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ВСТУП

Актуальність  та  доцільність  теми  дослідження. В  умовах  системної

соціально-економічної,  політичної,  духовної  кризи  сучасного  українського

суспільства  актуалізована  потреба  у  висококваліфікованих  фахівцях  соціально-

педагогічної галузі, провідною метою діяльності яких є інтеграція виховних зусиль

соціальних  інститутів  для  забезпечення  соціальності  особистості,  її  підтримки  й

стимулювання  до  активної  життєдіяльності,  саморозвитку  та  самоствердження.

Досягнення соціальної стабільності кожної особистості, а отже, і сталого розвитку

суспільства залежить зокрема й від ефективності професійної діяльності спеціалістів

із соціального виховання – соціальних педагогів. Це зумовлює підвищення вимог до

особистості  й  професійної  поведінки  фахівця  соціально-педагогічної  галузі,  який

повинен бути всебічно розвиненою, професійно освіченою, творчою особистістю,

здатною до самовдосконалення,  самостійного прийняття  відповідальних рішень у

ситуаціях морального вибору. 

Професійна діяльність соціального педагога за своєю природою, характером і

результатом включає  деонтологічний  компонент (регламентацію поведінки  з  боку

суспільства за допомогою вироблених зобов’язань), а її ефективність залежить від

сформованості  у  фахівця  внутрішнього імперативу  професійного обов’язку  перед

суспільством,  відповідальності  за  його  належне  виконання.  Деонтологічний

характер професії соціального педагога (підвищені вимоги до представника професії

з боку суспільства завдяки спроможності впливу на соціалізацію іншої особистості,

її долю, місце в соціумі тощо) зумовлює необхідність використання деонтологічного

підходу  до  професійної  підготовки  фахівця,  забезпечення  формування  його

деонтологічної культури. 

Соціальне середовище, у якому перебуває особистість і без якого її існування

неможливе, є визначальним для реалізації її потенційних можливостей. Його місце й

роль  у  підготовці  майбутнього  фахівця  важко переоцінити,  оскільки  воно  слугує

підґрунтям для активізації соціального розвитку студентів з метою підвищення рівня

їхньої соціальності, формування необхідних особистісних характеристик.
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Проведений  аналіз  наукових  джерел  засвідчив,  що  деонтологічний  аспект

підготовки  майбутнього  фахівця  висвітлено  в  працях  М. Васильєвої,  Д. Деккерта,

Г. Караханової,  К. Кертаєвої,  М. Кропачової,  А. Кудеріної,  К. Левітана,

Л. Переймибіди,  З. Селімової,  С. Хлєстової  та  ін.  Проблему формування культури

представника  соціально-педагогічної  галузі  розкрито  в  студіях  Р. Вайноли,

І. Клемантович,  Є. Клімкіної,  Л. Мардахаєва,  О. Пономаренко,  Т. Спіріної,

Г. Тарасенко  та  ін.  Проблеми  підготовки  соціального  педагога  в  умовах  вищого

навчального  закладу  репрезентовано  в  розвідках  О. Безпалько,  І. Звєрєвої,

А. Капської, Л. Міщик, В. Поліщук та ін.

Застосування  середовищного  підходу  в  процесі  професійної  підготовки

соціального  педагога  досліджували  О. Караман,  С. Коношенко,  Ж. Петрочко,

А. Поляничко,  О. Пономаренко,  А. Рижанова,  С. Савченко,  С. Харченко  та  ін.,

зокрема особливості соціально-виховного середовища вищого навчального закладу

представлено  в  дослідженнях  Ю. Клочан,  Н. Максимовської,  В. Сєнашенка,

М. Соловей, А. Ушакова, О. Хендрик, В. Штифурак та ін.

За  результатами  теоретичного  та  практичного  аналізу  проблеми  професійної

підготовки  фахівців  соціально-педагогічної  галузі  виявлено  недостатність

використання  потенціалу  соціально-виховного  середовища  у  формуванні

деонтологічної  культури  майбутнього  фахівця.  Система  професійної  підготовки

студентів – майбутніх  соціальних  педагогів  щодо  забезпечення  сформованості

деонтологічної культури майбутніх фахівців вимагає вдосконалення, що зумовлено й

виявленими  суперечностями між:  потребою  суспільства  у  фахівцях  соціально-

педагогічної галузі, покликаних і здатних належним чином виконувати професійний

обов’язок,  та  незабезпеченням  у  процесі  професійної  підготовки  деонтологічного

компонента;  необхідністю  формування  деонтологічної  культури  соціальних

педагогів під час професійної підготовки й невикористанням потенціалу соціально-

виховного  середовища  вищого  навчального  закладу;  розумінням  необхідності

цілеспрямованої,  системної  діяльності  із  забезпечення  сформованості

деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів і відсутністю розробленої,
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теоретично обґрунтованої системи її формування в соціально-виховному середовищі

вищого навчального закладу.

Актуальність,  соціально-педагогічне  значення  досліджуваної  проблеми,

виявлені суперечності, недостатній рівень теоретичної та практичної розробленості,

потреби  сучасної  практики  зумовили  вибір  теми  „Формування  деонтологічної

культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі

вищого навчального закладу”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну

роботу виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень Харківської

державної  академії  культури  на  період  2012  –  2015 рр.  і  як  складову  частину

комплексної  проблеми  кафедри  соціальної  педагогіки  Харківської  державної

академії  культури  „Культурологічні  основи  розвитку  соціального  середовища  в

умовах інформаційного суспільства”. Тему затверджено Вченою радою Харківської

державної  академії  культури  (протокол  № 5  від  28.12.2012 р.)  та  узгоджено  в

Міжвідомчій  раді  з  координації  наукових  досліджень  із  педагогічних  і

психологічних наук України (протокол № 6 від 18.06.2013 р.).

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки соціального педагога у

вищому навчальному закладі.

Предмет  дослідження  –  система  формування  деонтологічної  культури

майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  вищого

навчального закладу.

Мета  дослідження –  виявити  вплив  розробленої,  теоретично  обґрунтованої

системи  формування  деонтологічної  культури  студентів  в  соціально-виховному

середовищі  вищого  навчального  закладу  на  сформованість  цього  феномену  в

майбутніх соціальних педагогів.

Гіпотеза  дослідження:  рівень  сформованості  деонтологічної  культури

соціального педагога можна підвищити, якщо впровадити в процес його професійної

підготовки  розроблену  систему  з  використанням  потенціалу  соціально-виховного

середовища вищого навчального закладу.
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Відповідно до поставленої мети та висунутої гіпотези визначено такі завдання

дослідження:

1. На  підставі  аналізу  наукової  літератури  визначити  суть  деонтологічної

культури соціального педагога як соціально-педагогічного феномену.

2. Розкрити  потенціал  соціально-виховного  середовища  вищого  навчального

закладу  у  формуванні  деонтологічної  культури  студентів  –  майбутніх  соціальних

педагогів.

3. Розробити,  теоретично  обґрунтувати  систему  формування  деонтологічної

культури  майбутнього  соціального  педагога  в  процесі  професійної  підготовки  в

соціально-виховному середовищі  вищого  навчального  закладу  й  представити  її  у

вигляді структурно-функціональної моделі.

4. Експериментально  перевірити  ефективність  системи  формування

деонтологічної  культури майбутнього соціального педагога  в процесі  професійної

підготовки в соціально-виховному середовищі вищого навчального закладу.

Теоретико-методологічну  основу  дослідження  становлять:  філософські  й

соціально-педагогічні положення про суб’єктний розвиток особистості у відкритому

соціальному середовищі;  сучасні  теорії  соціально-педагогічної  діяльності;  наукові

концептуальні  підходи  до  формування  особистості  майбутніх  фахівців  у  процесі

професійної підготовки (культурологічний, середовищний, системний, діяльнісний,

деонтологічний);  наукові  праці,  присвячені  проблемам  взаємодії  людини  та

середовища  в  процесі  соціалізації  особистості  (І. Бех,  О. Караман,  С. Коношенко,

О. Кузьміна,  С. Омельченко,  Н. Лавриченко,  М. Лукашевич,  В. Ром,  С. Савченко);

закономірностям формування особистості та трансформації соціального середовища

(О. Безпалько,  І. Звєрєва,  А. Капська,  С. Курінна,  Л. Міщик,  А. Мудрик,

О. Рассказова,  І. Трубавіна,  М. Філатова,  С. Харченко);  культурологічним  основам

освітнього  процесу  у  вищому  навчальному  закладі  (А. Арнольдов,  В. Гриньова,

І. Ісаєв, О. Пономаренко, В. Сластьонін, Т. Спіріна, В. Шейко); соціального розвитку

та  соціального  виховання  студентської  молоді  (А. Рижанова,  Н. Максимовська,

Ю. Клочан, А. Образцова, М. Соловей, В. Сєнашенко); соціально-виховного процесу

у  вищому  навчальному  закладі  (Р. Вайнола,  К. Дубич,  О. Хендрик,  С. Хлєстова,
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В. Штифурак);  деонтологічним  засадам  підготовки  майбутніх  фахівців

(М. Васильєва,  І. Вітенко,  Г. Караханова,  К. Кертаєва,  А. Кудеріна,  М. Пастухова,

Л. Переймибіда,  В. Пилипчук,  В. Савіщенко,  З. Селімова,  Л. Хоружа,  С. Хлєстова,

І. Філатова).

Закладена  в  сучасних  державних  документах  (Конституція  України,  Закони

України „Про вищу освіту”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку

молоді  в  Україні”,  „Про  соціальну  роботу  з  дітьми  та  молоддю”,  Національна

стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепція національного

виховання, Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти та

інші) нормативна база створює основу: соціального розвитку студентської молоді в

процесі освіти; реалізації завдань соціального виховання у вищій школі.

Відповідно  до  визначених  завдань  використано  такі  методи  дослідження:

теоретичні:  аналіз,  синтез,  порівняння,  систематизація  та  узагальнення  наукових

положень  для  визначення  актуальності  й  ступеня  дослідженості  проблеми,

з’ясування  суті  й  специфіки  „деонтологічної  культури  соціального  педагога”,

визначення  особливостей  її  формування,  виявлення  можливостей  соціально-

виховного  середовища  ВНЗ  у  формуванні  деонтологічної  культури  соціального

педагога;  теоретичне  моделювання  –  для  створення  системи  формування

деонтологічної  культури  майбутнього  соціального  педагога,  структури  соціально-

виховного середовища ВНЗ,  розробки структурно-функціональної  моделі  системи

формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога;  емпіричні:

спостереження,  бесіди,  інтерв’ювання,  анкетування,  контент-аналіз  документації

(планів роботи ВНЗ, навчальних планів спеціальності, програм навчальних курсів,

планів виховної роботи, звітів кураторів), незалежне експертне оцінювання, аналіз

педагогічних  ситуацій,  діагностичні  методики  для  виявлення  можливостей

соціально-виховного середовища у формуванні деонтологічної культури студентів,

стану її  сформованості  на різних етапах експериментальної  роботи;  педагогічний

експеримент – для експериментальної перевірки ефективності розробленої системи;

статистичні –  ранжування,  установлення  коефіцієнтної  шкали,  кількісний  та

якісний  аналіз  з  використанням  методів  математичної  статистики  для  обробки
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експериментальних даних й аналізу динаміки досліджуваних явищ.

Експериментальною  базою  дослідження  були  Харківський  національний

педагогічний  університет  імені  Г. С. Сковороди,  Харківська  державна  академія

культури,  Комунальний  заклад  „Харківська  гуманітарно-педагогічна  академія”

Харківської  обласної  ради.  На  різних  етапах  у  дослідженні  брали  участь  502

студенти –  майбутні  соціальні  педагоги  та  43  науково-педагогічних  працівники

профільних кафедр ВНЗ.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- уперше розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено

систему формування деонтологічної  культури майбутнього соціального педагога в

соціально-виховному  середовищі  вищого  навчального  закладу;  виявлено

особливості формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога

з  використанням  потенціалу  соціально-виховного  середовища;  визначено  поняття

„деонтологічна культура соціального педагога”, її структуру, формування; розкрито

потенціал соціально-виховного середовища у формуванні деонтологічної  культури

соціального педагога;

- уточнено суть понять „деонтологічна культура особистості”,  „деонтологічна

культура  фахівця”,  „деонтологія  в  соціально-педагогічній  галузі”;  критерії,

показники та рівні сформованості деонтологічної культури соціального педагога;

- подальшого розвитку набули форми та методи соціально-виховної роботи зі

студентами – майбутніми  соціальними  педагогами  з  формування  їхньої

деонтологічної  культури  в  умовах  вищого  навчального  закладу  з  використанням

потенціалу соціально-виховного середовища.

Практичне  значення дослідження полягає  в  тому,  що  розроблені  автором

матеріали можуть бути застосовані  в практиці роботи вищих навчальних закладів

різного  рівня  акредитації;  при  розробці  та  викладанні  курсів  „Деонтологічна

культура  соціального  педагога”,  „Етика  соціально-педагогічної  діяльності”,

„Соціально-педагогічна  діяльність  у  закладах  освіти”,  „Технології  соціально-

педагогічної  діяльності  у  вищому  навчальному  закладі”  для  фахової  підготовки

соціальних педагогів у ВНЗ, організації соціально-виховної роботи на внутрішньому
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та зовнішньому рівні соціально-виховного середовища ВНЗ у напрямі формування

деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів  з  використанням

запропонованих  форм  та  методів  („День  корпоративної  соціальної

відповідальності”,  „Свято  першого  робочого  місця”,  сценарій  концерту  до

Міжнародного дня соціального педагога).

Результати  дослідження  впроваджено в  процес  професійної  підготовки

майбутніх соціальних педагогів  Харківської  державної  академії  культури (довідка

№ 01-03-488  від  04.06.2015 р.),  Харківського  національного  педагогічного

університету  імені  Г. С. Сковороди  (довідка  № 01/10-518  від  05.06.2015 р.),

Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна  академія”  Харківської

обласної  ради  (довідка  № 01-12/514  від  03.06.2015 р.);  Дніпропетровського

університету імені Альфреда Нобеля (довідка № 441 від 15.06.2015 р.); Бердянського

державного  педагогічного  університету  (довідка  № 64-08/687  від  16.06.2015 р.);

Тернопільського  національного  педагогічного  університету  імені  Володимира

Гнатюка (довідка № 868-33/03 від 23.06.2015 р.).

Апробація  результатів  дослідження  відбувалася  під  час  участі  в  наукових,

науково-теоретичних  та  науково-практичних  конференціях  різного  рівня:

Міжнародних: „Інноваційні  процеси  на  виробництві  та  в  професійній  освіті”

(Первоуральськ,  2011,  2013),  „Актуальні  проблеми  взаємодії  вищої  професійної

освіти,  соціальних служб і педагогічної практики: регіональний аспект (на основі

досвіду  України  та  Росії)”  (Харків,  2011),  „Розвиток  особистості  в  умовах

трансформаційного  суспільства”  (Київ,  2012),  „Педагогічна  спадщина

А. С. Макаренка  і  сучасність”  (Харків,  2013),  „Соціальна  педагогіка:  наука,

професія,  діяльність  (здобутки  двох  десятиріч)”  (Івано-Франківськ,  2013),

„Проблеми  та  перспективи  підготовки  сучасних  педагогів  до  неперервного

соціально-особистісного  розвитку  дітей  різного  віку” (Владимир,  2014);

Всеукраїнських: „Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття” (Харків, 2013,

2014,  2015); „Соціально-педагогічна  діяльність  у  сфері  дозвілля:  проблеми  та

перспективи” (Харків, 2014); регіональних: „Сучасна освіта в умовах реформування:

проблеми, теорія, практика” (Харків, 2010, 2012), „Методологія сучасних наукових
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досліджень” (Харків, 2010), „День науки – 2013” (Харків, 2013), „Сучасна вища і

середня освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика” (Харків, 2013),

„Теорія  і  практика  соціального  виховання:  соціальна  суб’єктність,  активність  та

відповідальність”  (Харків,  2014),  „Проблеми  становлення  молодих  фахівців

гуманітарно-мистецької сфери в сучасних ринкових відносинах” (Харків,  2014),  а

також  під  час  обговорення  на  засіданнях  методологічних  семінарів  кафедри

соціальної  педагогіки  Харківської  державної  академії  культури,  Харківського

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Публікації.  Основні положення й висновки дисертаційної роботи викладено в

28 одноосібних наукових публікаціях автора, з них 10 – у фахових виданнях України,

1 – зарубіжному науковому виданні, 4  – збірниках наукових праць, 13 – збірниках

матеріалів конференцій.

Структура  дисертації. Дисертація  складається  зі  вступу,  двох  розділів,

висновків  до  кожного  розділу,  загальних висновків,  списку  використаних джерел

(287 найменувань,  із  них 2  –  іноземною мовою) та  18 додатків  на  49 сторінках.

Робота містить 12 таблиць, 5 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 299 сторінок.

Обсяг основного змісту дисертації становить 219 сторінок.
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РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ

ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО

ПЕДАГОГА В СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1.1  Сутнісні  характеристики  деонтологічної  культури  соціального

педагога як соціально-педагогічного феномену

Актуальним завданням сьогодення є теоретичне осмислення культури як єдиної

цілісної системи, розуміння закономірностей, що зумовлюють її функціонування та

розвиток.  Потворний  розвиток  культури  у  сучасному  суспільстві  породжує  і

потворне, „некультурне” вирішення багатьох його актуальних проблем, пов’язаних з

міжнаціональними  й  міждержавними відносинами,  науково-технічним  прогресом,

екологічними небезпеками, забезпеченням прав особистості, освітою й вихованням.

Адже криза, яку сьогодні переживає Україна, – це не тільки економічна криза, але й,

перш за все, криза культури. Ми погоджуємося з твердженням А. Карміна про те, що

„від того, як долатиметься криза культури, залежать і темпи можливого майбутнього

економічного підйому, який, ймовірно, взагалі є недосяжним, аж доки не утвориться

необхідне для нього культурне середовище” [104, с. 10].

Отже,  як  зазначає  Т. Спіріна,  „об’єктивні  процеси  суспільного  розвитку

висувають  проблематику  культури  на  перший  план,  надаючи  їй  надзвичайної

гостроти” [226, с. 12]. До переліку актуальних у культурному контексті проблемних

питань,  безперечно,  можна  віднести  і  проблему  культурологічної  спрямованості

освітнього процесу вищої школи та, зокрема, проблему формування деонтологічної

культури майбутніх соціальних педагогів.

Це зумовило звернення до виявлення суті феномену  „деонтологічна культура

соціального педагога” шляхом аналізу  базових  понять:  „культура”,  „деонтологія”,

„деонтологічна культура”, „професійна культура”, „деонтологічна культура фахівця”.
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У Філософському  енциклопедичному  словнику  [240] вказується,  що  поняття

„культура” (від.  лат.  „cultura”)  виникло  у  Стародавньому  Римі  як  протилежність

поняттю  „натура” (від лат.  „natura” – природа), і спочатку визначало  „оброблене”,

„штучне” на  противагу  „природному”,  „дикому”.  З  часом слово  „культура” стало

вбирати  в  себе  все  більш  широке  коло  предметів,  явищ,  дій,  загальними

властивостями  яких  були  їхній  надприродний,  „протиприродний” характер,

людиностворюване  походження.  Відповідно  й  людина,  „як  творець  самої  себе”,

потрапляла  в  сферу  культури, внаслідок  чого  поняття  поступово  набувало  сенсу

„освіта”, „виховання”.

Як засвідчує аналіз історичних джерел [25; 104; 131; 132 тощо], уперше слово

„культура” стосовно  людини  використав  давньоримський  філософ,  оратор,

письменник  Марк  Тулій  Цицерон (106  –  43 р.р.  до  н.е.),  трактуючи його  вже  як

виховання та освіту. Він говорив про  „культуру духу та розуму”, стверджуючи, що

„культурою розуму є філософія” [131, с. 13].

Результати  аналізу  сучасної  наукової  літератури  дозволили  констатувати,  що

культура є одним з фундаментальних наукових понять, яке характеризує складний і

багатогранний  чинник  людського  буття,  що  виявляється  у  безлічі

найрізноманітніших феноменів соціального життя, визначених як явища культури.

Культура виражає глибину й незмірність людського буття, і, як зазначає П. Гуревич,

„як невичерпна і різнобічна людина, тією ж мірою багатогранна, багатоаспектна й

культура” [60, с. 19].

На  думку  Е. Соколова,  „культура  є  одним  з  найзагальніших  філософсько-

соціологічних  понять,  що  охоплює  величезний  світ  явищ  і  перебуває  на  дуже

високому рівні абстракції” [220]. Різноманіття культурних явищ, подій, процесів, їх

взаємодія надзвичайно ускладнюють відповідь на питання про суть культури. Крім

того, окремі її характеристики та прояви вивчаються багатьма науками: філософією,

антропологією,  історією,  соціологією,  етнографією,  етикою,  естетикою  тощо,  що

зумовлює  і  множинність  підходів  до  тлумачення  даного  феномену.  Так,  за

свідченням А. Карміна, на сьогодні кількість визначень терміну „культура” сягає 500

[104, с. 10].
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Аналіз трактування  поняття  „культури” вітчизняними  та  зарубіжними

науковцями дозволив всі визначення умовно поділити на три групи. Першу групу

об’єднує  визначення  культури  як  системи  знань,  здібностей,  „пам’яті  миру”

(Ю. Лотман, А. Моль, Е. Тейлор та ін.), другу – визначення, що відносяться до галузі

цінностей,  відносин  (В. Біблер,  О. Боголюбова,  М. Ешич,  Т. Елліот,  С. Франк,

Г. Францев,  М. Хайдеггер  та  ін.),  третю  – до  форм  поведінки,  способу  життя

(Н. Злобін, В. Конєв, К Клакхон, М. Мамардашвілі, Е. Маркарян, В. Межуєв, М. Мід,

К. Юнг та ін.).

На основі  теоретичного аналізу  наукових праць  [5; 9; 11; 12; 13; 23; 41; 45; 46;

48; 57; 75; 90; 95; 104; 113; 114; 116; 126; 131; 132; 135; 149; 170; 171; 181; 188; 191; 196

; 220; 238] виділено декілька концепцій культури, які, на нашу думку, можуть стати

теоретико-методологічною  основою  вирішення  проблеми  формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога, а саме: аксіологічна, у

межах якої культура визначається як система цінностей (С. Анісімов, А. Арнольдов,

С. Дробницький,  М. Дьомін,  Е. Соколов,  Г. Францев,  Н. Чавчавадзе  та  інші);

технологічно-діяльнісна,  що  трактує  культуру  як  специфічний  спосіб  людської

діяльності  (В. Давидович,  Ю. Жданов,  Н. Злобін,  М. Каган,  Е. Маркарян,

В. Трушков,  З. Хелус  та  інші  вчені);  особистісно-діяльнісна,  що  характеризує

культуру  як  динамічний  процес  розвитку  сутнісних  сил  людини,  процес  творчої

самореалізації  особистості,  котра  виступає  суб’єктом  культурно-історичного

процесу  (Є. Баллер,  Л. Коган,  Л. Круглова,  М. Межуєв,  Л. Сохань  та  інші);

інформаційно-семіотична,  в  межах  якої  культура  визначається  як  соціальна

інформація,  котра  зберігається  і  накопичується  у  суспільстві  за  допомогою

створюваних людьми знакових систем (Ю. Лотман, В. Іванов, А. Моль, А. Кармін та

ін.). На нашу думку, не можна надавати перевагу якійсь одній з концепцій, оскільки

вони є взаємопов’язаними щодо процесу формування особистості.

Установлено,  що  в  аксіологічних  концепціях  визначення  змісту  культури  її

незліченні  властивості  поєднуються  навколо  поняття  „цінність”,  котре,  за

Т. Парсонсом,  є  „психологічним утворенням,  у якому в знятому вигляді  присутнє

безпосереднє  або  опосередковане  відношення  людини до  середовища  й  себе.  Це
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відношення  є  результатом  особливого  суб’єктно-соціального  за  своєю  природою

ціннісного  акту,  складовими  якого  виступають  власне  суб’єкт  оцінки,  об’єкт,  що

оцінюється, рефлексія з приводу оцінки та її реалізація” [171, с. 496].

З’ясовано, що аксіологічний аспект вивчення культурної поведінки індивіда є

важливим  при  вирішенні  проблеми  співвідношення  між  цінностями,  що

декларуються,  та  цінностями,  що  виступають  реальною  спонукальною  силою.

Оскільки,  як  зауважує  М. Бахтін,  будь-яка  „загальнозначуща цінність  стає  дійсно

значущою тільки в індивідуальному контексті” [12, с. 15].

Визнавши, що система загальнолюдських цінностей у своїй цілісній сукупності

становить основу поняття  „культура”, і погодившись з положенням М. Бахтіна  [12]

про „прикордонну” культуру, можна зробити висновок про те, що культура окремої

людини міститься на межі усвідомлення нею загальнолюдських цінностей. Людина,

яка інтеріоризувала (від. лат. „interiosis” – перехід ззовні усередину) загальнолюдські

цінності, усвідомила їх як особистісні цінності й керується ними у своїй практичній

діяльності, є культурною людиною.

Слід підкреслити, що цінності особистість опановує самостійно, а не засвоює їх

у готовому вигляді. Вироблені в культурі цінності тільки тоді можуть бути органічно

сприйняті  індивідом і  привласнені  ним на  індивідуально-сенсорному рівні,  якщо

вони  пережиті  особистістю,  прийняті  нею  емоційно,  а  не  тільки  усвідомлені  й

засвоєні раціонально.

Для  дослідження  проблеми  формування  деонтологічної  культури  фахівця

інтерес  представляє  діяльнісна  концепція  культури,  оскільки  в  сучасній

філософській  літературі  (Г. Батищев,  М. Злобін,  В. Саратовський,  В. Швирьов  та

інші)  саме  „діяльність” визначається  як  одна  з  найбільш  фундаментальних

характеристик людського буття.

З’ясовано, що представники діяльнісної концепції культури, визнаючи наявність

тісного  зв’язку  між  діяльністю  та  культурою  та  обґрунтовуючи  необхідність

розкриття поняття останньої в її динамічних аспектах, здійснюють сутнісний аналіз

культури у двох напрямах: технологічному та особистісному.
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Прихильники  технологічно-діяльнісного  напряму  (М. Каган,  Е. Маркарян,

Е. Соколов  та  інші  вчені)  предметом  свого  дослідження  визначили  питання,

пов’язані  із  загальною  характеристикою  культури  як  універсальної  властивості

громадського життя людей. У цьому функціональному значенні культура виступає як

„специфічний спосіб людської діяльності” (Е. Маркарян),  „сукупність матеріальних

та духовних предметів, видів людської діяльності” (Е. Соколов), „сукупність плодів і

способів  діяльності  колективного  суб’єкта  –  людського  суспільства” (М. Каган)

тощо.  При  цьому  науковці  зазначають,  що  й  сама  технологія  діяльності  має

соціальний  характер.  Це  припущення  підтверджується  висновками,  зробленими

Е. Маркаряном,  про те,  що культура є  „спосіб способу” [149],  а  значить відбиває

більш  високий  ступінь  спільності  предметно-перетворювальної  й  духовної

діяльності людини у порівнянні з суто технологічним аспектом існування культури.

Отже, пізнавальні можливості й ліміти технологічно-діяльнісної концепції культури

визначаються переважно функціональним розумінням культури.

У  центрі  уваги  представників  особистісно-діяльнісного  (індивідуально-

творчого) напряму (Е. Баллер, Л. Коган, Л. Круглова, В. Межуєв, Л. Сохань та інші)

перебуває індивідуально-творча природа культури, розглянута крізь призму процесів

духовного  виробництва,  функціонування  та  розвитку  особистості.  Особливість

індивідуально-творчого підходу полягає в тому, що культура розуміється як низка

властивостей  і  якостей,  що  характеризують  людину  в  активно-творчому  плані,

насамперед, як  „універсального суб’єкта суспільно-історичного, творчого процесу”

[114, с. 325], а „…в основу розуміння культури покладено історично активну творчу

діяльність людини й, отже, розвиток самої людини як суб’єкта діяльності. Розвиток

культури при такому підході збігається з розвитком особистості в будь-якій галузі

суспільної життєдіяльності” [113, с. 20].

З позицій цього підходу культура трактується як „система, що виступає мірою й

способом  формування  та  розвитку  сутнісних  сил  людини  в  ході  її  соціальної

діяльності” [113, с. 20].  Під  сутнісними  силами  людини  розуміють  її  здібності,

інтереси,  потреби,  знання,  уміння,  соціальний досвід,  міру соціальної активності.
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Отже,  до сфери культури,  зокрема Л. Коган,  відносить  саме ту  діяльність,  у  якій

людина реалізує себе, тобто опредмечує у продуктах діяльності свої сутнісні сили.

Прихильники індивідуально-творчої концепції підкреслюють факт становлення

індивіда творчим джерелом самої діяльності – суб’єктом культури [116, с. 165]. Так,

Л. Сохань  зазначає:  „людина  народжується  і  живе  в  світі  створеної  людством

культури, опредмеченої в усіх галузях суспільно значимої діяльності. Індивід стає

особистістю, оволодіваючи цією культурою, освоюючи певний пласт життя, і чим

більш обширним є розпредмечене ним поле людської культури, тим багатшим є його

життя” [116, с. 165].  У межах даної  концепції  людська діяльність  розглядається  в

контексті того, як і наскільки вона слугує розвитку, вдосконаленню й самореалізації

людини.

Тим самим представники  цієї  концепції  акцентують  увагу  на  гуманістичній,

індивідуально-розвивальній суті культури. Людина є духовним суб’єктом культури,

володіючи  такими  властивостями  як  творча  активність,  відповідальність  за

діяльність  й  поведінку,  здатність  до  саморозвитку  й  самореалізації.  Як  слушно

зауважує В. Гриньова, відповідно до цього підходу культура не „надбудовується над

людиною”, а виявляється у її власному бутті, життєтворчості, духовності [57, с. 93].

Прихильниками  інформаційно-семіотичної  концепції  (Ю. Лотман,  В. Іванов,

А. Моль,  А. Кармін  та  ін.),  яка  певною  мірою  синтезує  і  розвиває  ідеї  вище

визначених  концепцій,  культура  охарактеризована,  одночасно,  як  „світ  людської

діяльності” та „світ смислів”, котрі людина вкладає у свої творіння й дії. Визначено,

що створення смислів (втілених в  уявленнях і поняттях) відбувається у свідомості

людини у ході пізнання, оцінки й регулювання явищ і процесів, що відбуваються

навколо неї та в ній самій. Виокремлено такі види смислів: знання (те, що дається

пізнанням) – когнітивний смисл (від лат. „cognitio” – знання, пізнання) як інформація

про властивості  об’єкту; цінність (те, що встановлюється за допомогою оцінки) –

ціннісний смисл як зафіксована у людській свідомості характеристика відношення

об’єкту  до  людини  (і  відповідно  людини  до  об’єкту)  в  контексті  його  здатності

задовольняти  певну  людську  потребу;  регулятив  (те,  чим  регулюються  дії) –

регулятивний  смисл  як  правило  або  вимога,  відповідно  до  якої  люди  будують
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поведінку і діяльність. Регулятиви визначають прийняті у культурі норми (від лат.

„norma” – правило, зразок) поведінки й діяльності, введення яких є  „специфічною

рисою  людського  способу  життя,  що  закріплюється  в  культурі” [104, с. 35].

Створення  смислів  –  сенс  діяльності  людей  у  сфері  духовної  культури  (релігії,

мистецтві, науці, філософії (зокрема, моралі)); носіями смислів є оброблені (фізично

і духовно) людиною речі, процеси, явища, які стали знаками – носіями інформації.

Отже,  культура  є  „соціальною  інформацією,  що  зберігається  і  накопичується  у

суспільстві за допомогою створюваних людьми знакових систем” [104, с. 42].

Отже,  семантичне  й  змістовно  теоретичне  різноманіття  підходів  до

характеристики  культури  свідчить  про  її  поліфункціональність,  ємність  та

складність.  Проте,  незважаючи  на  множинність  підходів,  підтримуємо  позицію

В. Гриньової щодо основних положень у розумінні феномену „культура”: по-перше,

сутність  культури –  гуманістична,  людинотворча,  яка  полягає  в  конкретизації

загальнолюдських  цінностей  стосовно  кожної  людини;  по-друге,  продуктом  і

одночасно  творцем  культури  є  людина;  по-третє,  головним  джерелом  культури  є

діяльність  людини;  по-четверте,  культура  включає  в  себе  способи  і  результати

діяльності  людини  [57, с. 95]. Вважаємо  необхідним  доповнити,  що  культура  є

регулятором поведінки, що регламентує і визначає ті межі, які людина не повинна

перетинати, щоб залишатися культурною.

Важливим  для  дослідження  проблеми  є  аналіз  педагогічних  джерел.  У

Педагогічному словнику Коджаспірових зазначається, що культура в освіті виступає

як  її  змістовна  складова,  джерело  знань  про  природу,  суспільство,  способи

діяльності,  емоційно-вольового  і  ціннісного  відношення  до  навколишніх  людей,

праці,  спілкування  тощо  [115, с. 68],  а ланкою,  що  системно  поєднує  освіту  й

культуру, є  людина.  Отже, освіта є  „способом входження людини в цілісне буття

культури, осягнення й здійснення … родових і видових смислів життя” [115, с. 68].

При  цьому  зрозуміло,  що  „неможливо  безпосередньо  транслювати  культуру,

передавати її  від однієї  людини іншій, зокрема від педагога студенту”, адже вона

„визріває” як „власний унікальний образ думок та дій; як результат ознайомлення з
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життям  на  рівні  культури,  формування  ставлення  до  життя  та  його  цінностей  і

уміння взаємодіяти з навколишнім світом на рівні культури” [125, с. 3].

У  визначеному  контексті  освіта  постає  як  особлива  сфера  сприяння

культурному розвитку й саморозвитку особистості у заданому соціальними цілями

культуровідповідному  освітньому  середовищі;  як  культурний  процес,  що

здійснюється  в  цьому  середовищі,  де  всі  його  компоненти  наповнені  людськими

смислами. Звідси висновок про необхідність забезпечувати спрямованість освітньої

діяльності  на  кожну  особистість  як  суб’єкта  культури,  здатного,  за  В. Руденко,

„вміщувати в собі всі „старі” смисли й одночасно виявляти нові” [196].

На основі проведеного аналізу наукових джерел установлено, що культура може

мати  різні  види,  у  зв’язку  з  цим  визначається  матеріальна  і  духовна  культура,

культура  особистості,  культура  життєвого  самовизначення  і  самоосвіти,  культура

мислення, спілкування й поведінки, культура виховання, моральна, інтелектуальна,

правова, фізична, емоційна, інформаційна, масова, професійно-педагогічна культура

тощо. 

Проведений  аналіз  словникової  літератури  дозволив  констатувати,  що  під

культурою  особистості  розуміють  „рівень  розвитку  і  реалізації  сутнісних  сил

людини, її здібностей і дарувань”,  „сукупність компетенцій”,  „сукупність духовних

форм  забезпечення  життєдіяльності”.  У  контексті  визначення  поняття  „культура

особистості” інтерес представляє авторська концепція О. Газмана, відповідно до якої

поняття  „базова  культура  особистості” розкривається  як  „необхідний  мінімум

загальних здібностей людини, її ціннісних уявлень і якостей, без яких неможлива як

соціалізація, так й оптимальний розвиток генетично заданих дарувань особистості”

[45, с. 11]. З огляду на те, що культура є досить різноманітною й невичерпною для

освоєння  в  межах  одного  людського  життя,  О. Газман  підкреслює  необхідність

відбору головного, базового компоненту особистісної культури, а саме: генеральну

здатність до життєвого самовизначення, що є  „обов’язковою передумовою відбору

елементів суспільної культури для культури особистісної” [45, с. 11].

Узагальнення  класифікаційних  підходів  до  поняття  „культура”  та  „культура

особистості”  дозволило  наблизитись  до  розуміння  деонтологічної  культури,  що
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займає  важливе  місце  в  структурі  культури  особистості  та  дослідження  якої

активізувалося останнім часом. 

Проведений  нами  аналіз  наукових  досліджень  свідчить,  що  теоретико-

методологічні  аспекти  деонтології  як  наукової  теорії  та  навчальної  дисципліни

знайшли  відображення  у  наукових  розвідках  І. Бентама,  І. Бенедика,  Є. Вагнера,

М. Васильєвої,  В. Горшеньова,  О. Грандо,  В. Казакова,  І. Касірського,  К. Левітана,

В. Петрова, Л. Переймибіди, Л. Рискельдієвої, О. Скакун, С. Сливки, О. Тихомирова,

М. Фіцули,  С. Хлєстової,  Є. Чазова,  О. Шевченко,  О. Шмоткіна

[94; 285; 29; 37; 55; 96; 106; 136; 176; 175; 193; 207;59; 212; 244; 254; 258; 262; 282] та

інших дослідників.

Аналіз  словникової  літератури  [13; 53; 147; 214; 215; 219; 230; 238; 239; 240;

241; 242]  дозволив констатувати,  що вживання терміну  „деонтологія”,  який виник

завдяки  І. Бентаму,  на  сучасному  етапі  пов’язують  з  характеристикою  поведінки

людини  відповідно  до  обов’язку,  сфери  обов’язкового,  моральних  вимог  до

життєдіяльності людей та відносин між ними.

З’ясовано,  що  виникнення  деонтології  як  науки  історично  зумовлене  й  є

реакцією  на  потреби  соціальної  практики.  Це  підтверджують  і  висновки

М. Васильєвої,  яка  зазначає,  що саме  „посилена  увага  до  проблеми професійних

морально-етичних  норм  призвела  до  виділення  системи  наукових  знань  про

обов’язок та норми належної професійної  поведінки певних спільностей людей у

своїй  трудовій  діяльності”  [37, с. 6].  Отже,  актуалізувалася  й потреба у  найбільш

вдалій та універсальній дефініції, яка б узагальнено позначала дану галузь науки.

Уперше спробу науково осмислити і систематизувати названу соціальну потребу

на  початку  XIX століття  здійснив  англійський  філософ  і  правознавець  Ієремія

Бентам (1748 –  1832),  який увів  у  науковий обіг  термін „деонтологія”.  Саме  він

розробив модель науки про норми професійної поведінки людини, яка має владу, і

виклав її у науковій праці „Деонтологія, або Наука про мораль” (1834) [94].

Коментуючи вищенаведені ідеї, погоджуємося з М. Васильєвою, що „І. Бентам

заклав основу деонтологічного підходу до проблем професійної етики людини, яка

наділена  владою,  зробив  спробу  створити  модель  науки  про  норми  професійної
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поведінки  людини,  яка  в  силу  своєї  соціальної  ролі  покликана  здійснювати

діяльність  в  інтересах  суспільства  і  конкретних  людей  у  межах  нормативних

розпоряджень  та  вимог  професійної  етики” [37, с. 47].  Це  дало  можливість

розглядати проблеми співвідношення моралі і права, проблеми обов’язку, моральних

вимог  та  нормативів,  і,  загалом,  проблему  повинності  як  специфічної  для

моральності форми прояву соціальної необхідності.

Аналіз  ґенези  деонтології  як  науки  дозволив  зробити  висновок  про  те,  що

надалі  деонтологію  почали  відокремлювати  від  учення  про  моральні  цінності

(аксіології),  розглядаючи  її  як  специфічну  систему  знань  про  належне,  сферу

обов’язкового,  виходячи  з  вимог  суспільної  моралі.  Поступово  деонтологія

виділяється  в  структурі  етичної  науки  як  розділ,  у  якому  вивчаються  проблеми

обов’язку і взагалі належного (всього того, що виражає вимоги моральності у формі

розпоряджень) [215, с. 69].

У сучасному розумінні, на думку М. Васильєвої [37], деонтологія виділяється в

структурі  етичної  науки  як  розділ,  в  якому  вивчаються  проблеми  обов’язку  і

належного в діяльності та поведінці людини взагалі, безвідносно до того, чим вона

займається і ким вона є. Вчена підкреслює, що актуальність проблем, досліджуваних

деонтологією, зумовлена вже через те, „що люди співіснують у певному суспільстві і

тому повинні дотримуватися певних норм” [37, с. 9]. І далі, „тому, саме тією мірою,

якою  мораль  постає  як  усталене  суспільне  явище  або  як  форма  нормативного

самоконтролю людської  особистості,  – є  підстави  віддавати  в  ній  пріоритет  ідеї

належного, тобто її деонтологічному аспектові” [37, с. 42].

Основою деонтології  виступає  поняття  „повинності”,  дослідження  феномену

якої  було і  залишається  предметом наукових розвідок багатьох  вчених-філософів.

Так, за І. Кантом, повинність – це визначення волі за допомогою іншої волі, тобто

визначення волі, що спонукається, за допомогою надімперичних моральних норм, за

допомогою  категоричного  імперативу  (від  лат.  „imperatio” –  веління,  тобто

стверджуючого, безперечного наказу, безумовного повеління  [41, с. 63])  [99, с. 350].

У свою чергу, поняття „повинності” предметно розкривається у категоріях (від грец.

„kategoria” – твердження) „обов’язку” та „зобов’язання”. Зазначимо, що до переліку
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системоутворюючих  нормативних деонтологічних категорій,  які  складають основу

змісту деонтології як науки, входить і категорія „відповідальність”.

Цілком зваженими вважаємо висновки авторського колективу під керівництвом

В. Горшеньова  про  те,  що  загальну  деонтологію  неправомірно  зводити  лише  до

галузі етики, оскільки досвід зобов’язав включати до неї й інші фактори соціально-

нормативного порядку: професійні та юридичні [285, с. 8].

На  підставі  визначених  характеристик  понять  „культура”,  „культура

особистості” та „деонтологія”  деонтологічну культуру особистості визначаємо як

складник  загальної  культури  особистості,  що  являє  собою  інтегроване  цілісне

особистісне  утворення,  яке  характеризується  сформованим у  процесі  соціального

виховання  ціннісно-мотиваційним  ставленням  особистості  до  вимог  зобов’язань

соціуму, їх добровільним прийняттям та суб’єктивацією як обов’язку, що забезпечує

належну поведінку особистості в соціумі.

При цьому аналіз змісту деонтологічних категорій засвідчує, що застосування

деонтологічного  підходу  є  перспективним  як  до  оцінки  діяльності  усіх  членів

суспільства,  так  і,  насамперед,  до  оцінки  професійної  діяльності  представників

професій типу „людина-людина”, зокрема й тих, що мають деонтологічний характер,

а  відтак  і  підвищений  рівень  вимог  з  боку  суспільства  через  специфічність

виконуваних ними професійних функцій.  До таких соціально значущих професій

належить і професія соціального педагога.

