-

рактер, нововведення доцільно співвідносити з усіма 

іншими компонентами досліджуваної системи, оха-

рактеризовувати зміни, яких зазнає ця система; мати 

чітко визначену структуру та забезпечувати єдність 

цієї структури; враховувати особливості майбутньої 

професійної діяльності соціальних працівників в кон-

тексті комплексного підходу. 

Дослідження щодо професійної підготовки со-

ціальних працівників до майбутньої професійної дія-

льності засвідчили необхідність створення педагогіч-

них умов.  

М. Боритко педагогічна умова визначена як 

чинник, який здійснює суттєвий вплив на протікання 

педагогічного процесу, але не гарантує певний ре-

зультат процесу. Автор вважає, що, умова не перед-

бачає жорсткої причинної детермінованості резуль-

тату на відміну від засобу [17].  

Таким чином, до педагогічних умов слід від-

нести такі, які свідомо створюються в педагогічному 

процесі та забезпечують найбільш ефективне проті-

кання даного процесу. Цю тенденцію підтверджують 

різні науковці [18–20], які по-різному розуміють тер-

мін «педагогічні умови», розглядаючи їх як: обстави-

ни, необхідні для перебігу навчально-виховного про-

цесу; чинники, шляхи, напрями навчально-виховного 

процесу; уявні результати навчально-виховного про-

цесу; форми, методи, педагогічні прийоми навчаль-

ної діяльності.  

Аналізуючи вище наведені положення свід-

чать, що педагогічні умови виступають завданням 

педагогічної діяльності в процесі формування мотивів, 

потреб, соціального досвіду, зацікавленості студентів; 

впливом на когнітивну, афективну й конативну сфери 

тощо. В процесі визначення соціально-педагогічних 

умов необхідно усвідомлювати, що умови «створю-

ють», а цілі та завдання – «реалізують».  

 

5. Результати досліджень обґрунтування со-

ціально-педагогічних умов професійної діяльності 

майбутніх соціальних працівників до патронажної 

роботи з людьми похилого віку 

Теоретико-методологічний аналіз розуміння 

педагогічних умов як складових педагогічного про-

цесу, дозволяє виокремити їхні властивості: 

1) підвищення ефективності професійної дія-

льності; 

2) відповідність вимогам наукової новизни в 

процесі накопичення знань; 

3) ймовірність досягнення мети педагогічної 

діяльності; 

4) структурний характер в процесі їх застосу-

вання. 

Науковий аналіз особливостей процесу про-

фесійної підготовки майбутніх соціальних праців-

ників до здійснення патронажної роботи з людьми 

похилого віку дозволяє нам визначити соціально-

педагогічні умови. 

Соціально-педагогічні умови представляють 

собою систему педагогічних норм соціально-куль- 

турної адаптації системи освіти до процесів глобалі-

зації, соціальної орієнтованості, конкурентоздатності, 

інформаційного розвитку суспільства. 
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Все зазначене сприяє визначенню таких соціа-

льно-педагогічних умов, які дозволять ефективно 

здійснювати професійну підготовку майбутніх соціа-

льних працівників до патронажної роботи з людьми 

похилого віку, зокрема:  

1. Структурно-змістове наповнення процесу 

професійної підготовки майбутніх соціальних праців-

ників до патронажної роботи з людьми похилого віку. 

2. Використання міжпредметних зв’язків на-

вчальних дисциплін у процесі професійної підготов-

ки студентів. 

3. Науково-методичне забезпечення процесу 

професійної підготовки майбутніх соціальних праців-

ників до патронажної роботи з людьми похилого віку. 

4. Організація практичної діяльності у процесі 

професійної підготовки майбутніх соціальних праців-

ників до патронажної роботи з людьми похилого віку. 

Перша умова підвищення ефективності проце-

су професійної підготовки фахівців соціальної сфери 

відображає необхідність структурно-змістового на-

повнення, яке проявляється у формуванні у майбут-

ніх соціальних працівників системи знань, знань сут-

ності й змісту професійно-спрямованого навчання. 

Забезпечення ефективності змістового наповнення 

професійної підготовки студентів дозволяє сформу-

вати необхідні професійні знання у процесі вивчення 

фахових дисциплін та забезпечити високопрофесійну 

підготовку до майбутньої професійної діяльності. 

Щодо засвоєння професійних знань з точки 

зору особливостей патронажної роботи з людьми похи-

лого віку, то слід підкреслити, що вони виступають 

основою спрямованої діяльності спеціаліста та в ході 

всього навчального процесу можуть трансформуватися 

в систему професійних умінь і навичок для здійснення 

практичної діяльності в процесі організації патронажної 

роботи з людьми похилого віку. 

Оновлення змісту навчальних фахових дисци-

плін, їх удосконалення, дозволило реалізувати таку 

соціально-педагогічну умову як структурно-змістова 

наповненість процесу професійної підготовки майбу-

тніх соціальних працівників до патронажної роботи з 

людьми похилого віку.  

Системний підхід вимагає єдності педагогічної 

теорії, практики та експерименту. Це дозволяє зрозу-

міти, що існують певні циклічні зв’язки між предме-

тами. На думку В. Сластьоніна педагогічна практика 

є дієвим критерієм істинності наукових знань, поло-

жень, які розробляються теорією. Практика стає та-

кож джерелом нових фундаментальних проблем осві-

ти, зокрема є основою для прийняття правильних 

практичних рішень, але проблеми, завдання, що ви-

никають в освітньому просторі, породжують питан-

ня, які потребують нових фундаментальних дослі-

джень [20]. 