На  підставі  теоретичного  аналізу  наукових  джерел  [29; 30; 37; 64; 65; 80; 100;

103; 107; 125; 207 та ін.] установлено, що розвиток суспільства і конкретних наук є

передумовою  формування  та  розвитку  кожного  окремого  різновиду  професійної

деонтології.  І  це  закономірно,  адже,  як  стверджує  О. Скакун,  „кожна  професія

створює свою деонтологію” [207]. Але слід зазначити, що, не дивлячись на досить

широку  уживаність  поняття  „деонтологія”,  на  сьогодні  лише  в  деяких  видах

професійної  діяльності  визначилися  деонтологічні  норми,  принципи,  різновиди

деонтологічних  кодексів,  тому  науково  оформленою  можна  вважати  медичну,

юридичну, педагогічну та частково психологічну деонтологію. Проте перспективним
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є  теоретичне  обґрунтування  деонтологічних  засад  і  в  інших  суспільно  важливих

професіях, особливо в сучасних умовах. 

Підтримуємо  методологічну  позицію  М. Васильєвої,  що  професійна  етика

педагога і педагогічна деонтологія не є синонімами, оскільки предмет дослідження

цих наук співпадає лише частково. Адже належна поведінка педагога включає не

тільки моральні  аспекти  (що саме і  є  предметом дослідження професійної  етики

педагога),  але  і  правові,  організаційні,  управлінські,  соціально-психологічні,

професійно-тактичні аспекти фахової діяльності, з позицій вимог яких вона у цілому

й  оцінюється.  Окрім  того,  професійна  етика  не  розглядає  юридичної

відповідальності  педагога,  а  педагогічна  деонтологія  „саме в  руслі  цього аспекту

виявляє свій зв’язок з правом, тому що поряд з моральними нормами, розглядає і

правові  норми  професійної  поведінки  педагога” [37, с. 78].  А  тому  логічним

вважається висновок М. Васильєвої [37], що педагогічна деонтологію, з одного боку,

є різновидом професійної деонтології, а, з іншого, – розділом педагогічної науки, що

становить  „узагальнену  систему  принципів,  норм,  вимог,  яким  має  відповідати

поведінка  педагога  в  умовах  професійної  діяльності” [37, с. 79].  При  цьому

предметом  педагогічної  деонтології  є  „поведінка  педагога  в  його  професійній

діяльності,  що  повинна  відповідати  системі  певних  принципів,  норм  та  вимог”

[37, с. 80], тобто  „належна (або нормативна) професійна поведінка”; а, відповідно,

специфікою  – те,  що  „поведінка  педагога  в  практичній  діяльності  розглядається

через поняття повинності, належного ставлення педагога до учасників педагогічного

процесу (учнів, їхніх батьків, колег та ін.)” [37, с. 79].

Використання  деонтологічного  підходу  до  аналізу  та  оцінки  професійної

поведінки соціального педагога зумовляє необхідність дослідження її нормативності

(як  провідної  засади  деонтології)  відповідно  до  узагальненої  системи принципів,

норм і  вимог,  яким повинна відповідати поведінка фахівця в умовах професійної

діяльності,  тобто  системі  деонтологічних  норм.  При  цьому  базовим  для  нашого

дослідження  було  визначення  поняття  „деонтологічна  норма”,  сформульоване

М. Васильєвою, –  це  „смислообраз”  належного в  діяльності  й  поведінці  педагога

(зокрема і соціального педагога), що несе в собі досвід раціонального орієнтування в
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професійному  просторі  та  сприяє  функціональній  адаптації  до  істотних

закономірностей життєдіяльності соціально-педагогічного середовища [37, с. 100].

Поділяємо  думку  С. Хлєстової,  що,  по-перше,  „відображення  нормативних

професійних вимог у свідомості фахівця дає йому змогу більш повно та адекватно

сприймати професійну діяльність, орієнтуватися в ній, відпрацьовувати стратегію і

тактику, мету та конкретні плани професійної діяльності”, і, по-друге, „визнання та

прийняття  цих  норм  майбутнім  фахівцем  допомагає  йому  сформувати  належне

ставлення до обраної професії та професійної діяльності у цілому” [254, с. 32].

Деонтологічну  культуру  фахівця  вважаємо  однією  з  найбільш  важливих

складових його професійної культури. Результати проведеного аналізу свідчать, що

проблема  характеристики  змісту  поняття  „професійна  культура”  фахівців

педагогічної  галузі  корелює з  проблематикою професійної  культури педагога,  що

всебічно  досліджувалася  багатьма  науковцями,  зокрема,  А. Барабанщиковим,

В. Гриньовою, Й. Ісаєвим, В. Сластьоніним та ін. При цьому загальноприйнятою у

наукових дослідженнях є позиція щодо визначення  основою професійної культури

педагога загальну культуру особистості, показником якої є: „рівень освіти, характер

світогляду,  ставлення  до  праці,  загальна  вихованість,  коло  інтересів  та  запитів,

норми повсякденної  поведінки” [58], та визнання професійної  культури складовою

культури  загальної.  Проте  слід  вказати  й  на  винятки.  Так,  В. Сластьонін  [211]

фактично  ототожнює  загальну  і  професійну  культуру  педагога,  визначаючи

складовими змісту загальної культури педагога наступні елементи: глибоке знання

науки,  що  викладається,  моральну,  естетичну  культуру,  художній  смак,  культуру

поведінки,  культуру  спілкування  тощо,  без  уточнення  специфіки  вияву  кожного

компоненту в професійній діяльності.

Щодо  визначення  поняття  „професійна  культура  педагога”,  встановлено,  що

здебільшого її тлумачать як „частину загальнолюдської культури, в якій найбільшою

мірою відбиті  духовні  та матеріальні  цінності,  а  також спосіб  творчої  соціально-

педагогічної діяльності людей, необхідний людству для обслуговування історичного

процесу  зміни  поколінь  і  соціалізації  особистості”  (Є. Бондаревська)  [24, с. 26];

„певний ступінь оволодіння фахівцем педагогічним досвідом людства, ступінь його
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досконалості в педагогічні йдіяльності, досягнутий рівень розвитку його особистості

як  педагога”  (А. Барабанщиков,  С. Муцинов)  [11, с. 30];  „спосіб  творчої

самореалізації особистості викладача в різноманітних видах педагогічної діяльності

та  спілкування,  спрямованих  на  освоєння,  передачу  та  створення  педагогічних

цінностей  і  технологій”  (Й. Ісаєв)  [77, с. 34];  „систему  соціальних  якостей  (котрі

характеризують  ставлення  особистості  до  світу  соціальних  цінностей),  яка

безпосередньо забезпечує рівень трудової, професійної діяльності” (В. Правоторов)

[185, с. 30];  „підсумок  якісного  розвитку  знань,  інтересів,  переконань,  норм

діяльності й поведінки, здібностей і соціальних почуттів” (Н. Крилова)  [126, с. 81];

„рівень мистецтва професійної діяльності, що відбиває досягнення наукової думки і

практичного досвіду, який засвоєний фахівцем та повсякденно проявляється ним на

користь  етичного  здоров’я  суспільства,  середовища,  соціального  прогресу”

(Л. Мардахаєв) [148, с. 247]; „певний ступінь оволодіння професією, тобто певними

способами та  прийомами вирішення професійних завдань  на  основі  сформованої

духовної культури особистості” (В. Гриньова) [57; 58].

Слід зазначити, щодо поняття „професія” підтримуємо визначення В. Гриньової

як  „соціально-культурного явища, що має певну структуру, тобто містить предмет,

засоби  та  результат  професійної  діяльності:  цілі,  цінності,  норми,  методи  та

методики, зразки та ідеали зміст яких відображають рівень духовності суб’єкта” [58,

с.12]. При  цьому  вважаємо  очевидним  той  факт,  що  саме  через  професійну

діяльність,  намагаючись  максимально  виявити  свої  здібності,  кожен  спеціаліст

досягає і максимальних для себе результатів. А це, у свою чергу, є можливим лише

за  умови  сформованості  у  фахівця  професійної  культури  як  „найважливішої

духовної якості особистості, що проявляється в здатності знаходити задоволення у

праці” [185, с. 30].

Отже,  незаперечною  є  наявність  взаємозв’язку  культури  та  професійної

діяльності, а також взаємовпливу культури на професійну діяльність і діяльності на

культуру.  Це  підтверджують  і  висновки  Т. Спіріної,  яка,  зокрема,  зазначає,  що

„взаємозв’язок культури та професійної діяльності виявляється не тільки в способі її

24



існування чи здійснення, але й у тому, що саме діяльність виступає передумовою

формування нового виду культури” [226, с. 43-44].

Саме  ускладнення  та  диференціація  видів  професійної  діяльності,  на  думку

В. Беніна,  „стимулюють розвиток і диференціацію видів культури, виділення в ній

нових самостійних елементів і  підсистем” [14, с. 29].  А це уможливлює висновок

щодо правомочності  зокрема такого поняття як  „професійна культура соціального

педагога”.

Аналіз  наукових праць дозоляє  стверджувати,  що „соціальний педагог”  –  це

„спеціаліст із соціального виховання, провідною метою діяльності якого є інтеграція

виховних  зусиль  нації  для  підвищення  соціальності  особистості”  [190, с. 5]. При

цьому  під  „соціальним  вихованням” А. Рижанова  розуміє  „цілеспрямований

розвиток соціальності (соціальних цінностей, соціальних рис, соціальної поведінки)

соціальних  суб’єктів”  [191, с. 43],  підкреслюючи,  що  його  характер  „зумовлений

цінностями та цілями соціуму” [191, с. 44], а соціально-виховний механізм загалом є

„об’єктивною  соціокультурною  реальністю  будь-якої  соціальної  спільноти”

[191, с. 44].

Щодо  визначення  поняття  „професійна  діяльність  соціального  педагога”,

встановлено, що у наукових джерелах воно переважно ототожнюється з поняттям

„соціально-педагогічна  діяльність”,  рідше  –  з  поняттями  „соціально-виховна

діяльність” або  „соціально-виховна робота”.  Вважаємо можливим використання в

певному  контексті  терміну  „соціально-педагогічна  діяльність” (щодо  фахового  її

різновиду)  як  синоніму поняття  „професійна  діяльність  соціального  педагога” та

підтримуємо  позицію  Л. Завацької,  що  „соціально-педагогічна  діяльність  як

суспільне  явище  являє  собою  своєрідну  модель  діяльності,  спрямованої  на

вирішення  завдань  соціального  виховання  та  соціально-педагогічного  захисту”

[81, с. 9].  При  цьому  приєднуємося  до  думки  А. Рижанової,  що  специфікою

професійної діяльності соціально-педагогічного фахівця, є „соціальне виховання у

відкритому соціокультурному просторі та керування соціально-виховними впливами

всіх сфер культури, що трансформується в інформаційну” [191, с. 348].
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Окрім того, професійна діяльність соціального педагога „спрямована на людину

в  середовищі,  націлена  на  вирішення  всієї  сукупності  проблем  у  контексті

«особистість і навколишнє середовище»” [226, с. 50], оскільки  „соціальні педагоги

працюють з людьми від дитячого до літнього віку незалежно від їхнього соціального

стану, походження, релігійних переконань, національності тощо” [226, с. 50].

А це, у свою чергу, зумовлює множинність різновидів і спеціалізацій, у яких

сьогодні представлена професія „соціальний педагог”. Конкретні сфери діяльності, в

яких  може бути  задіяний  соціальний педагог  як  професійний працівник  соціуму,

здебільшого  розрізняють  за  відомчою  належністю:  сфера  освіти  (загальноосвітні

школи різного типу,  школи-інтернати,  дитячі  будинки,  центри дитячої  творчості);

сфера охорони здоров’я (будинки дитини, дитячі санаторії, соціально-реабілітаційні

центри  для  неповнолітніх,  інтернати  для  дітей-інвалідів,  дитячі  лікарні,  дружні

клініки  для  молоді,  анонімні  кабінети);  сфера  соціального  захисту  населення

(центри  соціального  обслуговування  населення,  притулки,  кризові  центри  для

жінок); сфера охорони правопорядку (приймальники-розподільники, спецінтернати,

міліція у справах неповнолітніх, виправні колонії для неповнолітніх); сфера служб

для молоді (клуби за місцем проживання, центри молодої сім’ї, центри соціальних

служб для молоді,  громадські  дитячі  та  молодіжні  об’єднання,  молодіжні  служби

працевлаштування) [20, с. 197-198].

При  цьому  зміст  професійної  діяльності  соціального  педагога  може  бути

конкретизований  через  відповідний  функціонал  фахівців.  Ми  проаналізували

загальні  функції  професійної  діяльності  соціальних  педагогів,  які  виокремлено

науковцями [15;  25;  81;  87;  101;  156;  226] та визначено у Державному галузевому

стандарті освіти зі спеціальності „Соціальна педагогіка” (освітньо-кваліфікаційний

рівень  „бакалавр”).  У  процесі  такого  аналізу,  спираючись  на  наукові  висновки

О. Безпалько,  ми  виходили  з  того,  що  професійні  функції  (від  лат.  „functio”  –

виконання)  –  як  предметно-інструментальна  основа  соціально-педагогічної

діяльності  –  дозволяють представити функціональні  зобов’язання  фахівців „через

певну суму вмінь та навичок, що забезпечують компетентність (від. лат. „competo” –

домагаюся, відповідаю, підхожу) спеціаліста в практичній роботі” [15, с. 318].
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Результати  проведеного  аналізу  уможливили  висновок  про  неоднозначність

підходів науковців до переліку функцій професійної діяльності соціальних педагогів.

Серед  розмаїття  визначених  науковцями різних  за  назвою,  походженням,  сферою

призначення  функцій  на  основі  результатів  контент-аналізу  (від  лат.  „contents” –

зміст,  тобто  „формалізований  кількісний  аналіз  важливості  кожної  з  функцій  у

масиві” [25, с. 65]) нами був складений рейтинг функцій за частотою їх згадування в

науковій  та  навчально-методичній  літературі.  Зокрема,  серед  найбільш  часто

згадуваних  є  такі:  виховна,  прогностична,  діагностична,  попереджувально-

профілактична,  соціально-терапевтична,  організаторська,  комунікативна,

корекційно-реабілітаційна, аналiтико-дослiдницька. Саме їх виокремили як загальні

функції професійної діяльності соціальних педагогів.

З огляду на те, що специфіка професійної діяльності соціальних педагогів може

бути  визначена  через  специфіку  виконуваних  функцій,  вважали  за  необхідне

узагальнити погляди провідних вітчизняних та зарубіжних науковців у соціально-

педагогічній  галузі  щодо  характеристики  змісту  означених  функцій  (результати

цього узагальнення представлені у додатку А).

Отже,  функції  професійної  діяльності  соціального  педагога  є  місткими  та

багатоплановими: як зауважує Л. Міщик, „соціальні педагоги повиннi в однiй особi

поєднувати  функцiї  практичного  психолога,  сiмейного  педагога,  соцiолога,

демографа, медика, юриста, конфліктолога, органiзатора дозвiлля” [156, с. 143-144].

При цьому конкретні  функції соціального педагога якраз і залежать від тієї  „ролі”,

яку  виконує  фахівець  у  процесі  практичної  діяльності.  У  визначеному  контексті

встановлено,  що  соціальним  педагогам  у  професійній  діяльності  доводиться

виступати  i  в  ролi  органiзатора,  i  в  ролi  консультанта,  i  в  ролi  аніматора,  який

стимулює розвиток, самовизначення (а нерiдко і реабілітацію своїх підопічних), i в

ролi посередника між дитиною та сiм’єю, дитиною та державними установами. Крім

того, вони виконують і роль соціального адвоката, захисника інтересів особистості,

„оберігаючи  своїх  вихованців  від  жорстокості,  агресивності,  жорсткого  впливу

дорослих, а нерiдко, як це не сумно, від школи та батьків” [156, с. 144].
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Саме  це  пояснює  встановлений  нами  факт  надзвичайної  широти  діапазону

професiйних  зобов’язань  фахівців  спеціальності  „Соціальна  педагогіка”,  і,  як

наслідок, серйозності та різноманітності вимог, що до них висуваються. 

При  цьому,  на  відміну  від  педагога,  який  працює  у  навчальному  закладі,

провідною для соціального педагога є „не навчаюча і не освітня роль, а виховна,

соціальної  допомоги  і  захисту”  [156, с. 144],  а  його  покликанням як  фахівця  –  є

створення  системи  „соціальної  допомоги  розвитку,  точніше  саморозвитку

особистості, умови найбільшого сприяння, психологічного комфорту” [156, с. 144].

Л. Міщик  наголошує,  що  це  стає  можливим  лише,  якщо,  соціальний  педагог  як

фахівець „не чекає  на  звернення  клієнта”  (мається на увазі  потенційного об’єкта

професійної  діяльності),  а  сам  „в  етично  сприйнятливій  формі  йде  на  контакт  з

сiм’єю чи  особистістю,  робить  соціальний діагноз,  вивчає  психологічні  та  вікові

особливості  людини,  її  здібності,  занурюючись  у  світ  її  інтересів,  коло  її

спілкування, умови її життя, моральний мікроклімат, з метою виявлення позитивних

та  негативних  впливів,  проблем,  до  вирішення  яких  прилучає  соціальних

працiвникiв,  спецiалiстiв  (вчителів,  медиків,  юристів,  працiвникiв  культури  та

спорту тощо)” [156, с. 144].

Таким  чином,  вивчати,  пропагувати,  удосконалювати  професійну  діяльність

майбутніх соціальних педагогів варто лише в контексті культурологічних координат,

тому  що  поза  культурологічним  підходом,  як  слушно  зауважує  Г. Тарасенко,

„суспільна  оцінка  професії  педагога  неминуче  примітивізується  та  набуває

банально-прагматичного звучання, і, як наслідок, професія помітно втрачає звичний

рейтинг, що негативно впливає на професійне самовизначення студентської молоді,

для  якої  педагогічна  праця,  за  Г. Сковородою,  мала  б  стати  «спорідненою»”

[231, с. 27-28].  У той час  як  розвинена професійна  культура фахівця,  як  зазначає

Т. Спіріна,  - це  „гарант виправдання соціальних сподівань,  адже лише завдяки їй

соціальний педагог  може здійснити  той  тип діяльності,  якого потребує від  нього

суспільство” [226, с. 49]. Саме тому професійну культуру соціальних педагогів  „не

можна  спрощувати  до  системи  спеціальних,  вузькопрофесійних  знань,  умінь  і

навичок – це поняття ширше і містить у собі весь духовний потенціал особистості
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соціального педагога, інтелектуальні, емоційні та практично-дійові компоненти його

свідомості” [226, с. 49].

Результати проведеного аналізу  джерельної  бази щодо проблеми професійної

культури соціальних педагогів  [101;  148;  226;  231]  свідчать,  що авторів  об’єднує

прагнення розглядати це явище як сукупність таких особистісних характеристик, а

саме:  гуманістична  спрямованість  особистості,  емоційно-творча  діяльність,

здатність до інноваційної діяльності, висока соціальна відповідальність.

Так,  на  думку  Г. Тарасенко,  професійна  культура  майбутніх  соціальних

педагогів  - це  „гуманістично  спрямована  система  ціннісних  орієнтацій  та

переконань,  що  забезпечують  успішну  аксіологічну  діяльність  фахівця  та

формування  його  світоглядних  позицій”  [231, с. 33];  а  Т. Спіріна  вважає,  що  це

„інтегративна  властивість  особистості  фахівця,  яка  містить  у  собі  сукупність

інтелектуальних,  духовних,  творчих,  педагогічних  здібностей;  стиль  соціально-

педагогічної  діяльності,  що  склався,  сформований  на  основі  загальної  культури,

позитивного досвіду, психолого-педагогічних знань, умінь і навичок при засвоєнні

педагогічних цінностей і створенні технології  в сполученні з творчим підходом у

вирішенні  педагогічних  завдань,  що дозволяють  ефективно й  якісно  здійснювати

педагогічну діяльність, спрямовану на сприяння розвитку дітей, підлітків і молоді в

різних соціумах” [226, с. 71]. Ґрунтуючись на науковій позиції А. Капської [101],  у

структурі професійної культури майбутніх соціальних педагогів Т. Спіріна виділяє

три компоненти: аксіологічний, особистісно-творчий й технологічний [226, с. 38].

Отже, узагальнення підходів до тлумачення професійної культури соціального

педагога  дослідниками  дозволило  визначити  її,  по-перше,  як  інтегративну якість

особистості  педагога-професіонала,  по-друге,  як  умову та  передумову ефективної

соціально-педагогічної діяльності, по-третє, як  узагальнений показник професійної

компетентності майбутніх соціальних педагогів і, по-четверте, як мету професійного

самовдосконалення.  Крім  того,  як  особистісна  характеристика  майбутнього

соціального педагога, професійна культура є способом його професійної діяльності в

єдності цілей, засобів і результату. При цьому основою для формування професійної

культури майбутніх соціальних педагогів  виступають особистісні  якості  та рівень
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загальної культури студента, а умовою її цілеспрямованого розвитку – забезпечення

процесу  професійної  підготовки  майбутніх  соціальних  педагогів  у  вищому

навчальному закладі, спрямованого на формування професійної культури.

У  визначеному  контексті  встановлено,  що  проблеми  формування  культури

особистості, зокрема деонтологічної культури майбутніх фахівців, розглядаються у

працях  Р. Вайноли,  М. Васильєвої,  Д. Деккерта,  Г. Караханової,  К. Кертаєвої,

А. Кудеріної,  С. Хлєстової,  З. Селімової,  Л. Переймибіди  та  інших.  Проблеми

професійної підготовки спеціалістів соціально-педагогічної сфери, зокрема в аспекті

формування  їхніх  професійно-етичних  якостей,  аналізуються  у  дослідженнях

І. Євтуха,  О. Безпалько,  З. Бондаренко,  Р. Вайноли,  Г. Вороніної,  Ю. Галагузової,

О. Дубасенюк,  І. Звєрєвої,  А. Капської,  О. Карпенко,  Л. Коваль,  Г. Лактіонової,

Л. Мардахаєва, Л. Міщик, Ж. Петрочко, О. Пономаренко, В. Поліщук, А. Рижанової,

С. Савченко,  М. Соловей,  Т. Спіріної,  С. Харченко,  С. Хлєбік,  І. Шарової,

П. Шептенко, В. Штифурак та інших.

Результати  проведеного  аналізу  наукових  досліджень  свідчать,  що

„деонтологічна культура фахівця” як спеціальне наукове поняття не є усталеним і

потребує  з’ясування.  Так,  об’єктом  наукових  пошуків  більшості  вітчизняних

(М. Васильєва,  І. Вітенко,  В. Пилипчук,  В. Савіщенко  та  інші)  та  зарубіжних

(К. Кертаєва, А. Кудеріна, М. Пастухова, І. Філатова та інші) вчених, як правило, є

„деонтологічна підготовка” („деонтологічні основи підготовки”) або „деонтологічна

готовність”  спеціалістів  певного  фаху;  проблеми  формування  „деонтологічних

якостей”  (у  низці  праць  визначених  як  „професійно  значущі  якості”)  або

„деонтологічних цінностей”  майбутніх  професіоналів;  проблеми „деонтологічного

виховання” дітей та молоді, або взагалі дослідження основ загальної й професійної

деонтології (окремих її різновидів) як галузі науки та сфери практичної діяльності.

При  цьому  як  цілісна  наукова  проблема  феномен  „деонтологічна  культура”,

зокрема,  „деонтологічна  культура  фахівця”,  досліджується  у  достатньо  невеликій

кількості  праць,  а  саме:  дисертаційних  дослідженнях  вітчизняних  авторів

Л. Переймибіди  „Організаційні  засади  діяльності  педагогічного  колективу  з

розвитку  деонтологічної  культури  учнів  медичного  ліцею”  [175]  та  С. Хлєстової
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„Формування  деонтологічної  культури  студентів  вищих  навчальних  закладів  у

процесі  соціально-виховної  роботи”  [254],  а  також  дисертаційних  дослідженнях

зарубіжних авторів Г. Караханової „Формування деонтологічної культури вчителя у

системі  неперервної  професійної  освіти”  [103]  та  З. Селімової  „Формування

деонтологічної культури студентів педагогічних коледжів у позанавчальній роботі”

[201].  Проведений  аналіз  означених  концепцій  щодо  тлумачення  поняття

„деонтологічна культура фахівця”, узагальнено представлений у додатку Б, дозволив

надати авторське визначення ключового поняття.

Так,  деонтологічну  культуру  фахівця визначаємо  як  інтегроване  цілісне

особистісне  утворення,  що  характеризується  сформованим  у  процесі  оволодіння

професійною діяльністю активним позитивним ціннісно-мотиваційним ставленням

фахівця до вимог професійних зобов’язань та їх суб’єктивацією як особистісного

професійного обов’язку, що виявляється в сукупності набутих професійно значущих

якостей,  наявність  яких забезпечує  належну (відповідну  суспільним очікуванням)

поведінку професіонала певної галузі. При цьому деонтологічна культура фахівця, з

одного  боку,  є  складником  деонтологічної  культури  особистості,  а,  з  іншого,  –

компонентом професійної культури фахівця.

Приєднуємося до думки Л. Переймибіди, що деонтологічна культура фахівця

характеризується  „складністю  й  багатомірністю  та  виступає  як  предмет,  засіб  і

результат  діяльності,  у  процесі  якої  засвоюються  певні  категорії  цінностей”

[175, с. 105],  погоджуючись,  що  одночасно  вона  є  „системою  норм  і  вимог

суспільства  до  всіх  напрямів  професійної  діяльності  фахівця”  [175, с. 105].

Деонтологічна культура фахівця опосередковано зумовлена „реальними суспільними

відносинами, їх мораллю, має об’єктивний зміст та соціальну основу, їй притаманні

специфічні закономірності” [175, с. 105].

Установлено,  що  провідною  соціальною  функцією  деонтологічної  культури

фахівця  є  сприяння  успішному  вирішенню  завдань  професії.  Адже  саме

деонтологічна культура здатна об’єднувати у собі інтереси суспільства в цілому й

окремих професійних груп зокрема, виконуючи роль, так би мовити, „посередника”,

завдяки  якому,  зрештою,  між  ними  й  досягається  певний  компроміс.  При  цьому
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„інтереси  суспільства  виступають у  деонтологічній  культурі  в  формі  професійної

відповідальності  та  деонтологічної  компетентності,  обов’язку  виконання

професійних та суспільних завдань для досягнення певної мети” [254, с. 40].

Поняття  деонтологічна культура соціального педагога визначено як показник

рівня його соціальності, складник професійної культури, як соціально-педагогічний

феномен,  що  представляє  собою  інтегроване  цілісне  особистісне  утворення,  яке

характеризується  усвідомленням  об’єктивно  існуючих  професійних  зобов’язань

щодо поведінки у взаємодії з іншими суб’єктами соціально-педагогічної діяльності.

При цьому деонтологічну культуру соціального педагога є системним утворенням,

котре  об’єднує  в  собі  структурні  компоненти,  що  „володіє  інтегративними

властивостями цілого, яке не може бути зведеним до властивостей окремих частин”

[77, с. 125].

Проведений  аналіз  наукової  літератури  дозволив  стверджувати,  що  вчені,

досліджуючи  різні  види  культури  (професійну,  психологічну,  моральну  тощо),

виділяють  у  їхній  структурі  такі  компоненти:  когнітивний,  ціннісний  (емоційно-

ціннісний,  ціннісно-мотиваційний,  потребово-мотиваційний),  особистісний

(особистісно-творчий,  творчий),  поведінковий  (практично-діяльний,  поведінково-

діяльнісний,  операціонально-діяльнісний,  діяльнісно-креативний,  технологічний).

На  основі  аналізу  наукових  праць  (А. Капської,  Г. Караханової,  О. Пономаренко,

Т. Спіріної,  І. Шарової  [101; 103; 183; 260]),  зокрема  положеннях  концепцій

професійно-етичної  культури  соціального  педагога  О. Пономаренко  [183]  та

І. Шарової  [260],  відповідно  до  яких  професійно-етична  культура  соціального

педагога розуміється як єдність аксіологічного (сукупність педагогічних цінностей),

технологічного (спосіб  соціально-педагогічної  діяльності),  творчого  (прояв

педагогічної творчості соціального педагога) та особистісного (специфічний спосіб

реалізації сутнісних сил людини) компонентів визначено такі структурні елементи

деонтологічної  культури  соціального  педагога: ціннісний,  представлений

сукупністю  професійно-групових  цінностей  та  професійно-значущих  якостей

(милосердя,  гуманність,  толерантність);  когнітивний,  що  містить  систему

деонтологічних  знань;  нормативний  як  сукупність  деонтологічних  норм;
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поведінковий,  котрий  характеризує  її  як  спосіб  реалізації  усвідомлених

деонтологічних норм як  професійно-групових цінностей  у практичній професійній

соціально-педагогічної діяльності.

Так, ціннісний компонент є системоутворюючим ядром деонтологічної культури

соціального  педагога.  Вважаємо,  що  його  основу  складають  професійно-групові

цінності,  під  якими розуміємо „сукупність  ідей,  концепцій,  норм,  що регулюють

професійну діяльність певних груп фахівців”  [1],  що  „носить цілісний характер і

виступає  як  пізнавально-діяльнісна  система,  яка  володіє  стабільністю  та

повторюваністю”  [1].  При цьому, безумовно, професійно-групові цінності повинні

формуватися  на  основі  загальносуспільних  (за  визначенням  К. Абульханової-

Славської)  цінностей –  „ідей, уявлень,  норм і правил, що регламентують виховну

діяльність  і  спілкування  в  межах  усього  суспільства” [1],  і  спільно  виступати

ціннісною  основою  для  формування  індивідуально-особистісних  цінностей  як

„системи  ціннісних  орієнтацій  особистості,  складного  соціально-психологічного

утворення, що відображає її цільову та мотиваційну спрямованість” [1].

Таким  чином,  професійно-групові  цінності  повинні  бути  невід’ємною

складовою  системи  ціннісних  домінант  соціального  педагога,  адже  саме

„асимілюючи  професійно-групові  цінності,  він  будує  свою  систему  цінностей,

елементи  якої  набувають  вигляду  аксіологічних  засад”  [254, с. 69].  Будучи

теоретично осмисленими у межах деонтології як науки, означені цінності набувають

характеру  деонтологічних  категорій.  До  таких  категорій  С. Хлєстова  відносить

„добро”  (як  „одну  з  найвагоміших  категорій  деонтології,  в  якій  виражається

позитивне  морально-етичне  значення  явищ  суспільного  та  морального  життя  у

співвідношенні з суспільством та професійним ідеалом” [254, с. 92]) та „обов’язок”

(як  „сукупність  моральних  та  професійних  зобов’язань  перед  суспільством”

[254, с. 92],  що  „виступає  як  нормативна  категорія,  яка  регламентує  соціальні

обов’язки,  які  повинен  виконувати  індивід  в  силу  суспільної  необхідності”

[254, с. 93]).  Поряд  з  „основними  деонтологічними  категоріями”, С. Хлєстовою

виокремлено  „універсальні” (чесність,  справедливість,  щастя,  допомога іншим) та

„індивідуальні” деонтологічні  категорії  (гідність,  совість,  честь,  альтруїзм)
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[254, с. 91].  При  цьому  універсальні  деонтологічні  категорії  втілюються  у  змісті

основної  деонтологічної  категорії  „добро”,  а  індивідуальні  –  основної

деонтологічної  категорії  „обов’язок”. У  свою  чергу,  разом  категорії  „добро” і

„обов’язок” втілюються у поняття  „деонтологічна культура майбутнього фахівця”.

На  нашу  думку,  підхід  С. Хлєстової  до  визначення  переліку  основних

деонтологічних  категорій  є  дещо  суперечливим.  Зокрема,  недоречним  вбачається

зарахування категорії „добро” до деонтологічних категорій (адже, за І. Коном [215]),

це  основна  категорія  аксіології).  Крім  того,  у  дослідженні  відсутня  спроба

визначення й аналіз такої важливої деонтологічної категорії, як  „відповідальність”

(свідченням  чого  є  відсутність  її  у  наведеній  класифікації  (хоча  у  тексті  роботи

[254, с. 30] серед ключових категорій деонтології вона перераховується)).

Г. Караханова [103] та представниця її наукової школи З. Селімова [201] у своїх

дослідженнях  взагалі  не використовують термін  „категорії  деонтології”.  Об’єктом

уваги Г. Караханової є певні цінності моральної свідомості, на основі привласнення

яких  в  процесі  неперервної  професійної  освіти  формуються  професійно  значущі

якості  вчителя,  як-от: совість,  здатність  особистості  здійснювати  моральний

самоконтроль,  віра  в  учня,  надія,  високий  рівень  педагогічної  любові  до  дітей,

толерантність тощо.  Означені  цінності  утворюють  певні  аксіологічні  блоки  в

структурі  деонтологічної  культури  фахівця.  Наукова  позиція  З. Селімової

концептуально  є  подібною  до  позиції  Г. Караханової,  з  тією  відмінністю,  що

об’єктом уваги автора є  такі  якості  студента  педагогічного  коледжу як:  здатність

виражати  свої  оцінки,  ідеї  на  основі  відомих  педагогічних  цінностей;  здатність

виконувати  педагогічну  діяльність  на  рівні  імпровізації;  здатність  до  відкритого

характеру взаємовідносин з учнями й колегами.

У  праці  Л. Переймибіди  [175]  використовується  термін  „категорії

деонтологічної культури”, до яких (з урахуванням специфіки об’єкту дослідження)

зараховані:  „лікарський  обов’язок”  (як  „професійний  обов’язок  медиків  по

відношенню  до  хворих,  професії  і  суспільства,  що  передбачає  кваліфіковане  і

самовіддане виконання кожним лікарем своїх професійних зобов’язань, заснованих

на  нормах  морально-етичного  і  правового  регулювання  медичної  діяльності”
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[175, с. 43]), „лікарська корпоративність” (як „колегіальна співдружність лікарів при

здійсненні ними професійної діяльності” [175, с. 44]), „лікарська відповідальність”

та  „лікарська  таємниця”.  Останні  дві  категорії  автором  використовуються  без

конкретного  визначення  й  тлумачаться  в  певному  контексті.  Так,  щодо  поняття

„лікарська відповідальність”  зазначено, з посиланням на О. Дробницького [70], що

воно „окреслює межі морального обов’язку” [175, с. 43]. В контексті також (через не

визначену чітко категорію відповідальності) дослідницею розкривається й поняття

„лікарська таємниця”.

Свою наукову позицію щодо визначення та сутності деонтологічних категорій

ґрунтуємо  на  положеннях  концепції  педагогічної  деонтології  М. Васильєвої,

викладеної  у  науковій  праці  „Теоретичні  основи  деонтологічної  підготовки

педагога”  [39],  в  рамках  якої  основними  категоріями  педагогічної  деонтології

визначені  „обов’язок” та  „відповідальність”  педагога.  При  цьому  зазначено,  що

вимоги  обов’язку,  специфіка  яких  зумовлена  „своєрідністю  умов  і  організації

професійної  діяльності,  характером  завдань”  [37, с. 84],  сконцентровані  в  понятті

„професійний  обов’язок  педагога” (як  однієї  з  основних  цінностей  педагогічної

професії), що являє собою „потребу, глибоку переконаність педагога у необхідності

дотримання  певної  лінії  поведінки  в  його  взаєминах  з  учасниками педагогічного

процесу на основі системи вимог, усвідомлення зобов’язань перед своєю професією

та  суспільством”  [37, с. 84].  Підкреслено,  що  виконуючи  свій  професійний

обов’язок,  учитель  усвідомлює  і  реалізує  ті  високі  моральні  зобов’язання,  які

суспільство  покладає  на  представників  даної  професії;  причому  саме  його

усвідомлення „визначає поведінку педагога, вибір ним певних норм моралі, якими

він  керується  у  …  практичній  діяльності”  [37, с. 85]. Адже,  на  відміну  від

професійних зобов’язань, обов’язок „сприймається педагогом не як щось нав’язане

ззовні,  а як внутрішня потреба,  глибока переконаність у необхідності певної лінії

поведінки” [37, с. 85],  і  чим глибше усвідомлені  фахівцем вимоги  обов’язку,  тим

вільніше ним здійснюється вибір дій і вчинків. Специфіка поняття обов’язку полягає

в тому,  що в  його змісті  відображені  „моральні  вимоги … до особистих якостей

педагога”  [37, с. 84].  У  свою  чергу,  „відповідальність  педагога” визначена
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М. Васильєвою як  „стійке особистісне утворення, здатність педагога контролювати

свою поведінку відповідно до прийнятих у суспільстві, колективі, професійній групі

соціальних (моральних і правових) норм, вимог, професійного обов’язку” [37, с. 89];

як „професійна якість особистості вчителя, що виявляється в готовності і здатності

передбачати результати своєї професійної діяльності  і  відповідати за неї як перед

зовнішніми, так і перед внутрішніми (совість) інстанціями” [37, с. 89].

Отже, проведений аналіз деонтологічних категорій, обґрунтованих науковцями,

дозволяє  визначити  основні  категорії  деонтологічної  культури  майбутнього

соціального  педагога:  „обов’язок”,  „відповідальність”,  „зобов’язання”.  І  тоді

структура  основних  категорій  деонтологічної  культури  соціального  педагога  з

позицій деонтології в соціально-педагогічній галузі та процес їхньої трансформації у

належну професійну поведінку фахівця можуть бути представлені у вигляді схеми,

поданої на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Структура

основних категорій деонтологічної культури соціального педагога та їхня

трансформація у належну професійну поведінку

Суспільна потреба в професійній соціально-педагогічній діяльності (СПД)
Вимоги до професійної СПД, втілені у вигляді 

деонтологічних норм –
професійних зобов’язань соціального  педагога

Самопримус

Належна професійна поведінка соціального педагога
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Вважаємо,  що  обов’язок,  зобов’язання  та  відповідальність  –  це  ціннісні

категорії, що тісно взаємопов’язані між собою, утворюють цілісну ціннісну систему

як  сукупність  взаємопов’язаних,  взаємопроникаючих,  взаємодіючих  та

взаємозалежних компонентів. Тільки у єдності, виступаючи як професійно-групові

цінності  певного  фаху,  вони  можуть  забезпечити  ефективність  формування

професійно значущих ціннісних орієнтацій, професійно значущих якостей майбутніх

фахівців і, зрештою, їхньої професійної культури, виконуючи роль змістовного ядра

ціннісного  компоненту  деонтологічної  культури  фахівця,  і,  зокрема,  такого  її

різновиду як деонтологічна культура соціальних педагогів.

Ґрунтуючись  на  концепціях  деонтології  соціальної  роботи  [93;  152 та  ін.],

вважаємо,  що  деонтологію  у  соціально-педагогічній  галузі  можна  визначити  як

систему  професійних,  правових  і  моральних  засад  поведінки,  які  у  вигляді

сукупності  норм,  настанов  і  розпоряджень  складають  зобов’язання  соціального

педагога у професійній сфері, що суб’єктивуються у почуття професійного обов’язку

фахівця,  одночасно  визначаючи  вид  та  міру  відповідальності  за  їх  належне

виконання.  У  зв’язку  з  цим, „професійний  обов’язок  соціального  педагога”

визначаємо як  суспільну  необхідність,  виражену у  системі  вимог до поведінки  й

професійної діяльності спеціаліста. Він є відображенням усвідомленої внутрішньої,

моральної необхідності дотримання суспільно-необхідної лінії поведінки, визначеної

у професійних зобов’язаннях.

Усвідомлення  (як  „вища форма організації психічних процесів, що означає їх

максимально повне та інтегроване включення у вироблення рішення” [34, с. 141])

соціальним педагогом свого професійного обов’язку є віддзеркаленням об’єктивних

зобов’язань в ідеях, переконаннях, почуттях, звичках фахівця, внутрішніх мотивах

його практичної професійної діяльності щодо виконання зобов’язань. Саме свідоме

виконання  свого  обов’язку  є  однією  з  найважливіших  умов  високоефективної

діяльності як самого соціального педагога, так і ефективності процесу соціального

виховання у суспільстві в цілому. При цьому показниками усвідомлення соціальним

педагогом вимог професійного обов’язку,  на нашу думку, є:  високий професійно-

кваліфікаційний рівень як гарант якості професійної діяльності; знання професійних
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зобов’язань; добросовісне і неухильне їх виконання у межах нормативно-правової

бази; висока організованість та свідома дисципліна, звичка до належної поведінки;

наявність  вольових  якостей,  необхідних  для  виконання  свого  професійного

обов’язку; свідома і активна участь у професійній діяльності  з метою досягнення

блага  суспільства,  професійної  групи  та  окремих  індивідів  –  об’єктів  фахової

діяльності;  зацікавленість  у  підвищенні  ефективності  роботи  свого  колективу  та

власної  індивідуальної  роботи;  прагнення  постійно  удосконалюватися  в  професії,

засвоювати нові знання, набувати досвід практичної діяльності.

За певних умов професійний обов’язок стає фактично внутрішнім моральним

обов’язком  соціального  педагога  як  особистості  й  як  представника  професії.

Підтримуємо  позицію  С. Іщука  [93],  що  моральний  обов’язок  (як  глибоко

усвідомлена  необхідність  визначеної  лінії  поведінки,  що  диктується  потребами

досягнення  блага  у  системі  „людина-середовище”)  для  соціального  педагога  є

продовженням професійного обов’язку і атрибутом професії.

Керуючись  у  своїй  поведінці  та  діяльності  професійним  і  моральним

обов’язком, соціальний педагог враховує юридичні та моральні вимоги, встановлені

для нього суспільством, можливу реакцію з боку суспільства та професійної групи

на виконання або невиконання ним свого обов’язку. Погоджуємося з С. Іщуком [93],

що поряд з цим, він діє: по-перше, вільно, оскільки прийнята суспільством система

моральних  нормативів  не  є  універсальною  і  спеціаліст  може  обирати  ті,  які

найбільшою  мірою  відповідають  його  внутрішнім  прагненням  і  уявленням  про

добро і зло; по-друге,  свідомо, оскільки рішення вчинити так або інакше прийняте

ним самостійно в міру усвідомленої, ситуативно обумовленої необхідності, шляхом

вибору  із  значної  кількості  варіантів  можливих  рішень;  по-третє,  добровільно,

оскільки  почуття  обов’язку  стало  його  переконанням  і  домінуючим  мотивом

діяльності фахівця у щоденній практиці.

Отже, професійний обов’язок соціального педагога  виступає як деонтологічна

категорія,  що  регламентує  професійні  зобов’язання,  котрі  повинен  виконувати

індивід з суспільної необхідності. При цьому професійні зобов’язання – це конкретні

правила,  в  узагальненій  формі  закріплені  у  професійних нормах,  що деталізують
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зміст професійного обов’язку певного фахівця та визначають лінію його професійної

поведінки. Професійний обов’язок соціального педагога може бути деталізований у

його  професійних  зобов’язаннях.  Аналіз  нормативно-правової  бази  та  поглядів

науковців  щодо  окресленої  проблематики  дозволив  до  них  віднести  такі:

забезпечення  педагогічного  компоненту  в  соціально-педагогічній  роботі,

забезпечення  педагогічної  доцільності  змісту,  форм і  методів  роботи,  сприяння у

формуванні гуманних відносин у соціумі; вивчення медико-психолого-педагогічних

особливостей  особистості  та  її  мікросередовища;  збір  інформації,  пов’язаної  з

інтересами і потребами індивіда, виявлення проблем-перешкод у соціалізації дітей,

підлітків та їхніх сімей;  організація  соціальної,  оздоровчої,  виховної  діяльності  в

соціумі,  різних  видів  співпраці  дорослих  і  дітей,  сприяння  розвитку  соціальних

ініціатив,  різних  видів  взаємодопомоги;  надання  професійної  допомоги  особам

(об’єктам  професійної  діяльності  соціальних  педагогів)  із  запобігання

правопорушень, їхньої реабілітації, своєчасного виявлення і вирішення конфліктних

ситуацій,  попередження  відхилень  у  поведінці  дітей  і  підлітків;  представлення  і

захист  інтересів  осіб,  їх  сімей  у  взаємовідносинах  з  різними  державними  та

недержавними  установами  та  організаціями,  сприяння  у  підвищенні  соціального

статусу сім’ї, зміцненні її виховно-оздоровчого потенціалу.

З’ясовано, що професійна відповідальність займає центральне місце в структурі

життєвої  позиції  людини,  сформованість  є  свідченням  того,  що  людина  повною

мірою сформована як особистість, якій властиве розуміння обов’язків перед іншими

людьми, суспільством у цілому. Адже праця – основна сфера життєдіяльності людей,

в якій змикаються лінії, що зв’язують всі суспільні відносини, а тому й професійна

відповідальність  є  стрижнем  соціальної  відповідальності  як  системи  суспільних

відносин. Від ступеня її розвиненості залежить рівень відповідальності особистості

в  інших  сферах  суспільних  відносин.  На  основі  професійної  відповідальності

формуються  і  розвиваються  всі  форми  відповідальної  поведінки  людини  в

суспільстві.

Отже,  якщо  відповідальність  – це  відповідність  діяльності  особистості  її

обов’язку,  то  професійна  відповідальність  –  це  відповідність  змісту,  форм  та
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результатів професійної діяльності фахівця вимогам професійного обов’язку. Якщо

професійний  обов’язок  соціального  педагога  полягає  в  тому,  щоб  усвідомити,

застосувати до конкретного становища, в якому він перебуває, і практично здійснити

моральні,  правові  та  професійні  вимоги,  що поєдналися  у  змісті  деонтологічних

норм,  то  питання,  якою мірою це завдання  виконується  або якою мірою людина

винна  у  його  невиконанні,  –  це  питання  про  особисту  відповідальність  фахівця.

Професійна  відповідальність  соціального  педагога  –  це  відповідність  діяльності

спеціаліста  його  професійному  обов’язку,  що  розглядається  з  точки  зору

можливостей людини.

У залежності  від того,  якими є суб’єкти і  об’єкти конкретного професійного

відношення, Г. Медвєдєва [152] та С. Іщук [93], виділяють певні типи професійних

обов’язку  та  відповідальності,  які  можливо  адаптувати  до  фахової  діяльності

соціального  педагога.  Отже,  це  професійні  обов’язок  та  відповідальність

соціального  педагога  перед:  суспільством  і  державою  (щодо  необхідності

урахування  цілей  і  завдань  професії,  її  соціального  змісту,  прийнятої  державою

соціальної  політики  при  виборі  пріоритетів  і  способів  здійснення  фахової

діяльності);  професією  (щодо  ствердження  спеціалістом  професії  як  невід’ємної

галузі  життєдіяльності,  необхідної  для  благополуччя  і  стабільності  суспільства  й

держави;  підвищення  престижу  та  статусу  фахової  діяльності);  колективом

(колегами)  установи,  де  він  здійснює  свою  фахову  діяльність  (щодо  особистої

відповідальності кожного професіонала за ефективність як власної діяльності, так і

діяльності усього колективу; необхідності підпорядкування і узгодженості фахової

поведінки  з  єдиними  для  всього  колективу  цілями;  надання  підтримки,

взаємодопомоги колегам); особою (об’єктом професійної діяльності) та її близькими

(щодо  необхідності  докласти  максимум  зусиль  для  вирішення  проблеми  особи,

сприяючи  найповнішій  самореалізації  особистості);  самим  собою  (щодо

максимальної  реалізації  фахівцем  свого  особистого  внутрішнього  потенціалу;

підтримки професійних честі  та гідності,  прагнення завоювати високий авторитет

шляхом постійного професійного і морального самовдосконалення).
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Підсумовуючи,  зазначимо,  що  професійно-групові  цінності  обов’язку,

зобов’язання  та  відповідальності,  які  утворюють  ядро  ціннісного  компоненту

деонтологічної культури, є об’єктивними, бо „складаються історично в ході розвитку

суспільства та фіксуються у суспільній свідомості у вигляді ідей, концепцій, теорій”,

а  „опанувати  професійно-групові  цінності,  суб’єктивуючи  їх”  [254, с. 69]  мають

студенти у процесі професійної підготовки до майбутньої діяльності.

З’ясовано,  що  під  суб’єктивацією  (походить  від  лат.  „subjectus”  –  суб’єкт  –

дослівно  „той,  хто  лежить  у  низу”)  переважно  розуміють  „процес  привласнення

суб’єктом  загального  способу  дії”  [49, с. 54];  „процес  і  умови,  що  забезпечують

реалізацію  потенційних  здібностей  особистості  впливати  на  реальний  процес

діяльності, учасником якої вона є” [13]. При цьому базовим для нашого дослідження

було визначення поняття „суб’єктивація”,  сформульоване  В. Гутман, – це „процес

переходу-перетворення  студентом  усіх  видів  соціального  досвіду  з  сфери

об’єктивного знання в його особистісну смислову сферу” [62, с. 8].  Щодо процесу

суб’єктивації професійно-групових цінностей, то, за С. Хлєстовою, розуміємо його

як „ступінь реалізації ідеально-ціннісного, трансформації потенційного в актуальне”

[254, с. 69]  і  вважаємо,  що рівень суб’єктивації  професійно-групових цінностей  є

показником  „особистісно-професійної  розвиненості  студента,  його  деонтологічної

культурності”  [254, с. 69].  Так,  суб’єктивація професійно-групових  цінностей

виявляється у ціннісному ставленні до професійної діяльності (показником якого є

розуміння  й  оцінка  цілей  та  завдань  діяльності  фахівця,  усвідомлення  цінності

професійних знань,  задоволеність працею тощо),  і  в діяльності  як характеристиці

особистості, що засвідчує максимальний ступінь розвитку певних властивостей та

якостей  індивідуума. Ефективним  процес  суб’єктивації  професійно-групових

цінностей соціально-педагогічного фаху може бути лише за умови сформованості в

соціального  педагога  сукупності  необхідних  професійно  значущих  якостей

(милосердя,  гуманність,  толерантність)  як  ціннісного  підґрунтя,  сукупності

„цінностей-якостей” (за термінологією В. Гриньовою [58]), як складника ціннісного

компоненту  деонтологічної  культури  соціального  педагога.  Отже,  забезпечення

процесу суб’єктивації професійно-групових цінностей, втілених у змісті основних
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категорій  деонтології  в  соціально-педагогічній  галузі,  є  провідним  завданням  у

формуванні деонтологічної культури соціального педагога. 

Когнітивний компонент деонтологічної культури соціального педагога містить

узагальнені деонтологічні знання, необхідні для здійснення нормативної (належної)

поведінки у різних ситуаціях фахової  діяльності  з  метою ефективного вирішення

професійних завдань: знання про професійно-групові цінності професії; специфіку і

деонтологічний характер професійної соціально-педагогічної діяльності, її функції.

При  цьому  простежується  зв’язок  між  змістом  деонтологічних  категорій,  що

втілюють  цінності  професійних  обов’язку,  зобов’язань  й  відповідальності

соціального  педагога,  та  принципами,  вимогами  й  правилами,  котрим  повинна

відповідати  поведінка  фахівця  в  умовах  професійної  соціально-педагогічної

діяльності,  що,  у  сукупності  утворюють систему деонтологічних норм.  Доводячи

факт  наявності  такого  зв’язку,  зауважимо,  що,  професійно-групові  цінності  (як

основні ідеали певного фаху) здебільшого виходять за межі буденної професійної

діяльності,  набуваючи  (через  таку  „піднесеність”) статусу  елітарних  (від  франц.

„élite”  –  краще,  вибране)  цінностей.  Але  гнучка,  розвинена  культура  (зокрема,  й

деонтологічна),  як  зазначає  О. Радугін,  „завжди  прагне  виробити  механізми

інтеграції  елітарних  цінностей  і  повсякденних  потреб,  знаходячи  шляхи

раціоналізації  цінностей  (від  лат.  „rationalis” –  розумний  („ratio” –  розум),  тобто

прагне  віднайти  адекватне  співвідношення  між  метою  й  засобами  її  досягнення

[23]), уможливлюючи таким чином виживання та відбір тих із них, які забезпечують

людину найефективнішими регулятивами” [132, с. 57]. Адже цінності, які сприйняті

особистістю в  матеріальному й  духовному плані,  є  суб’єктивно значущими,  і,  як

результат,  стають  опорними  установками  для  ухвалення  рішень  і  регуляції

поведінки.

Через  втілення  у  змісті  конкретних  деонтологічних  норм  (як  смислообразу

належного  у  поведінці  соціального  педагога  [37, с. 100])  професійно-групові

цінності,  здобувши нормативний  характер,  стають  набором  зразків,  який  формує

режим регламентованої (від франц.  „règlement” (від  „règle” – правило) – дослівно

„зведення правил”  [23]) поведінки, та, як наслідок,  отримують можливість певної
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апробації  у  масовій  фаховій  діяльності  професіоналів.  Тільки  практичне

використання  деонтологічних  норм  уможливлює  встановлення  їх  значення  та

ефективності. Таким чином, деонтологічна культура соціального педагога поступово

гармонізує різноманіття професійно-групових цінностей, обираючи ті, що є дієвими

регулятивами  професійної  поведінки  соціально-педагогічних  фахівців.  Саме  ці

цінності й повинні бути суб’єктивовані кожним студентом – майбутнім соціальним

педагогом  під  час  професійної  підготовки.  У  свою  чергу,  перевірені  практикою

фахової діяльності деонтологічні норми (принципи, правила, вимоги до поведінки),

що  втілюють  апробовані  професійно-групові  цінності,  у  сукупності  складають

нормативний  компонент  деонтологічної  культури  соціального  педагога.  Отже,

нормативний компонент  деонтологічної  культури  соціального  педагога

представлений  сукупністю  деонтологічних  норм  як  професійних  зобов’язань,  що

висуваються з боку суспільства до представника соціально-педагогічної професії, у

виробленні яких у подальшому прийматиме активну участь.

Слід  відзначити,  що  процес  становлення  професії  „соціальний  педагог”

фактично проходить початковий етап, а, отже, на жаль, у суспільстві ще остаточно

не  сформовані  та  чітко  не  виділені  основні  вимоги  до  соціальних  педагогів  як

фахівців загалом та їхньої  професійної  поведінки зокрема.  Саме виділення таких

вимог, на думку Л. Міщик, „усуне можливість проникнення у цю соціально значиму

фахову  діяльність  випадкових  людей,  які  мають  різного  роду  протипоказання

особистісного,  медичного  або  іншого  характеру”  [156, с. 151].  Поділяємо  думку

Т. Спіріної про те, що складовими цих вимог є „і необхідні знання, уміння, навички,

і  певні  особистісні  якості,  і  норми  ставлення  до  різних  аспектів  професійної

діяльності  соціального педагога” [226, с. 75].  У сукупності  вони втілюють певний

„стандарт”, „еталон” соціального педагога як професіонала.

При  цьому,  якщо  еталоні вимоги  до  знань,  умінь,  навичок,  здібностей,

особистісних якостей, психофізіологічних можливостей соціальних педагогів хоча й

у  неповному  обсязі,  але  все-таки  знайшли  своє  втілення  у  такому  документі  як

професіограма  соціального  педагога (що  містить  „повну  кваліфікаційну

характеристику фахівців з позицій еталонних вимог, які професія висуває до їхніх
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знань,  умінь,  навичок,  здібностей,  психофізіологічних можливостей,  особистісних

якостей”  [226, с. 77]), то вимоги до професійної поведінки в означеному, а також у

інших проаналізованих нормативно-правових джерелах, на основі яких здійснюється

регулювання  професійної  діяльності  соціального  педагога,  містяться  лише  у

загальному вигляді, без необхідної деталізації.

Погоджуємося з М. Васильєвою у тому, що „соціально-економічна та політична

ситуація  в  країні  актуалізує  у  сьогоденні  проблему  розробки  чітких  орієнтирів

професійної поведінки соціальних педагогів” [40, с. 23]. Функцію таких соціальних

орієнтирів,  насамперед,  повинні  виконувати  принципи  (від  лат.  „principium”  –

основа,  початок)  професійної  діяльності  соціального  педагога  як  „вихідні

незаперечні вимоги, що висуваються до його поведінки” [40, с. 23].

Результати  проведеного  аналізу  джерельної  бази  [40; 93; 152]  до  принципів

професійної  діяльності  соціального  педагога  дозволили  віднести  такі:

компетентності  соціального  педагога;  гуманності;  милосердя;  справедливості;

нормативності;  відповідності  повноважень  і  відповідальності;  особистої

відповідальності  за  доручену справу як у правовому, так і  в моральному аспекті;

організованості  та  дисципліни;  довіри  та  свободи  дій;  ініціативи  та  творчого

підходу;  критичного  підходу  до  оцінки  діяльності  та  своїх  можливостей;

підзвітності; контролю та перевірки виконання; конфіденційності.

Зазначимо,  що  наведені  принципи  визначають  генеральну  стратегію,

деонтологічну спрямованість поведінки соціального педагога,  „забезпечуючи його

стійку  гуманістичну  позицію” [37, с. 99].  Окрім  того,  приєднуємося  до  думки

М. Васильєвої, що „суспільство, виділивши у своїй структурі таку професійну групу

як соціальні педагоги, сподівається на те, що її представники будуть виконувати свої

специфічні  професійні  функції,  керуючись визначеними принципами, виробляючи

на  їх  основі  норми  своєї  професійної  поведінки  в  стандартних,  а  особливо  в

нестандартних ситуаціях” [40, с. 25-26].

Ґрунтуючись  на  концептуальних  положеннях  педагогічної  деонтології,

викладених у працях М. Васильєвої [37; 38; 39; 40], вироблені на основі виділених

принципів  норми  професійної  поведінки  соціальних  педагогів  визначаємо  як
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деонтологічні  норми,  що  є  „історично  сформованими  або  встановленими

стандартами професійної поведінки й діяльності” [37, с. 105], які у процесі розвитку

професії втілилися у конкретні правила та вимоги до фахівця соціально-педагогічної

галузі,  його  поведінки,  та  отримали,  внаслідок  загального  визнання,

загальнообов’язковий  характер.  Визначені  деонтологічні  норми  складають

нормативний компонент деонтологічної культури соціального педагога.

Деонтологічні норми є різновидом соціальних норм, що поступово (з розвитком

деонтології як науки) виділився зі складу моральних норм та посів місце на стику

між  нормами  моралі  та  нормами  права.  У  зв’язку  з  цим,  необхідно  визначити

джерела  нормативності  вимог  до  фахової  поведінки  соціальних  педагогів  як

способів  вираження,  оформлення (закріплення)  і  регламентації  їхніх професійних

зобов’язань,  обов’язку  та  відповідальності.  Це  є  необхідним  для  подальшого

з’ясування шляхів досягнення суспільної згоди щодо можливості та меж взаємної

кооперативної професійної поведінки соціально-педагогічних фахівців, без чого, у

свою  чергу,  неможливим  є  тлумачення  змісту  поведінкового  компоненту

деонтологічної культури соціальних педагогів.

Результати  теоретичного  аналізу  наукових  праць  з  проблеми  стандартів

професійної поведінки соціальних педагогів загалом та їхніх джерел, свідчать про

те,  що  вчені,  як  правило,  зосереджують  увагу  або  на  вимогах,  встановлених

мораллю,  або  на  вимогах,  закріплених  у  вигляді  правових  норм.  Одночасно

очевидним  є  факт:  на  сучасному  етапі  розвитку  суспільства  для  ефективного

виконання  фахівцями  своїх  професійних  функцій  недостатнім  виявляється  ані

регулювання  тільки  існуючими  моральними  нормами,  здебільшого

неформалізованими, ані регулювання виключно діючими формалізованими (від лат.

„forma” – вид, образ) правовими нормами.

Неформалізовані моральні норми, виконання яких забезпечується, як правило,

лише силою суспільної думки, на жаль, не можуть бути універсальними та дієвими

регулятивами професійної поведінки соціальних педагогів. Щодо формалізованих і

закріплених у різних нормостворюючих документах (законах, статутах, положеннях,

інструкціях,  правилах  тощо)  правових  норм,  що  регламентують  діяльність
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соціальних  педагогів,  то,  безперечно,  саме  їх  сукупність  і  повинна  втілювати  (і

втілює) певні стандарти професійної поведінки, поширюючи при цьому свою дію на

всіх представників професії, вимагаючи від них підпорядкування і забезпечуючись

примусовими  заходами.  Але,  не  дивлячись  на  незаперечний  авторитет  правових

норм  як  регуляторів  суспільних  відносин  (зокрема  й  професійних),  на  жаль,

констатуємо,  що  загальновизнаною  є  остаточна  несформованість  вітчизняного

правового поля соціально-педагогічної галузі, його недосконалість, неузгодженість

між  собою  нормативно-правових  актів.  А  це,  у  свою чергу,  фактично  позбавляє

більшість  існуючих  та  діючих  правових  норм,  які  регламентують  професійну

поведінку соціальних педагогів, властивості її дієвих та ефективних регуляторів.

Слід  зазначити,  що  першопричиною того,  що  процес  нормотворчості  (щодо

правових  норм  визначений  як  правотворчість)  постійно  ускладнюється  й

відбувається досить повільно, на нашу думку, є належність права на регламентацію

фахової соціально-педагогічної діяльності виключно державі (в особі органів влади),

внаслідок чого нагальні проблеми соціально-педагогічній галузі не мають правового

вираження.

Досвід  багатьох  європейських  країн  переконливо  доводить  ефективність

делегування права вирішувати чимало питань регулювання соціально-педагогічної

практики  фаховим  асоціаціям,  сформована  таким  чином система  формалізованих

деонтологічних  норм  „сприймається  суспільством  і  професійною  групою  як

необхідна  й  цілком  відповідна  даному  етапу  суспільного  розвитку,  інтересам  як

громадян, так і представників професії” [38, с.111]. І хоча прийняті на рівні фахових

асоціацій документи (декларації, рекомендації, принципи, кодекси поведінки тощо)

не мають юридичної сили нормативно-правових актів, а є, як зазначає М. Васильєва,

„заявами про наміри” [38, с. 110], що є легітимними й згодом можуть бути занесені в

правові  акти й отримати статус  норми права.  А до того часу саме  деонтологічні

норми,  утворені  шляхом  формалізації  вимог  до  діяльності  та  поведінки

представників  професії  з  боку  суспільства  й  професійної  групи,  можуть  бути

використані  суспільством  „як  засоби  спрямування,  контролю,  регуляції  й  оцінки

фахівців” [38, с. 111].
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Означені документи надають виключну процесуальну можливість нормативно

організовувати й виражати у вигляді конкретних правил поведінки інноваційні ідеї,

принципи, методи здійснення фахової діяльності, виступаючи таким чином дієвим

інструментом  удосконалення  порядку  її  регулювання.  Їх  прийняття  може

забезпечити оперативне реагування професійної спільноти на виклики сьогодення,

швидке  досягнення  відповідності  професійної  поведінки  фахівців  суспільним

очікуванням. „Стаючи  нормативними,  положення  таких  документів  здобувають

значення  професійних  стандартів,  тобто  поширюються  на  всіх  представників

професії,  вимагають  підпорядкування  і  забезпечуються  засобами  примусу”

[37, с. 65-66],  а  самі  документи  слугують  офіційними  нормативними  джерелами

професійної деонтології, зокрема соціально-педагогічної галузі.

Аналіз наукових праць [20; 37; 93; 136; 151; 175; 286] дозволив установити, що

офіційними  нормативними  джерелами  професійної  деонтології  визначають:  по-

перше, професійні (етичні або деонтологічні) кодекси певних професійних груп, що

затверджені  міжнародними  стандартами;  по-друге,  професійні  (етичні  або

деонтологічні) кодекси певних професійних груп, що прийняті в державі; по-третє,

закони  та  підзаконні  нормативно-правові  акти  державної  влади,  що  містять

нормативні розпорядження деонтологічного змісту.

Так,  у  „професійному  кодексі”,  як  „явно  або  неявно  формалізованій  системі

нормативних  розпоряджень,  які  базуються  на  морально-етичній  аксіоматиці”

[37, с. 71-72],  „відбито  специфіку  трудової  діяльності,  способи  досягнення

професійних  цілей,  етичні  межі  функціональної  спеціалізації  і  регламентації

поведінки” [37, с. 73].  Норми,  закріплені  в професійних кодексах,  виробляються з

урахуванням інтересів конкретних професійних груп й уявлень членів суспільства

про  належне,  тобто  припустиме,  можливе,  бажане  або  ж  неприпустиме  й

неприйнятне в професійній поведінці фахівців.

Загальновизнаною у науковій  спільноті  є  думка про  те,  що саме  професійні

кодекси є одним з найвищих досягнень професійно-трудових традицій, своєрідним

„підручником” культури поведінки, професійної честі та гідності. Їхній зміст складає

система  стандартів  поведінки  працівників,  розрахована,  на  забезпечення
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максимальних  виробничих  можливостей  людини,  на  виховання  у  професіонала

усвідомлення приналежності до визначеної спільноти людей.

Важливою особливістю професійних кодексів є відображення в них значущості

особливих  проявів  особистості,  її  індивідуальності.  Тобто,  у  кодексі  знаходить

висвітлення не тільки розпорядження професіоналу, що робити, але й орієнтація на

те, яким бути. При чому вони містять „не просто вказівку на необхідність говорити

правду, бути щирим і тим самим свідчити про власну кваліфікацію: від професіонала

очікується,  що  щирість  і  правдивість  є  потребою  його  особистості,  що  це  є

значущим  для  нього  самого  незалежно  від  його  професійної  приналежності”

[37, с. 74]. Засвоєння змісту деонтологічних норм професійного кодексу є  „умовою

соціалізації  професіонала,  а  також  формування  відповідних  якостей,  що  мають

професійну  значущість  для  представників  соціально-педагогічного  фаху”

[38, с. 111],  і,  зрештою,  формування  нормативного  компоненту  деонтологічної

культури соціальних педагогів.

Отже,  ураховуючи  виключне  значення  професійних  кодексів  у  процесах

професійної ідентифікації та самореалізації фахівця, погоджуємося з твердженням

М. Васильєвої  про  те,  що  „для  фахівців  соціально-педагогічної  сфери  сьогодні

актуальною є  необхідність  наукового  обґрунтування  та  спеціального  розроблення

системи регламентованих,  стандартизованих норм, які,  будучи формалізованими в

професійних  кодексах,  виконуватимуть  роль  певних  вимог  до  діяльності  та

поведінки  представників  професії  з  боку  суспільства  та  професійної  групи”

[38, с. 111].

Попередній варіант такого кодексу, який має назву Етичний кодекс спеціалістів

із соціальної роботи (соціальних працівників і соціальних педагогів) України [163],

запропоновано  групою  фахівців  під  керівництвом  І. Звєрєвої.  Як  зазначає

І. Богданова,  цей  документ  визначає  „шляхи  розв’язання  моральних  проблем  та

стимулює прийняття найбільш адекватних професійних рішень з етичних питань”

[20, с. 203].  Проте,  сучасний  період  розвитку  соціально-педагогічної  діяльності

вимагає розробки та впровадження удосконаленого варіанту професійного кодексу,

причому,  саме  професійного  кодексу  соціальних  педагогів.  Фокусування  на
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специфічних  особливостях  фахової  діяльності  уможливить  визначення  найбільш

повного переліку професійних зобов’язань соціальних педагогів, що відповідатиме

актуальним  уявленням  про  функціонал  цих  фахівців  та  вимоги,  яким  повинна

відповідати їхня професійна поведінка. У свою чергу, закріплення у формалізованих

деонтологічних нормах професійного кодексу переліку професійних зобов’язань (як

міри обов’язку) дозволить чітко окреслити межі професійного обов’язку, а, отже, й

відповідальності соціальних педагогів. І, зрештою, усвідомлення кожним фахівцем

вимог  професійного  обов’язку  є  дієвим  механізмом  забезпечення  раціональної

кооперативної  поведінки  у  суспільстві  всієї  фахової  соціально-педагогічної

спільноти.

У  цьому  контексті  виключне  значення  має  теза  про  те,  що  обов’язковість

дотримання  принципів  та  виконання  деонтологічних  норм  повинна  мати  не

умовний, а категоричний характер: соціальний педагог має виконувати їх незалежно

від будь-яких сторонніх міркувань.

Поведінковий компонент деонтологічної культури соціального педагога містить

у собі  сукупність  прийомів і  засобів здійснення належної  професійної  поведінки,

володіння  якими  свідчить  про  наявність  системи  знань  про  базові  професійно-

групові  цінності,  деонтологічні  принципи  та  норми,  їхнє  усвідомлення  й  уміння

реалізовувати  у  професійній  соціально-педагогічній  практиці.  Цей  компонент

характеризується вмінням орієнтуватись на усвідомлені базові професійні цінності,

деонтологічні принципи та норми при виборі типу професійної поведінки, прийомів

і  засобів  розв’язання  професійних  завдань;  умінням  критично  оцінювати

відповідність  власної  професійної  поведінки  змісту  нормативних  вимог;  умінням

корегувати власну професійну поведінку у разі виявлення її ненормативності. Окрім

того,  важливим  показником  сформованості  поведінкового  компоненту

деонтологічної культури фахівця є „уміння залучати інших осіб до діяльності,  що

відповідає деонтологічним нормам” [254, с. 160].

Основу  поведінкового  компоненту  деонтологічної  культури  соціального

педагога складають здатність і готовність фахівця до усвідомленого вибору певної

лінії  професійної  поведінки  –  належної  –  та  її  практичного  здійснення,  а  також
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досвід  такої  поведінки.  При  цьому  під  „професійною  поведінкою  соціального

педагога” розуміємо систему вчинків соціального педагога в різних ситуаціях його

практичної  професійної  діяльності;  а  під  „належною  професійною  поведінкою

соціального  педагога” –  таку  систему  вчинків  фахівця  в  різних  ситуаціях  його

практичної  професійної  діяльності,  яка  свідомо  здійснюється  у  відповідності  до

приписів деонтологічних норм соціально-педагогічній галузі.

Не дивлячись на розбіжності у наукових поглядах щодо конкретних складових

вчинку,  думки вчених тотожні  у  головному:  моральний аспект  будь-якого  вчинку

виражається  у  системі  мотивів,  наслідків  та  оцінок.  А,  отже,  погоджуємося  з

В. Лозовим, що вчинок є  „цілісним явищем, що містить у собі нерозривну єдність

суб’єктивного  (мотив)  та  об’єктивного  (результат),  а  також зовнішні  умови  його

здійснення” [142, с. 79],  внаслідок  чого  він  може  визначатись  як  „об’єктивно-

реалізований мотив або суб’єктивно-мотивований результат” [142, с. 79].

Слід підкреслити, що єдність мотиву і наслідків досягається,  закріплюється і

виявляється  не  в  одиночному  поведінковому  акті,  а  у  цілій  серії  вчинків,  що

складають певну систему, яку визначають як лінія поведінки. Остання, за В. Лозовим

„складається з окремих вчинків, які характеризуються наявністю мотивів та мети,

заради яких вони здійснюються” [142, с. 78]. При цьому, як зазначає М. Васильєва,

„окремий вчинок і лінія поведінки не є тільки складовою і сумою” [37, с. 138]. Адже,

з  одного  боку,  лінія  поведінки,  складаючись  та  випливаючи  з  окремих  вчинків,

одночасно є й „чинником, що визначає їхній вибір” [37, с. 138], а, з іншого, – саме

вчинок, за В. Бакштановським, „верифікує всю лінію поведінки, сприяє її прийняттю

чи відхиленню” [10, с. 252].

Узагальнення  компонентно-структурного  дослідження  проблеми  професійної

поведінки  педагога  загалом  та  соціального  педагога  зокрема  (М. Васильєвої,

Г. Караханової,  К. Левітана,  Г. Медведєвої,  З. Селімової  [39; 103; 136; 151; 201]  та

інших)  дозволяє  стверджувати,  що  належна  професійна  поведінка  соціального

педагога включає нормативний та особистісний компоненти, які, за М. Васильєвою,

„взаємодіють  один  з  одним  і  реалізуються  в  діяльності” [37, с. 125].  При  цьому

нормативний  компонент  належної  професійної  поведінки  соціального  педагога
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складають  знання  деонтологічних  норм  і  уміння  ними  користуватися  в  процесі

діяльності.  Відображення  нормативних  вимог,  усвідомлених  деонтологічних

принципів  і  норм  (що  є  „умовою,  продуктом  і  засобом  пізнання” [37, с. 119])

дозволяє  соціальному  педагогу,  „повніше  й  адекватніше  сприймати  соціально-

педагогічну дійсність,  вільно в ній орієнтуватися,  виробляти потрібну стратегію і

тактику, плани і цілі професійної діяльності, свідомо регулювати свою поведінку”

[37, с. 119], поступово формуючи ставлення до себе як до професіонала.

Отже,  у  структурі  належної  професійної  поведінки  соціального  педагога

нормативний компонент є тісно пов’язаним з особистісним, що складають внутрішні

сили  особистості  соціального  педагога,  які  (на  основі  усвідомленого  вибору)

спонукають його до належної професійної поведінки.

Належна  професійна  поведінка  має  місце  лише  тоді,  коли  особистість,

„зіставивши власні суб’єктивні потреби з об’єктивною необхідністю, робить вибір

на користь  останньої  і  реалізує  свою активність  для виконання обов’язку” [151].

Належна (деонтологічна) регуляція професійної поведінки обов’язково передбачає

перебування людини „в стані свідомого  вибору між різними варіантами поведінки,

вчинків, дій” [151], який (свідомий вибір належної регуляції професійної поведінки)

є  добровільним. При  цьому  передумовою  формування  належної  професійної

поведінки є наявність у фахівця усвідомленого почуття професійного обов’язку, а

механізмом її реалізації є самопримус.

Завдяки свідомості  („як властивій тільки людині вищий формі узагальненого

відображення об’єктивних стійких властивостей і закономірностей навколишнього

світу” [88, с. 12])  у  індивіда  формується  внутрішня  модель  зовнішнього  світу  і

виникає пізнання, що є основою подальшого перетворення навколишньої дійсності.

Останнє  передбачає  „попередню  уявну  побудову  дій  та  передбачення  їхніх

результатів” [88, с. 12], за рахунок чого власне забезпечується розумне регулювання

поведінки й діяльності людини.

„Моральна  свідомість”  як  „своєрідний  сплав  почуттів,  уявлень,  переконань,

норм,  принципів” [142, с. 81],  „відображення життєво-практичного  та  історичного

досвіду людей” [142, с. 81], що орієнтує, оцінює та регулює поведінку особистості,
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забезпечує  вироблення  духовних  цінностей,  що  складають  „ідеальну  модель

належної поведінки” [142, с. 81].

З позиції регуляції поведінки, моральна свідомість функціонує на двох рівнях:

на раціонально-теоретичному рівні (що виражається у  „системі знань про норми,

принципи, категорії, ідеали, оціночні судження, поняття тощо”[142, с. 119]), що дає

уявлення про те, якою має бути дійсність відповідно до потреб суб’єкта взагалі та

уявлення  про  моральні  цінності  зокрема;  на  емоційно-почуттєвому

(„повсякденному”)  рівні,  складовими  якого  є  моральні  почуття,  настрої,  зразки,

погляди,  заборони тощо. Якщо моральна свідомість на раціонально-теоретичному

рівні визначає „життєдіяльність людини в загальних рисах, вказуючи лише основний

напрям  її  поведінки” [142, с. 119] (людина  має  волю  у  виборі  власної  лінії

поведінки),  то  повсякденна  моральна  свідомість,  навпаки,  „деталізує  поведінку

людей,  визначає  конкретні  вчинки в  залежності  від  цілком конкретних обставин,

представляючи конкретний тип поведінки” [142, с. 119] (можливість людини щодо

вибору лінії поведінки дуже обмежена).

Емоційно-почуттєвий  і  раціонально-теоретичний  рівні  індивідуальної

моральної  свідомості  є  основою  моральних  переконань,  під  якими  розуміємо

„глибоко  укорінені  в  свідомості  людини  моральні  уявлення  (норми,  принципи,

ідеали),  які  вона  вважає  обов’язковим  для  наслідування;  раціональну  основу

моральної діяльності особистості, що дозволяє здійснювати той або інший вчинок

свідомо,  з  розумінням необхідності  й  доцільності  певної  поведінки” [215, с. 350].

Отже,  погоджуємося  з  думкою  М. Васильєвої  про  те,  що теоретична  моральна

свідомість формує моральний бік світогляду особистості, визначає зміст моральних

цінностей,  а  повсякденна –  показує,  по-перше,  наскільки  ці  цінності  „стали

переконаннями особистості,  що стимулюють її  поведінку”,  і,  по-друге,  „як ті  або

інші погляди, ідеї, принципи виявляються у вчинках людей …” [37, с. 16].

При цьому, як зазначалося вище, обов’язковою умовою формування поведінки

загалом  та  належної  професійної  поведінки  фахівця  зокрема  є  свідомий  вибір

особистості.
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Приєднуємося до думки В. Бакштановського про те, що саме моральний вибір

(як  „акт моральної  діяльності,  який полягає  в тому, що людина,  виявляючи свою

автономію,  самовизначається  стосовно  системи  цінностей  (ідеалу,  принципів)  і

способів  їх  реалізації  в  лінії  поведінки  або  окремих  вчинках” [37, с. 137])  є

„первинною  клітинкою  і  універсальною  структурою  цілеспрямованої  поведінки”

[10, с. 7]. Проте моральний вибір не можна зводити тільки до вибору вчинку. Адже,

за Г. Курган, як різновиди морального вибору (що мають різне значення) вирізняють:

по-перше,  вибір  цінностей  (як  „вибір,  що  визначає  моральну  орієнтацію

особистості,  тобто  спрямованість  її  вчинків” [133, с. 155]),  а  вже,  по-друге,  вибір

безпосередньо  вчинків  (як  „вибір  форм  поведінки,  що  реалізує  вже  прийняті

людиною  моральні  цінності” [133, с. 155]).  При  цьому,  саме  вибір  системи

цінностей,  наділення  їх  особистісним  смислом,  прийняття  їх  як  ціннісних

орієнтацій, і, зрештою, їхня суб’єктивація, безпосередньо визначає вибір вчинків і

вибір певної лінії поведінки, яка з цих окремих вчинків складається.

Вибір –  „це, як правило, не одномоментний акт, а розгорнутий у часі процес”

[37, с. 142],  що  має  доволі  складну  структуру,  з’ясування  якої,  на  нашу думку,  є

необхідним у ході дослідження проблематики деонтологічної культури соціального

педагога,  зокрема  можливості  та  особливостей  її  формування  у  студентів  –

майбутніх соціальних педагогів.

Акт морального вибору складають такі компоненти (як його послідовні фази):

потреби (як основа і джерело активності особистості); спонукання (як передумова

реалізації  потреб,  як  „руховий  імпульс,  емоційно-вольове  устремління,  що

спрямовує  дію  людини” [215, с. 252]);  ціннісні  орієнтації  (як  обов’язковий

компонент  моральної  свідомості  і  поведінки,  завдяки  якому  конкретизуються

принципи  та  норми,  перетворюючись  на  систему  поглядів  та  переконань

особистості); норми, що існують у даному суспільстві та безпосередньо впливають

на моральний вибір  особистості,  виступаючи елементами моральних відносин та

формою моральної  свідомості;  моральне  рішення  (коли  із  багатьох  можливостей

прояву активності обирається одна); вчинок, у якому реалізується моральне рішення;

оцінка (як „схвалення чи осуд моральною свідомістю вчинку, при якій вона визначає
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відповідність  чи  невідповідність  вчинку  моральним  вимогам” [215, с. 240])  та

самооцінка (як  „моральна оцінка власних вчинків, моральних якостей, переконань,

мотивів,  як  прояв  моральної  самосвідомості” [215, с. 294]).  Вважаємо  доцільним

визначену  структуру  акту  морального  вибору  доповнити  такими  компонентами:

мотиви  та  цілі,  засоби  здійснення  вчинку  і  ступінь  вольової  напруги  суб’єкта;

об’єктивна результативність  (цінність вчинку),  а  також зміни ситуації  вибору,  що

стали наслідком реалізації вчинку; санкції (заохочення або покарання) [158, с. 110].

У  структурі  вибору  однією  з  найважливіших  ланок  є  моральне  рішення

(здійснюване в ситуації вибору), яке являє собою „раціональну процедуру моральної

свідомості, шляхом якої здійснюється вибір альтернативи, вчинку в ім’я визначених

моральних цілей” [10, с. 252]. При цьому вибір альтернативи, вчинку залежить від

„здатності суб’єкта вибору свідомо прийняти визначену моральну цінність і знайти

оптимальні шляхи її реалізації в дійсності” [37, с. 138].

У  свою  чергу,  за  О. Скрипченко,  „свідоме  сприйняття  особистістю  певних

соціальних норм” (як ціннісних домінант)  „має здійснюватися на основі вольового

спонукання” [208].

Процес свідомого сприйняття суб’єктом моральної вимоги, за О. Скрипченко,

поділяється  на  два  етапи:  „на  першому  –  відбувається  оволодіння  зовнішньою

ситуацією  (результатом  чого  є  формування  у  суб’єкта  емоційного  переживання

поставленої вимоги); на другому – в результаті внутрішньої (рефлексивно-вольової)

діяльності виникає довільне позитивне ставлення до вимоги та готовність втілення її

в  реальну  поведінку” [208].  Підтримуємо  позицію  про  те,  що  „шляхом

багаторазового повторення вчинку довільний механізм спонукання перетворюється в

постдовільний, набуваючи ознак, які відповідають бажанню” [208]. При цьому сам

вчинок  набуває  вигляду  звички.  Між  моментом  вольового  рішення  і  моментом

утворення  звички  відбувається  довготривала  робота  щодо  переходу  від  волі,  як

первинного мотиваційного фактору, до невольового за психологічною структурою

мотиву вчинку.

Отже,  механізмом  залучення  моральної  свідомості  особистості  фахівця,

зокрема  соціального  педагога,  безпосередньо  до  процесу  вибору  вчинків,  що
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складатимуть лінію належної професійної поведінки; механізмом його орієнтації на

досягнення соціально й індивідуально значущих результатів є усвідомлення почуття

професійного  обов’язку,  адже  саме  „на  основі  почуття  професійного  обов’язку

формується  належна  поведінка  фахівця”  [151]. При  цьому,  за  Г. Медведєвою,

обов’язок, що постає як „форма регуляції поведінки фахівця з боку суспільства або

групи”,  „форма моральної  оцінки його поведінки й діяльності” та  „відображення

специфічного механізму взаємодії людей як членів певної спільноти” [151], по суті, є

одним із механізмів соціалізації взагалі та професійної зокрема.

Усвідомлення  соціальним  педагогом  свого  професійного  обов’язку  (як

деонтологічно значущої професійно-групової цінності) детермінує його поведінку в

повсякденній професійній практиці та, через свою специфіку, сприяє підвищенню

ефективності й якості діяльності.

При  цьому  у  контексті  формування  належної  (нормативної)  поведінки

соціального педагога, недостатнім є покладатися лише на його розумність і здатність

до  самостійного  морального  вибору  між  добром  і  злом.  Зміст  професійних

зобов’язань  та  обов’язку  („ідеального  уявлення,  котре  формується  як  об’єктивне

раціональне” [151]), нажаль, не завжди може співпадати з установками особистості,

а,  іноді,  навіть є протилежним її  ситуативним потребам та інтересам, емоціям та

почуттям.

Належна професійна поведінка покликана гарантувати виконання зовнішніх по

відношенню  до  особистості  вимог  незалежно  від  того,  схвалені  ці  вимоги

індивідуальною свідомістю особистості або ні, співпадають вони з її ситуативними

інтересами  або  ні.  При  чому,  як  зазначає  Г. Медведєва,  „чим  більшу  соціальну

значущість можуть мати поведінка, діяльність та результати діяльності людини, тим

більш  надійною  повинна  бути  гарантія  їхньої  нормативності” [151].  Отже,  чим

більш значущий  вплив  здійснює  професійна  діяльність  фахівця  на  благополуччя

суспільства  й  долі  людей  (а  саме  такою  є  професійна  соціально-педагогічна

діяльність),  тим  необхіднішою  стає  саме  деонтологічна  (належна)  регуляція

поведінки професіонала як гарантія її нормативності.
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Враховуючи  це,  обов’язковою  умовою  формування  належної  професійної

поведінки є свідомий та добровільний вибір фахівця, але, з іншого, – цей свідомий

вибір досягається („гарантується”) шляхом використання системи імперативів,  що

певною  мірою  „змушують” особистість  вчинити  належним  чином  (у  разі

різноспрямованості індивідуальних та суспільних інтересів в конкретній ситуації),

завдяки чому  „випадковий вчинок стає необхідним” [151].  При цьому особливістю

саме деонтологічної (належної) регуляції поведінки є те, що „змусити” себе фахівець

повинен сам.

Належна  (деонтологічна)  регуляція  поведінки  передбачає  свідомий  вибір

фахівця між різними варіантами дій, вчинків. При цьому у виборі між бажаною та

належною поведінкою фіксується, за Г. Медведєвою, „роздвоєність свідомості на „Я

хочу” і „Я повинен”, і, по суті, акт вибору є  „перетворенням  вимоги моралі, що в

рівній  мірі  відноситься  до  всіх  людей,  в  особисте  завдання  конкретної  особи,  її

інтеріоризацію”  [151]  При цьому  інтеріоризація  змісту  професійного  обов’язку  в

процесі  осмислення  є  передумовою  його  суб’єктивації  фахівцем  як  ціннісної

домінанти, формування на цій основі нормативних регулятивів. Отже, професійний

обов’язок поступово стає автономним від суспільної думки і, починаючи виконувати

функцію  „найважливішого  мотиватора” [151],  стає  формою  регуляції  поведінки.