Тому, друга умова процесу професійної підго-

товки майбутніх соціальних працівників до патрона-

жної роботи з людьми похилого віку – це викорис-

тання міжпредметних зв’язків навчальних дисциплін 

у процесі підготовки студентів, яке передбачає вста-

новлення зв’язків між предметами загальнонаукового 

і професійно-орієнтованого циклу, створення пози-

тивної мотивації майбутніх соціальних працівників 

до патронажної роботи з людьми похилого віку та 

залучення студентів до патронажної роботи з людьми 

похилого віку. 

Третя умова професійної підготовки студентів 

до патронажної роботи з людьми похилого віку – це 

науково-методичне забезпечення, яке передбачає:  

а) створення програм, навчальних посібників, 

підручників, методичних рекомендацій і методичних 

розробок для професійної підготовки студентів, роз-

роблених з урахуванням специфіки майбутньої про-

фесійної діяльності соціальних працівників. Така 

методична література повинна включати змістовий 

компонент, що забезпечує оволодіння студентами 

знаннями, уміннями і навичками, передбаченими 

першою педагогічною умовою; 

б) актуалізацію наявного науково-методичного 

забезпечення професійної підготовки студентів до 

патронажної роботи з людьми похилого віку з ураху-

ванням особливостей діяльності [21–24]. 

На виконання третьої умови нами було розроб-

лено комплекс науково-методичної літератури, а саме: 

навчальний посібник «Технології соціальної роботи з 

людьми похилого віку», в якому запропоновано дета-

льний розгляд технологій соціальної роботи з людьми 

похилого віку не в загальному контексті соціальної 

роботи з особами, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, а як особливої соціально-демографічної 

групи, що потребує сторонньої допомоги [24], мето-

дичний посібник «Основи патронажної роботи з лю-

дьми похилого віку» [25], в якому подані навчально-

тематичний план роботи експериментальної студії 

«Основи патронажної роботи з людьми похилого ві-

ку», теоретична та практична частини з основ патро-

нажної роботи з людьми похилого віку.  

Для засвоєння практичних умінь організації 

патронажної роботи з людьми похилого віку нами 

розроблено методичні рекомендації «Метод практич-

них ситуацій в процесі роботи експериментальної 

студії «Основи патронажної роботи з людьми похи-

лого віку», які пропонують до розгляду студентів 

соціальні випадки та завдання для їх вирішення [21]. 

Розроблено та впроваджено методичні реко-

мендації «Організація патронажної роботи з людьми 

похилого віку як складова практики студентів спеці-

альності «Соціальна робота» (освітньо-кваліфікацій- 

ний рівень «бакалавр» для студентів І–ІV курсів) з 

метою поступового накопичення у майбутніх соціа-

льних працівників практичних умінь щодо здійснен-

ня патронажної роботи з людьми похилого віку [22]. 

Впроваджено авторський курс «Соціально-ме- 

дичний патронаж», який спрямований на професійну 

підготовку фахівців соціальної сфери до здійснення 

соціального обслуговування та соціально-медичного 

догляду соціально незахищених верств населення і 

передбачає оволодіння знаннями про організацію сис-

теми патронажу (надомного та стаціонарного) [25]. 

Зміст навчального курсу визначає, що профе-

сійна діяльність фахівців соціальної сфери ґрунтуєть-

ся на принципах плідної співпраці з медиками, пси-

хологами, педагогами, юристами; розумінні значу-

щості проблем, що виникають у різних категорій на-

селення, зокрема у людей похилого віку, які потре-



Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education»                                                № 9(5)2016 

 

 
56 

бують соціального обслуговування на дому, своєчас-

ності соціальної допомоги і підтримці, реабілітації та 

соціального захисту. 

Також було впроваджено авторський модуль 

«Технології соціальної роботи з людьми похилого 

віку», який входить до структури навчального курсу 

«Технології соціальної роботи» та покликаний запо-

внити прогалини у викладанні курсу «Технології со-

ціальної роботи» з оновленим підрозділом «Техноло-

гії соціальної роботи з людьми похилого віку» [24].  

Четвертою умовою в результаті емпіричних 

досліджень визначено організацію практичної діяль-

ності у процесі професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників до патронажної роботи з лю-

дьми похилого віку. 

Для реалізації зазначеної умови нами було ро-

зроблено методичні рекомендації «Організація пат-

ронажної роботи з людьми похилого віку як складова 

практики студентів спеціальності «Соціальна робота» 

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» для 

студентів І-ІV курсів) [22], в яких поєднується ком-

плекс педагогічних впливів, що забезпечують профе-

сійну підготовку майбутніх соціальних працівників 

до патронажної роботи з людьми похилого віку. 
 

6. Висновки 

Отже, сформульовані та обґрунтовані нами  

соціально-педагогічні умови сприяють ефективності 

професійної підготовки майбутніх соціальних праців-

ників до патронажної роботи з людьми похилого віку. 

Таким чином, зазначені соціально-педагогічні 

умови дозволяють забезпечити поступове та послідо-

вне засвоєння студентами необхідних професійних 

знань, умінь та практичних навичок, а також вивести 

педагогічний процес на якісно новий рівень для за-

безпечення професійного розвитку та спрямованості 

майбутніх соціальних працівників для здійснення 

професійної діяльності, зокрема патронажної роботи 

з людьми похилого віку. 
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