Одночасно  він  постає  як  внутрішнє  переживання  соціальним  педагогом

самопримусу  щодо  необхідності  здійснення  практичної  професійної  діяльності

відповідно  до  вимог  деонтологічних  норм.  Саме  це  внутрішнє  переживання

самопримусу,  зрештою,  і  є  тим  дієвим  механізмом,  що  забезпечує  здійснення

належної регуляції професійної поведінки соціального педагога.

Самопримус (як механізм реалізації належної поведінки) не означає, що вибір

поведінки  та  практичне  її  здійснення  обов’язково  супроводжуються  виключно

негативними емоціями та почуттями особистості. Адже імперативність обов’язку, на

думку  Г. Медведєвої,  означає  „не  повне  обмеження  індивіда,  а  лише  втримання

(„придушення”)  його  суб’єктивного  бажання,  що  не  співпадає  з  суспільними

інтересами”  [151].  Виконуючи свій  обов’язок (зокрема професійний),  особистість

затверджує  його  пріоритетність  по  відношенню  до  особистих  бажань,  відчуттів,
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емоцій, зрештою, визнаючи перевагу саме суспільних інтересів. А таке ставлення до

колективу,  суспільства,  людства  є  свідченням  найповнішої  реалізації  та  розвитку

індивіда  як  суспільної  істоти,  тобто  свідченням  найвищого  рівня  розвитку

соціальності  особистості,  котра,  за  Н. Максимовською, складається „ із  засвоєння

соціальних цінностей, що впливають на формування соціальних якостей особистості

та її соціальну поведінку” [145, с. 81].

Отже, свідченням сформованості деонтологічної культури соціального педагога,

зокрема  її  поведінкового  компоненту,  є  притаманна  фахівцю  активна  життєва

позиція  з  самовдосконалення  та  засвоєння  позитивної  системи  деонтологічно

значущих базових професійних цінностей, що закономірно виявляється у належній

професійній  поведінці.  При  цьому  належна  професійна  поведінка  соціального

педагога підтверджує стійкість зазначеної системи цінностей в соціумі, „обстоює та

розповсюджує  її  в  доступному  середовищі”  [151] і  засвідчує  „високий  рівень

розвитку  соціальності”  [145, с. 81]  фахівця.  У  свою  чергу,  високо  розвинена

соціальність  особистості  соціального  педагога  (як  результат  його  соціального

виховання)  робить  виконання  ним  професійного  обов’язку  „не  тяжким  тягарем”

[151], а усвідомленою потребою. Кожний  фахівець у процесі свого соціального та

професійного розвитку поступово вчиться, з одного боку, поєднувати в конкретній

ситуації професійні й особистісні інтереси, усувати можливі суперечності між ними,

а, з іншого, – отримувати задоволення як від усвідомлення виконаного обов’язку, так

і  від подолання самого себе,  своєї  слабкості,  недосконалості  тощо. Таким чином,

належна поведінка стає стереотипною, звичною, і, зрештою, вже не сприймається як

спосіб самообмеження.

Здатність і готовність фахівця до усвідомленого вибору належної професійної

поведінки  та  її  практичного  здійснення  (як  основи  поведінкового  компоненту

деонтологічної культури соціального педагога), зрештою, визначається наявністю та

мірою виразності  певних професійно значущих особистісних якостей соціального

педагога.  Адже  кожна  особистісна  якість  являє  собою  „реалізоване  в  діяльності

відношення особистості, що виражається в динамічних особливостях її діяльності,

стилістиці поведінки індивіда” [167, с.180 ].
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Вважаємо,  що змістовному наповненню деонтологічної  культури соціального

педагога  (як  складника  та  одночасно  показника  соціальності)  відповідають  такі

професійно  значущі  особистісні  якості  соціального  педагога,  як:  соціальна

активність  у  питанні  професійного  самовдосконалення,  чесність  у  своїх

переконаннях щодо професійного обов’язку, сумлінність та дисциплінованість щодо

виконання  професійних  зобов’язань,  відповідальність  щодо  засвоєння  цінностей

обраної професії, відповідності професійної поведінки та її наслідків нормативним

вимогам. Визначені якості характеризують високий рівень деонтологічної культури

соціального педагога.

Отже, структурні  компоненти  деонтологічної  культури  –  ціннісний,

когнітивний,  нормативний,  поведінковий  –  слід  розглядати  як  умовно  визначені

послідовні рівні оволодіння певним аспектом деонтологічної культури соціального

педагога.  При  цьому  основою  деонтологічної  культури  виступає  моральне

особистісно ціннісне підґрунтя як сформованість сукупності необхідних професійно

значущих якостей  (милосердя,  гуманність,  толерантність)  та базових професійно-

групових  цінностей.  Зауважимо,  що  у  структурі  деонтологічної  культури

соціального  педагога  більш  взаємопов’язаними  є  ціннісний,  нормативний  та

поведінковий  компоненти,  на  той  час  як  когнітивний  є  більш  незалежним.  Це

свідчить про те, що засвоєння та розуміння деонтологічних норм ще не забезпечує

їхній  закономірний  вияв  у  поведінці  без  формування  ціннісних  домінант  та

нормативних регулятивів.

Отже,  проведений  аналіз  наукової  літератури  щодо  обґрунтування

деонтологічної  культури соціального педагога як соціально-педагогічної  проблеми

дозволив  узагальнити:  деонтологічна  культура  соціального  педагога  (у  єдності

ціннісного, когнітивного, нормативного та поведінкового компонентів) залежить від

соціалізації та соціального виховання фахівця, зокрема від усвідомлення соціальним

педагогом своєї  соціальної  ролі  як  „відповідального завдання,  що не  протистоїть

власному  розвитку”  [145, с. 82];  деонтологічна  культура  соціального  педагога  є

складовою та  показником  рівня  соціальності  соціального  педагога  (як  результату

його  соціального  виховання);  деонтологічна  культура  соціального  педагога  є
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інтегрована  особистісна  якість  фахівця,  що  виявляється  в  „потребі

самовдосконалення й самовираження в умовах подальшої професійної діяльності та

є  мірою  оволодіння  фахом”  [254, с. 77];  по-четверте,  деонтологічна  культура

соціального  педагога  виступає  як  „умова  й  передумова  ефективної  професійної

діяльності,  як  узагальнений  показник  професійної  компетентності  (насамперед,

деонтологічної) фахівця та як мета систематичного морального самовдосконалення”

[103, с.15];  по-п’яте,  деонтологічні  норми  (сукупність  яких  складає  нормативний

компонент деонтологічної культури) є механізмами мотивації, орієнтації, регуляції

та контролю професійної поведінки соціальних педагогів з боку суспільства взагалі

та фахової спільноти зокрема; їхнє усвідомлення  є обов’язковою умовою, з одного

боку,  становлення  й  розвитку  кожного  соціального  педагога  як  професіонала,  з

іншого,  сталого  розвитку  та  ефективної  кооперативної  діяльності  в  соціумі

соціальних педагогів як фахової спільноти.

У  зв’язку  з  цим формування  деонтологічної  культури  соціального  педагога

доцільно  розглядати  як  один  із  напрямів  соціального  виховання,  а  рівень  її

сформованості (що є показником рівня соціальності соціального педагога) як один із

основних результатів його професійної підготовки.

Необхідним  є  з’ясування  специфіки  деонтологічної  культури  соціального

педагога.  Результати  проведеного  аналізу  наукових  джерел  дозволили  зробити

висновок  про можливість  визначення  специфіки деонтологічної  культури фахівця

через  специфічність  завдань,  функцій  та  особливості  організації  діяльності

спеціаліста,  характер  її  нормативної  регламентації,  а  також  з  огляду  на  об’єкт

докладання  професійних  зусиль.  Це  опосередковано  підтверджують  і  висновки

С. Хлєстової, яка зазначає, що „кожна з професій системи „людина – людина” має

свої особливості деонтологічної культури” [254, с. 33]. Так, деонтологічна культура

„в  медичній  діяльності  передбачає  необхідність  дотримання  норм  поведінки  з

хворими й  їхніми  родичами;  в  педагогічної  діяльності  –  з  дітьми  та  підлітками,

їхніми  батьками;  в  юридичній  діяльності  –  з  підозрюваними  у  злочинах,  їхніми

родичами тощо” [254, с. 33].
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Якщо професійна належність може зумовлювати специфічність деонтологічної

культури  фахівця,  то  належність  професіоналів  одного  фаху  до  різних

спеціальностей  також  може  зумовлювати  специфічність  змістовного  наповнення

їхньої  деонтологічної  культури.  Отже,  можливість  розмежування  понять

„деонтологічна культура педагога” і „деонтологічна культура соціального педагога”

(з метою визначення особливостей формування останньої у студентів – майбутніх

соціальних  педагогів)  залежить  від  відповіді  на  питання  про  специфічні  риси

професії „соціальний педагог”, зумовлюючих її відмінність від інших педагогічних

спеціальностей.

Проаналізований  матеріал  дозволяє  стверджувати,  що  особливості  змісту

деонтологічної культури соціального педагога зумовлені:

- своєрідністю  фахової  діяльності  (зміст  якої  полягає  у  створенні  умов  для

відносно керованої соціалізації особистості – соціального виховання), що зумовлює

або  специфічність певних  різновидів  виконуваних  соціальним  педагогом

професійних функцій (порівняно з функціями інших педагогічних фахівців) взагалі,

або  специфічне  їхнє  вираження та  відповідне  змістовне  наповнення.  При  цьому

специфіка  професійних  функцій  на  практиці  втілюється  у  формі  специфічного

переліку професійних зобов’язань, які й окреслюють межі професійних обов’язку та

відповідальності фахівця;

- специфікою об’єкту професійної діяльності фахівця – людина впродовж життя

(від дитячого до літнього віку),  яка має проблеми з  соціалізацією і  неспроможна

через  різні  причини  самостійно  їх  вирішити,  –  у  контексті  інтеграції  виховних

зусиль нації з метою створення умов, сприятливих для формування та розвитку її

соціальності,  стимуляції  соціальної  суб’єктності  особистості.  Крім  того,

опосередковано, об’єктом професійної діяльності соціального педагога можуть бути

й  спеціалісти  інших  професій  (вчителі,  лікарі,  працівники  органів  соціального

забезпечення  тощо)  щодо  надання  їм  допомоги  в  максимальному  використанні

можливостей соціально-виховного впливу мікросередовища на індивіда (об’єкта їх

професійної  уваги)  з  метою досягнення  більш значущих  результатів  взаємодії,  і,

зрештою, ефективнішого виконання ними професійних функцій;
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- специфікою  суб’єкту  діяльності  –  соціального  педагога  як  фахівця –

обумовлену статусом професії „соціальний педагог” у суспільстві, різноманітністю

та  значущістю  соціальних  ролей,  виконуваних  у  процесі  практичної  діяльності,

суспільними ідеалами та очікуваннями щодо комплексу професійно та особистісно

значущих особистісних якостей соціального педагога, його професійної поведінки, і

відсутністю  чіткою  регламентованістю  з  боку  держави  вимог  до  особистісних

характеристик фахівця.  Зокрема,  з’ясовано,  що,  як суб’єкт  діяльності,  соціальний

педагог повинен вирізнятися сукупністю параметрів, котрі знайшли відображення у

вигляді  певної  нормативної  моделі  спеціаліста  –  кваліфікаційних  вимогах  (як

комплексу  переваг  (властивостей,  якостей,  здібностей,  знань,  умінь,  навичок)) до

особистості  професіонала,  закріплених  у  змісті  галузевого  стандарту  (зокрема  у

такій його складовій як освітньо-кваліфікаційна характеристика).

На  практиці,  як  образно  зауважив  Л. Мардахаєв,  професійна  діяльність

соціального педагога – це те, „що вимотує сили і нерви: важка робота з дітьми, яких

не зарахуєш до благополучних і зразкових, спілкування з їх далеко не зразковими

батьками,  постійне  занурення  в  психологічні  й  моральні  конфлікти  тощо”

[148, с. 239]. А, отже, очевидним є те, що не кожна людина взагалі здатна до цього

виду діяльності, й „багато з тих, хто вирішує стати фахівцем у цій сфері, виявляють

серйозні  «розбіжності  в поглядах» між своїми установками і системою цінностей

соціальної  педагогіки  як  професії  та  як  покликання” [232]  (через  усвідомлення

складності,  важкості  професійної  діяльності  й,  одночасно,  її  не  престижність  та

низьку матеріальну забезпеченість).

Важливим  чинником,  що  визначає  професійну  придатність  і  ефективність

практичної  діяльності  фахівця,  є  система  цінностей  кандидата,  зокрема  ціннісне

ставлення  до  вимог  професійних  зобов’язань  (необхідність  виконання  яких

суб’єктивована  як  професійний  обов’язок),  усвідомлення  відповідальності  перед

особою,  суспільством,  державою,  професійною  групою  за  результати  діяльності.

Останнє  є  свідченням  готовності  фахівця  до  вибору  та  здійснення  поведінки,

відповідної  суспільним  уявленням  про  належне, важливою  умовою  ефективної

професійної  взаємодії,  гарантією  бездоганного  виконання  професійних  функцій,
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запорукою  забезпечення  прав  і  свобод  осіб  –  об’єктів  професійної  діяльності

(здоров’я, духовний світ, соціальне становище яких залежать від  волі та характеру

дій фахівця, його владних розпоряджень).

Соціальний педагог, виконуючи соціальне призначення, виступає як людина зі

своїми особистісними характеристиками, як втілення загальної суспільної потреби в

професіоналах даного фаху і як уособлення цієї суспільної потреби в стосунках з

окремим громадянином. При чому визначена суспільна потреба через регламентацію

професійної діяльності з боку держави та відповідну професійну підготовку повинна

втілюватися  в  певні  особистісні  характеристики  фахівця,  сформованість  яких  є

гарантією  виконання  покладених  на  нього  функцій.  Гармонізація  системи

індивідуальних  цінностей  соціального  педагога  як  особистості  та  професійних

цінностей професії може бути забезпечена у процесі його фахової підготовки.

Отже, визначення деонтологічної культури соціального педагога, її структури і

особливостей  зумовило  теоретичне  обґрунтування  процесу  формування  даного

феномену у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця в умовах вищого

навчального закладу.

1.2  Формування  деонтологічної  культури  майбутнього  соціального

педагога  в  соціально-виховному  середовищі  вищого  навчального  закладу  як

соціально-педагогічна проблема

Результати проведеного аналізу наукових джерел  [2;  14;  18;  31;  35;  43;  58; 

 64;  77;  78;  88;  92;  100;  103;  141;  167;  168] засвідчили, що категорія „формування

особистості” традиційно розглядається, по-перше, як процес впливу на особистість

майбутнього  фахівця  шляхом  максимального  розгортання  його  внутрішньої

активності  (від лат.  „activus” – діяльний,  тобто  „діяльне ставлення особистості  до

світу,  здатність  здійснювати  суспільно  значущі  перетворення  матеріального  і

духовного середовища на основі засвоєння історичного досвіду людства” [115, с. 8]);

по-друге, як сукупність прийомів та способів соціального впливу на індивіда, який

має створити у нього систему певних соціальних цінностей, світогляд, концепцію

життя та певний склад мислення (тобто  „пізнавальної  діяльності  особистості,  що
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характеризується  узагальненим  і  опосередкованим  віддзеркаленням  дійсності”

[115, с. 89]). Так, зокрема, авторський колектив підручника „Етика” під керівництвом

В. Лозового поняття „формування особистості” визначає як „сукупність об’єктивних

та суб’єктивних чинників (природних, соціальних, що спонтанно, стихійно діють і

цілеспрямовано використовуються), які справляють істотний вплив на становлення і

розвиток  людини,  її  соціальних  характеристик,  соціально-психологічних

властивостей”  [142, с. 164],  що  включає  „соціальне  середовище,  виховання,

самовиховання,  діяльність і  спілкування” [142, с. 164].  У Педагогічному словнику

Коджаспірових  „формування  особистості” визначено,  по-перше,  як  „процес

розвитку  і  становлення  особистості  внаслідок  зовнішніх  впливів  виховання,

навчання,  соціального  середовища” [115, с. 160];  по-друге,  як  „цілеспрямований

розвиток особистості або якої-небудь із її сторін, якостей під впливом виховання і

навчання” [115, с. 160-161]; по-третє, як процес становлення людини як суб’єкта і

об’єкту суспільних відносин [115, с. 161].

У  контексті  вирішення  проблеми  формування  деонтологічної  культури

майбутніх соціальних педагогів значимою була наукова позиція Коджаспірових щодо

можливості формування культури особистості „у процесі виховання й навчання, під

впливом  соціального  середовища  і  особистої  потреби  у  постійному  розвитку  і

вдосконаленні” [115, с. 68].

Отже, враховуючи особливості деонтологічної культури соціального педагога,

значну  роль  у  формуванні  деонтологічної  культури соціального  педагога  відіграє

період  його  навчання  у  вищому  навчальному  закладі.  Великий  потенціал  щодо

позитивного  впливу  на  ефективність  цього  процесу  (у  контексті  використання

соціально-педагогічного  підходу)  має  соціально-виховне  середовище  вищого

навчального закладу.

Детермінуючий  вплив  соціально-виховного  середовища  вищого  навчального

закладу  на  процес  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів  (що,  на  нашу  думку,  є  напрямом  їхнього  соціального  виховання)

зумовлений  здатністю  середовища  інтегрувати  соціально-виховний  потенціал

основних  структур  простору  та  через  це  підвищувати  соціально-педагогічний
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контекст  всієї  практичної  освітньої  діяльності,  створюючи  таким  чином  більш

сприятливі  умови  для  соціального  розвитку  студентів  –  майбутніх  соціальних

педагогів взагалі та їхнього професійного становлення зокрема.

З’ясовано,  що  проблематику  формування  деонтологічної  культури  майбутніх

фахівців в процесі  професійної підготовки у вищому навчальному закладі (далі –

ВНЗ) досліджували у своїх працях Р. Вайнола [30], Д. Деккерт [64], Г. Караханова

[103], З. Селімова [201], С. Хлєстова [251; 253; 254; 255; 256] та інші.

На  основі  проведеного  аналізу  наукових  праць  з  проблеми  формування

деонтологічної  культури  фахівця  як  теоретико-методичні  основи  формування

деонтологічної  культури  майбутнього  соціального  педагога  обрано  концепцію

формування деонтологічної культури фахівця, обґрунтовану С. Хлєстовою, в межах

якої  формування  деонтологічної  культури  визначається  як  процес  поступового

вироблення  інтелектуальних,  емоційно-ціннісних  та  операційних  якостей  в

структурі  особистості  майбутніх  фахівців  [254, с. 40],  та  авторську  концепцію

Г. Караханової,  за якою формування деонтологічної  культури фахівця (у контексті

дослідження  –  вчителя)  –  цілісний,  послідовний  процес,  що  вимагає  створення

цілеспрямованої  системи  неперервної  професійної  освіти  педагогів,  яка  повинна

складатися з трьох взаємозв’язаних етапів: допрофесійного (професійне і морально-

педагогічне  орієнтування),  внзівського  (професійне  становлення  і  моральний

розвиток)  та  післядипломного  (професійний  розвиток,  моральне  вдосконалення  і

самовдосконалення) [103, с. 7].

Принципами  цього  процесу  визначено:  співпраці  викладачів  і  студентів,

спільної  продуктивної  діяльності,  орієнтації  на  формування  деонтологічної

готовності  майбутнього  вчителя;  гуманітаризації  освіти,  формування  у  студентів

деонтологічного  мислення,  що  спирається  на  загальнолюдські  цінності  (совість,

любов,  толерантність);  варіативності  навчання,  можливості  широкого  вибору

програм,  що  реалізовуються  у  процесі  професійної  підготовки,  з  урахуванням

особистісних  здібностей  та  інтересів  студентів;  єдності  й  цілісності

культурологічної,  психолого-педагогічної  і  спеціально  деонтологічної  підготовки;

неперервності  деонтологічної  освіти  на  етапах  допрофесійної,  професійної  та
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післядипломної  підготовки;  адаптивності  деонтологічної  освіти майбутнього

педагога,  що характеризується здатністю вчителя пристосовуватися до соціальних

умов і запитів ринку праці, що постійно змінюються, на основі сформованих у них в

процесі професійної підготовки високоморальних якостей та професійної поведінки

[103, с. 10].

Погоджуємося  з  позицією  науковців  [30; 64; 103; 201; 254]  про  те,  що

формується деонтологічна культура фахівця на основі осмислення, усвідомлення та

суб’єктивації як ціннісних домінант характерних професійних зобов’язань.

У сучасних умовах процес  професійної  підготовки  соціального  педагога  „не

може  повною  мірою  вирішити  завдання  формування  деонтологічної  культури  як

структурного компоненту загальної культури особистості” [103, с. 16], оскільки не

використовуються  або  недостатньо  використовуються  можливості  позитивного

впливу  соціально-виховного  середовища  вищого  навчального  закладу  на  процес

формування даного феномена.

Формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів

визначаємо  як  напрям  соціального  виховання  з  забезпечення  суб’єктивації

особистістю професійних зобов’язань  у  професійній  підготовці  студентів  шляхом

спеціально  організованого,  цілісного,  цілеспрямованого  процесу  за  етапами:

накопичення фахівцем знань про існуючі в суспільстві норми діяльності соціального

педагога  (його  професійні  зобов’язання);  їх  осмислення,  усвідомлення  та

суб’єктивація  як  особистісно  важливих  та  необхідних;  вироблення  на  цій  основі

імперативів  діяльності,  що  забезпечать  його  готовність  до  якісної  реалізації

нормативних  вимог  у  повсякденній  та  професійній  соціально-педагогічній

діяльності.

Результатом означеного процесу є певний рівень сформованості деонтологічної

культури  майбутнього  соціального  педагога  (як  складника  та  показника  його

соціальності), що, зокрема, виявляється у сукупності набутих майбутнім фахівцем

професійно-значущих особистісних якостей.

Формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів пов’язано

з процесом їхньої деонтологічної підготовки (як складової професійної підготовки
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майбутніх соціальних педагогів у цілому) як „цілеспрямованого керованого процесу,

що забезпечує деонтологічну компетентність, сформованість особистісно значущих

якостей,  необхідних  для  здійснення  нормативної  професійної  поведінки  в

педагогічній діяльності” [39, с. 12]. 

Ґрунтуючись на теоретичних положеннях концепції  А. Рижанової  [191] щодо

рівнів  соціальності  особистості  (соціальна грамотність,  соціальна компетентність,

соціальна  культура),  деонтологічна  компетентність  соціального  педагога  є

складником (певним рівнем) його деонтологічної культури. При чому кожна з них

одночасно  виступає  складниками  та  показниками  певного  рівня  розвитку

соціальності  соціального  педагога,  а,  у  сукупності,  –  вони  є  результатом  його

деонтологічної підготовки (як складової процесу професійної підготовки) у вищому

навчальному закладі.

Суспільна значущість та складність практичної фахової соціально-педагогічної

діяльності зумовлюють  постійно зростаючий рівень  вимог до якості підготовки та

рівня  компетентності  майбутніх  фахівців,  і,  як  результат,  пошук  шляхів

удосконалення професійної освіти соціально-педагогічного профілю, зокрема, щодо

оновлення  змісту  деонтологічної  підготовки  студентів  –  майбутніх  соціальних

педагогів.  Адекватною  відповіддю  на  виклики  сьогодення  є  визначення  метою

деонтологічної  підготовки  майбутніх  соціальних  педагогів  забезпечення  високого

рівня сформованості їхньої деонтологічної культури (як показника найвищого рівня

розвитку  їхньої  соціальності).  А  це,  у  свою  чергу,  передбачає  використання

соціально-педагогічного підходу до проблеми формування деонтологічної культури

майбутнього соціального педагога, адже його ефективність значною мірою залежить

від  педагогічних  можливостей,  й,  передусім,  соціально-виховних  можливостей,

середовища життєдіяльності особистості та його впливу на її соціальне, й, зокрема,

професійне, становлення.

Таким  чином,  розуміючи  формування  деонтологічної  культури  соціального

педагога як спеціально організований, цілеспрямований, динамічний, інноваційний

процес,  вважаємо,  що  він  потребує  розробки  науково-методичної  системи  на
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теоретичних  засадах  особистісно-діяльнісного,  системного  та  середовищного

підходів.

Студент  –  майбутній  соціальний  педагог  –  це  особа,  зарахована  до  вищого

навчального закладу з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра,

бакалавра  та  магістра  в  галузі  „Педагогічна  освіта  ”  за  напрямом  „Соціальна

педагогіка ”.

Студентство  як  соціальна  група,  що  виникла  в  XI – XII  ст.  із  відкриттям  в

Європі  перших  вищих  навчальних  закладів,  об’єднує  людей,  які  свідомо  та

цілеспрямовано  оволодівають  професійними  знаннями,  уміннями  й  навичками,

набувають  професійних якостей,  готуються  до виконання  важливих професійних,

культурологічних,  громадсько-політичних,  сімейних  та  інших  функцій  через

навчання у ВНЗ. Дослідники цього вікового періоду (І. Бех, О. Дубасенюк, К. Дубич,

О. Корольчук,  Н. Максимовська,  С. Савченко,  В. Штифурак

[17; 71; 72; 121; 145; 199; 283]  та  інші)  розглядають  студентство  як  специфічну

соціально-професійну групу з урахуванням її особливого місця в структурі держави,

соціального  знання,  соціально-психологічних  рис.  Провідним  для  студентів  є

„підготовка  до  високоефективної  праці  у  сфері  матеріального  та  духовного

виробництва” [50].

Результати  проведеного  аналізу  наукових  джерел  уможливили  висновок  про

необхідність  розмежування  понять  „студентство”  та  „студентська  молодь”,

розуміння останнього як більш вузького за змістом. Адже, як зазначає М. Головатий

[50], позицію якого ми підтримуємо, „студентство” охоплює людей, які навчаються у

ВНЗ, але за віком уже не належать до молоді як соціально-демографічної групи.

При визначенні понять „молодь” (особи віком від 14 до 35 років (ст. 1 ЗУ „Про

сприяння  соціальному  становленню  та  розвитку  молоді  в  Україні”  [86]))  та

„студентська  молодь”  слід  ураховувати,  що  остання,  за  Н. Максимовською,  є

„частиною  молоді,  яка  характеризується  особливостями  перебігу  процесу

соціалізації  в  освітньому процесі”  [145, с. 88].  Це вирізняє  її  з-поміж інших груп

молоді,  „певною  мірою  зумовлюючи  особливі  вікові,  соціально-психологічні,

соціально-демографічні,  професійні  та  інші  ознаки”  [145, с. 88].  Згідно  з  метою
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дослідження, нами розглянуто ту частину молоді, яка належить до загальної вікової

групи, але також має ознаки студентської молоді. За визначенням Н. Максимовської,

„студентська молодь вищого навчального закладу” являє собою „частину молоді, яка

зробила  перший  крок  до  майбутньої  соціальної  реалізації  через  здобуття  вищої

освіти і можливості професійного зростання, що позитивно впливає на соціалізацію

особистості” [145, с. 87-88].

Студентська  молодь,  намагаючись  „брати  повноцінну  участь  у  житті

суспільства, з одного боку, прагне якомога швидше вписатися в існуючий порядок і

соціалізуватися, а, з іншого, будучи одним із основних людських ресурсів розвитку

країни, виконує роль провідної сили, яка перетворює цей порядок, є провідником

соціальних змін,  економічного  розвитку  і  соціального прогресу”[194, с. 183].  При

цьому, погоджуємося з Г. Карахановою, що „динамічні внутрішні зміни та постійні

ускладнення  взаємозв’язків,  різнохарактерні  взаємовідносини  з  усіма  елементами

соціальної  структури  суспільства”,  які  на  собі  переносить  студентська  молодь,

„роблять її однією із самих проблемних груп суспільства” [103, с. 3].

Найактуальнішою  проблемою  у  процесі  соціального  виховання  студентської

молоді є виховання духовно-моральних та професійних якостей сучасного студента.

оскільки  „саме  виховання  на  принципах  обов’язку  та  відповідальності  сприяє

успішній  інтеграції  молоді  до  соціального  простору,  ідентифікації  з  загальними

цінностями та нормами, є запорукою відтворення суспільства та його стабільності”

[166, с.208-209].

Період  професійної  підготовки  („стадія  адепта”  (за  Є. Клімовим [110])  та

„студентський вік” у  нашому дослідженні)  не  має  чітко  фіксованих вікових  меж

(поділяється  на  стандартний  (17 – 22  роки)  і  нестандартний  (23 – 27 років)

студентський  вік),  внаслідок  чого  ускладнює  завдання  визначення  його  вікових

особливостей. За результатами системного аналізу наукової літератури з означеної

проблеми  підтримуємо  позицію  дослідників  [17; 18; 71; 72; 103 тощо],  що  вік

студентів, зокрема й майбутніх соціальних педагогів, переважно становить 17 – 25

років.
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Розуміння  вікових  особливостей  студентського  віку  сформували  на  основі

теоретичних  висновків  Б. Ананьєва  [3],  який  вік  від  18  до  35  років  визначив  як

зрілий вік, що складається з двох мікроперіодів: пізня юність або рання зрілість (від

18  до  25  років)  (на  нього  припадає  стандартний  та  частина  нестандартного

студентського віку) та середня зрілість (від 26 до 35 років) (припадає нестандартний

студентський  вік).  При  цьому,  як  зазначають  дослідники  [3; 17; 42; 195],  певна

зрілість (у розумовому,  моральному й соціальному плані)  є  характерною вже для

17 – 18 річного віку, про що свідчить посилення свідомих мотивів поведінки.

Віковий період 18 –25 років вважається сенситивним (тобто сприятливим) для

завершення  формування  як  психофізичних,  так  і  особистісних  якостей.  У

визначеному контексті ціннім для нашого дослідження стала виявлена дослідниками

(Б. Ананьєвим,  М. Варійом,  Є. Клімовим,  [3; 34; 110] та ін.)  відповідність  певному

періоду зрілості фаз розвитку психофізіологічних функцій людини. Так, Б. Ананьєв

[3] виділив такі дві фази: перша – виявляється в зростанні величин, які приводять до

підйому,  і  є  прогресом  функції;  друга  –  відображається  в  спеціалізації  функції,

пов’язаної з діяльністю людини. Обидві фази розвитку співіснують і впливають одна

на  одну,  проте  у  різні  вікові  періоди  їхній  взаємовплив  виявляється  неоднаково,

зокрема, перша – найбільш виразно виявляється саме в період ранньої зрілості. При

цьому зміна між функціональною мінливістю відбувається за рахунок структурних

змін  у  психофізіологічних  функціях.  Установлено,  що  період  від  18  до  25  років

характеризується, з одного боку, безперервною пульсацією, ритмічністю, високими

показниками  розвитку  інтелектуальних  функцій  (мислення,  пам’ять,  увага)  та

інтелекту (вербального і  невербального)  в  цілому,  а,  з  іншого,  –  нерівномірністю

динаміки  розвитку  окремих  інтелектуальних  функцій  (наприклад,  тимчасовими

розбіжностями підйомів  і  спадів  у рівнях розвитку пам’яті  та  мислення).  Це дає

підстави  стверджувати,  що  визначений  віковий  період  характеризується  відносно

високим  рівнем  розвитку  пам’яті,  мислення  та  більш  низьким  рівнем  розвитку

уваги;  при  чому,  розвиток  пам’яті  випереджає  і  зумовлює  поступовий  розвиток

мислення (зокрема, посилення ролі практичного мислення). 
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Студентський  вік  є  важливим  періодом  соціалізації  людини  (як  „процесу

формування  особистості  у  певних  соціальних  умовах,  процесу  засвоєння

соціального  досвіду,  в  ході  якого  індивід  перетворює  його  у  власні  цінності,

вибірково вводить до своєї системи поведінки ті норми й шаблони, які прийняті в

певній групі й суспільстві” [148, с. 43]), сутність якої усвідомлюється як „соціальне

становлення,  розвиток,  реалізація  через  засвоєння  (адаптацію),  відтворення

(інтеграцію) та вдосконалення (індивідуалізацію) культури соціуму” [191, с. 30]. Це

зумовлює його певні соціально-психологічні особливості.

Насамперед, цей віковий період пов’язаний із вибором майбутнього „життєвого

шляху” (як „форми соціального руху”; „процесу освоєння, використання й розвитку

соціального  простору” [105, с. 82]),  визначати  який  людина  прагне  самостійно,

активно  обираючи  певний  життєвий  стиль  та  ідеал  (відповідний  умовам

соціалізації),  плануючи  власну  діяльність,  активно  обстоюючи  право  на

самостійність суджень та незалежність дій (зокрема, щодо вибору професії та типу

навчального  закладу,  початку  економічної  активності  (як  „включення  людини  в

самостійну  виробничу  діяльність,  початок  трудової  біографії”  [145, с. 86]),

створення власної сім’ї тощо). У контексті дослідження акцентуємо увагу саме на

виборі  певної  професії,  адже,  за  І. Бехом,  професійна  діяльність  є  „способом

самоактуалізації  особистості  у  соціально-схвалюваних  видах  діяльності  й,

одночасно, одним із способів життєвого самовизначення”[17, с. 39] (як „процесу й

результату  свідомого  вибору  особистістю  власної  позиції,  цілей  та  засобів

самореалізації в конкретних життєвих обставинах” [115, с. 133]).

За  Б. Ананьєвим  [3],  цей  віковий  період  може  бути  охарактеризований:  як

період  найактивнішого  становлення  характеру,  опанування  індивідом  повного

комплексу  соціально-моральних  ролей  дорослої  людини  (громадянських,

професійно-трудових та ін); як період активного формування соціальної зрілості, що

досить швидко проявляється в діяльності.

Аналіз  наукових  джерел  [3; 4; 8; 17; 42; 43; 50; 110; 145; 156; 166; 208; 283]

дозволив  установити,  що  студентський  вік  (як  „центральний  період  становлення

характеру”  [166, с. 204])  характеризується:  трансформацією  ціннісно-мотиваційної

70



сфери; зростанням самосвідомості (тобто „усвідомлення себе як особистості: своєї

діяльності,  своїх  потреб,  інтересів,  стосунків  з  іншими  людьми,  власних  дій  та

вчинків,  їхніх  мотивів,  цілей,  розумових,  моральних,  фізичних  якостей  тощо”

[115, с. 133]); формуванням світогляду (зокрема, моральних поглядів); становленням

стійких  властивостей  особистості;  максимальним  розвитком  її  якостей.  Все  це  є

інтегрально пов’язаним з „інтенсивним формуванням спеціальних компетентностей

у зв’язку з професіоналізацією (як „процесом становлення професіонала” та „однією

зі  сторін  соціалізації”)”  [150, с. 55-56]  та  відбувається  на  основі  синтезу  знань,

власних роздумів і дій, життєвого досвіду, отриманого внаслідок зміни соціального

статусу,  розширення  діапазону  суспільно-політичних  ролей  і  пов’язаних  з  цим

інтересів та відповідальності. Механізмами соціалізації, що діють у студентському

віці,  є:  засвоєння  соціальної  ролі  студента,  підготовка  до  оволодіння  соціальною

роллю  фахівця-професіонала,  наслідування,  навіювання,  переконання  (зокрема,  з

боку  викладачів,  студентської  групи)  тощо.  Студентську  молодь  об’єднує

прихильність до певної професії у формі відповідної навчальної або самовиховної

діяльності,  орієнтація на певну професійну спільноту і  бажання (або усвідомлена

необхідність) залучення до неї (можливе лише за умови суб’єктивації професійних

цінностей, норм і вимог).

Основним видом діяльності студентів, є навчання, ставлення до якого у молодої

людини  формується  вже  на  першому  курсі  одночасно  з  продовженням  процесу

„активного  пошуку  себе”,  що  (в  сукупності)  зумовлюють  подальше  формування

ставлення  до  майбутньої  професійної  діяльності,  з  одного  боку,  та  формування

певних рис та якостей грамотного сучасного фахівця,  з  іншого.  Значну роль при

цьому  відіграє  успішна  соціальна  адаптація  студентів  до  умов  ВНЗ,  котра,

поділяючись  (за  Г. Андрєєвою  [4])  на  професійну  (пристосування  індивіда  до

характеру,  змісту,  умов  і  організації  навчального  процесу,  вироблення  навичок

самостійності  в  навчальній  та  науковій  роботі)  та  соціально-психологічну

(пристосування  до  групи,  взаємовідносини  з  нею,  вироблення  власного  стилю

поведінки),  сприяє  успішному  початку  процесу  соціалізації  студентів  у  ВНЗ  і  є

запорукою успішної професіоналізації в цілому.
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Важливою  соціально-психологічною  особливістю  студентського  віку  є

ціннісно-мотиваційна  трансформація,  зумовлена,  за  А. Образцовою,  „складними

зовнішніми суспільними процесами та внутрішніми особливостями індивіда”  [166,

с. 210]. Зокрема, перехід людини до професійної підготовки відкриває якісно новий

етап в становленні індивідуальності (як  „унікальної самобутності особистості”, як

„сукупності тільки їй властивих індивідуально-психічних особливостей”[115, с.48]),

усвідомлення  неповторності  якої  кожним  студентом  є  важливою  умовою  його

успішного особистісного розвитку. На основі набуття життєвого досвіду в  процесі

індивідуалізації  душевного  життя  студентів  поступово  змінюються  їх  погляди,

відбувається аналіз та певна переоцінка цінностей, розуміння (у світлі вищих сенсів

і вищих цінностей) свого внутрішнього „Я”, що є закономірним результатом процесу

їх соціалізації. Зрештою, переосмислення життя, формування ціннісного ставлення

студентів  до  професії,  свого  майбутнього статусу  визначає  мотиви дій  людини й

внутрішню сутність тих завдань, які вона вирішує в житті.

У  свою  чергу,  ціннісне  ставлення  до  професії,  усвідомлення  її  суспільної

значущості  й  особистісного  сенсу,  зумовлює  перетворення  мотиваційної  сфери

студентів,  зокрема,  підвищення  ролі  внутрішньої  мотивації  на  основі  посилення

спонуки до самореалізації в професії, поступового привласнення індивідом (у міру

засвоєння  та  усвідомлення  знань,  формування  професійного  досвіду)  зовнішніх

цілей навчання та їх збіг з особистісною метою. Це, зрештою, додає майбутньому

професіоналу,  за  О. Карпенко, „автономію  у  сфері  професійного  зростання,

незалежність  від  супутніх  чинників  у  професійному  розвитку  й  можливість

об’єктивно  оцінювати  умови  власної  діяльності  та  успіхи  щодо  її  освоєння”

[105, с. 47].  При  цьому  взаємозв’язок,  що  виникає  між  особистісними  та

суспільними  спонуками  до  праці,  викликає  у  студента  прагнення  тлумачити

професійну діяльність як засіб самореалізації, що, у свою чергу, зумовлює глибокі

зміни  значущих  смислових  утворень;  проникнення  в  професійні  проблеми;

усвідомлення труднощів, пов’язаних зі специфікою реалізації професійних функцій.

Значущою  також  є  виявлена  науковцями  залежність  рівня  розвитку

мотиваційної  сфери  студентів  та  характеру  їх  „професійною  спрямованості”  (як
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„стійкої динамічної властивості особистості, заснованої на домінуючих мотивах, що

спонукають  її  до  професійної  діяльності”  [115, с. 91]),  котра,  за  К. Савіною,

характеризується, наявністю трьох взаємопов’язаних компонентів: „мотивів вибору

професії,  мотивів  навчання,  ставлення  до  професії  й  до  себе  як  професіонала”

[198, с. 25],  а  також  наростанням тенденції  до  індивідуалізації  у  всіх  визначених

компонентах  у  період  професійної  підготовки  студентів  та,  як  результат,

осмисленням своєї майбутньої професії, себе в ній, виникненням певного ставлення

до  своєї  праці,  готовністю  до  активної  самостійної  професійної  діяльності,

прагненням вдосконалення в ній, формуванням професіоналізму.

Це стає можливим за рахунок того, що свідомість молодої людини в цей період

є „особливо сприйнятливою, здатною переробляти й засвоювати величезний потік

інформації,  й,  одночасно,  розвиваються  критичність  мислення,  прагнення  дати

власну  оцінку  різним  явищам,  пошук  аргументації,  оригінального  рішення”

[166, с. 213].  Саме  у  цей  період  можна  прослідкувати  появу  в  людини  власних

поглядів  й  ставлень,  визначити  властиві  їй  вимоги,  оцінки  й  самооцінки.  Отже,

характерним для цього віку є розвиток самосвідомості у єдності трьох компонентів:

пізнавального  (самовідчуття,  самоаналіз,  уявлення  про  себе,  самооцінку  тощо),

емоційного (самопочуття, які характеризують усвідомлені переживання людини) та

вольового  („самовладання,  саморегуляція  поведінки  і  діяльності,  самодисципліна,

самоконтроль, тобто все, що є результатом активності особистості” [259, с. 111]).

Визначені  особливості  соціально-психологічного  розвитку  студентів

зумовлюють  можливість  та  ефективність  формування  деонтологічної  культури

майбутнього соціального педагога, зокрема її поведінкового компоненту. Крім того,

доводять,  що  ефективне  формування  її  ціннісного  компоненту  (в  контексті

необхідності інтеріоризації свідомістю студента професійно значущих цінностей, їх

подальшої суб’єктивації) можливе лише за умови залучення майбутніх фахівців до

цінностей  професійної  сфери  через  наповнення  навчально-виховної  діяльності

подіями,  які  містять  у  собі  системи  смислів,  що  здатні  бути  орієнтирами  для

поточних  цілей  студентів,  базою  для  постановки  й  здійснення  пізнавальних,

практичних  та  особистісних  завдань.  Адже,  для  того,  щоб,  „трудова  діяльність
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зайняла належне місце в ієрархії особистих цінностей”, важливим є, щоб „студенти

почали  рефлексію свого  смислового  простору,  побачили  його  зв’язки  з  цілями й

завданнями майбутньої професії, … були включені в спеціально організовану роботу

з розвитку їх смислових орієнтирів” [17, с. 40-41].

Студентський  вік  –  це  період  активного  формування  внутрішньої  потреби

молодої  людини  співвідносити  власні  прагнення  з  інтересами  суспільства  задля

утвердження себе „в ролі соціально-діяльної особистості, й не лише в ролі хорошого

студента” [105, с. 88]. Отже, тільки навчання „неспроможне задовольнити прагнення

студентської  молоді  до  самореалізації,  самоутвердження,  оскільки  їй  потрібні

джерела  нових  вражень,  зміна  видів  діяльності”[105, с.  87-88].  Потреба  у

самовизначенні  та  самореалізації  себе  як  особистості  є  одним  із  провідних

новоутворень визначеного періоду, актуалізація якої зумовлена тим, що соціально-

психологічний  розвиток  студентів  досягає  рівня,  коли  „визріває  потреба  посісти

певне місце в соціумі” [105, с. 89]: виконувати більш відповідальні доручення (на

основі сформованих „стійких, усвідомлених уявлень про свої зобов’язання та права,

розуміння  обов’язку,  відповідальності”[105, с. 88]),  вступати  у  нові,  рівноправні

відносини  з  оточенням  (що  є  основою  для  формування  деонтологічної  культури

фахівця,  зокрема  соціального  педагога)  на  основі  засвоєння  для  цього  нового

соціального досвіду (зокрема, й професійно-трудових умінь, навичок, професійних

норм тощо) формування уміння його аналізувати, з тим, щоб надалі відтворювати

його шляхом активного впливу на середовище через свою діяльність.

Отже,  для  майбутніх  фахівців,  які  виходять  на  самостійний  рівень

особистісного розвитку, важливим є факт зв’язку з соціумом. При чому, як зазначає

О. Карпенко,  по-перше,  цей  зв’язок  стає  регулярним  і  постійним  лише  завдяки

поступовому  включенню  у  різноманітні  види  діяльності;  по-друге,  повноцінне

самоствердження  особистості  здатне  забезпечити  тільки  її  залучення  до  процесу

соціально-ціннісної та особистісно значущої діяльності; і, по-третє, сфери, види та

зміст такої діяльності „об’єктивно обмежені, з одного боку, віковими особливостями

й статусом молоді,  з  іншого, –  тими умовами, в  яких розгортається її  соціально-

виховна життєдіяльність” [105, с. 87].
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Найважливішою  умовою,  що  дозволяє  сформуватися  та  розвинутися

професійно  значущим  якостям  студентів,  є  їх  „включення  у  середовище

професіоналізації” [98, с. 6].

Визначені  соціально-психологічні  особливості  студентів  матеріал  дозволили

визначити особливості формування деонтологічної культури студентів – майбутніх

соціальних педагогів на різних етапах навчання у ВНЗ.

Так,  на  початковому  етапі  навчання  у  ВНЗ  емоційно-чуттєві  переживання  й

відносини є  значущими для формування структурних компонентів деонтологічної

культури  майбутнього  соціального  педагога  в  цілому  та  ціннісного  компоненту

зокрема.

У  процесі  подальшого  навчання,  коли  за  реалізацію  особистісних  цільових

програм соціального, зокрема професійного, розвитку більшою мірою відповідають

когнітивні  структури  психіки,  створюються,  сприятливі  умови  для  наповнення  у

студентів образів деонтологічних категорій професійних зобов’язань,  обов’язку та

відповідальності  соціального  педагога  не  тільки  чуттєвим,  але  й  раціональним

змістом, і ефективного формування на цій основі (за умови позитивного емоційно-

ціннісного забарвлення)  структурних компонентів їхньої  деонтологічної  культури.

Так, здатність суб’єкта професіоналізації – майбутнього соціального педагога – до

цілепокладання є необхідною умовою формування його деонтологічної культури.

На завершальному етапі навчання у студентів простежується стійка тенденція

до формування таких смислових утворень, пов’язаних з професійною діяльністю, як:

особистісний  сенс,  смислова  установка  та  особистісна  цінність.  Ступінь

сформованості визначених феноменів зумовлює суб’єктивне ставлення до професії

та стійкість його вияву. У контексті формування деонтологічної культури майбутніх

соціальних педагогів значущим вважається й те, що до п’ятого року навчання у ВНЗ

формується  „усвідомлення  дорослості,  готовності  до  самостійного  життя,  що

потребує свого соціального визнання та прояву, відчуття духовної свободи й почуття

самостійності” [105, с. 89],  відбувається  індивідуалізація  у  свідомості  студентів  і

акцент переміщується із суспільних цінностей на особисті. Зокрема, для формування

поведінкового компоненту деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів
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важливим  є  прагнення  до  соціального  служіння,  визнання,  утвердження  себе  як

соціальної  особистості;  прагнення  до  спілкування,  яке  здатне  „за  допомогою

міркувань  інших перевірити  власні  погляди”  [105, с. 88];  прагнення  відособлення

задля „зосередження на своїх думках, почуттях, діях, переосмислення накопичених

вражень” [105, с. 88].

На основі аналізу наукових джерел встановлено, що проблематика соціалізації,

виховання,  соціального  виховання,  соціального  становлення  студентів  у  процесі

професійної підготовки у вищих навчальних закладах є актуальною та знайшла своє

відображення  у  численних  працях  вітчизняних  і  зарубіжних  вчених.  При  цьому

встановлено,  що  значна  увага  в  наукових  працях,  зокрема,  надається  проблемам

виховних  систем  (І. Бех,  Ю. Жданович,  Б. Ковбас,  Н. Сєліванова,  Г. Сорока,

В. Сухомлинський,  С. Шацький,  Л. Шелестова,  М. Шилова,  О. Шпак  та  ін.)  та

характеристиці  соціального  виховання  (А. Мудрик,  Н. Максимовська,  Д. Пащенко,

М. Плоткін, А. Рижанова, К. Чертова та ін.). Важливі висновки про визначальну роль

виховання у формуванні особистості, про функції діяльності як основи розвитку, про

характер  співвідношення  виховання  й  процесу  соціалізації  особистості,  що

розкриває природу цього педагогічного процесу, містять дослідження А. Бодальова,

В. Зеньковського,  А. Ковальова,  А. Леонтьєва,  А. Мудрика,  А. Троцко,

Д. Фельдштейна,  Д. Ельконіна  та  інших.  Стан  і  динаміку  процесів  соціалізації,

соціального  (зокрема,  й  професійного) становлення студентської  молоді,

конструювання  середовища  ВНЗ  розглядає  Р. Вайнола,  К. Дубич,  О. Карпенко,

Л. Міщик, А. Образцова, М. Філатова та інші науковці.

Погоджуємося  з  тим,  що  „соціально-педагогічні  дослідження  виявляються

ефективними щодо визначення місця соціального виховання студентської молоді в

процесі  її  соціального  становлення  та  можливості  використання  соціально-

педагогічних  технологій  у  загальному  навчально-виховному  процесі  ВНЗ”

[145, с. 85], при цьому „в системі вищої освіти соціалізаційна функція є провідною,

педагогічно організованою й керованою, а отже, ефективність соціалізації з позиції

суспільної значимості в ній максимальна” [199, с. 113].
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Формування  деонтологічної  культури  майбутнього  соціального  педагога

значною  мірою  залежить  від  педагогічних  можливостей  середовища

життєдіяльності  особистості  та  його  впливу  на  її  соціальне  і  професійне

становлення.

Результати  проведеного  аналізу  наукової  літератури дозволили стверджувати,

що  для  проектування  соціально-виховного  середовища,  що  сприяє  формуванню

деонтологічної  культури  студентів,  є  достатньо  розробленою  теоретична  база.

Зокрема,  встановлено,  що  предметно-проблемне  поле  поняття  „середовище”

визначено  у  працях  А. Калашникова,  В. Козирєва,  A. Куракіна,  С. Моложавого,

А. Мудрика,  Л. Новікової,  В. Семенова та  інших.  Середовище  як  чинник

формування,  розвитку  й  самореалізації  особистості  досліджують  Н. Боритко,

Т. Кліменко,  Ю. Мануйлов,  Л. Новікова,  О. Рассказова,  Н. Сєліванова,  І. Фрумін,

Н. Щуркова та інші.

Проблеми  соціально-освітнього  середовища  виокремлено  в  теорії  соціальної

педагогіки  у  працях  О. Безпалько,  Р. Вайноли,  Н. Гевчук,  І. Звєрєвої,  А. Капської,

Л. Міщик,  Н. Чернухи  та  інших.  Серед  досліджень  проблем  соціокультурного

середовища  привертають  увагу  праці  О. Джексон,  К. Дубич,  О. Холоденко  та  ін.;

соціально-педагогічного –  Ю. Клочан,  О. Кузьменко,  Н. Максимовської,

Л. Мардахаєва та ін.; соціально-виховного середовища – О. Литовченко, С. Мукомел,

Ж. Петрочко,  В. Сєнашенка,  М. Шакурова  та  інших.  Проблеми  використання

середовищного  підходу  в  процесі  підготовки  соціального  педагога,  досліджували

О. Безпалько,  Р. Вайнола,  Г. Вороніна,  О. Дубасенюк,  І. Звєрєва,  А. Капська,

Л. Коваль,  Л. Міщик,  Ж. Петрочко,  В. Поліщук,  А. Рижанова,  С. Савченко,

М. Соловей, С. Харченко, І. Шарова, П. Шептенко та інші.

Проте,  незважаючи  на  науковий  доробок  із  різних  аспектів  проблеми

соціалізації,  соціального  виховання,  виховання  студентів  у  вищих  навчальних

закладах,  їхнього  соціального  становлення  відсутній  цілісний  підхід  до

обґрунтування проблеми формування деонтологічної культури майбутніх соціальних

педагогів у соціально-виховному середовищі ВНЗ.
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Проаналізований  матеріал  дозволяє  стверджувати,  що  соціально-виховне

середовище  ВНЗ  є  чинником,  що  безпосередньо  впливає  на  процес  формування

деонтологічної  культури,  потенційні  можливості  впливу  якого  повною  мірою  не

використовуються.

Результати  проведеного  аналізу  наукової  літератури  свідчать,  що  поняття

„соціально-виховне середовище вищого навчального закладу” як наукова категорія

не є усталеним і потребує всебічного розгляду.

Слід  відзначити,  що  у  науковій  літературі  напрацьована  низка  підходів  до

визначення  терміну  „соціально-виховне  середовище”,  під  яким  традиційно

розуміють  ознаку  соціального  середовища;  сукупність  умов  життєдіяльності

особистості,  що цілеспрямовано впливають на її  свідомість та поведінку з метою

формування певних якостей,  переконань, духовно-ціннісних орієнтацій та потреб;

конкретний  прояв  суспільних  відносин,  який  сприяє  соціалізації  та  адаптивності

особистості до мінливого середовища, усвідомленню себе людиною, якій близькі та

зрозумілі інтереси інших людей, а головні її цінності – загальнолюдські [74, с. 845].

Окрім означених підходів, у процесі дослідження феномену „соціально-виховне

середовище вищого  навчального закладу„  значимою була  й  концепція  соціально-

педагогічного середовища,  розроблена Н. Максимовською, згідно якої  „соціально-

педагогічне  середовище  –  це  частина  загального  виховного  простору,  в  якому

формується  соціальність  особистості  завдяки  цілеспрямованій,  науково

обґрунтованій  і  системній  соціально-педагогічній  діяльності  для  ефективного

соціального становлення людини, активного перетворення її на суб’єкта соціального

розвитку самої себе й соціуму” [145, с. 91-92]. При цьому вважаємо, що стосовно

середовища  ВНЗ  „соціально-виховне  середовище”  та  „соціально-педагогічне

середовище”  (як  його  трактує  Н. Максимовська)  є  тотожними  за  структурою

системами,  що  (в  аспекті  їхнього  створення  та  удосконалення)  можуть  бути

співвіднесені як тактичне завдання та стратегічна мета, як проміжне досягнення та

кінцевий результат.

За  С. Хлєстовою,  соціально-виховне  середовище  ВНЗ  –  це  „конкретно-

історичне середовище, в котре інтегрується соціально-виховний потенціал основних
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структур  простору  з  метою  створення  найбільш  сприятливих  умов  для

індивідуального розвитку студентів,  на яких спрямована соціально-виховна дія та

активізація” [254,с. 45]. При цьому підкреслюється, що такі умови формуються „у

ході  організованої  та  свідомої  взаємодії:  інтелектуальної,  почуттєво-емоційної  та

вольової” [254, с. 45].

Отже,  на  основі  синтезу  означених  підходів,  соціально-виховне  середовище

вищого навчального закладу розуміємо як частину загального соціального простору,

в якому цілеспрямовано створюються умови для інтеграції дії внутрішніх виховних

механізмів  та  соціально-виховного  впливу  зовнішніх  соціальних  інституцій  та

забезпечення  на  цій  основі  цілісного  соціально-виховного  впливу  на  суб’єктів

соціального  виховання  задля  активізації  соціального  розвитку  студентів  з  метою

підвищення рівня їхньої соціальності.

Погоджуємося з Н. Калашниковою, що соціально-виховне середовище ВНЗ – це

„багатовимірне соціально-педагогічне явище, пов’язане в єдине ціле різноманітними

комунікативними  механізмами,  в  якому  відбувається  занурення  студентів  у

специфіку  професійної  соціально-педагогічної  діяльності;  забезпечується  їхній

особистісно-професійний  розвиток  і  саморозвиток”  [98, с. 5],  та  підтримуємо

В. Сєнашенка,  що  соціально-виховне  середовище  ВНЗ  є  „сукупністю

міжособистісних  взаємодій,  супроводжуючих  соціалізацію,  самореалізацію  та

самовиховання суб’єктів освітнього простору” [203, с. 103].

З’ясовано,  що можливість створення соціально-виховного середовища у ВНЗ

доведена  в  наукових  працях  Н. Максимовської  [144;  145],  А. Мудрика  [159],

Ж. Петрочко [178], В. Сєнашенка [203] та інших науковців, через що, на нашу думку,

може бути визнана як факт, що не потребує доведення. Визначені принципові для

нашого дослідження моменти:

1. Погоджуючись з думкою А. Мудрика, що „ефективне соціальне виховання …

членів організації, стає реальним, якщо в ній створена локальна (тобто притаманна

саме їй) виховна система (від грец. „systema” – ціле, складене з частин, з’єднання)”

[159, с. 160] та підтримуючи позицію Н. Максимовською, що обов’язковим для такої

системи  є  „наявність  соціально-педагогічних  завдань,  зумовлених  цілями
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соціального виховання …, сукупності ідей та програм роботи щодо реалізації цих

цілей, гуманістична спрямованість та управління” [145, с. 92], а також, що визначені

характеристики  притаманні  „для  відкритої  соціально-педагогічної  системи  як

найефективнішої  організації  соціального  виховання  в  соціумі  взагалі  або  ж  у

впливовому  інституті  соціалізації  зокрема”  [145, с. 92],  визначено,  що  соціально-

виховне середовище вищого навчального закладу є локальною відкритою соціально-

педагогічною системою, яка здатна „до розширення й зміцнення взаємодії з життям,

усіма  соціальними  інститутами”  [223, с. 170],  на  основі  чого  уможливлюється  їх

максимальне залучення до процесу соціального виховання студентів.

„Соціальні інститути” визначаємо як  „стійкі форми спільної діяльності членів

суспільства з використання суспільних ресурсів задля задоволення тих або інших

соціальних  потреб  (економічних,  політичних,  культурних,  релігійних  тощо),  що

історично склалися” [159, с. 8].

2. На  основі  урізноманітнення  зв’язків  вищого  навчального  закладу  із

соціальним  середовищем  у  ньому  можуть  бути  створені  умови,  за

Н. Максимовською,  „для  гармонізації  соціального  та  індивідуального  в  процесі

розвитку особистості, соціального становлення, входження особистості в соціум, …

поліпшуються  соціальні  умови  виховання”  [145, с. 92],  що,  зрештою,  забезпечує

готовність  майбутніх  випускників  ВНЗ  до  „повноцінного  існування  в  умовах

соціального середовища” [145, с. 92].  При цьому системоутворюючим чинником у

соціально-виховному  середовищі  ВНЗ  виступає  „цілеспрямована,  науково-

обґрунтована й системна соціально-педагогічна діяльність” [145, с. 92].

3. Специфічними  особливостями  соціально-виховного  середовища  ВНЗ,  що

зумовлюють його соціально-педагогічний потенціал (за аналогією зі специфічними

властивостями  освітнього  середовища  ВНЗ,  виокремленими  О. Васильєвою [36]),

визначені: системність (це соціальна система, її ядро – люди, їхні потреби, мотиви,

спрямованість,  інтереси,  дії,  відносини);  соціальна  детермінованість  мети  та

функцій;  цілеспрямованість  (мета  зумовлює  утворення  та  інтеграцію  системи,

оскільки  є  головним  орієнтиром  її  проектування  та  побудови);  ціннісна

зорієнтованість  (функціонування  пов’язано  з  необхідністю вирішення конкретних
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соціально-педагогічних  завдань,  зумовлених  цілями  соціального  виховання);

цілісність (складається з компонентів, між якими існує взаємозв’язок та взаємодія,

що зумовлює функціонування системи як  єдиного цілого та  наявність  системних

інтегративний властивостей); відкритість (здатна до розширення зв’язків та відносин

із  навколишнім  соціальним  середовищем,  що  забезпечує  функціонування  та

розвиток  системи);  складність  (компоненти  складають  підсистеми  й,  одночасно,

сама  система  є  складовою,  підсистемою  у  системах  вищого  порядку);

самокерованість  (система,  що  саморозвивається).  Щодо  останнього,  то  під

саморозвитком системи розуміємо „здатність до подолання виникаючих усередині

протиріч зусиллями суб’єктів самого середовища, постановки цілей, проектування

нового стану середовища та етапів його досягнення тощо” [36, с. 26-27].

4. Соціально-виховне  середовище  ВНЗ  виконує  ряд  функцій:  функцію

соціалізації  (шляхом  „створення  передумов  для  засвоєння студентом  різних

соціальних  ролей  у  процесі  його  адаптації  та  інтеграції  до  вузівського

співтовариства  шляхом  саморозвитку  й  самореалізації” [203, с. 103]);  функцію

професійного  виховання  (тобто  „вироблення  позитивного  сприйняття  атмосфери

ВНЗ та позитивного настрою на майбутню професійну діяльність” [203, с. 103], що

включає  становлення  професійної  культури,  формування  у  кожного  студента

переконання в своїй професійній придатності, уміння спрямовувати самовиховання

на підвищення якості навчальної та наукової діяльності, постійне поповнення своїх

знань, виховання інтересу й любові до обраної професії, адекватного уявлення про

суспільне  значення  та  сенс  майбутньої  діяльності);  культурологічну  функцію

(„становлення  людини  культури  в  процесі  особистісно  орієнтованої  освіти”

[203, с. 103]);  виховну  функцію  (тобто  „формування  у  студентів  ціннісного

ставлення  до  навколишнього  середовища,  культури,  людської  спільноти,

спрямованого на визначення своєї життєвої позиції, на самореалізацію в професії,

науці, дозвіллі тощо” [203, с. 103]).

Таким  чином,  ефективність  процесу  формування  деонтологічної  культури

майбутніх  соціально-педагогічних  фахівців  детермінована  необхідністю

максимального  використання  можливостей  соціально-виховного  середовища  як
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чинника, що безпосередньо впливає на цей процес.

Підтримуючи  наукову  позицію  О. Кузьменко  про  те,  що  „цілісна  система

соціального виховання передбачає ієрархію виховних систем” [129, с. 169], вважаємо

необхідним  здійснити  компонентно-структурний  аналіз  соціально-виховного

середовища  вищого  навчального  закладу  з  позицій  системного  підходу.,  що  є

„провідним  загальнонауковим  підходом  і  являє  собою  напрям  методології

спеціально-наукового  пізнання  та  соціальної  практики,  в  основі  якого  лежить

дослідження об’єктів як систем” [135, с. 73].

Узагальнення  науково-практичного  досвіду  компонентно-структурного

дослідження  соціально-виховного  середовища  (Ю. Клочан [110],

О. Литовченко [134],  А. Мудрик [159],  Ж. Петрочко [177],  О. Рассказова [189],

А. Рижанова [191] та ін.)  та соціально-виховного середовища вищого навчального

закладу  (Н. Максимовська [144],  О. Хендрик [248],  В. Сєнашенко [203]  та  ін)

дозволило зробити висновок про те, що система соціально-виховного середовища

вищого  навчального  закладу  складається  з  двох  основних  компонентів:

внутрішнього  та  зовнішнього,  що  поєднані  спільною  метою  (надання

цілеспрямованої  та системної  допомоги студентові  в  розвитку його внутрішнього

потенціалу,  мотивації  його  до  самовдосконалення,  саморозвитку,  самореалізації  в

діяльності  та  спілкуванні,  внаслідок  чого  „вдосконалюються  його  потреби,

особистісний  сенс  життя” [178, с. 108]),  повинні  „орієнтуватися  на  розвиток

особистості,  запити  найближчого  оточення  й  очікування  самої  людини,  бути

діагностичними”  [178, с. 108],  основним  засобом  дії  на  студента  на  обох  рівнях

визначених компонентів соціально-виховного середовища ВНЗ є „консолідація” (від

пізньолат. „consolidatio„ – від „consolido” – зміцнення, тобто „об’єднання окремих

осіб, груп, організацій для посилення боротьби за загальні цілі”) сил, зацікавлених в

його (студента) соціальному становленні” [178, с. 108], а механізмами, що діють у

соціально-виховному середовищі ВНЗ та забезпечують визначену консолідацію,  є

соціальна  взаємодія,  єдність  та  наступність  виховного  впливу.  При  цьому  кожен

компонент  має  власну  специфічну  структуру  (з  лат.  „structura”  –  будова,

розташування, порядок).
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Складовими внутрішнього  компоненту  соціально-виховного  середовища ВНЗ

(або  „внутрішнього  рівня  соціально-виховного  середовища  ВНЗ)  є  компоненти-

підсистеми:  предметно-просторовий;  інформаційний;  соціальний;  суб’єкт-

суб’єктний;  діяльнісний,  взаємозв’язок  яких  веде  до  цілісності  внутрішнього

компоненту середовища ВНЗ загалом.

Так, під предметно-просторовим компонентом розуміємо „просторові умови та

предметні  засоби,  сукупність  яких  забезпечує  можливість  необхідних  дій  та

поведінки  суб’єктів  середовища”  [97, с. 66-67].  Визначений  компонент,  зокрема,

включає в  себе  організацію освітньої  установи (обстановку  інтер’єру  навчальних

аудиторій,  кабінетів,  бібліотек,  гуртожитків  тощо),  елементи  її  просторового

середовища  й  „локальної  субкультури  відносин”  [203, с. 105],  що  наповнені

додатковим  змістом  (емблеми,  стенди  із  досягненнями  та  інші  предмети,  що,  у

контексті дослідження, містять інформацію деонтологічного спрямування).

У свою чергу, інформаційний компонент, включаючи  „закони держави, статут

навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку” [97, с. 66], відображає зміст

освіти,  знання,  особистісно  та  професійно значущу інформацію та  на  цій  основі

сприяє  ефективному розвитку  вмінь  і  навичок взаємодії  в  колективі  та  рефлексії

власної  поведінки,  адже  „задає  напрям  пізнавальним  діям  студента,  сприяє

формуванню  способів  мислення,  спілкування,  відносин,  притаманних  фахівцю

високої кваліфікації” [203, с. 105].

Соціальний  компонент,  визначений  як  „простір  умов  і  можливостей,  що

створюється  в  міжособистісній  взаємодії  між  учасниками  навчально-виховного

процесу” [97, с. 67].  Вважаємо,  що  даний  компонент,  сформований  на  основі

загальноприйнятих норм поведінки, об’єднує зразки взаємодії в студентській групі, а

також  між  студентами  та  викладачами,  студентами  та  керівництвом,  забезпечує

„розширення життєвого простору у відносинах; відображає соціальні відносини та

види  діяльності  у  студентському  колективі;  виявляється  як  засіб  обміну

інформацією,  вироблення  групових  цінностей,  розвитку  професійно  значущих

намірів, соціально-ціннісних традицій; визначає спрямованість настроїв і суспільної

думки” [52, c. 182].
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Суб’єкт-суб’єктний компонент – міжособистісна взаємодія у системах відносин

„студент-студент”, „викладач-студент”, „студент-керівництво”, „викладач-викладач”,

„викладач-керівництво”.  На  основі  наявності  індивідуальної  комфортності  та

емоційного благополуччя, атмосфери довіри, співпраці, та співтворчості, емпатії у

рамках  цього  компоненту  може  бути  забезпечений  не  тільки  процес  передачі

цінностей (зокрема, й професійно значущих), але й регулювання їхнього засвоєння

під  час  взаємодії  суб’єкта  із  суб’єктом,  та  подальша  їхня  суб’єктивація  у  якості

ціннісних  домінант.  При  цьому  комунікативна  взаємодія  (як  різновид

міжособистісної взаємодії) передбачає та в процесі спільної діяльності уможливлює

обмін між студентами різними ідеями, думками, почуттями й настроями. Зокрема,

поряд  з  іншим,  суб’єкт-суб’єктний  компонент  забезпечує  й  соціальну  адаптацію

студентів  до  умов  ВНЗ,  за  рахунок  спрямування  взаємодії  на  ліквідацію

суперечності між новим соціальним статусом студента, роллю, цілями професійної

діяльності  та  непідготовленістю  до  виконання  нових  для  нього  професійних

функцій; забезпечує процес успішної соціальної адаптації особистості у колективі на

основі  пізнання  себе,  розвиток  рефлексивної  здатності,  що на  початковому  етапі

формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів,  як  вище

зазначалося, має вирішальне значення.

Діяльнісний  компонент  визначає  „участь  студентів  у  різноманітних  видах

діяльності;  актуалізацію  й  трансляцію  особистісних  рис,  які  є  значимими  та

адекватними в конкретній ситуації;  побудову системи міжособистісних взаємин із

врахуванням потреб та індивідуальних особливостей кожного” [203, с.106].

При  цьому  підтримуємо  Н. Максимовську,  що  „соціально-педагогічна

діяльність на внутрішньому рівні (у тлумаченні автора та „внутрішній компонент” у

нашому дослідженні)  відбувається  з  урахуванням функцій ВНЗ,  а  також згідно з

соціально-виховними  сферами  ВНЗ  (традиції,  самоврядування,  дозвілля,

громадсько-політична  діяльність,  навчання)”  [145, с. 92].  Оскільки  кожна  з

визначених сфер істотно  впливає  на  процес формування деонтологічної  культури

студентів – майбутніх соціальних педагогів, то нами вони також обрані як основні.
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Отже,  впливати на деонтологічну культуру майбутніх соціальних педагогів  у

процесі  її  формування  можуть:  по-перше,  виявлені  специфічні  соціальні  аспекти

професійної освіти,  що здійснює багатогранний вплив на особистісно-професійне

становлення  та,  зрештою,  соціальний  розвиток  студентів,  а  саме:  допомагає

визначити своє місце у світі професій та усвідомити силу освіти, стимулює роздуми

про сутність та завдання професії,  сприяє  поєднанню знань у  систему цінностей

особистості,  поглибленню  усвідомлення  таких  понять  як  „культура”,

„професіоналізм”, „компетенції”, „професійна культура”,  „деонтологічна культура”,

розумінню  норм  професійної  поведінки,  вимог  професійного  обов’язку  та

відповідальності, професійних зобов’язань фахівця тощо. Окрім того, важливу роль

у формуванні  деонтологічної  культури майбутнього соціального педагога  виконує

професійне  виховання,  у  процесі  якого  студенти  –  майбутні  соціальні  педагоги

повинні усвідомити, що бути професіоналом, виконувати професійну роль означає

не просто виконувати певні зобов’язання, але виправдати весь комплекс очікувань

щодо професійної поведінки, включаючи і манери, і стиль, і способи її здійснення.

По-друге, традиції (як „те, без чого не може існувати жодна суспільна особа,

ядро  особистості” [145, с. 98]),  й,  насамперед,  традиції  кожного  ВНЗ  (як  „його

обличчя та унікальність” [145, с. 98]). Адже від того наскільки змістовними будуть

традиції ВНЗ (й, у першу чергу, ті, які започатковані та підтримуються випускаючою

кафедрою), настільки результативним буде, зокрема, й процес формування у кожного

студента  –  майбутнього  соціального  педагога  почуття  приналежності  до  фахової

соціально-педагогічної  спільноти,  його  професійної  ідентифікації  (як  запоруки

формування деонтологічної культури студента).

По-третє, студентське самоврядування, що уможливлює практичну реалізацію

вже в студентські роки того, що відбуватиметься в майбутній професійній практиці.

Адже „навички організаційно та управлінської діяльності,  набуті  в студентському

віці„  студентами  –  майбутніми  соціальними  педагогами,  стануть  „підґрунтям  як

формування  соціальної  активності  та  відповідальності,  так  і  подальшого

професійного  зростання”  [145, с. 98].  Досвід  такої  діяльності,  отриманий  в

студентському віці, сприяють становленню соціально-діяльної позиції особистості,
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стимулює розвиток самовдосконалення.

По-четверте,  громадсько-політична  діяльність,  що  сприяє  „усвідомленню

відповідальності  за  існування  громади”  [145, с. 98],  формуванню  активності  у

виробленні  певних  пропозицій  щодо  комфортного  соціального  співіснування  її

членів,  що  виявляється,  наприклад,  у  становленні  ціннісного  компоненту

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога (наприклад, формування

ціннісної  орієнтації  на  здійснення  належної  професійної  поведінки  на  основі

усвідомлення  необхідності  виконання  певних  зобов’язань  як  важливої  умови

взаємодії  людей,  як  „основи  можливих  узгоджених  дій,  кооперації  зусиль,

раціонального розподілу ресурсів, спеціалізації діяльності на основі дисципліни та

відповідальності” [151]).

По-п’яте,  дозвіллєва  діяльність,  що  є  „не  тільки  невід’ємною  частиною

відпочинку,  але  й  певними  кроками  на  шляху  опанування  організації  суспільної

діяльності  інших людей” [145, с. 93]. Оскільки дозвілля характеризується високим

рівнем  проявів  суспільної  активності,  то  саме  в  цій  сфері  студентська  молодь  –

майбутні соціальні педагоги може реалізувати свою соціальну активність, зокрема,

шляхом залучення до наявної системи гурткової роботи (зокрема, участь у наукових

гуртках),  спортивно-масової  роботи,  різноманітних  форм  дозвіллєвої  діяльності

(організації та проведення подій, свят тощо).

Отже,  внутрішній  компонент  соціально-виховного  середовища  ВНЗ  створює

умови для поступового вибудовування студентом – майбутнім соціальним педагогом

своєї  ціннісно-смислової  сфери  або  суб’єктного  простору,  що,  на  думку

Н. Калашникової,  можливо  лише  „за  умови  розуміння  процесу  соціального

виховання  не  як  створюваної  ззовні  цілісності,  а  як  створюваної  зсередини”

[98, с. 8].  Так,  через  створення  умов  для  самореалізації  студента  в  процесі

життєдіяльності  (зокрема,  усвідомлення,  що  таке  успіх  (реалізація  мети),

можливості  реалізувати  себе  в  праці;  формування  відчуття  своєї  значущості

[66, с.40-41],  здійснюється  позитивний  вплив  мотиваційно-ціннісну  сферу

майбутнього фахівця.

Формування  спрямованості  особистості  майбутніх  соціальних  педагогів  на
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самовдосконалення  та  засвоєння  позитивної  системи  деонтологічно  значущих

базових  професійних  цінностей,  усвідомлений  вибір  належної  майбутньої

професійної поведінки визначається не тільки характером взаємодії у внутрішньому

компоненті  соціально-виховного  середовища  ВНЗ  (зокрема,  у  межах  навчально-

виховного процесу, спеціально організованого у освітній установі), але й зовнішнім

(по  відношенню  до  внутрішнього  середовища  ВНЗ)  соціальним  середовищем,

представленим суспільними, матеріальними й духовними умовами, в яких живе й

розвивається людина.

Зовнішній  компонент  соціально-виховного  середовища  ВНЗ  представлений

соціальними  інституціями,  що,  виконуючи  певні  соціальні  функції,  прямо  або

опосередковано  впливають  на  процес  формування  деонтологічної  культури

майбутніх соціальних педагогів.

До  числа  таких  зовнішніх  соціальних  інституцій,  які  є  підсистемами

зовнішнього компоненту соціально-виховного середовища ВНЗ та здійснюють вплив

на формування деонтологічної культури студентів – майбутніх соціальних педагогів,

є:

- сім’я  (науково-педагогічним  працівникам  ВНЗ,  зокрема  викладачам

профільної  (випускаючої)  кафедри,  кураторам  варто  знати  особливості  сім’ї  та

сімейного  виховання  кожного  студента,  щоб  ураховувати  їх  при  створенні

сприятливих умов для формування деонтологічної культури останнього, правильно

організувати соціально-педагогічну діяльність із батьками (або тими, хто їх замінює)

[111, с. 69].

- загальноосвітні  навчальні  заклади  (координація  взаємодії  ВНЗ  з  якими

здійснюється  з  метою  оптимізації  професійної  підготовки  студентів  –  майбутніх

соціальних  педагогів  на  основі  організації  практичного  навчання  (зокрема,

відпрацювання  технології  практико  орієнтованого  навчання);  співпраці  щодо

формування  стійкої  мотивації  у  студентів  до  активної  діяльності  у  професійній

сфері,  готовності  до  практичної  діяльності  соціального  педагога  у

загальноосвітньому  навчальному  закладі,  розвитку  професійно  важливих

особистісних  якостей  спеціаліста  на  основі  озброєння  студентів  знаннями  про
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особливості діяльності соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів,

їхні професійні завдання, професійні зобов’язання тощо);

- дошкільні навчальні заклади (активізація взаємодії ВНЗ з якими відбувається з

метою  розширення  досвіду  практичної  навчально-професійної  діяльності

студентів –  майбутніх  соціальних  педагогів;  співпраці  щодо  узагальнення  та

поширення передового педагогічного досвіду у галузі дошкільної освіти, взаємного

навчання з метою усунення розриву між теорією та практикою, між академічним та

практичним  середовищем,  у  тому  числі,  задля  підвищення  кваліфікації  науково-

педагогічних  працівників,  а,  отже,  й  якості  професійної  підготовки  студентів,

зокрема,  щодо  озброєння  студентів  знаннями  про  права  та  обов’язки  соціальних

педагогів дошкільних навчальних закладів тощо);

- заклади  професійно-технічної  освіти  (урізноманітнення  спільної  діяльності

ВНЗ  з  якими  передбачає  можливість  ознайомлення,  наприклад,  зі  специфікою

організації  системи  психолого-педагогічної,  медико-соціальної  адаптації  учнів

професійно-технічного  навчального  закладу,  функціональних  зобов’язань

соціального педагога закладу професійно-технічної освіти щодо її здійснення тощо),

- інші  вищі  навчальні  заклади,  що  здійснюють  професійну  підготовку

студентів –  майбутніх  соціальних  педагогів  (координація  взаємодії  з  якими

передбачає можливість взаємного ознайомлення зі специфікою організації процесу

соціального виховання у напрямі формування деонтологічної культури в різних ВНЗ,

обмін досвідом щодо можливих ускладнень його протікання та ефективних шляхів

їхнього подолання, міжособистісну взаємодію студентів та викладачів різних ВНЗ

між  собою,  що  сприяє  усвідомленню  студентами  –  майбутніми  соціальними

педагогами  своєї  приналежності  до  фахової  соціально-педагогічної  спільноти,

формуванню в їхньому колективі  престижності  професії,  розуміння її  значення  в

особистісному розвитку студентів тощо);

- органи  управління  (залучення  представників  органів  управління  державної

влади та місцевого самоврядування до процесу формування деонтологічної культури

студентської  молоді,  на  нашу  думку,  сприяє  усвідомленню  студентами  місця

професії  у  соціально-економічному  розвитку  держави,  її  суспільної  значущості,
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формуванню  стійкої  позиції  майбутнього  фахівця  до  проблеми  повинності,

імперативів  належної  поведінки,  попередженню випадків  формального виконання

професійних зобов’язань у майбутній професійній діяльності тощо);

- правоохоронні  структури  (взаємодія  щодо  правового  виховання  студентів  –

майбутніх  соціальних  педагогів,  формування  їхньої  правосвідомості  та  правової

культури,  зокрема у контексті  усвідомлення необхідності  нормативної  регуляції  у

суспільстві,  формування  позитивної  мотивації  щодо  належної  поведінки  членів

суспільства,  почуття обов’язку щодо виконання певних суспільних зобов’язань та

усвідомлення особистої відповідальності за їхнє невиконання тощо, що є запорукою

активізації  їхнього  соціального  розвитку  й  у  напрямі  формування  деонтологічної

культури);

- соціальні служби (взаємозв’язок ВНЗ зі службами у мікрорайоні, районними,

місцевими, регіональними, національними; бюджетними; для неповнолітніх, молоді;

комплексними,  спеціальними;  діагностичними,  реабілітаційними,

консультативними,  корекційними;  медико-психолого-педагогічними,  соціально-

педагогічними,  соціально-правовими,  соціально-побутовими,  профорієнтаційними

тощо  [146, с. 35-36],  є  важливим  фактором  процесу  формування  деонтологічної

культури студентів, зокрема у контексті розширення та поглиблення знань студентів

щодо  специфіки  здійснюваної  службами  діяльності,  їхніх  функції,  компетенції

соціально-педагогічних  фахівців  різних соціальних служб,  специфічного  переліку

професійних  зобов’язань,  меж  професійних  обов’язку  та  відповідальності  щодо

їхнього виконання, сприяння в усвідомленні та прийнятті  студентами стереотипів

належної професійної поведінки тощо);

- культурно-дозвіллєві  заклади  (залучення  студентів  до  театрів,  кінотеатрів,

музеїв,  філармоній,  молодіжних  клубів,  Інтернет-кафе,  тобто  до  культурного

середовища, збагаченого „животворною атмосферою загальнолюдського соціально-

культурного  досвіду”  [111, с.72],  сприяє  вихованню  в  молоді  прагнення  до

самореалізації,  формуванню  соціальної  відповідальності,  навичок  критичного

мислення);
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- місцеві  засоби  масової  інформації  (періодичні  друковані  видання,  радіо,

телебачення,  кіно-  та  відеопродукція,  реклама,  Інтернет)  (взаємодія  з  якими

зумовлена детермінуючим впливом (як позитивним, так і негативним) останніх на

соціальний  розвиток  студентської  молоді,  зокрема  на  її  поведінку,  що,  за

О.Безпалько,  зумовлено  тим,  що  ЗМІ  „виконують  рекреативну  функції  (оскільки

визначають зміст дозвілля); виступають як засіб релаксації; являють собою систему

неформальної  освіти,  сприяючи формуванню певного  світогляду  щодо способів  і

стилю життя, типів поведінки [15, с. 81]”);

- громадські  організації  (актуальність  взаємозв’язку  ВНЗ  з  якими  зумовлена

завданнями  останніх:  „забезпечення  молоді  (що  перебуває  на  етапі  соціального

становлення)  входження в дорослий світ  та  адаптацію до його умов,  можливість

освоєння нових соціальних ролей, прискорення процесів соціальної ідентифікації;

бути певним каналом необхідної  інформації,  яку  молоді  люди не  завжди можуть

отримати іншим способом, сприяючи набуттю в процесі міжособистісних стосунків

і спільної діяльності досвіду соціальної взаємодії, вмінню узгоджувати особистісні

інтереси  з  інтересами  групи;  стимулювання  молоді  до  соціальних  ініціатив,

доброчинної та суспільно корисної діяльності в інтересах своєї громади, посилюючи

усвідомлення приналежності до певної спільноти” [15, с. 276], а, отже, у контексті

формування деонтологічної культури важливим є те, що вони надають змогу молоді

„зорієнтуватися  в  системі  соціальних  зв’язків,  оволодіти  механізмами  регуляції

соціальної  поведінки,  здійснити  аналіз  власних  можливостей  та  реалізувати  їх  у

соціально схваленій діяльності” [15, с. 276]);

- релігійні  організації  (взаємодія  ВНЗ  з  цими  організаціями  має  за  мету

розвиток  соціальних  якостей,  просоціальної  поведінки  студентів,  формування

релігійної  толерантності  студентської  молоді,  критичного  мислення  „стосовно

існуючих сект антигуманного спрямування” [110, с. 74] тощо).

Завдяки  соціально-педагогічній  діяльності  на  рівні  зовнішнього  компоненту

соціально-виховного  середовища  ВНЗ  забезпечується  активізація,  координація  та

інтеграція сукупності соціально-виховних впливів зовнішніх соціальних інституцій,

діяльність  яких  прямо  або  опосередковано  впливає  на  процес  формування
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деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів,  та  консолідація  їхніх

спільних  зусиль  у  напрямі  забезпечення  високого  рівня  сформованості

деонтологічної культури студентів. При цьому активізація та координація взаємодії

зовнішніх  соціальних  інституцій  (як основа  створення  та/або  удосконалення

зовнішнього  компоненту  соціально-виховного  середовища  ВНЗ)  передбачає

організацію  спільних  колективних  справ,  взаємну  відповідальність  учасників

соціально-виховного процесу, співпереживання, взаємодопомогу, здатність спільно

долати  труднощі,  „домінування  творчого  підходу  до  організації  життєдіяльності

студента” [177, с.109], позитивне до нього ставлення.

На  основі  цього  у  ньому  створюються  можливості  для  практичного

застосування студентами набутих у ВНЗ знань, умінь та навичок, досвіду емоційно-

чуттєвого ставлення до світу та творчої діяльності  у реальному житті  в активній

просоціальній  діяльності.  Це,  у  свою чергу,  активізує  процес  формування  їхньої

деонтологічної культури, яка виявляється у характерному для особистості поєднанні

вираженої індивідуальності  з колективістською спрямованістю (свідченням чого є

ідентифікація  себе  представником  фахової  соціально-педагогічної  спільноти,

розуміння  змісту  покладених  на  фахівця  професійних  зобов’язань,  свідоме

сприйняття необхідності їхнього виконання, усвідомлення професійних обов’язку та

відповідальності тощо).

У процесі дослідження на основі аналізу наукового доробку таких науковців, як

Ю. Клочан  [110],  Н. Максимовська [144],  А. Рижанова  [191],  О. Хендрик  [248]  та

інших виокремлено ще одну підсистему конструкту „соціально-виховне середовище

ВНЗ” –  компоненту  макросередовища,  існування  якого,  за  Н. Максимовською,  є

„необхідним  та  визначальним  для  створення  середовища  на  законодавчому,

загальнокультурному, політичному та макросоціальному рівнях” [145, с. 98].  Адже

саме  завдяки  постійній  діяльності  щодо  створення  регламентуючих  факторів

„відбувається  поєднання  впливів  різнофункціональних  структур  в  одному

загальному соціальному просторі, що впливає на кожний компонент системи, робить

його дієвим, керованим, здатним до функціонування та вдосконалення” [145, с. 98].
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Підсистемами компоненту макросередовища, на думку Ю. Клочан, є „політична

система,  економічна  система,  соціальна  структура,  загальнокультурний  розвиток”

[110, с. 74], а також система законодавства, що є нормативною базою організації та

керівництва процесом формування  деонтологічної  культури майбутніх  соціальних

педагогів,  організації  та  регулювання  взаємодії  між  різноманітними  соціальними

інституціями,  задіяними  в  цьому  процесі.  До  законодавчих  актів,  що  створюють

нормативну базу освіти, виховання та соціального розвитку студентської молоді, а,

отже,  й  основу  для  реалізації  завдань  соціального  виховання  у  вищій  школі,

належать: Конституція України, ЗУ „Про вищу освіту” [82], ЗУ „Про освіту” [83], ЗУ

„Про сприяння соціальному становленню та  розвитку  молоді  в  Україні” [86],  ЗУ

„Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” [85], Національна стратегія розвитку

освіти в Україні на період до 2012 року [164], Концепція національного виховання

[119], Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти [118] та

інші.  Погоджуємося  з  Н. Максимовською,  що  наявність  нормативних  основ

„забезпечує  умови  підвищення  ефективності  соціального  розвитку  та  виховання

молоді  й  студентства  в  Україні,  активізації  практичних  розробок  у  цій  сфері”

[145, с. 98].

Таким  чином,  по-перше,  головним  осередком,  де  відбувається  процес

формування деонтологічної культури студентів – майбутніх соціальних педагогів, є

внутрішній  компонент  соціально-виховного  середовища  ВНЗ.  Підсистеми  цього

компоненту  у  взаємодії  з  підсистемами  зовнішнього  компоненту  соціально-

виховного середовища та компоненту макросередовища є своєрідними факторами,

що детермінують процес формування деонтологічної культури майбутніх соціальних

педагогів,  сприяючи  або  перешкоджаючи  його  ефективності.  По-друге,  результат

створення  та/або  удосконалення  соціально-виховного  середовища  ВНЗ,

сприятливого  для  соціального  розвитку  студентів  відбувається  завдяки  інтеграції

зусиль суб’єктів соціально-виховної діяльності, розширенню діапазону можливостей

виховної дії на особистість; створенню умов гуманізації міжособистісних відносин;

моделюванню  й  створенню  умов  для  самореалізації  та  самоствердження

особистості.
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Отже, результативним процес формування деонтологічної культури майбутніх

соціальних  педагогів  буде  лише  за  умови  використання  потенціалу  соціально-

виховного середовища ВНЗ (з урахуванням компоненту макросередовища) на основі

активізації  соціально-виховного  потенціалу  спеціально  обраних  зовнішніх

соціальних інституцій та залучення їх до взаємодії з вищим навчальним закладом;

координації  соціально-виховних  впливів  залучених  соціальних  інституцій  між

собою  та  з  дією  виховних  механізмів  внутрішнього  рівня  соціально-виховного

середовища  ВНЗ,  їхньої  інтеграції  задля  забезпечення  цілісності  соціально-

виховного  впливу;  спрямування  останнього  на  досягнення  конкретної  соціально-

виховної  мети  –  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів.

Вважаємо,  що  саме  за  таких  умов  соціально-виховне  середовище  ВНЗ  стає

сприятливим  для  досягнення  високого  рівня  деонтологічної  культури  майбутніх

соціальних педагогів,  адже:  є  особистісно  та  професійно зорієнтованим;  у  ньому

забезпечена висока включеність студентів у професійно-моделюючу та соціально-

корисну діяльність; актуалізується особистісно-професійний потенціал студентів за

допомогою  використання  комплексу  форм  та  методів  діяльності,  інтегруючих

соціально-виховний  вплив  зовнішніх  соціальних  інституцій  й  власну  мотивацію

студентів,  з  метою  активізації  соціального  розвитку  останніх;  забезпечена

можливість  досягнення  високого  рівня  сформованості  показників  деонтологічної

культури майбутніх соціальних педагогів при мінімальних витратах часу й зусиль

суб’єктів цього процесу.

Отже,  соціально-виховне  середовище  вищого  закладу  –  це  не  даність

сукупності  впливів  і  умов,  а  динамічне  цілісне  утворення,  що  є  системним

продуктом  взаємодії  соціально-виховного  простору,  керівництва  освітою,

відповідного  вищого навчального  закладу  та  самого  студенту,  котре має  великий

потенціал щодо позитивного впливу на процес формування деонтологічної культури

майбутніх  соціальних педагогів.  Активізація  цього потенціалу  суттєво підвищить

ефективність  та  результативність  процесу  формування  деонтологічної  культури

студентів – майбутніх соціальних педагогів.
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Соціальне  значення  реалізації  завдання  формування  деонтологічної  культури

майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки у ВНЗ полягає в

тому, що високий рівень її сформованості у студентів є запорукою становлення їх як

професіоналів,  які  усвідомлюють  зміст  професійного  обов’язку,  володіють

професійною  відповідальністю,  здатні  успішно  виконувати  свої  професійні

зобов’язання  та  у  яких  сформована  стійка  мотивація  до  здійснення  належної

професійної  поведінки.  Це  забезпечує  їхню конкурентоспроможність  у  сучасних

умовах, успішну адаптацію та інтеграцію до фахової спільноти, сталий розвиток та

ефективну  кооперативну  діяльність  в  соціумі  соціальних  педагогів  як  фахової

спільноти тощо.

При цьому погоджуємося з  С. Хлєстовою, що найбільшими можливостями в

реалізації  завдань  формування  деонтологічної  культури  студентів,  і  зокрема

майбутніх соціальних педагогів, володіють організаційні форми соціально-виховної

роботи [254, с.41].

На  основі  аналізу  наукових  джерел  установлено,  що  більшість  дослідників

проблем організації  соціально-виховної роботи у ВНЗ  [16; 17; 25; 31; 63; 71; 75; 98;

105; 121; 156; 190; 199; 200; 213; 221; 233; 234; 235;252; 261; 283], й,  зокрема,

соціально-виховної  роботи  з  формування  деонтологічної  культури  студентської

молоді  [30; 33; 252; 254]  відзначають,  що  соціально-вихована  робота  ВНЗ  являє

собою „розгалужений процес, що містить інститут кураторства, практику морально-

правового виховання, залучення студентів до різновидів виховної діяльності тощо”

[254, с. 44].  Ефективна  соціально-виховна  робота,  зміст,  форми  та  методи  якої

визначені  у  контексті  необхідності  реалізації  завдань  формування  деонтологічної

культури майбутніх соціальних педагогів на основі активізації позитивного впливу

на цей процес соціально-виховного середовища ВНЗ, сприяє успішному протіканню

досліджуваного  процесу.  При  цьому  зміст,  форми  та  методи  соціально-виховної

роботи  з  майбутніми  соціальними  педагогами  мають  бути  спрямовані  на

оптимальний вибір  та  суб’єктивацію майбутніми фахівцями базових  професійно-

групових цінностей,  принципів та норм належної професійної поведінки у якості
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ціннісних  домінант,  формування  професійно  значущих  якостей,  наявність  яких

забезпечує належну професійну поведінку фахівця.

Отже,  на  основі  теоретичного  узагальнення  результатів  проведеного  аналізу

наукових  джерел  визначені  умови  використання  потенціалу  соціально-виховного

середовища ВНЗ у  формуванні  деонтологічної  культури майбутнього  соціального

педагога:  створення або удосконалення соціально-виховного середовища ВНЗ  для

забезпечення  фахівця системою  знань  про  професійні  зобов’язання  соціального

педагога;  цілеспрямоване  залучення соціальних інституцій  зовнішнього  рівня  для

суб’єктивації  студентами  вимог  професійних  зобов’язань,  їх  сприйняття  як

обов’язку;  координація та  спрямування діяльності  соціальних  інституцій

внутрішнього і зовнішнього рівнів на активізацію соціально-професійного розвитку

студентів  і  вироблення  у  них  імперативів  нормативної  професійної  поведінки;

розробка та  реалізація науково-методичного  забезпечення  системи  формування

деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів упродовж навчання у ВНЗ з

урахуванням наступності і послідовності процесу.

Таким  чином,  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів  потребує  розробки  та  впровадження  цілісної  системи  її  формування  у

практику  вищої  школи  з  використанням  потенціалу  соціально-виховного

середовища ВНЗ.

1.3  Теоретичне  обґрунтування  системи  формування  деонтологічної

культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі

вищого навчального закладу

Аналіз термінологічного апарату та рівня дослідження деонтологічної культури

соціального педагога як соціально-педагогічної проблеми, визначення особливостей

її формування в соціально-виховному середовищі вищого навчального закладу стали

підставою  для  розробки  та  теоретичного  обґрунтування  системи  формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному

середовищі вищого навчального закладу.
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Узагальнення  науково-практичного  досвіду  компонентно-структурного

дослідження  педагогічних  систем  (С. Архангельського,  В. Беспалька,  В. Гриньової,

Й. Ісаєва, Г. Золотової, М. Кагана, М. Подберезського, Т. Спіріної [7; 16; 57; 78; 91; 95;

226]  та  ін.) забезпечило  системно-структурний  аналіз  процесу  формування

деонтологічної  культури  соціального  педагога.  Якщо  процес  формування

професійної культури фахівця характеризується науковцями, зокрема Й. Ісаєвим, як

„єдність взаємодіючих структурних компонентів”, котрі,  „відбиваючи діалектичну,

багаторівневу природу професійної культури, її цілісний характер, що розвивається,

є необхідними та достатніми для її дослідження, збереження й розвитку” [78], то й

процес формування такої складової професійної культури фахівця як деонтологічна

культура  також  може  бути  розглянутий  з  позицій  системного  підходу  й

представлений  як  цілісна  система,  що  містить  у  собі  сукупність  структурних

компонентів, між якими існує різноманіття зв’язків і відносин.

Узагальнення результатів аналізу праць вітчизняних (Р. Вайноли [30], Л. Левчук

[137],  Л. Переймибіди  [175],  С. Хлєстової  [253;  254;  256]  та  ін.) та  зарубіжних

(Д. Деккерта [64], Г. Караханової [103], М. Кропачової [125], З. Селімової [201] та ін.)

дослідників,  предметом  наукових  пошуків  яких  стала  проблема  формування

деонтологічної  культури  майбутніх  спеціалістів  певного  фаху,  дозволило

стверджувати,  що  абсолютна  більшість  авторів  методологічний  використовує

системний підхід як провідний.

Вкористання системного підходу в дослідженні до формування деонтологічної

культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ

забезпечило представлення запланованих заходів у вигляді певної системи, в якій, за

Г. Золотовою,  „кожний  окремий  захід  є  її  елементом,  кожна  дія  узгоджується  з

іншою,  напрями  й  види  роботи  не  суперечать,  а  випливають  одні  з  одних”

[91, с. 164], і будь-яка дія суб’єкту або об’єкту процесу формування деонтологічної

культури майбутніх  соціальних педагогів  у  соціально-виховному середовищі  ВНЗ

впливає на всю систему в цілому.

При цьому систему формування деонтологічної культури студентів – майбутніх

соціальних педагогів у соціально-виховному середовищі ВНЗ відносимо до одного із
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загальноприйнятих  різновидів  систем,  а  саме  до  побудови  часткових  системних

теорій і концепцій щодо тих або інших проблем спеціальних наук і розділів техніки.

Із  багатьох  ознак  системних  сфер  для  нашого  дослідження  характерні  наявність

певної  цілісності,  функціональної  єдності,  масштабність  та  складність.  З  погляду

субстанціональності  система  формування  деонтологічної  культури  студентів  –

майбутніх  соціальних  педагогів  у  соціально-виховному  середовищі  ВНЗ  є

матеріальною, тобто створеною із матеріальних, речових компонентів; залежно від

спрямованості – це модель (від франц. „modèle” – образ) бажаного стану системи; за

засобом втілення – неформальна, тобто втілена без використання формальних знаків

[91, с. 164].

Установлено,  що  взаємодія  об’єктів  і  суб’єктів  у  процесі  формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному

середовищі ВНЗ має виняткове значення, адже „кожен об’єкт тією чи іншою мірою

взаємодіє з кожним суб’єктом у прямій або опосередкованій формі” [91, с. 165]. У

свою чергу, усі об’єкти й усі суб’єкти також взаємопов’язані.

Серед суб’єктів системи визначені два рівні: провідні суб’єкти (адміністрація

(керівництво)  ВНЗ,  у  якому  здійснюється  професійна  підготовка  майбутніх

соціальних педагогів, насамперед, керівник ВНЗ, проректор з виховної роботи, декан

факультету, заступники декана з навчальної та виховної роботи, завідувач профільної

кафедри,  професорсько-викладацький  склад  профільної  кафедри,  передусім,

керівників  практики  студентів  та  куратори  груп);  супроводжувальні  суб’єкти

(соціальні  інституції  зовнішнього  рівня  соціально-виховного  середовища  ВНЗ:

заклади  освіти  (загальноосвітні  навчальні  заклади,  дошкільні  навчальні  заклади,

заклади професійно-технічної освіти, інші вищі навчальні заклади, що здійснюють

професійну  підготовку  студентів – майбутніх  соціальних  педагогів)  соціальні

педагоги  –  випускники ВНЗ,  соціальні  служби,  заклади  культури,  місцеві  засоби

масової інформації, громадські організації, правоохоронні структури, сім’я).

Центральним об’єктом системи формування деонтологічної культури є студенти

– майбутні соціальні педагоги. Крім того, в залежності від певного процесуального

етапу формування деонтологічної культури, об’єктами впливу в системі формування
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деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів  у  соціально-виховному

середовищі  ВНЗ  стають  окремі  з  визначених  нами  провідних  або

супроводжувальних  суб’єктів.  Так,  на  підготовчому  етапі  формування  до  числа

об’єктів,  крім  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів,  відносимо  також

адміністрацію ВНЗ (за винятком керівника ВНЗ та проректора з  виховної  роботи

ВНЗ), завідувача профільної кафедри, професорсько-викладацький склад профільної

кафедри,  кураторів  груп,  соціальних  педагогів  –  випускників  ВНЗ;  на  етапі

координації  діяльності  ВНЗ  із  зовнішніми  соціальними  інституціями  об’єктами

стають зовнішні соціальні інституції другого рівня.

Отже,  дослідження  системи  формування  деонтологічної  культури  майбутніх

соціальних педагогів у соціально-виховному середовищі ВНЗ передбачало побудову

та  вивчення  її  моделі,  що,  у  свою чергу,  вимагало  уточнення  тлумачення  змісту

наукових понять „модель” та „моделювання”.

У словниковій літературі термін „модель” розглядається як уявний або умовний

образ,  аналог (зображення,  схема,  опис,  графік,  креслення тощо) якогось об’єкту,

процесу  або  явища  („оригіналу”  цієї  моделі),  що  використовується  як  його

„заступник”,  „представник”,  відображаючи  в  зменшеному  вигляді  структуру,

властивості,  взаємозв’язки й відношення між елементами досліджуваного об’єкта,

полегшуючи  процес  набуття  інформації  про  об’єкт,  що  цікавить.  Вона  є

узагальненим  відображенням  явища,  результат  абстрактного  узагальнення

практичного досвіду, співвіднесення теоретичних уявлень про об’єкт й емпіричних

знань  про  нього,  слугує  для  прогнозування  розвитку  процесу  та  розробки  цілей

педагогічної взаємодії, типів поведінки у соціальних процесах [217, с. 157]. У свою

чергу, поняття „моделювання” тлумачиться як „дослідження певних об’єктів, систем,

явищ, процесів через побудову та вивчення їх моделей” [25, с. 119].

Моделюючи  систему  формування  деонтологічної  культури  майбутніх

соціальних  педагогів  у  соціально-виховному  середовищі  ВНЗ,  керувалися

основними принципами загальної  теорії  систем (система – „безліч елементів,  що

знаходяться у відношеннях і зв’язках один з одним, що утворюють певну цілісність,

єдність”  [218, с. 365]),  а  саме:  система  є  тим  ефективнішою,  чим  вищою  є  її
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цілісність  –  ступінь  зв’язку  елементів  між  собою,  за  якого  зміна  одного  з  них

викликає зміну в інших або у системі загалом; ефективність системи залежить від

ступеня її сумісності з навколишнім середовищем; система, що успішно функціонує

в  одних  умовах,  може  виявитися  неефективною  у  інших;  ефективність

функціонування системи залежить від її оптимізації (тобто „ступеня відповідності

організаційного  компоненту  тій  меті,  для  досягнення  якої  вона  створена”  [216]),

причому оптимальність, досягнута в одних умовах, може не відбутися за інших.

Побудова  моделі  та  впровадження  її  у  навчально-виховний  процес  вищої

школи –  це  найважливіший  етап  розвитку  будь-якої  теорії,  оскільки,  як  слушно

зауважує  З. Бондаренко,  „матеріальне  або  уявне  імітування  реальних  сутностей

системи  шляхом  створення  спеціальних  аналогів,  відтворюючих  принципи  її

організації й функціонування, дозволяє визначити мету розвитку проблеми; основні

компоненти системи, що становлять її  сутність; об’єктивно існуючі взаємозв’язки

між  компонентами…”  [25, с. 119].  Підтримуючи  позицію М. Сергєєва  [204, с. 54],

вважаємо  обґрунтованим  використання  поняття  „модель”  як  ідеального  образу

системи формування деонтологічної  культури майбутнього соціального педагога в

соціально-виховному середовищі ВНЗ, як найбільш повного відображення уявлень

про цілі, наміри, прагнення соціального педагога до того, що має бути досягнуто.

При  цьому  погоджуємося  з  твердженням  З. Бондаренко,  що  у  такому  розумінні

модель можна визначити як „стратегічний образ кінцевого результату” [25, с. 120].

Отже, поняття „модель” розуміємо як взаємосистему, за допомогою якої можна

сконструювати  чи  побудувати  процес  формування  деонтологічної  культури

майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ, уявити

цілісну його структуру,  особливості  функціонування,  взаємозв’язки  й  відношення

між елементами, показати кінцевий результат реалізації зазначеної мети.

Модель системи формування деонтологічної культури майбутнього соціального

педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ є аналогом соціальної дійсності на

рівні вищого навчального закладу й має структурно-функціональний характер, який

розкриває  сутність,  особливості  структури  (з  яких  основних  елементів  та  етапів

утворений процес формування деонтологічної культури), послідовність, зв’язок цих
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елементів і особливості конструювання змісту формування деонтологічної культури

майбутнього соціального педагога загалом.

Поділяючи думку С. Васильєва,  виходили з  того,  що моделювання „як метод

пізнавальної  й  управлінської  діяльності  складної  професійної  системи  дозволяє,

використовуючи  опосередкованість,  відтворювати  окремі  істотні  елементи  даного

процесу” [35, с. 93]. Необхідність використання моделювання у нашому дослідженні

зумовлена  тим,  що,  з  одного  боку,  процес  формування  деонтологічної  культури

майбутнього  соціального  педагога  є  складним,  багатоаспектним  явищем,  що

важкодоступне для безпосереднього пізнання, а, з іншого, – даний процес протікає в

специфічних умовах соціально-виховного середовища ВНЗ, у ньому представлений

своєрідний суб’єкт та об’єкт навчально-виховної та соціально-виховної роботи.

Виходячи з цього, зміст моделювання складають: по-перше, модельні уявлення

про  об’єкт,  що  вивчається;  по-друге,  бачення  шляхів  реалізації  цих  уявлень  в

реальній соціально-педагогічній діяльності; по-третє, визначення етапів розгортання

соціально-педагогічної  діяльності  для  досягнення  поставленої  мети;  по-четверте,

обґрунтування  способів  діагностики  отриманих  результатів  [35, с. 93-94].  Сам

процес  моделювання,  таким  чином,  передбачає:  по-перше,  побудову  моделі;  по-

друге, її адаптацію в реальний процес професійної підготовки майбутніх соціальних

педагогів;  по-третє,  перевірку  її  результативності.  Підтримуємо С. Васильєва,  що

модель є вдалою, якщо вона „демонструє поведінку, подібну оригіналу, або дозволяє

виявити невідомі раніше властивості досліджуваного явища” [35, с. 94].

З  метою  вирішення  проблеми  побудови  моделі  системи  формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному

середовищі ВНЗ, зокрема, визначення її структурних компонентів, ми узагальнили

науково-практичний  досвід  компонентно-структурного  дослідження  процесу

формування  деонтологічної  культури  майбутніх  спеціалістів  певного  фаху.

Установлено,  що,  наприклад,  Г. Караханова,  досліджуючи  формування

деонтологічної культури вчителя в системі безперервної професійної освіти, дійшла

висновку про можливість використання системного підходу, результатом чого стало

представлення  досліджуваного  явища  у  вигляді  системи  послідовних  етапів:
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„функціонально-цільового,  проблемно-змістовного,  діяльнісно-технологічного,

організаційно-практичного  та  критеріально-оціночного” [103, с. 12].  У  ході

дослідження С. Хлєстовою проблеми формування деонтологічної культури студентів

ВНЗ  у  процесі  соціально-виховної  роботи  були  обґрунтовані  такі  змістові

компоненти системи: „- професійний (система професійних знань, умінь та навичок,

які  відповідають  вимогам  професійної  діяльності,  функціям  та  обов’язкам

майбутнього  фахівця,  які  закріплені  в  його  кваліфікаційній  характеристиці;

професійна  толерантність,  тактовність,  вимогливість);  -  характерологічний

(сукупність  особливостей,  що  вирізняють  професійну  діяльність  з-поміж  інших,

тобто її індивідуальні, пріоритетні та неповторні характерологічні риси); - морально-

етичний  (бажання  допомогти  іншим,  прагнення  надати  допомогу  тому,  хто  її

потребує,  морально-етична  відповідальність,  повага  до  своїх  колег  та  підлеглих,

збереження таємниці тощо)” [254, с. 66].

У визначеному  контексті  цікавими є  висновки  М. Васильєвої,  яка  розробила

зміст  моделі  деонтологічної  підготовки  та  поєднала  її  з  такими  компонентами

системи,  як:  мотиваційно-ціннісний,  що  забезпечує  професійно-педагогічну

спрямованість студентів на здійснення нормативної поведінки, сукупність ціннісних

орієнтацій,  сформованість  особистісно  значущих  якостей,  необхідних  для

здійснення  нормативної  поведінки  в  галузі  професійної  діяльності  у  взаємодії  з

іншими учасниками педагогічного процесу при розв’язанні різноманітних ситуацій;

когнітивний, що містить у собі характеристику узагальнених деонтологічних знань,

необхідних  для  здійснення  нормативної  поведінки  та  адекватного  вирішення

конфліктних  ситуацій  тощо;  процесуальний,  представлений  сукупністю  дій  та

операцій,  що забезпечують розв’язання  стандартних та  нестандартних ситуацій в

практичній діяльності педагога, вмінь та навичок, якість засвоєння й узагальнення

яких  необхідні  для  здійснення  фахової  нормативної  поведінки;  аналітико-

рефлексивний, що передбачає аналіз, осмислення, самоаналіз виконаної роботи [39].

Отже,  узагальнивши погляди  вчених  на  проблему компонентно-структурного

дослідження педагогічних систем загалом (щодо загальних закономірностей їхнього

конструювання  й  функціонування)  та  структурні  компоненти  формування
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деонтологічної  культури  фахівця  зокрема,  була  визначена  трьохкомпонентна

структура  системи формування  деонтологічної  культури майбутнього  соціального

педагога  в  соціально-виховному  середовищі  вищого  навчального  закладу,  яку

складають:  функціонально-цільовий,  змістово-процесуальний,  оцінно-

результативний  компоненти.  При  цьому  кожний  компонент  постає  як  окрема

система, що є елементом системної організації дослідження у цілому.

Зазначимо,  що  побудова  системи  й  представлення  її  у  вигляді  моделі

обов’язково  передбачає  необхідність  установлення  принципів  (тобто  вихідних

теоретичних положень, концептуальних основ), на яких ця модель базується і  які

визначають „зміст, форми та методи пізнавальної та управлінської діяльності щодо

досліджуваного об’єкту моделювання” [35, с. 98].

Як концептуальні основи побудови моделі системи формування деонтологічної

культури  майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі

вищого  навчального  закладу  нами  були  визначені  такі  принципи:  системності;

соціальної  і  професійної  детермінованості;  забезпечення  взаємодії  соціальних

інституцій;  варіативності; наступності; послідовності; практичної спрямованості. У

додатку В подано характеристику обраних принципів.

Отже, функціонально-цільовий компонент процесу формування деонтологічної

культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ

являє собою сукупність таких елементів: загальна мета процесу, загальні завдання

процесу, функції процесу.

Загальною метою процесу  формування  деонтологічної  культури майбутнього

соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ може бути визначено

підвищення  рівня  сформованості  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів.  Загальними  завданнями  процесу  формування  деонтологічної  культури

майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  ВНЗ  є:

сформувати  деонтологічну  культуру  майбутніх  соціальних  педагогів  через

опанування ними деонтологічних знань, становлення та/або збагачення попередньо

набутих професійно-групових цінностей, їхню суб’єктивацію як ціннісних домінант,

формування  спрямованості  студентів  на  здійснення  належної  (нормативної)
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поведінки, становлення та удосконалення професійно значущих якостей, необхідних

для здійснення належної (нормативної) поведінки в галузі професійної діяльності.

Зазначимо,  що  визначені  завдання  можуть  бути  реалізовані  в  процесі

професійної  підготовки  майбутніх  соціальних  педагогів,  зміст  якої  передбачає

формування  деонтологічної  культури  студентів.  При  цьому  єдиною  суттєвою

перешкодою є те, що, на жаль, розвиток цієї властивості особистості майбутнього

соціального  педагога  відбувається  нерівномірно  та  неефективно,  внаслідок  чого

суттєво  погіршується  якість  підготовки  фахівця.  Щоб  запобігти  цьому,  вважаємо

необхідним  змоделювати  розвиток  досліджуваного  явища,  „передбачивши  та

спрогнозувавши майбутній позитивний результат” [226, с. 74].

Функціями  процесу  формування  деонтологічної  культури  майбутнього

соціального педагога  в  соціально-виховному середовищі  ВНЗ,  через  які,  зокрема,

може  бути  конкретизований  зміст  соціально-педагогічної  діяльності  в  межах

реалізації  системи  формування  деонтологічної  культури  майбутнього  соціального

педагога є:  нормативна (забезпечення засвоєння студентом – майбутнім соціальним

педагогом  вимог деонтологічних норм, суб’єктивації системи професійно-групових

цінностей  та  формування  регулятивів  належної  професійної  поведінки);

комунікативна  (відображає  необхідність  оволодіння  студентом  –  майбутнім

соціальним педагогом різними комунікативними технологіями особистісно-ділової

взаємодії,  що  відповідних  вимогам  професійної  деонтології,  цілям  соціально-

педагогічної  діяльності);  виховна  (реалізація  професійного  виховання  та

стимулювання  самовиховання  майбутніх  соціальних  педагогів);  розвивальна

(визначає розвиток особистості майбутнього соціального педагога як професіонала,

його  професійно-значущі  якості,  необхідні  для  реалізації  себе  в  професійній

діяльності);  прогностична  (спрямована на  розвиток  умінь  спрогнозувати  можливі

наслідки  професійної  діяльності,  використання  різних  методів  навчання  й

виховання);  контрольно-оцінна  (включає  контроль,  самоконтроль,  оцінку  та

самооцінку  здійсненої  діяльності  щодо  її  відповідності  нормативним  вимогам  з

метою фіксації результатів та подальшої їхньої переоцінки).
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Кожна із визначених функцій має конкретний зміст та спрямованість, але разом,

інтегруючись,  вони  „створюють  певну  цілісність,  актуалізуючи  та  збагачуючи

потенціали одна одної” [35, с. 97].

Наступний  компонент  –  змістово-процесуальний  –  є  ключовою  ланкою

побудованої системи формування деонтологічної культури майбутнього соціального

педагога  в соціально-виховному середовищі ВНЗ,  що,  у свою чергу,  являє  собою

цілісну єдність послідовних етапів: підготовчого, координаційного та процедурно-

технологічного,  кожному  з  яких  відповідає  зміст,  форми  і  методи  забезпечення

соціально-виховної  роботи  з  розширення  досвіду  професійної  соціально-

педагогічної  взаємодії  на  внутрішньому  (зі  студентами,  науково-педагогічними

працівниками)  та  зовнішньому  (з  соціальними  інституціями,  залученими  до

співпраці:  закладами  освіти  різного  рівня,  соціальними  службами,  закладами

соціального  обслуговування,  притулками,  закладами  культури,  сім’ями,

випускниками тощо) рівнях соціально-виховного середовища ВНЗ.

Так,  метою  підготовчого  етапу  формування  деонтологічної  культури

майбутнього соціального педагога є визначити дієвих суб’єктів соціально-виховного

середовища  вищого  навчального  закладу,  підготувати  їх  до  формування

деонтологічної культури у майбутніх соціальних педагогів.

Підготовчий  етап  представлений  такими  напрямами  роботи,  як:  по-перше,

визначення  соціальних інституцій внутрішнього та  зовнішнього рівнів  соціально-

виховного  середовища  ВНЗ,  скоординована  взаємодія  яких  може  забезпечити

сприятливі  умови  для  активізації  соціального  розвитку  майбутніх  соціальних

педагогів  у  формуванні  їхньої  деонтологічної  культури;  виокремлення  видів

діяльності, пошук її форм та методів, упровадження яких забезпечить скоординовану

взаємодію  соціальних  інституцій  внутрішнього  та  зовнішнього  рівнів  соціально-

виховного  середовища  ВНЗ  з  метою  активізації  соціального  розвитку  майбутніх

соціальних  педагогів  у  напрямі  формування  їхньої  деонтологічної  культури;

прогнозування  соціально-виховного  потенціалу  суб’єктів  впливу,  визначення

послідовності  етапів  роботи  з  формування  деонтологічної  культури  студентів  –

майбутніх  соціальних  педагогів,  розробка  плану  реалізації  системи  формування
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деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів,  добір  форм  та  методів

роботи, які будуть ефективними в цьому середовищі.

Методика  визначення  дієвих суб’єктів  соціально-виховного середовища ВНЗ,

скоординована взаємодія яких може забезпечити сприятливі умови для формування

деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів,  та  розробка  на  основі

отриманих  даних  відповідної  програми  передбачає  використання  спостереження,

методу  експертних  оцінок,  соціального  проектування,  а  також  використання

загальнонаукових методів,  таких  як  прогнозування,  аналіз,  синтез,  екстраполяція,

інтерполяція,  індукція,  дедукція,  аналогія.  Для  організації  подальшої  ефективної

співпраці  соціальних  інституцій  внутрішнього  та  зовнішнього  рівнів  соціально-

виховного  середовища  ВНЗ  у  формуванні  деонтологічної  культури  майбутнього

соціального педагога необхідною є розробка відповідних інформаційно-методичних

матеріалів  для  фахівців  зовнішніх  соціальних  інституцій,  залучених  до  цього

процесу, та для суб’єктів внутрішнього рівня соціально-виховного середовища ВНЗ

з питань формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів.

Так, формами та методами роботи на цьому етапі є: спостереження, опитування,

анкетування,  метод  експертних  оцінок,  контент-аналіз  навчальних  планів  та

програм, планів та звітів виховної роботи ВНЗ, звітів кураторів та іншої вузівської

документації, бесіди (із завідувачем, викладачами профільної кафедри, студентами –

майбутніми соціальними педагогами), прогнозування, аналіз, синтез, екстраполяція,

інтерполяція, аналогія, розробка інформаційно-методичних матеріалів тощо.

У  свою  чергу,  метою  координаційного  етапу  формування  деонтологічної

культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ

є координація взаємодії  соціальних інституцій внутрішнього і  зовнішнього рівнів

соціально-виховного  середовища  ВНЗ,  залучення  їх  до  співпраці  з  формування

деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів.

Форми  та  методи  роботи  на  цьому  етапі  розподілили  за  двома  основними

напрямами:  внутрішня  та  зовнішня  соціально-виховна  робота  в  соціально-

виховному середовищі ВНЗ. При цьому вважаємо, підтримуючи Н. Максимовську,

що поділ на зовнішній та внутрішній напрями є умовним, оскільки загальна мета
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системи „сприяє не відокремленню, а комплексному проведенню заходів”, а, отже,

такий  розподіл  є  „радше  для  тих,  хто  керує  та  координує  соціально-педагогічну

діяльність  (у  нашому  дослідженні  –  соціально-виховну  роботу)  у  вищому

навчальному закладі” [145, с. 126].

Отже,  на  координаційному  етапі  внутрішня  соціально-виховна  робота  в

соціально-виховному  середовищі  ВНЗ  з  формування  деонтологічної  культури

майбутнього  соціального  педагога  передбачає:  по-перше,  організацію  просвіти

професорсько-викладацького складу профільної кафедри з метою усвідомлення ним

важливості  та  необхідності  проведення  соціально-виховної  роботи  з  формування

деонтологічної  культури майбутніх соціальних педагогів,  підвищення рівня їхньої

готовності до ефективного використання можливостей співпраці ВНЗ із зовнішніми

соціальними інституціями у визначеному процесі; по-друге, посилення спрямування

діяльності професорсько-викладацького складу профільної кафедри на усвідомлене

використання  можливостей  визначеної  взаємодії  в  процесі  формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога; по-третє, створення та

забезпечення умов для функціонування у ВНЗ координаційно-творчої ініціативної

групи, яка планує та впроваджує заходи, спрямовані на формування деонтологічної

культури  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів;  по-четверте,  активізація

внутрішніх  соціально-виховних  сфер  ВНЗ  (насамперед,  традиції,  студентське

самоврядування, громадська діяльність, організація дозвілля).

У  свою  чергу,  зовнішня  соціально-виховна  робота  в  соціально-виховному

середовищі  ВНЗ з  формування  деонтологічної  культури майбутнього  соціального

педагога  на  координаційному  етапі  передбачає:  налагодження  зв’язків  із

соціальними інституціями зовнішнього рівня соціально-виховного середовища ВНЗ

з метою залучення їх до співпраці у напрямі формування деонтологічної культури

студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів;  укладання  угод  з  установами  щодо

проведення спільної діяльності; розробку загального плану роботи щодо реалізації

спільних  із  зовнішніми  соціальними  установами  соціально-виховних  заходів  у

напрямі формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів.

Установлення  взаємодії  між  соціальними  інституціями  внутрішнього  та
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зовнішнього рівнів соціально-виховного середовища ВНЗ та планування спільних

соціально-виховних  заходів  у  формуванні  деонтологічної  культури  майбутніх

соціальних педагогів полягають у виявленні матеріально-технічних, організаційних

та  методичних  аспектів,  необхідних  для  ефективного  формування  деонтологічної

культури  майбутніх  соціальних  педагогів,  що  передбачає  застосування  таких

традиційних гносеологічних методів, як: аналіз, синтез, соціальне проектування. До

форм та методів роботи з професорсько-викладацьким складом профільної кафедри

щодо  підвищення  рівня  готовності  до  ефективного  використання  можливостей

співпраці  ВНЗ  із  зовнішніми  соціальними  інституціями,  посилення  спрямування

їхньої  діяльності  на усвідомлене використання визначених можливостей,  а  також

роботи  з  представниками  зовнішніх  соціальних  інституцій  щодо  консолідації

спільних  зусиль  у  напрямі  формування  деонтологічної  культури  майбутніх

соціальних  педагогів  відносимо:  відеолекції,  диспути,  дискусії,  „круглі  столи”,

практикуми,  науково-методичні  семінари,  індивідуальні  бесіди  з  керівниками

практики та кураторами тощо. Формами та методами активізації виховних сфер ВНЗ

є започаткування та підтримання нових традицій (наприклад,  святкування „Свята

першого  робочого  місця”,  „Дня  корпоративної  соціальної  відповідальності”),

спрямованих  на  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів, створення студентського клубу „Школа соціальності” та його орієнтація

на підтримання постійного зв’язку зі  студентською радою, індивідуальні бесіди з

представниками студентського активу,  ініціювання проведення  конкурсів,  творчих

вечорів,  КВК,  вуличних акцій (зокрема,  студентських флешмобів (від англ.  „flash

mob” – „спалахуючий натовп”,  „flash” – спалах, „mob” – натовп)) до святкування

Міжнародного дня соціального педагога із залученням до співучасті в них у якості

співорганізаторів  та/або  консультантів,  учасників  та/або  поважних  гостей

представників зовнішніх соціальних інституцій тощо.

Метою процедурно-технологічного етапу формування деонтологічної культури

майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  ВНЗ  є

формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів.

На  нашу  думку,  процедурно-технологічний  етап  є  ключовим  у  змістово-
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процесуальному  компоненті  системи  формування  деонтологічної  культури

майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ і, по суті,

являє  собою  цілісну  систему  елементів  (що  як  підсистема  є  інтегрованою  у

визначений  компонент),  які  в  сукупності  складають  певну  соціально-педагогічну

технологію  як  „сукупність  наукових  знань,  засобів,  прийомів,  методів,

організаційних процедур, спрямованих на оптимізацію процесу впливу” [25, с. 75].

Форми  й  методи  процедурно-технологічного  етапу  змістово-процесуального

компоненту ми розподілили за чотирма основними напрямами:

-  інформаційно-теоретичний  напрям, метою  якого  є  забезпечити  майбутнім

соціальним  педагогам  можливість  опанувати  системою  узагальнених

деонтологічних  знань,  необхідних  для  здійснення  нормативної  поведінки,  про:

засади  загальної  деонтології  та  професійної  деонтології;  факти  історії  розвитку

деонтології  та  етапи  розвитку  професійної  деонтології,  специфіку  деонтології  в

соціально-педагогічній  галузі;  специфіку  деонтологічної  культури  соціального

педагога, шляхи її формування та подальшого розвитку; основні категорії, принципи

та  норми  професійної  деонтології  в  соціально-педагогічній  галузі,  деонтологічні

основи професійної поведінки соціального педагога, а також сформувати поняття та

уявлення  про  деонтологічні  категорії  „професійні  зобов’язання  соціального

педагога”,  „професійний  обов’язок  соціального  педагога”,  „професійна

відповідальність соціального педагога”.

При цьому, підтримуючи позицію З. Бондаренко, виходили з того, що „знання

не  можна  передати,  як  річ,  –  воно  може  бути  засвоєне  лише  завдяки  власній

пізнавальній  активності  суб’єкта” [25 с. 77].  Отже,  під  час  організації  засвоєння

деонтологічних знань важливою є заздалегідь спланована діяльність, яка дасть змогу

студентам  „екстеріоризувати  їх  у  вигляді  відповідних  дій  і  вчинків”  [25, с. 77],

збагатити особистий досвід здійснення нормативної професійної поведінки, зможе

забезпечити  досягнення  тих  цілей,  заради  яких  організується  засвоєння.  Набуті

знання мають слугувати майбутнім соціальним педагогам засобами самопізнання й

формування професійного ідеалу, орієнтирами для вибору адекватного вирішення
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конфліктних  ситуацій,  „надійними  критеріями  оцінювання  власних  вчинків  та

самостійних рішень” [25, с. 76-77].

Цілеспрямована  робота  в  межах  інформаційно-теоретичного  напряму

процедурно-технологічного  етапу  процесу  формування  деонтологічної  культури

майбутнього  соціального  педагога,  з  одного  боку,  забезпечує  становлення

когнітивного  компоненту  деонтологічної  культури  майбутнього  соціального

педагога,  а,  з  іншого,  –  уможливлює  формування  її  ціннісного  та  нормативного

компонентів;

-  ціннісно-мотиваційний  напрям,  метою  якого  є  сформувати  сукупність

ціннісних  орієнтацій,  що  відповідають  змісту  базових  професійно-групових

цінностей (котрі, будучи теоретично осмисленими, набули характеру деонтологічних

категорій),  а  саме:  „професійні  зобов’язання соціального педагога”,  „професійний

обов’язок  соціального  педагога”,  „професійна  відповідальність  соціального

педагога”  та  на  цій  основі  забезпечити  професійно-педагогічну  спрямованість

студентів на здійснення нормативної поведінки в професійній галузі.

При  цьому  вважаємо,  що  ціннісні  орієнтації  є  одним  із  центральних

особистісних  утворень  та  виражають  „свідоме  ставлення  людини  до  соціальної

діяльності  та  в  тій  своїй  якості  визначають  широку  мотивацію  її  поведінки  та

здійснюють значний вплив на всі сторони її діяльності” [105, с. 87]. Тому ціннісні

орієнтації визначають „спрямованість, мотивацію, мету її діяльності” [105, с. 87].

Узагальнення результатів проведеного дослідження уможливило висновок про

те,  що  становлення  ціннісного  та  нормативного  компонентів  деонтологічної

культури соціального педагога передбачає засвоєння та суб’єктивацію студентами –

майбутніми  соціальними  педагогами  як  особистісно  значущих,  як  ціннісних

домінант базових професійно-групових цінностей середовища професіоналізації та

формування на цій основі відповідних ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців. Це

сприятиме  соціальному  розвитку  студентів  загалом  та  їхньому  професійному

становленню  зокрема.  До  цінностей,  які  вможливлюють  активізацію  соціального

розвитку  майбутніх  соціальних  педагогів  у  формуванні  деонтологічної  культури,

відносимо:  ціннісне  ставлення  до  професії  як  до  покликання  та  задоволеність
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професійним вибором; усвідомлення цінності професійних зобов’язань, прийняття

їх  як  особистісних;  усвідомлення  вимог  професійного  обов’язку;  усвідомлення

підвищеної відповідальності за наслідки професійної діяльності; усвідомлення себе

носієм деонтологічної культури та прагнення наближення до її еталонних зразків.

У  свою  чергу,  закономірність  поведінки  фахівця,  її  спрямованість  пов’язана

також з „розкриттям мотиваційних тенденцій” [105, с. 44]. Адже поведінка людини

завжди заснована на внутрішніх спонукальних силах і  мотивах (що розуміють як

„суб’єктивні  причини  дії  та  поведінки  людини”,  як  „психічне  явище,  що

безпосередньо спонукає людину діяти” [115, с. 88]), котрі спираються на інтереси й

потреби.  Мотивація  –  „сукупність  рушійних  сил,  що  спонукують  людину  до

здійснення визначених дій”, „вся сукупність стійких мотивів, спонук, що визначають

зміст, спрямованість і характер діяльності особистості, її поведінку„ [115, с. 88]. В її

основі лежать інтереси та потреби фахівця, а також особистісно значущі для нього

цінності та відповідні їм ціннісні орієнтації.

Отже,  на  нашу  думку,  формування  ціннісного  ставлення  до  деонтологічних

норм відбувається на основі загострення почуттів, спираючись на які можна досягти

правильного й швидкого сприйняття необхідних норм і правил (насамперед, почуття

обов’язку,  відповідальності  тощо),  шляхом  трансформації  узагальнених

деонтологічних  знань  в  усвідомлену  потребу  в  необхідності  оволодіння  цими

знаннями, що, у свою чергу,  є передумовою вироблення суджень та їхньої вищої

форми  розвитку  –  переконань.  У  свою  чергу,  через  ціннісне  ставлення  до

деонтологічних  норм  та  сформовані  переконання  (в  основі  яких  глибока

усвідомленість  визначеного  типу  майбутньої  професійної  поведінки  –  належної

(нормативної))  забезпечується формування професійно-педагогічної  спрямованості

майбутніх соціальних педагогів на використання деонтологічних норм у професійній

практиці.

Вважаємо,  що  реалізація  роботи  в  межах  ціннісно-мотиваційного  напряму

процедурно-технологічного  етапу  процесу  формування  деонтологічної  культури

майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  ВНЗ

забезпечує  становлення  ціннісного  та  нормативного  (частково)  компонентів

110



деонтологічної культури майбутнього соціального педагога та створює передумови

для формування її поведінкового компоненту.

Результатом  реалізації  цих  двох  етапів  є  сформованість  понять,  суджень,

переконань,  готовність  студентів –  майбутніх  соціальних  педагогів  до  поведінки,

відповідної змісту деонтологічних вимог – належної (нормативної);

-  особистісно-поведінковий  напрям,  метою  якого  є  на  основі  взаємодії  та

консолідації  зусиль  всіх  учасників  соціально-виховного  процесу  сформувати  в

студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів,  з  одного  боку,  особистісно  значущі

якості,  необхідні  для  здійснення  фахової  належної  (нормативної)  поведінки,  а,  з

іншого,  –  сукупність  умінь  (як  „систему  послідовно  розгорнутих  дій  („способів

здійснення дій” [141, с. 254]), що ґрунтуються на теоретичних засадах” [157, с. 148])

та  навичок  (як  „усталених  способів  діяльності”,  „автоматизованих  умінь”

[141, с. 254]), що „забезпечують розв’язання стандартних та нестандартних ситуацій

в практичній діяльності соціального педагога, якість засвоєння й узагальнення яких

необхідні  для  здійснення  фахової  належної  (нормативної)  поведінки”  [254, с. 65].

Конкретні  вміння  та  навички,  що  відповідають  змісту  поведінкового  компоненту

деонтологічної культури соціального педагога були визначені у параграфі 1.1.

Змістовне  наповнення  особистісно-поведінкового  напряму  являє  собою

сукупність підсистем: підсистема соціально та професійно-значущих особистісних

якостей, необхідних для здійснення належної (нормативної) поведінки в професійній

соціально-педагогічній діяльності, та підсистема нормативної поведінки.

Підсистема соціально та професійно-значущих особистісних якостей розкриває

важливість  розвитку  у  студентів  –  майбутніх  соціальних педагогів  таких якостей

особистості,  необхідних, на нашу думку, для здійснення нормативної поведінки в

професійній соціально-педагогічній  діяльності,  як:  соціальна активність,  чесність,

сумлінність, дисциплінованість та відповідальність.

При цьому, за Л. Мардахаєвим, „соціальна активність” – це „сукупність методів,

процедур, спрямованих на зміну соціальних умов відповідно до потреб, інтересів,

цілей та ідеалів,  на висування та реалізацію соціальних інновацій,  формування у

себе необхідних соціальних якостей” [148, с.17], що сприяє формуванню соціальних
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якостей.  У  дослідженні  соціальна  активність  розглядається  як  соціальна  якість,

розвиток  якої  у  майбутнього  соціального  педагога  забезпечує  індивідуальне

„переломлення” особистістю норм і цінностей професійної соціально-педагогічної

діяльності,  основним наслідком якого  є  засвоєння,  прийняття  певного світогляду,

знаходження балансу між усвідомленням своїх суб’єктивних якостей та соціально-

професійних  вимог,  усвідомлення  своєї  позиції  та  необхідності  подальшого

професійного  самовдосконалення  відповідно  до  координат  системи  професійних

відносин. У свою чергу, „чесність”, за О. Безпалько, розуміємо як „моральну якість

особистості, що виражається у вірності обов’язку та своїм переконанням, в умінні

добросовісно  ставитися  до  дорученої  справи” [15, с.231].  А  „сумлінність”

визначаємо  (також  підтримуючи  позицію  О. Безпалько)  як  „чесне,  старанне

виконання  особою  покладених  на  неї  зобов’язань,  морального  та  професійного

обов’язку” [15, с.232].  Поділяючи  думку  вченої,  погоджуємося,  що  „своєрідним

контролем  за  сумлінністю,  акуратністю  та  своєчасністю  виконання  обов’язку  є

совість особи” [15, 232], як „суб’єктивне усвідомлення особистістю свого обов’язку

та відповідальності  перед суспільством,  причому форма цього усвідомлення така,

що вони виступають як обов’язок та відповідальність людини перед самою собою”

[215, с. 312]. Що ж до „дисциплінованості”, то у нашому дослідженні трактуємо її як

вольову  особистісну  якість,  що  характеризує,  за  О. Скрипченко,  „можливість

(здатність) упорядковувати свою поведінку відповідно до суспільних вимог” [208]. І,

зрештою,  під відповідальністю розуміємо соціальну якість особистості студентів –

майбутніх  соціальних  педагогів,  розвиток  якої  сприяє  усвідомленню  ними

важливості  засвоєння  цінностей  обраної  професії,  професійної  дії  та  наслідків

професійної  діяльності  „не  лише  для  себе,  але  й  на  благо  громади,  суспільства,

небайдужість  до  подій  у  суспільстві”  [81, с. 10],  що  виявляється  у  майбутній

соціально-активній професійній діяльності.

Підсистема належної (нормативної) поведінки майбутніх соціальних педагогів

корелює  зі  змістовним  наповненням  поняття  „належна  (нормативна)  професійна

поведінка соціального педагога”, проаналізованим у змісті параграфу 1.1.
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Додамо лише, що  формування визначеної підсистеми в студентів – майбутніх

соціальних педагогів відбувається шляхом зміцнення сформованих переконань щодо

вибору  визначеного  типу  майбутньої  професійної  поведінки  –  належної

(нормативної) – через створення ситуацій, в яких студентам потрібно виявити свою

позицію.  Результатом  реалізації  цього  етапу  є  не  просто  готовність  студента  до

вибору та здійснення певної лінії поведінки професійної поведінки –належної (бо

вважаємо,  що  вона  повинна  бути  сформована  ще  на  попередніх  етапах),  а

сформованість  досвіду  такої  поведінки,  який  „знаходить  виявлення  в  звичках

поведінки,  у  вчинках,  особистісних  якостях” [141, с. 147]  студента  – майбутнього

соціального педагога.  Саме вироблення стійкої звички поведінки, яка стає нормою,

уможливлює  формування  загальної  професійно-педагогічної  спрямованості

особистості  майбутнього  фахівця.  У  свою  чергу,  система  звичних  дій,  вчинків

поступово  переходить  в  рису  характеру,  властивість  особистості  та,  зрештою,  в

якості. На нашу думку, ефективним цей процес може бути лише в межах практико

орієнтованого  навчання  та  позанавчальної  діяльності  студентів  –  майбутніх

соціальних  педагогів,  при  організації  яких  будуть  максимально  враховані  та

використані  можливості  соціально-виховного  середовища  ВНЗ  та,  передусім,

можливості співпраці ВНЗ із зовнішніми соціальними інституціями.

Отже,  вважаємо,  що  організація  та  реалізація  роботи  в  межах  особистісно-

поведінкового  напряму  процедурно-технологічного  етапу  процесу  формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному

середовищі  ВНЗ  забезпечує  остаточне  становлення  нормативного  та  частково

поведінкового  компоненту  деонтологічної  культури  майбутнього  соціального

педагога.

-  аналітико-рефлексивний  напрям,  метою  якого  є  сформувати  в  майбутніх

соціальних  педагогів  здатність  до  аналізу,  осмислення,  самоаналізу  власної

поведінки,  її  відповідності  нормативним  вимогам,  що  вимагає  „критичності

мислення,  здатності  до  оцінних  суджень,  експертизи  якості  власної  поведінки,

рефлексію та корекцію результатів нормативної професійної поведінки” [39, с. 19].

Необхідність  виділення  аналітико-рефлексивного  напряму  формування
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деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному

середовищі ВНЗ зумовлена тим, що успіх професійного становлення майбутнього

соціального  педагога,  його  соціального  розвитку  загалом  та  формування

деонтологічної  культури  фахівця  зокрема  зумовлений  його  здатністю  адекватно

оцінювати себе й результати власної діяльності й, насамперед, професійної з точки

зору  відповідності  правилам,  нормам,  вимогам,  адекватності  завданню,  точності

використання професійного досвіду тощо, тобто рефлексією.

На основі аналізу результатів наукового пошуку З. Бондаренко [25], Л. Завацької

[81],  Д. Леонтьєва  [139],  Л. Міщик  [156]  та  інших  науковців  установлено,  що

рефлексія (як психічний механізм) є невід’ємним складником практичного мислення

соціального  педагога,  що  забезпечує  процес  адекватного  сприйняття  педагогом

соціальних суб’єктів та самого себе, власних особистісних якостей, а також уявлень

інших людей про них; є складовою його діяльності, що забезпечує її існування. Це –

усвідомлення  особистістю  різних  елементів  її  діяльності:  „способів;  тотожного

сприйняття  життєвого  досвіду,  поведінки  іншого  та  відчуття  його  внутрішніх

переживань; проблем, які виникають, шляхів їх подолання, емоційних перетворень

та ін., що забезпечує прогнозування процесу діяльності, передбачення її наслідків і

вчасну  корекцію”  [204, с. 187].  Отже,  вона  містить  потенціал  розвитку,  який  за

певних  умов  дає  змогу  піднімати  її  на  новий  рівень.  При  цьому  важливим  стає

„досягнення  точності  рефлексивних  очікувань,  децентрованого  рівня  аналізу

ускладнень  у  професійній  діяльності,  що  виникають,  виправданість  професійних

дій” [25, с. 85].

Розвиток рефлексії  студентів – майбутніх спеціалістів відбувається й шляхом

включення  в  „аналітико-оцінну,  пошуково-практичну  діяльність,  яка  …  збагачує

інтенсивність контактів, підвищує рівень комунікативності,  толерантності, емпатії,

вимогливості  до  себе  й  інших”  [25, с. 85].  А  також  формує  „стійку  мотиваційну

настанову  на  здобуття  професійних  знань  і  вмінь,  інтересу  до  обраної  професії,

індивідуально-творчий стиль фахової діяльності,  … розвиток творчого підходу до

виконання професійних зобов’язань та функцій соціального педагога” [25, с. 85-86].
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Результатом  реалізації  роботи  в  межах  цього  напряму  є  свідоме  прийняття

деонтологічних  норм  професійної  поведінки  як  регулятиву  власної  поведінки;

узгодженість  поведінки  з  нормативними  стандартами;  здійснення  вчинків,  що

відповідають  нормативним вимогам  професійної  поведінки  соціального  педагога;

постійне  прагнення  удосконалювати  власні  прояви  деонтологічної  культури;

залучення інших до виконання деонтологічних норм; творчий підхід до вирішення

професійно-орієнтованих завдань.

Таким  чином,  виконання  завдань  процедурно-технологічного  етапу

забезпечується на основі реалізації таких форм роботи: використання в навчально-

виховній  роботі  різних  організаційних  форм  співпраці  соціальних  інституцій

внутрішнього та зовнішнього рівнів соціально-виховного середовища ВНЗ з метою

забезпечення  процесу  формування  деонтологічної  культури майбутніх  соціальних

педагогів  (тематичні  лекції  (наприклад,  лекція-конференція  або  бінарна  лекція),

семінарсько-практичні  заняття  (зокрема,  семінари-конференції),  майстер-класи,

навчально-рольові  ігри  професійної  спрямованості  за  участі  представників

соціальних  інституцій  зовнішнього  рівня  соціально-виховного  середовища  ВНЗ,

диспути, дискусії,  опитування, рекламно-інформаційні кампанії тощо); планування

програми  проходження  навчальної  практики  в  закладах  соціально-педагогічного

спрямування  з  урахуванням  необхідності  забезпечення  процесу  формування

деонтологічної  культури  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів; проведення

регіональних,  всеукраїнських  конференцій  та  семінарів  з  метою  популяризації

досвіду та інноваційних форм та методів соціально-виховної роботи з формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному

середовищі  ВНЗ;  конкурси  соціальних  проектів  (наприклад,  організація  та

проведення  конкурсу  соціальних  проектів  серед  неурядових  організацій,  які

спрямовані на вирішення проблеми формування деонтологічної культури майбутніх

соціальних педагогів  з  метою підтримки місцевих ініціатив,  зокрема,  соціального

проекту  „Створимо  професійний  кодекс  соціального  педагога  разом!”),

відеопрезентації,  акції,  у  тому числі  вуличні  (наприклад,  студентські  флешмоби),
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фестивалі, гуртки (наприклад, тематичні заняття в студентському гуртку  „Молодий

науковець”), клуби (наприклад, „Школа соціальності”), екскурсії тощо.

При цьому комплексною формою організації  процесу опанування студентами

узагальнених  деонтологічних  знань  (як  запоруки  формування  когнітивного

компоненту  деонтологічної  культури  майбутнього  соціального  педагога)  та

формування  сукупності  умінь  та  навичок,  необхідних  для  здійснення  фахової

належної  (нормативної)  поведінки,  є  введення  в  навчальні  плани  професійної

підготовки фахівців зі спеціальності „Соціальна педагогіка” викладання спецкурсу

„Деонтологічна культура соціального педагога”.

Знання  із  визначеного  спецкурсу  мають  стати  для  студента  засадами  для

самореалізації,  збагачення  особистісного  досвіду,  формування  особистісних  і

професійно  значущих  якостей,  необхідних  для  здійснення  належної  професійної

поведінки  в  майбутній  фаховій  діяльності.  Крім  того,  у  межах  реалізації

процедурно-технологічного  компоненту  технології  формування  деонтологічної

культури майбутнього соціального педагогів у соціально-виховному середовищі ВНЗ

передбачено доповнення окремих навчальних курсів „Соціальна педагогіка”, „Вступ

до спеціальності”, „Етика та естетика”, „Етика соціально-педагогічної діяльності”,

„Соціально-педагогічна  діяльність  у  закладах  освіти”,  „Технології  соціально-

педагогічної  діяльності  у  вищому навчальному  закладі”  та  деяких  інших темами

деонтологічної  спрямованості;  введення  в  тематику  курсових  робіт  тем

деонтологічної спрямованості тощо.

Структурним  компонентом  системи  формування  деонтологічної  культури

майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ є оцінно-

результативний компонент, який дозволяє оцінити результат впровадження системи

формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-

виховному середовищі ВНЗ, а також ефективність проведеної роботи. Відповідно,

його  метою  є  оцінка  рівня  сформованості  показників  деонтологічної  культури

майбутніх соціальних педагогів.

На  даному  етапі  реалізуються  такі  завдання:  здійснюється  комплексна

експертна  оцінка;  за  допомогою  критеріїв  ефективності  системи  формування
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деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів  у  соціально-виховному

середовищі ВНЗ визначається наскільки ефективно вирішена проблема.

Для проектування оціночно-результативного компоненту системи формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному

середовищі ВНЗ обов’язковим є обґрунтування таких його складових як критерії,

показники та рівні їх сформованості.

Результати  аналізу  словникової  літератури уможливили висновок,  що термін

„критерій”  здебільшого  трактується  як  „мірило  оцінки,  судження”  [169],  поняття

„рівень” як „ступінь величини, розвитку, значущості чого-небудь” [169], а дефініція

„показник” як „дані,  що свідчать  про розвиток та  перебіг  чогось”  [148],  „ступінь

прояву ознаки, за яким ми можемо судити про її сформованість і розвиток” [111]. У

межах нашого дослідження – інтегрованих критеріїв сформованості деонтологічної

культури майбутнього соціального педагога.

Визначення конкретних критеріїв є одним з найважливіших етапів будь-якого

наукового  дослідження,  адже,  як  зазначає  Н. Максимовська,  саме  вони

уможливлюють  визначення  „ступеню сформованості  певної  якості  або  комплексу

певних характеристик” [145, с. 115-116].

Підтримуємо  наукову  позицію  Й. Ісаєва  у  тому,  що  критерії  повинні:

„забезпечувати  вимірювання  всіх  компонентів,  що  утворюють  дане  явище,  і

відображати  взаємозв’язки  між  всіма  складовими;  розкриватися  через  призму

якісних і кількісних ознак, міра прояву яких дозволила б говорити про більший чи

менший ступінь  виявлення  даного  критерію;  демонструвати  динаміку  якості,  що

вимірюється в часі та культурно-освітньому просторі” [77, с. 125-126].

Критерії  ефективності  формування  саме  деонтологічної  культури  студентів

мають  визначатися,  виходячи  „з  системного  розуміння  культури,  визначення  її

структурних компонентів,  тлумачення  культури як процесу й результату творчого

освоєння та створення професійних цінностей в професійно-творчій самореалізації

особистості студента вищого навчального закладу” [254, с. 66]. Ці критерії повинні

містити  вимоги,  що  відображають  специфіку  деонтологічної  культури,  а  саме:

„критерії  повинні  бути  розкриті  через  ряд  якісних  ознак  показників;  критерії
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повинні  відображати  динаміку  вимірюваної  якості  в  часі  та  просторі;  критерії

повинні охоплювати основні види професійної діяльності особистості” [254, с. 67].

Отже, оцінно-результативний компонент системи передбачав моніторинг змін у

сформованості  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів,  що

зумовило  розробку  критеріально-діагностичної  бази.  Визначаючи  критерії

сформованості  деонтологічної  культури  соціального  педагога,  спиралися  на

результати  досліджень  М. Васильєвої  [39],  Р. Вайноли  [31],  В. Гриньової  [58],

Г. Караханової  [103],  К. Кертаєвої  [107],  А. Кудеріної  [128],  Л. Переймибіди  [175],

З. Селімової [201], С. Хлєстової [254] та інших науковців.

Так,  у  дослідженні  Г. Караханової система  критеріїв  оцінки  рівня

деонтологічної  культури  вчителя  включає:  когнітивно-аксіологічний  (наявність  у

вчителя  системи  знань  про  професійний  обов’язок,  етику  професійних

взаємостосунків  з  різними  суб’єктами  педагогічної  діяльності;  усвідомлення

вчителем  підвищеної  відповідальності  за  наслідки  своєї  педагогічної  діяльності;

усвідомлення  себе  носієм  деонтологічної  культури;  наявність  системи  етично-

орієнтованих знань про особливості педагогічної діяльності з різними категоріями

об’єкту, про шляхи вдосконалення деонтологічної культури і на цій основі побудови

індивідуальних  планів  та  програм  самовдосконалення);  професійно-поведінковий

(вміння розуміти мотивацію вчинків суб’єктів педагогічного процесу, встановлювати

контакт  на  основі  етично-гуманістичних  принципів  педагогічної  взаємодії,

проявляти тактовність, толерантність, гуманізм; уміння цілеспрямовано організувати

спілкування;  уміння  управляти  власним  емоційним  станом,  коригувати  мовні,

емоційні,  поведінкові  реакції  у  важких  ситуаціях  професійної  діяльності);

рефлексивний (наявність у вчителя системи знань про способи практичної рефлексії;

володіння  системою індивідуальних  способів  і  прийомів  самоаналізу  конкретних

ситуацій  професійно-особистісної  взаємодії  з  різними  суб’єктами  педагогічної

діяльності, прогнозування наслідків своїх професійних дій [103, с. 12].

У свою чергу, С. Хлєстова пропонує оцінювати сформованість деонтологічної

культури  студентів  у  відповідності  до  таких  критеріїв:  когнітивний  (наявність  у

студентів вищих навчальних закладів деонтологічних знань (до яких, за визначенням
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автора,  належать  „моральні  вимоги  суспільства  до  фахівця,  виражені  у  формі

моральних принципів, моральних норм та норм професійної поведінки” [254, с. 67])

про засади  професійної  деонтології,  норми та  вимоги професійної  етики,  основи

деонтологічної культури); емоційно-ціннісний (усвідомлення студентами цінностей

деонтологічної  культури,  прийняття  їх  як  особистих,  позитивне  емоційне

забарвлення процесу професійної діяльності); операційний (наявність у студентів та

виявлення  в  практичній  діяльності  системи  професійних  навичок,  умінь,  які

відповідають  вимогам  етики  професійної  діяльності,  функціям  і  обов’язкам

майбутнього  фахівця,  прийняття  ними  поведінки,  що  відповідає  нормам

деонтологічної культури, як особистої) [254, с. 80].

Узагальнення результатів проведеного аналізу наукових підходів до вирішення

проблеми  визначення  критеріїв  оцінки  ефективності  формування  деонтологічної

культури та  їхніх  показників  [30; 64; 103; 137; 175; 201; 254]  дозволило  визначити

перелік  факторів,  котрі  варто  враховувати  при  оцінці  сформованості  показників

деонтологічної  культури  студентів – майбутніх  соціальних  педагогів,  який

складають:  морально-правова  позиція  особистості,  що  відображає  уявлення  про

соціальну  роль  майбутньої  професії  в  сучасних  умовах  та  нормативні  засади

професійної діяльності; міра наближення за змістом і пріоритетами до професійно-

групових ціннісних домінант особистої системи цінностей майбутнього соціального

педагога, ціннісна орієнтація студента в ситуаціях „морального вибору”; повнота та

системність знань деонтологічних принципів і норм належної професійної поведінки

соціального педагога;  єдність деонтологічних знань,  переконаності  у необхідності

належної регуляції професійної поведінки та спрямованості особистості майбутніх

соціальних  педагогів  на  формування  й  удосконалення  власної  нормативної

поведінки  у  професійній  практиці;  прагнення  студентів  до  самовиховання  та

професійного  самовдосконалення  на  основі  усвідомленої  потреби  оволодіння

деонтологічною  культурою  соціального  педагога;  сформованість  професійно

значущих  якостей  студента  –  майбутнього  соціального  педагога,  наявність  яких

забезпечує належну професійну поведінку фахівця.
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Таким  чином,  проаналізувавши  теоретичні  підходи  до  визначення  критеріїв

сформованості культури студентів ВНЗ, ураховуючи вікові та соціальні особливості

студентської  молоді,  структури  компонентів  деонтологічної  культури  соціального

педагога,  визначили  такі  основні  критерії,  за  якими  буде  здійснюватися  оцінка

ефективності  процесу  формування  деонтологічної  культури  майбутнього

соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  ВНЗ:  ціннісно-

мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий та поведінковий.

Обґрунтовуючи  ціннісно-мотиваційний  критерій  деонтологічної  культури

майбутнього  соціального  педагога,  спиралися,  з  одного  боку,  на  положення

О. Леонтьєва  про мотив як  „мотор діяльності”  [138]  та  висновки Л. Кондрашової

[117]  про  те,  що  пріоритетними  мотивами  для  будь-якого  виду  діяльності  є

особистісні, що характеризуються позитивним ставленням, інтересом до діяльності.

З іншого боку, основою для визначення критерію стали наукова позиція М. Фірсова

про  професійні  цінності  як  „світоглядний  концепт  професійної  субкультури”,  в

якому реалізуються „переконання і відносини, ідеали і прагнення, норми і практичні

принципи взаємодії…” [243, с. 66] та висновки С. Хлєстової, що професійні цінності

(як „психосмислове утворення, що формується на перетині мотиваційної сфери та

світоглядних структур свідомості студентів” [254 , с. 69]) є „найдієвішою категорією

становлення соціально зрілої,  молодої  людини,  її  оптимального функціонування і

реалізації  природних  потенцій  у  культурному  форматі  фахової  діяльності”

[254, с. 69].  У  процесі  підготовки  до  майбутньої  діяльності  студент  повинен

опанувати  професійні  цінності,  суб’єктивуючи  їх.  При  цьому,  як  зазначалося  у

параграф 1.1,  рівень  суб’єктивації  базових  професійно-групових  цінностей  є

показником  „особистісно-професійної  розвиненості  студента,  його  деонтологічної

культурності”  [254, с. 70].  При  визначенні  даного  критерію  значимими  стали

концептуальні  положення  теорії  особистості  С. Рубінштейна  [195]  про  те,  що  в

потребах,  інтересах,  ідеалах,  переконаннях,  домінуючих  мотивах  поведінки  та

діяльності,  світогляді  виявляється  спрямованість  особистості  (як  один  із

компонентів її структури).
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Отже,  в  дослідженні  ціннісно-мотиваційний  критерій  відображає

сформованість  ціннісного  компоненту  деонтологічної  культури  майбутнього

соціального  педагога  та  характеризує  наявність  професійно-педагогічної

спрямованості  особистості  студентів  на  здійснення  належної  регуляції  власної

майбутньої професійної поведінки відповідно до нормативних вимог.

Показниками  такої  спрямованості  (й  відповідно  показниками  сформованості

ціннісного компоненту деонтологічної культури майбутнього соціального педагога

за ціннісно-мотиваційним критерієм), на нашу думку, є: сформованість у студентів

пізнавальних  та  соціальних  мотивів  нормативної  професійної  поведінки;

усвідомлення значущості опанування деонтологічних знань.

При  цьому  суб’єктивація  базових  професійно-групових  цінностей,  свідоме

сприйняття  нормативних  вимог,  ціннісно-мотиваційне  ставлення  до  професійного

обов’язку,  активна,  пізнавальна  спрямованість  студентів  на  здійснення  належної

регуляції  власної  майбутньої  професійної  поведінки,  є  неможливими й,  через  те,

тісно  пов’язаними,  з  одного  боку,  з  позитивним  емоційним  переживанням

особистістю необхідності  такої регуляції загалом та ситуації вимоги зокрема, а,  з

іншого,  –  з  певним  вольовим  спонуканням.  Наступним критерієм  сформованості

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога став емоційно-вольовий,

який  відображає  сформованість  нормативного  та  частково  поведінкового

компонентів деонтологічної культури майбутнього соціального педагога.

В  основі  визначення  когнітивного  критерію  сформованості  деонтологічної

культури  майбутнього  соціального  педагога  сформульоване  Г. Мєдведевою  [151]

положення про те, що потреба у знаннях основ професійної деонтології майбутніми

кваліфікованими  спеціалістами  є  одним  з  виявів  культурних  потреб  професійної

макрогрупи  та  суспільства  в  цілому.  Так,  когнітивний  критерій  характеризує

сформованість  когнітивного  компоненту  деонтологічної  культури  соціального

педагога  на  основі  виявлення  таких  показників  як:  повнота,  систематичність

засвоєних  студентами  деонтологічних  знань  (про  професійно-групові  цінності

професії; специфіку і деонтологічний характер професійної соціально-педагогічної

діяльності, її функції); сприйняття їх на особистісному рівні.
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У  основу  визначення  емоційної  складової  емоційно-вольового  критерію

сформованості  деонтологічної  культури  майбутнього  соціального  педагога

покладено теоретичні висновки А. Здравомислова про те,  що людські емоції (як і

цінності) є „інструментом соціального й професійного регулювання, … проміжною

ланкою,  яка  пов’язує  поведінку  фахівця  з  його  найважливішими соціальними  та

професійними ідеалами, інтересами, потребами тощо” [89, с. 78]. Адже саме емоції

й  почуття  є  тим  „невимушеним  компонентом”,  що  „бере  участь  у  керуванні

поведінкою людини як на стадії усвідомлення потреби й оцінки ситуації, так і на

стадії  ухвалення  рішення та  оцінки досягнутого результату” [34],  дозволяючи,  за

В. Лозовим,  „обертати „знання” на „свідомість” й робити вчинки” [142, с. 154] та

виступаючи,  по  суті,  умовою  інтеріоризації,  засвоєння  норм,  зокрема  й

деонтологічних. При цьому, компонентом, на основі якого виникають і виявляються

емоції  та  почуття,  є  переживання.  Тому,  під  емоціями  розуміємо  „переживання

людиною  ситуативного  чи  дійового  значення  предметів  та  явищ  минулого,

теперішнього  або  майбутнього”  [34],  а  почуття  тлумачимо  як  „переживання

людиною життєвого сенсу предметів та явищ” [34].  Погоджуємося,  що визначені

психологічні  утворення  виражають  та  характеризують  „оцінне  суб’єктивне

ставлення  майбутнього  фахівця  до  навколишнього  світу,  до  майбутньої  обраної

професії та особливостей фахової діяльності, її результатів, до себе самого й своїх

проявів”  [184, с. 70].  Відповідно  до  цього,  а  також зазначених  вище теоретичних

положень  (п. 1.1),  одним  з  показників  свідомого  сприйняття

студентами – майбутніми  соціальними  педагогами  змісту  вимог  професійного

обов’язку визначено позитивне емоційне переживання поставлених вимог.

В основі обґрунтування вольової складової емоційно-вольового критерію теза

про  те,  що  тільки  певне  вольове  спонукання  (емоційно-вольове  устремління,

зусилля) через усвідомлену особистістю готовність виконати в конкретних умовах

поставлену вимогу породжує відповідний мотиваційний процес. Отже, показником

свідомого  сприйняття  майбутніми  соціальними  педагогами  змісту  вимог

професійного  обов’язку  також  є  сформоване  довільне  позитивне  ставлення  до

визначених вимог та готовність, проявляючи вольові зусилля, втілювати їх в реальну
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поведінку, долати можливі труднощі.

Ураховуючи,  що  здатність  до  усвідомленого  вибору  належної  професійної

поведінки визначається наявністю та мірою виразності певних професійно значущих

особистісних  якостей  фахівця  (як  результату  „переломлення” особистістю норм і

цінностей  професії)  вважаємо,  що,  поряд  з  іншим,  емоційно-вольовий  критерій

сформованості  деонтологічної  культури  майбутнього  соціального  педагога

характеризує наявність у студентів цих якостей (які сформувалися й розвинулися на

основі  суб’єктивованих  професійно-групових  цінностей  та  є  необхідними  для

здійснення  належної  (нормативної)  саморегуляції  професійної  поведінки),  а  саме:

соціальної  активності  (у  питанні  професійного  самовдосконалення  відповідно  до

координат  системи  професійних  відносин),  чесності  (у  своїх  переконаннях  щодо

професійного  обов’язку),  сумлінності  і  дисциплінованості  (щодо  виконання

професійних зобов’язань)  та  відповідальності  (щодо засвоєння цінностей обраної

професії та наслідків професійної діяльності, її відповідності встановленим нормам

та вимогам).

Отже,  показниками  сформованості  деонтологічної  культури  майбутнього

соціального  педагога  за  емоційно-вольовим  критерієм  є:  переконаність  у

необхідності  та  значущості  деонтологічних  норм,  усвідомлений  вибір  їх  як

регулятивів  власної  майбутньої  професійної  поведінки,  ставлення  до  вимог

професійних зобов’язань;  рівень сформованості  професійно-особистісних якостей,

необхідних  для  здійснення  нормативної  професійної  поведінки  (соціальна

активність, чесність, сумлінність, дисциплінованість, відповідальність).

Поведінковий  критерій  відображає  сформованість  поведінкового  компоненту

деонтологічної  культури  майбутнього  соціального  педагога  та  характеризує

наявність  та  виявлення  в  практичній  діяльності  системи  умінь  та  навичок

самостійного здійснення  належної  регуляції  професійної  поведінки відповідно до

функціональних зобов’язань соціального педагога  та  вимог деонтологічних норм.

Обґрунтовуючи даний критерій, спиралися на висновки науковців (Д. Деккерта [64],

Л. Переймибіди  [175],  С. Хлєстової  [254]  та  інших)  про  те,  що  він  характеризує

сформованість  „вміння  усвідомлено  використовувати  деонтологічні  знання  при
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вирішенні професійних завдань” [64, с. 14], „уміння орієнтуватися на деонтологічно

значущі  професійні  цінності  й  відповідно  аналізувати  та  корегувати  професійну

поведінку, вміння … використовувати прийоми вирішення професійних завдань, …

уміння  залучати  інших  осіб  до  діяльності,  що  відповідає  нормам  та  правилам

деонтологічної культури” [254, с. 71].

Поведінковий критерій відбиває все засвоєне, сприйняте та сформоване тільки

на практиці, в реальній професійній поведінці, на той час як більшість студентів є

тільки потенційними майбутніми соціальними педагогами. Через це вважаємо, що

сформованість  деонтологічної  культури  майбутнього  фахівця  за  поведінковим

критерієм  може  бути  охарактеризовано  за  проявами  певної  соціальної  поведінки

студента (на заняттях, під час проходження практики тощо), на підставі яких можна

оцінити  прогнозовану  його  професійну  поведінку  в  ролі  соціального  педагога.

Показниками  сформованості  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів за поведінковим критерієм визначили: рівень сформованості  практичних

умінь  та  навичок  здійснення  нормативної  професійної  поведінки;  сформованість

способів  самостійного  прийняття  рішень,  здатність  оцінювати  їхні  наслідки,

готовність визначати необхідні обмеження та реалізовувати відповідну нормативним

вимогам поведінку; залучення інших до виконання деонтологічних норм.

При цьому підтримуємо позицію С. Хлєстової,  яка під рівнем сформованості

показників деонтологічної  культури студентів ВНЗ пропонує розуміти „ступінь та

міру  прояву  означених  показників  через  систему  знань,  емоцій,  цінностей  та

поведінки  студента”  [254, с. 74].  З  огляду  на  це,  нами  визначено  три  рівні

сформованості показників деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів

у соціально-виховному середовищі вищого навчального закладу: високий, середній

та низький. У додатку Д представлені критерії та їх показники залежно від рівня

сформованості деонтологічної культури, подано їхню змістовну характеристику.

Узагальнення  теоретичних  положень  дозволило  розробити  структурно-

функціональну модель системи формування деонтологічної  культури майбутнього

соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  вищого  навчального

закладу, подану на рисунку 1.2.
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Таким чином, визначено шляхи побудови та обґрунтовано складові структурно-

функціональної моделі системи формування деонтологічної  культури майбутнього

соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  вищого  навчального

закладу.  При  розробці  даної  моделі  системи  виходили  із  структурно-

функціонального підходу  й  прагнули,  щоб усі  складові  означеної  моделі  системи

мали  вихід  на  змістово-технологічне  забезпечення  процесу  формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога.

Розробка  та  теоретичне  обґрунтування  системи  формування  деонтологічної

культури майбутнього соціального педагога дозволили визначити основні напрями

та здійснити  розробку  експериментальної  програми,  зміст  якої  подано в  другому

розділі дисертаційного дослідження.

Висновки до першого розділу

Проведений аналіз наукової літератури щодо проблеми дослідження дозволив

узагальнити  основні  теоретичні  положення  формування  деонтологічної  культури

майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  вищого

навчального закладу й зробити такі висновки:

Аналіз  аксіологічної,  інформаційно-семіотичної  концепцій  трактування

культури,  положень праць  О. Газмана,  В. Гриньової  дозволив  визначити  культуру

особистості як  необхідний  мінімум  загальних  здібностей  людини,  її  ціннісних

уявлень і якостей, що забезпечують соціалізацію особистості.

Теоретико-методологічні  аспекти  деонтології  як  наукової  теорії  зумовили

визначення деонтологічної культури особистості як складника загальної культури,

інтегрованого  цілісного  особистісного  утворення,  яке  характеризується

сформованим у процесі соціального виховання ціннісно-мотиваційним ставленням

особистості до вимог зобов’язань соціуму, їх добровільним прийняттям як обов’язку,

що забезпечує належну поведінку особистості в соціумі.

Проведений аналіз наукових джерел (Р. Вайноли, Д. Деккерта,  Г. Караханової,

Л. Переймибіди,  З. Селімової,  С. Хлєстової  та  ін.)  дозволив  визначити
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деонтологічну культуру фахівця як інтегроване цілісне особистісне утворення, що

характеризується  сформованим  у  процесі  оволодіння  професійною  діяльністю

активним  позитивним  ціннісно-мотиваційним  ставленням  фахівця  до  вимог

професійних  зобов’язань  та  їх  суб’єктивацією  як  особистісного  професійного

обов’язку,  що  виявляється  в  сукупності  набутих  професійно  значущих  якостей,

наявність яких забезпечує належну (відповідну суспільним очікуванням) поведінку

професіонала певної галузі.

Аналіз концепцій педагогічної деонтології (К. Левітан, М. Васильєва та ін.) та

деонтології  соціальної  роботи  (С. Іщук,  Г. Медведєва та  ін.)  дозволив  визначити

деонтологію  у  соціально-педагогічній  галузі як  систему  професійних,  правових  і

моральних засад поведінки, які у вигляді сукупності норм, настанов і розпоряджень

складають  зобов’язання  соціального  педагога  у  професійній  сфері,  що

суб’єктивуються у почуття професійного обов’язку фахівця, одночасно визначаючи

вид  та  міру  відповідальності  за  їх  належне  виконання.  Узагальнення  результатів

проведеного  аналізу  дозволило  схарактеризувати  деонтологічну  культуру

соціального  педагога як  показник  рівня  його  соціальності,  складник  професійної

культури,  що  представляє  собою  інтегроване  цілісне  особистісне  утворення,  яке

характеризується  усвідомленням  об’єктивно  існуючих  професійних  зобов’язань

щодо поведінки у взаємодії з іншими суб’єктами соціально-педагогічної діяльності.

На основі аналізу наукових праць (Г. Караханової, А. Капської, О. Пономаренко,

Т. Спіріної,  І. Шарової)  з  урахуванням  функцій  соціально-педагогічної  діяльності

визначено  й  схарактеризовано  структуру  деонтологічної  культури  соціального

педагога, яка містить такі взаємопов’язані і взаємозумовлені компоненти (ціннісний,

когнітивний, нормативний та поведінковий); визначено її особливості.

Процес формування деонтологічної культури соціального педагога передбачає

забезпечення  суб’єктивації  особистістю  професійних  зобов’язань  у  професійній

підготовці студентів шляхом спеціально організованого, цілісного, цілеспрямованого

процесу за етапами: накопичення фахівцем знань про існуючі в суспільстві норми

діяльності  соціального  педагога  (його  професійні  зобов’язання);  їх  осмислення,

усвідомлення та суб’єктивація як особистісно важливих та необхідних; вироблення
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на  цій  основі  імперативів  діяльності,  що  забезпечать  його  готовність  до  якісної

реалізації нормативних вимог у повсякденній та професійній соціально-педагогічній

діяльності.

Соціально-виховне  середовище  ВНЗ  схарактеризоване  як  частина  загального

соціального простору, в якому цілеспрямовано створюються умови для інтеграції дії

внутрішніх виховних механізмів і соціально-виховного впливу зовнішніх соціальних

інституцій  та  забезпечення  цілісного  соціально-виховного  впливу  на  суб’єктів

соціального  виховання  для  активізації  соціального  розвитку  студентів  з  метою

підвищення рівня їхньої соціальності.

На підставі проведеного аналізу процесу формування деонтологічної культури у

професійній  підготовці  майбутнього  фахівця  соціально-педагогічної  галузі

констатовано недостатнє використання потенціалу соціально-виховного середовища,

закладених  в  його  особливостях,  що  зумовило  розробку  системи  формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному

середовищі  ВНЗ,  представлену  у  вигляді  структурно-функціональної  моделі  як

єдність  функціонально-цільового,  змістово-процесуального  та  оціночно-

результативного компонентів.

Підґрунтям  для  визначення  критеріїв  і  показників  високого,  середнього  та

низького  рівнів  сформованості  в  студентів  деонтологічної  культури  стала  її

компонентна  структура.  Як  критерії  було  визначено  ціннісно-мотиваційний;

когнітивний; емоційно-вольовий та поведінковий.

Матеріали розділу відбито у публікаціях автора [264; 267;  268; 269;  271; 272;

273].
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РОЗДІЛ 2

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ

ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО

ПЕДАГОГА В СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1 Організація і методика проведення експериментального дослідження

Результати теоретичного аналізу проблеми формування деонтологічної культури

майбутніх  соціальних  педагогів,  виявлення  її  специфіки,  а  також  особливостей

впливу соціально-виховного середовища вищого навчального закладу на цей процес

є достатньою основою для впровадження в соціально-виховне середовище вищого

навчального  закладу  розробленої  системи  формування  деонтологічної  культури

майбутнього соціального педагога з метою експериментальної перевірки висунутих

теоретичних положень.

Під  час  організації  та  проведення  експериментальної  роботи  керувалися

твердженням  О. Безпалько  про  те,  що  саме  соціально-педагогічну  практику  слід

розглядати  як  „найвагоміший  критерій  оцінки  запропонованих  теоретичних

конструкцій”  [15, с. 355],  а,  отже,  експериментальна  робота  повинна  бути

побудована  таким  чином,  щоб  „кожний  етап  впровадження  …структурно-

функціональної  моделі  знаходив  підтвердження  її  доцільності  в  практичній

діяльності”  [15, с. 355].  Окрім того,  була врахована думка С. Савченка про те, що

експериментальна  робота  в  соціально-педагогічній  практиці,  на  відміну  від

традиційного  педагогічного  експерименту,  має  низку  особливостей,  зумовлених

„специфікою  об’єкта  дослідження,  якому  властиві  багатофакторність  і  розмаїття

соціальних зв’язків, які об’єктивно не піддаються фіксації” [199, с. 22].

При цьому, підтримуючи позицію Ю. Клочан, погоджуємося, що експеримент

являє собою „метод дослідження, за допомогою якого можливо не тільки описати

досліджуване  явище,  але  й  пояснити  його”  [110, с. 83].  У  процесі  організації

експериментальної  роботи  керувалися  висновками  Н. Краснової,  С. Харченка,
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Л. Харченко про те,  що експеримент – це  „цілеспрямований,  строго поставлений

досвід,  який дозволяє варіювати, змінювати, втручатися, повторювати особливості

його проведення, слідкувати за ходом розвитку”; він є методом дослідження, який

використовується  для  „апробації  гіпотези  (перевірки  педагогічного  припущення),

визначення  порівняльної  ефективності  методів  педагогічного  впливу,  констатації

фактів, які застосовуються” [247, с. 88]. Значимими стали висновки науковців про те,

що  найважливішими  умовами  ефективного  проведення  експерименту  є:

„випереджальний ретельний теоретико-історичний аналіз явища, вивчення масової

практики;  конкретизація  гіпотези;  чітке  формулювання  завдань  експерименту,

визначення ознак,  за якими будуть вивчатися явища, критерії,  оцінки; визначення

мінімально необхідного числа експериментальних об’єктів” [247, с. 88].

Під час організації та добору методів експериментального дослідження, а також

під  час  відбору  методів  обробки  отриманих  даних  використано  праці  авторів,

присвячені  методології  та  методиці  педагогічних  та  соціально-педагогічних

досліджень (Д. Стенлі, С. Литвиненко, В. Лозової, Р. Немова, В. Ядова та інших).

Експериментальна  робота  проводилась  упродовж  2010 – 2015  років  та

складалась  з  трьох  основних  етапів:  констатувального,  формувального  та

контрольного.

Констатувальний  етап  експерименту  мав  на  меті  визначення  наявного  в

студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів  стану  сформованості  деонтологічної

культури,  а  також існуючих  у  соціально-виховному  середовищі  ВНЗ  умов  для  її

формування.

З метою конкретизації гіпотези наукового дослідження проблеми формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному

середовищі  нами  були  визначені  такі  основні  завдання  констатувального  етапу

соціально-педагогічного експерименту:

- визначення вищих навчальних закладів як експериментальної бази;

- діагностування  рівня  сформованості  деонтологічної  культури  студентів  –

майбутніх соціальних педагогів;
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- створення загальної вибіркової сукупності дослідження через виокремлення з

кількості  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів  експериментальних  та

контрольної груп;

- діагностування соціально-виховного середовища вищих навчальних закладів

щодо  наявності  умов,  які  сприяють  формуванню  деонтологічної  культури

студентів – майбутніх  соціальних  педагогів,  його  спрямованості  на  формування

деонтологічної  культури майбутнього соціального педагога  та активності  у цьому

напрямі;

- визначення  важливих  узагальнюючих  положень,  необхідних  для  наукового

обґрунтування впровадження в соціально-виховне середовище вищого навчального

закладу  системи  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів з метою створення умов, сприятливих для активізації їхнього соціального

розвитку в цьому напрямі, та підготовки її до реалізації.

Базами для  проведення  експериментальної  роботи  стали  три  вищі  навчальні

заклади  міста  Харкова,  в  яких  здійснюється  професійна  підготовка  студентів  за

спеціальністю  „Соціальна  педагогіка”:  Харківський  національний  педагогічний

університет  імені  Г. С. Сковороди  (далі  –  ХНПУ),  Харківська  державна  академія

культури  (далі  –  ХДАК)  та  Комунальний  заклад  „Харківська  гуманітарно-

педагогічна академія” Харківської обласної ради (далі – КЗ „ХГПА”). У цілому до

дослідження  було  залучено  502  студенти  спеціальності  „Соціальна

педагогіка„ обраних нами вищих навчальних закладів:  199 студентів ХНПУ імені

Г. С. Сковороди,  133  студенти  ХДАК  та  170  студентів  КЗ  „ХГПА”.  Визначена

кількість студентів – майбутніх соціальних педагогів є достатньою для проведення

соціально-педагогічного  експерименту  та  реалізації  впровадження  системи

формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-

виховне середовище ВНЗ.

Ураховували, що формування деонтологічної культури майбутнього соціального

педагога  є  неможливим  без  діагностики  особистості  студента  –  майбутнього

соціального педагога, а також соціально-виховного середовища ВНЗ.

Теоретичний  аналіз  наукової  літератури  з  проблеми  вивчення  особистості

дозволив  зробити  висновок  про  те,  що  для  виявлення  рівня  сформованості
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деонтологічної  культури  майбутнього  соціального  педагога  доцільно

використовувати  комплекс  методик,  котрі  в  сукупності  складатимуть  спеціальну

діагностичну програму. Ці методики повинні бути адекватними цілям та завданням

дослідження  з  формування  деонтологічної  культури  майбутнього  соціального

педагога в соціально-виховному середовищі вищого навчального закладу. Зважаючи

на  визначені  критерії  та  показники  деонтологічної  культури  майбутнього

соціального педагога, обрано методики:

- методику  незакінчених  речень,  що  має  низку  переваг  у  порівнянні  із

звичайним  анкетним  опитуванням:  вона  розрахована  на  отримання  першої,

невдаваної  реакції,  оскільки  задається  ритм  відповіді,  створюється  сильніший

настрій до її відтворення; психологічно полегшується робота випробовуваного, в неї

вноситься  елемент  новизни,  а  тому  відбувається  більш  емоційне  включення  в

роботу; ця методика дозволяє торкнутися аспектів і  ситуацій,  які  у формі питань

звучать надумано й надмірно серйозно;

- спостереження – найважливіший метод збору первинної інформації, оскільки

є  організованим  сприйняттям  процесів  й  явищ,  пов’язаних  з  цілеспрямованим

формуванням особистості студента. На нашу думку, доцільніше використовувати не

просте,  а  включене  спостереження.  Воно  є  більш  продуктивним  і  дозволяє

аналізувати  процес  якби  зсередини.  Дослідники  при  цьому  є  і  безпосередніми

учасниками, а нерідко й організаторами соціально-виховного процесу. Вважаємо, що

найбільш  надійними  є  результати  спостереження  в  ситуаціях  вільного  вибору.

Ситуації вільного вибору виникають, коли студенти не відчувають тиску зовнішніх

правил  і  в  поведінці  орієнтуються  на  внутрішньо  приємні  норми  (наприклад,

зазначені  ситуації  можуть  бути  створені  в  неформальному  спілкуванні,  в

позааудиторній роботі зі студентами);

- наративні методи дослідження (лат. narrative – розповідь, опис), застосування

котрих  дозволяє  створювати  діагностичні  ситуації,  в  яких  чітко  виявляються

емоційні  оцінки  й  мотиви  (зокрема,  емоційно  забарвлені  мотиви  діяльності,

моральні  оцінки,  в  яких  виступає  предметна  спрямованість  почуттів  студентів).

Прикладом наративних методів є розповідь, словесний звіт, метод творів (із змісту
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яких можна отримати дані про моральні уявлення студента, його емоційне ставлення

до  дійсності,  що  при  нагоді  знайдуть  прояв  і  в  його  діях,  вчинках,  поведінці,

зокрема, професійній);

- прийом  дилем,  коли  студенти  обґрунтовують  свій  вибір  однієї  з  двох

можливостей,  що  дозволяє  визначити  ціннісні  орієнтації  людини.  Важливо,  щоб

„дилема  мала  відношення  до  реального  життя  студента  або  реальних  ситуацій

професійної  діяльності” [141, с. 131],  зокрема  включала  питання  деонтологічного

характеру;

- опитування – метод діагностики, який дозволяє вивчити відносини й мотиви

студентів, зібрати інформацію про значущі для студентів події, про їхні наміри та

плани, думки та оцінки соціальних явищ. Питання можуть задаватися або письмово

(у анкетах або в опитуваннях-творах), або усно (інтерв’ю або бесіда).  При цьому

бесіда – діагностичний метод, що дозволяє оцінити емоційне реагування студентів.

Відомо, що особистість сприймає та привласнює лише ті соціальні цінності, які є

для неї значущими. У свою чергу, про значущі для особистості соціальні цінності

сигналізують її емоційні переживання. Отже, емоційні переживання, загострюючи

всі  пізнавальні  процеси,  стають  головними  провідниками  соціальних  цінностей

ззовні  всередину  особистості  студента.  Тому  про  дійсність  соціально-виховного

процесу можна судити за емоційними переживаннями студентів – учасників цього

процесу. А саме в бесіді легше з’ясувати мотиви поведінки студентів, проникнути в

найглибші  рівні  їхніх  ціннісних  відносин.  Як  і  анкета,  бесіда  може включати  як

прямі, так і непрямі питання. Зіставлення відповідей на прямі та непрямі питання

підвищують надійність діагностичного висновку.

Методика  діагностики  внутрішнього  та  зовнішнього  компонентів  соціально-

виховного  середовища  ВНЗ  щодо  наявності  умов,  сприятливих  для  формування

деонтологічної  культури  студентів –  майбутніх  соціальних  педагогів,  передбачає

спостереження, анкетування, контент-аналіз навчальних планів та програм, планів та

звітів виховної роботи ВНЗ, студентського самоврядування, звітів кураторів та іншої

ВНЗівської документації.

Методика  діагностики  усвідомлення  професорсько-викладацьким  складом
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профільної  кафедри  важливості  та  необхідності  проведення  соціально-виховної

роботи  з  формування деонтологічної  культури майбутніх  соціальних педагогів  та

рівня  їхньої  готовності  до  ефективного  використання  можливостей  взаємодії  та

співпраці ВНЗ із зовнішніми соціальними установами у цьому процесі передбачає

бесіди із завідуючим профільної кафедри та її професорсько-викладацьким складом,

анкетування  студентів,  індивідуальні  бесіди  зі  студентами,  спостереження,  метод

експертних оцінок.

Методика  визначення  суб’єктів  внутрішнього  та  соціальних  інституцій

зовнішнього  рівня  соціально-виховного  середовища  ВНЗ,  взаємодія  та

скоординована соціально-виховна робота яких може забезпечити сприятливі умови

для  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів,  та

розробка на основі отриманих даних відповідної програми передбачає використання

спостереження,  методу  експертних  оцінок,  соціального  проектування,  а  також

використання  загальнонаукових  груп  методів,  таких  як  прогнозування,  аналіз,

синтез,  екстраполяція,  інтерполяція,  індукція,  дедукція,  аналогія.  Для  організації

подальшої ефективної співпраці соціальних інституцій внутрішнього та зовнішнього

компонентів  соціально-виховного  середовища  ВНЗ  з  формування  деонтологічної

культури  майбутнього  соціального  педагога  необхідною  є  розробка  відповідних

інформаційно-методичних матеріалів для фахівців зовнішніх соціальних інституцій,

залучених  до  цього  процесу,  та  для  суб’єктів  внутрішнього  рівня  соціально-

виховного  середовища  ВНЗ  з  питань  формування  деонтологічної  культури

студентів – майбутніх соціальних педагогів.

Отже, констатувальний етап експерименту здійснювався в декілька підетапів.

На  першому  підетапі  констатувального  етапу  експерименту  для  підтвердження

припущення  про  необхідність  та  значущість  практичної  роботи  з  формування

деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів в межах діагностики нами

було проведено анкетування серед студентів І – V років навчання вищих навчальних

закладів міста Харкова, на базі яких здійснюється підготовка фахівців за визначеною

спеціальністю: ХДАК (133 респонденти), ХНПУ (199 респондентів) та КЗ „ХГПА”

(170  респондентів).  Метою  анкетування  (див.  додаток Е)  було:  виявити  рівень
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усвідомлення  студентами  змісту  основних  деонтологічних  понять,  зокрема  їхню

обізнаність  щодо  ключових  термінів  („деонтологія”,  „професійна  деонтологія”,

„деонтологічний  принцип”,  „основні  деонтологічні  категорії”,  „деонтологічна

культура”);  рівень  обізнаності  студентів  щодо  професійно  значущих  якостей

соціального  педагога,  необхідних для  здійснення  належної  (нормативної)  фахової

поведінки.

Аналіз анкет студентів – майбутніх соціальних педагогів трьох визначених ВНЗ

(зокрема, їхніх відповідей на питання № 2, № 3, № 4 та № 8) засвідчив, що більшість

студентів  (90,6%)  взагалі  не  розуміють  зміст  поняття  „деонтологічна  культура”,

93% –  ніколи  не  чули  про  деонтологічні  категорії,  82%  –  не  можуть  визначити

співвідношення  етики  та  деонтології,  87%  –  не  змогли  назвати  жодний

деонтологічний принцип. Частина студентів (78%) виявили байдуже ставлення до

деонтологічної  культури  соціального  педагога,  необхідності  формування

деонтологічного аспекту власної поведінки. Адже, на їхню думку, для майбутнього

соціального  педагога  найважливішими  повинні  бути  знання,  а  деонтологічний

аспект  поведінки  фахівця  не  є  досить  значущим.  Результати  анкетування  щодо

усвідомлення майбутніми соціальними педагогами змісту основних деонтологічних

понять узагальнено в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Виявлення рівня усвідомлення студентами – майбутніми соціальними педагогами ХДАК, ХНПУ та

КЗ „ХГПА” змісту основних деонтологічних понять

№
п/
п

Поняття Вищий навчальний заклад
ХДАК

133
респонденти

ХНПУ
199

респондентів

КЗ „ХГПА”
170

респондентів
1 2 3 4 5 5
1. „Деонтологія” усвідомлене 12,5% 25,1% 12,9%

частково 
усвідомлене

67,9% 53,8% 68,2%

не усвідомлене 19,2% 21,1% 18,9%

Продовження таблиці 2.1
1 2 3 4 5 6
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2. „Професійна
деонтологія”

усвідомлене 11,3% 23,1% 11,2%
частково 
усвідомлене

66,9% 49,8% 67%

не усвідомлене 21,8% 27,1% 21,8%
3. „Деонтологічний

принцип”
усвідомлене 5,3% 3% 4,7%

частково 
усвідомлене

8,3% 7,5% 11,2%

не усвідомлене 86,4% 89,5% 84,1%

4. „Основні
деонтологічні

категорії”

усвідомлене 1,5% 3% 0,6%

частково 
усвідомлене

2,3% 5,5% 7%

не усвідомлене 96,2% 91,5% 92,4%

5. „Деонтологічна
культура”

усвідомлене 2,3% 1% 1,2%

частково 
усвідомлене

7,5% 7% 9,4%

не усвідомлене 90,2% 92% 89,4%

Узагальнений аналіз отриманих результатів першого підетапу констатувального

етапу  експерименту  дозволив  дійти  висновку,  що,  по-перше,  до  ВНЗ  вступають

студенти, котрі не мають сформованого імперативу належної поведінки; по-друге,

процес  професійної  підготовки  у  ВНЗ  не  забезпечує  достатнього  рівня

сформованості  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів  (що  з

великим  ступенем  вірогідності  дозволяє  припустити  виникнення  труднощів  у

студентів  із  досягненням  вершин  самореалізації  в  обраній  професії);  по-третє,

необхідним є внесення коректив у соціально-виховну роботу ВНЗ з цього напряму.

Все  це,  на  нашу  думку,  підтверджує  припущення  про  необхідність  організації

спеціальної  діяльності,  спрямованої  на  підвищення  рівня  сформованості

деонтологічної культури студентів – майбутніх соціальних педагогів.

З цією метою було створено дві експериментальні Е1 (133 студенти ХДАК), Е2

(199 студентів  ХНПУ імені  Г. С. Сковороди),  в  яких упроваджувалася  розроблена

система, та контрольну К (170 студентів КЗ „ХГПА”),  в якій процес професійної

підготовки здійснювався традиційно, групи. Стосовно групи Е2 порівняно з Е1 під

час  упровадження  системи  було  додатково  заплановано  проведення  роботи,
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спрямованої  на  підвищення  ефективності  координації  діяльності  соціальних

інституцій  внутрішнього  і  зовнішнього  рівнів  соціально-виховного  середовища

шляхом  організації  роботи  постійно  діючого  навчально-методичного  семінару

„Партнерська взаємодія в процесі  формування деонтологічної  культури майбутніх

соціальних педагогів”.

Отже,  насамперед,  необхідним  було  виявити  наявний  стан  сформованості

показників  деонтологічної  культури  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів

вищих  навчальних  закладах,  які  були  обрані  для  проведення  експериментальної

роботи, відповідно до критеріально-діагностичної бази, обґрунтованої у параграфі

1.3 дослідження.

На  другому  підетапі  констатувального  етапу  експерименту  для  оцінювання

наявного стану рівнів сформованості показників деонтологічної культури студентів –

майбутніх  соціальних  педагогів  вищих  навчальних  закладах,  які  брали  участь  у

дослідно-експериментальній  роботі,  було  розроблено  та  впроваджено  авторську

методику  визначення  рівнів  сформованості  показників  деонтологічної  культури

майбутніх  соціальних  педагогів,  що  передбачала  застосування  комплексу

педагогічних  та  психологічних  діагностичних  методик  і  технік,  узагальнено

представлену у таблиці 2.2.

Спираючись на результати дослідження С. Хлєстової [254] (зокрема, методику

оцінювання рівнів сформованості деонтологічної культури студентів), використаний

діагностичний  матеріал  було  адаптовано  до  змістовних  характеристик  рівнів

сформованості  показників  деонтологічної  культури  майбутнього  соціального

педагога  (високого,  середнього,  низького)  та  зведено  до  єдиної  коефіцієнтної

шкали.З  цією  метою,  за  аналогією  із  дослідженням  С. Хлєстової,  було  введено

поняття „коефіцієнт сформованості показників деонтологічної культури майбутнього

соціального педагога”, умовно позначений літерою „k”, та побудовано коефіцієнтну

шкалу,  адаптовану  до  трьох  визначених  рівнів  сформованості  показників

деонтологічної культури студентів – майбутніх соціальних педагогів.

Таблиця 2.2
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Методики оцінювання рівня сформованості показників деонтологічної
культури майбутніх соціальних педагогів

Критері
й

Показники Методика, техніка

1 2 3

Ц
ін

ні
сн

о-
м

от
ив

ац
ій

ни
й - сформованість у студентів пізнавальних 

та соціальних мотивів нормативної 
професійної поведінки;
-усвідомлення значущості опанування 
деонтологічних знань

Спостереження
Анкетування
Методика „Ціннісні 
орієнтації„ М. Рокича
Тест „Професійна мотивація” 
(за А. Криловим)
Орієнтаційна анкета Б. Басса 
(визначення спрямованості 
особистості)

К
ог

ні
ти

вн
ий -повнота, системність деонтологічних 

знань;
-сприйняття їх на особистісному рівні

Спостереження
Анкетування
Тест на виявлення рівня 
деонтологічних знань 
(адаптований варіант за 
М. Васильєвою та 
Л. Переймибідою)

Е
м

оц
ій

но
-в

ол
ьо

ви
й -переконаність у необхідності та 

значущості деонтологічних норм;
-  усвідомлений вибір їх як регулятивів 
власної майбутньої професійної 
поведінки;
-ставлення до вимог професійних 
зобов’язань;
-рівень сформованості професійно-
особистісних якостей, необхідних для 
здійснення нормативної професійної 
поведінки (соціальна активність, 
чесність, сумлінність, дисциплінованість,
відповідальність)

Спостереження
Розповідь
Прийом дилем
Метод творів
Бесіда
Анкетування
Методика самооцінки 
особистісних якостей
(тест на виявлення рівня 
сформованості професійних 
якостей соціального педагога 
(модифікований за 
М. Васильєвою))

Продовження таблиці 2.2
1 2 3
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П
ов

ед
ін

ко
ви

й - рівень сформованості  практичних умінь
та  навичок  здійснення  нормативної
професійної поведінки;
- сформованість  способів  самостійного
прийняття  рішень,  здатність  оцінювати
їхні наслідки;
- готовність  визначати  необхідні
обмеження  та  реалізовувати  відповідну
нормативним вимогам поведінку;
- залучення  інших  до  виконання
деонтологічних норм.

Спостереження (зокрема, 
метод включеного 
спостереження)
Анкетування
Метод вирішення ситуацій, 
що моделюють майбутню 
фахову діяльність
Метод незалежних 
експертних оцінок
Тест на виявлення рівня 
готовності студентів 
виконувати роль 
соціального педагога (за 
І. Богдановою)

У  подальшій  дослідно-експериментальній  роботі  в  усіх  методиках

педагогічного оцінювання рівня сформованості показників деонтологічної культури

студентів – майбутніх соціальних педагогів було використано такі шкали розподілу:

0-0,33 – низький рівень сформованості показників деонтологічної культури студентів

–  майбутніх  соціальних  педагогів;  0,34-0,70  –  середній  рівень  сформованості

показників  деонтологічної  культури  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів;

0,71-1  –  високий  рівень  сформованості  показників  деонтологічної  культури

студентів – майбутніх соціальних педагогів.

При цьому вважали, що високий рівень (коефіцієнтне значення якого позначено

літерою  В) передбачає практично стовідсоткове виявлення показників у діяльності

студента.  Усвідомлюючи,  що  для  студентів  це  практично  неможливо,  включили

характеристику  такого  рівня,  припустивши,  що  прояв  його  показників

спостерігається  приблизно  з  70%.  Прояв  показників  середнього  рівня

спостерігається приблизно з 34% до 70%, через те в коефіцієнті буде вираховуватися

в  співвідношенні 3
2 .  Для  позначення  коефіцієнтного  значення  цього  рівня

використали  літеру  С.  Для  математичного  оцінювання показників  низького  рівня

нами  прийнято  співвідношення  3
1 ,  оскільки  прояв  показників  цього  рівня
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спостерігається приблизно до 30%. Для позначення коефіцієнтного значення цього

рівня ми використали літеру Н.

Для  визначення  k було  використано  модифікований  варіант  формули

С. Сисоєвої  [205, с. 428]  та  С. Хлєстової  [254, с. 134].  Таким  чином,  математичну

обробку результатів педагогічного оцінювання ми здійснювали, припустивши, що:

k = 
Q

НСВ 3
1

3
2 

, де

В – кількість показників високого рівня;
С – кількість показників середнього рівня;
Н – кількість показників низького рівня;
Q – загальна кількість показників.

Упровадження  коефіцієнтної  шкали  вможливило  оптимізацію  математичної

обробки результатів дослідження й використання графічного та табличного подання

результатів експерименту.

Отже,  відповідно  до  ціннісно-мотиваційного  критерію  рівнів  сформованості

показників  деонтологічної  культури  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів

досліджували рівень сформованості таких показників, як: сформованість у студентів

пізнавальних та соціальних мотивів нормативної  професійної поведінки (зокрема,

наявність активного позитивного ціннісно-мотиваційного ставлення до майбутньої

професії  як  до  покликання,  задоволеність  професійним  вибором;  пізнавальний

інтерес  до  деонтологічних  основ  професійної  діяльності;  прагнення  до

самовираження й  самовдосконалення  в  обраній  професійній  діяльності  на  основі

усвідомленої потреби оволодіння деонтологічною культурою соціального педагога й

наближення  до  її  еталонних  зразків);  усвідомлення  значущості  опанування

деонтологічних знань.  З цією метою було використано такі діагностичні методики,

як:  анкетування  (питання  №  1,  №  11  та  №  12  анкети  (див.  додаток  Е)),  тест

„Професійна мотивація” (за А. Криловим), опитування за „Орієнтаційною анкетою”

Б. Басса  (на  визначення  спрямованості  особистості  на  себе  (Я),  на  спілкування

(суспільство) (С), на справу (Д)) та методика „Ціннісні орієнтації” М. Рокича.

Отже,  результати  діагностики  за  методикою  А. Крилова  (див.  додаток Ж)

уможливили,  по-перше,  визначення  загального  коефіцієнту  сформованості
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професійної  мотивації  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів

експериментальних та контрольної груп, а, по-друге, виявлення спектру мотивів, що

спонукають студентів формувати власну професійну поведінку та вдосконалювати її.

Зокрема,  ранжування  отриманих  даних  дозволило  констатувати  перевагу  таких

мотивів,  як:  прагнення одержати позитивну оцінку оточуючих (15,3% (Е1);  13,7%

(Е2);  15,6%  (К));  прагнення  до  самоствердження  й  досягнення  оптимальних

результатів у професійній діяльності (13,5% (Е1); 14,3% (Е2); 14,5% (К)); прагнення

досягти  професійної  майстерності  (4,9%  (Е1);  4,2%  (Е2);  4,3%  (К));  потреба  в

самоактуалізації  (6,3% (Е1);  5,5% (Е2);  4,6% (К));  бажання довідатися  більше для

свого розвитку (4,4% (Е1); 5,1% (Е2); 5,9% (К)).

При цьому серед  студентів  –  майбутніх  соціальних педагогів  контрольної  та

експериментальних груп були виявлені такі (55,6% (Е1); 57,2% (Е2); 55,1% (К)), які

значну перевагу надали прагматичним мотивам: згода на виконання будь-якої роботи

заради  отримання  винагороди;  залежність  інтересу  до  роботи  від  ступеня  її

особистої  корисності.  Це  підтвердило  дані,  отримані  у  результаті  анкетування,

відповідно до яких, значущими для респондентів також були визначені здебільшого

прагматичні  мотиви:  отримати  вищу освіту,  задовольнити  вимоги  батьків  (64,5%

(Е1); 68,7% (Е2); 62,8% (К)).

Для  уточнення  та  перевірки  даних,  отриманих  у  результаті  використання

методики  А. Крилова  нами  додатково  було  проведене  опитування  за  методикою

„Ціннісні  орієнтації”  М. Рокича  (див.  додаток  К)  та  „Орієнтаційною  анкетою”

Б. Басса  (задля  визначення  спрямованості  особистості  студентів  –  майбутніх

соціальних  педагогів)  (див.  додаток  Л),  через  те,  що  вченими  (Л. Леонтьєв,

С. Рубінштейн  та  ін.)  теоретично  доведена  та  практично  підтверджена  пряма

залежність  між  мотивацією,  ціннісними  домінантами  особистості  та  її

спрямованістю, зокрема й професійною.

Крім того, використання визначеної методики обґрунтоване й через те, що, як

вище  зазначалося,  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів  інтегрально  пов’язано  з  формуванням  професійної  спрямованості

особистості  студента,  під  якою  розуміємо,  за  З. Бондаренко,  „стійкий  інтерес  та
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позитивне  емоційне  ставлення  до  професії  соціального  педагога,  схильність  та

бажання займатися обраною діяльністю” [25, с. 119]. Саме  „зміст спрямованості на

професійну  діяльність,  її  глибина  та  стійкість  визначають”,  за  В. Сластьоніним,

„основні  якості  особистості  педагога”,  зокрема,  й  соціального,  та  „створюють

передумови оволодіння професійною майстерністю” [209].

Аналіз  результатів  опитування  засвідчив,  що  в  обох  експериментальних  та

контрольній групах переважна більшість опитаних (62,7%) виявили спрямованість

на себе (що передбачає орієнтацію на отримання прямої винагороди й задоволення

безвідносно роботи та співробітників, агресивність у досягненні статусу, схильність

до  суперництва,  певну  тривожність  тощо).  Спрямованість  на  взаємодію

(„спрямованість  на  справу”)  (тобто  зацікавленість  у  вирішенні  ділових  проблем,

виконанні  роботи  якнайкраще,  орієнтація  на  ділову  співпрацю,  здатність

відстоювати в інтересах справи власну думку, яка корисна для досягнення спільної

мети,  тощо)  була  виявлена  лише  у  16,8%  опитаних  експериментальних  та

контрольної  груп.  На  нашу  думку,  це  свідчить  про  наявність  певних  тенденцій,

притаманних  сучасним  студентам  –  майбутнім  соціальним  педагогам,  у  їхньому

ставленні до проблеми самовираження й самовдосконалення в обраній професійній

діяльності.

За  психодіагностичною  методикою  „Ціннісні  орієнтації”  М. Рокича  (див.

додаток  К)  у  студентів  контрольної  та  експериментальних  груп  були  виявлені:

система  ціннісних  орієнтацій,  яка  визначає  змістовну  сторону  спрямованості

особистості, та складає основу її ставлення до навколишнього світу, до оточуючих,

до  самої  себе,  основу  її  світогляду  та  ядро  мотивації  життєдіяльності;  по-друге,

місце,  яке  посідають  цінності  обов’язку  та  відповідальності  серед  засобів,  що

обираються для досягнення життєвих планів.

З  цією  метою  респондентам  були  запропоновані  два  переліки  цінностей

особистості – термінальних (цінності-цілі) та інструментальних (цінності-засоби) (у

кожному по 18 цінностей). На основі методу прямого ранжування кожній цінності

респондентами (студентами – майбутніми соціальними педагогами, які брали участь

у дослідно-експериментальній роботі) був присвоєний відповідний ранговий номер
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(від 1 до 18) в залежності від особистої значущості певної цінності для опитуваного.

При цьому чим нижче присвоєний цінності  ранг,  тим вище її  пріоритетність для

особистості або групи.

Узагальнення  отриманих  даних  передбачало  визначення

середньоарифметичного значення рангу кожної цінності  (яке може бути отримане

шляхом  ділення  суми  рангів  кожної  цінності  на  кількість  респондентів).  Таким

чином було визначено середньоарифметичне значення кожної цінності для студентів

окремо  К,  Е1 та  Е2,  а  також  для  всієї  вибіркової  сукупності  дослідження  (502

студентів) загалом.

Проведений  аналіз  результатів  дослідження  системи  ціннісних  орієнтацій

студентів – майбутніх соціальних педагогів за методикою М. Рокича засвідчив, що

як за термінальними, так і за інструментальними цінностями у студентів К, Е1 та Е2

спостерігається  значна  подібність  позицій,  що  дало  можливість  у  нашому

дослідженні  представити  усереднені  дані  опитування  студентів  (із  зазначенням

середнього  рангу  в  групі  та  узагальненого  за  всією  вибірковою  сукупністю

дослідження).

Отже,  максимальний  збіг  виявлений  за  такими  термінальними  цінностями

(яким  переважною більшістю  студентів  кожної  групи  присвоєні  найвищі  рангові

місця, що, зрештою, знайшло підтвердження й в узагальненій груповій класифікації

(тобто  для  всієї  вибіркової  сукупності  дослідження)),  як  „здоров’я  (фізичне  та

психічне) ” (1 ранг (середній у групі – 3,94)), „кохання” (2 ранг (середній у групі –

5,31)),  „щасливе  сімейне  життя”  (3  ранг  (середній  у  групі  –  5,87)),  „наявність

хороших  та  вірних  друзів”  (4  ранг  (середній  у  групі  –  6,97)),  „матеріально

забезпечене життя” (5 ранг (середній у групі – 7,12)), „впевненість у собі” (6 ранг

(середній у групі – 7,39)), „цікава робота” (7 ранг (середній у групі – 7,78)), „активне

життя” (8 ранг (середній у групі – 8,12)), „свобода (самостійність, незалежність у

судженнях і вчинках)” (9 ранг (середній у групі – 9,14)), „суспільне визнання” (10

ранг (середній у групі – 9,71)), „розваги” (11 ранг (середній у групі – 9,82)). 

До  найменш  значущих  термінальних  цінностей  студенти  віднесли  цінності

„щастя інших” (17 ранг (середній у групі – 14,68)) та „краса природи та мистецтва”
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(18 ранг  (середній у групі  –  14,85)).  Досить  низькі  рангові  місця були присвоєні

студентами  цінностям,  що,  на  нашу  думку,  безпосередньо  пов’язані  із  процесом

отримання вищої освіти, а саме:  „продуктивне життя” (12 ранг  (середній у групі –

10,51)), „розвиток” (13 ранг (середній у групі – 10,82)), „пізнання” (14 ранг (середній

у  групі  –  10,91)),  „творчість” (15  ранг  (середній  у  групі  –  13,43))  та  „життєва

мудрість” (16 ранг (середній у групі – 14,12)).

При  цьому  в  ході  подальшого  обговорення  (в  формі  бесіди)  отриманих

результатів зі студентами – майбутніми соціальними педагогами були виявлені певні

протиріччя,  а  саме:  більшість  студентів  висловили  думку  про  те,  що  процес

професійної підготовки та перспектива отримання вищої освіти є для них достатньо

значущими.  А,  отже,  припустили,  що  можливим  поясненням  досить  низьких

рангових  місць  цінностей  „пізнання”,  „творчості”,  „розвитку”,  „продуктивного

життя” та  „життєвої  мудрості” є  те,  що  в  сфері  освіти  в  студентів  переважає

екстернальний локус контролю, тобто більш відповідальними за результати власної

професійної  підготовки  та  майбутній  рівень  професіоналізму  студенти  вважають

значущих інших (наприклад,  викладачів,  адміністрацію ВНЗ,  батьків  тощо),  аніж

себе.  Наше  припущення  знайшло  підтвердження,  зокрема,  в  тому,  що  серед

опитаних  поширеним  поясненням  низьких  рангових  місць  визначених  цінностей

було, наприклад, те, що,  „на відміну від  «здоров’я» та  «кохання», у сфері освіти у

них  і  так  «все  буде  добре»”,  адже  процес  професійної  підготовки  „нормально”

організований у ВНЗ, або  „освіта для мене не є цінною – цінною вона є для моїх

батьків” (що,  на  нашу  думку,  свідчить  про  відсутність  глибоких  особистісних

переживань студентами процесу власної професіоналізації).

Суперечливою  є  й  виявлена  украй  низька  суб’єктивна  оцінка  студентами

цінності  „щастя  інших”,  що  (за  умови  її  істинності)  є  показником  сформованої

егоїстичної позиції соціальних суб’єктів (або певної схильності до її формування),

що,  у  свою чергу,  закономірно створює (або створить)  труднощі  для реалізації  в

подальших міжособистісних відносинах таких цінностей (виділених студентами в

якості  найбільш  значущих),  як:  „кохання”,  „щасливе  сімейне  життя”,  „наявність

хороших і вірних друзів”.
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У  свою  чергу,  до  найбільш  значущих  інструментальних  цінностей  студенти

(загалом  у  вибірковій  сукупності  дослідження)  віднесли  „освіченість”  (1  ранг

(середній  у  групі  –  5,53)),  „вихованість”  (2  ранг  (середній  у  групі  –  5,69))  та

„життєрадісність”  (3  ранг  (середній  у  групі  –  6,89)).  Далі  по  низхідній:

„незалежність”  (здатність  діяти  самостійно,  рішуче)  (4  ранг  (середній  у  групі  –

7,12)), „сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів” (5 ранг (середній у групі –

8,33)),  „раціоналізм”  (6  ранг  (середній  у  групі  –  8,51)),  „відповідальність  перед

собою та перед іншими” (7 ранг (середній у групі – 8,72)), „тверда воля” (8 ранг

(середній у  групі  –  9,03)),  „самоконтроль” (стриманість,  самодисципліна)  (9 ранг

(середній у групі – 9,34)), „чесність” (10 ранг (середній у групі – 9,62)), „чуйність”

(11 ранг (середній у групі – 9,73)), „терпимість” (до поглядів і думок інших, уміння

пробачати  іншим  їхні  помилки)  (12  ранг  (середній  у  групі  –  9,75)),  „широта

поглядів” (13 ранг (середній у групі – 10,07)),  „ефективність у справах” (14 ранг

(середній  у  групі  –  10,21)),  „акуратність”  (15  ранг  (середній  у  групі  –  10,85)),

„ретельність” (старанність, дисциплінованість) (16 ранг (середній у групі – 11,51)),

„високі потреби” (високі вимоги до життя та високі домагання) (17ранг (середній у

групі – 14,78)), „непримиримість до власних недоліків та недоліків інших” (18 ранг

(середній у групі – 16,54)).

Отже, найменш значущими інструментальними цінностями студенти – майбутні

соціальні  педагоги,  які  брали  участь  у  дослідно-експериментальній  роботі,

визначили,  „високі  потреби”  (високі  вимоги  до  життя  та  високі  домагання)  та

„непримиримість  до  власних  недоліків  та  недоліків  інших”,  „ефективність  у

справах”,  „акуратність”  та  „ретельність”  (старанність,  дисциплінованість).  При

цьому акцентуємо, що із можливих 18 рангових місць відповідальність перед собою

та перед іншими (що, за М. Рокичем, передбачає почуття обов’язку, уміння тримати

своє слово) посіла 7 місце, чесність – 10 місце, ретельність (дисциплінованість) – 16

рангове  місце.  А,  це,  на  нашу  думку,  є  свідченням  недостатньої  соціальної

активності,  низької  життєвої  енергії  та  можливої  конформності  студентів  –

майбутніх соціальних педагогів, які брали участь в експериментальній роботі.

У результаті аналізу визначеної на основі методу прямого ранжування ієрархії
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інструментальних  цінностей  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів,

подальшого  її  порівняння  із  визначеною  ієрархією  термінальних  цінностей  було

виявлене  певне  протиріччя.  Адже,  як  зазначалося  вище,  у  ході  ранжування

термінальних  цінностей  студенти  напрочуд  низько  оцінили  цінності,  що  тісно

пов’язані з процесом отримання освіти (зокрема,  цінності  „пізнання”,  „творчості”,

„розвитку”,  „продуктивного  життя” та  „життєвої  мудрості”).  У  той  час,  як  при

ранжуванні  інструментальних  цінностей  найвищу  суб’єктивну  оцінку  отримали

саме цінності „освіченість” та „вихованість”.

У ході  обговорення  отриманих даних зі  студентами звернули їхню увагу  на

виявлене  протиріччя  та  попрохали  розтлумачити  причини  й  результати  такого

вибору.  У  результаті  було  встановлено,  що  освіченість  та  вихованість  студенти,

здебільшого, найбільше цінують у інших людях, хоча й усвідомлюють необхідність

формування  та  розвитку  таких  якостей  й  у  себе,  тобто  необхідність  постійного

самовдосконалення  (як  вимогу  сучасності).  Але  на  практиці  більшість  студентів

усвідомлюють  та  визнають  (за  їхніми  власними  свідченнями)  той  факт,  що

самовдосконаленням вони займаються не достатньо. Однак більшість опитаних не

вбачають у цьому проблеми, а, отже, це ніяк не впливає на їхню власну позитивну

самооцінку, зокрема, й як майбутніх фахівців.

Таким чином, в цілому результат опитування за методикою М. Рокича з метою

визначення  системи  ціннісних  орієнтацій  студентів  –  майбутніх  соціальних

педагогів це ще раз підтвердив тенденції, виявлені у ході аналізу даних, отриманих

шляхом  використання  інших,  описаних  вище,  методик  діагностичної  програми

експерименту,  зокрема,  анкетування,  тестування  за  методикою  А. Крилова  та

опитування за „Орієнтаційною анкетою” Б. Басса.

При цьому, на нашу думку, визначена ієрархія цінностей студентів – майбутніх

соціальних  педагогів,  по-перше,  є  дещо  однобічною  (з  явним  переважанням

міжособистісного  аспекту  над  професійним),  по-друге,  термінальні  та

інструментальні  цінності,  що  отримали  найвищі  рангові  місця,  характеризують

спрямованість  особистості  на  прагматизм,  а  не  на  становлення  моральності

студентів – майбутніх соціальних педагогів, їхньої деонтологічної спрямованості.
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Результати  обговорення  зі  студентами –  майбутніми  соціальними  педагогами

визначеної системи ціннісних орієнтацій уможливили висновок про те, що в основі

такої  її  будови  –  притаманні  студентам  екстернальний  локус  контролю (на  фоні

певної інфантильності) та недостатня сформованість готовності, вміння (а, іноді, й

відсутність бажання) брати на себе відповідальність за становлення різних аспектів

власного життя.

Усереднення  всіх  даних  за  ціннісно-мотиваційним  критерієм  дозволило

отримані результати подати у формі таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Рівні сформованості показників деонтологічної культури майбутніх соціальних

педагогів в експериментальних та контрольній групах за ціннісно-

мотиваційним критерієм на початку експерименту (у %)

Групи
Рівні

низький середній високий

Е1 60,1 27,1 12,8

Е2 62,9 26,5 10,6

К 58,9 28,2 12,9

Відповідно  до  когнітивного  критерію  рівнів  сформованості  показників

деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів ми досліджували наявність

у студентів таких показників, як: повнота та системність деонтологічних знань (про

професійно-групові  цінності  професії;  специфіку  і  деонтологічний  характер

професійної  соціально-педагогічної  діяльності,  її  функції);  сприйняття  їх  на

особистісному рівні. При цьому повнота та системність визначалася за кількістю та

характером  засвоєних  знань  з  деонтології  [175, с. 189].  З  метою  оцінювання

визначених  показників  нами  було  використано  такі  діагностичні  методики,  як:

анкетування (питання № 2, № 3, № 4 та № 8 (відповіді на які були проаналізовані

вище))  та  тест  на  виявлення рівня деонтологічних знань (адаптований варіант за

М. Васильєвою та Л. Переймибідою).
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Оцінка якості виконання тесту здійснювалася за алгоритмом, запропонованим

М. Васильєвою, а саме: за кожну правильну відповідь студент отримував 1 бал, за

неправильну відповідь або відмову відповідати –  0 балів.  При оцінюванні  якості

виконання  тесту  максимальну  загальну  кількість  балів  (тобто  таку,  яка  була  б

набрана  при  правильних  відповідях  на  всі  питання)  порівнювали  з  реально

набраною  кількістю  балів.  При  цьому  тестові  завдання,  запропоновані  для

визначення рівня знань з деонтології, були поділені на певні групи, що відповідали

репродуктивному,  евристичному  (пошуковому)  та  творчому  рівню  вирішення

завдань  студентами,  а,  отже,  в  результаті  характеризували  й  відповідний  рівень

засвоєних  деонтологічних  знань  (як  складових  когнітивного  компоненту

деонтологічної  культури).  Завдання  репродуктивного  рівня  здебільшого  були

спрямовані  на  перевірку  знання  категорій  деонтології  в  соціально-педагогічній

галузі  („погоджуєтеся  або  ні  з  визначенням”,  „назвіть  категорію”  за  наведеним

визначенням  тощо);  завдання  евристичного  (пошукового)  рівня  вимагали

самостійного тлумачення студентами категорії або поняття деонтології в соціально-

педагогічній  галузі,  характеристики  поняття,  а,  отже,  за  В. Безпальком,

„трансформації раніше засвоєного досвіду до нетипових умов” [16, с. 26]; проблемні

завдання  творчого  рівня  передбачали  вибір  та  обґрунтування  понять,  обізнаність

щодо різних наукових позицій з певної проблематики та необхідність обґрунтування

власної  точки  зору,  а  також добір  умов і  способу дії  для вирішення завдання  на

основі  використання  деонтологічних  принципів.  Усереднення  всіх  даних  за

когнітивним  критерієм  дозволило  нам  отримані  результати  подати  у  формі

таблиці 2.4.

Відповідно  до  емоційно-вольового  критерію  досліджували  рівень

сформованості  таких  показників,  як:  переконаність  у  необхідності  та  значущості

деонтологічних  норм;  усвідомлений  вибір  їх  як  регулятивів  власної  майбутньої

професійної  поведінки;  ставлення  до  вимог  професійних  зобов’язань;  рівень

сформованості  професійно-особистісних  якостей,  необхідних  для  здійснення

нормативної  професійної  поведінки  (соціальна  активність,  чесність,  сумлінність,

дисциплінованість,  відповідальність).  З  цією  метою  було  використано  такі
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діагностичні  методики:  розповідь,  бесіда,  метод  творів,  прийом  дилем.  Їхнє

застосування  в  межах  експериментальної  роботи  було  доцільним,  оскільки

перелічені  методики,  передбачаючи необхідність  „тлумачення  та  інтерпретацію

студентом самого себе,  свого життєвого шляху, соціального досвіду” [254, с. 136],

дозволяють  виявити  глибину  осмислення  й  усвідомлення  морально-професійного

ціннісного змісту фахової  діяльності,  характер емоційного переживання студентів

образу майбутньої професії загалом і значущості деонтологічної регуляції зокрема,

„вектор  професійно-особистісної  перспективи” [254, с. 136]  тощо.  Зокрема,  було

розроблено та запропоновано студентам тематику міні-творів: „Чи завжди у людини

є  вибір?”;  „Мої  вчинки  та  їхня  оцінка”;  „Самопримус  як  механізм  реалізації

професійного обов’язку”.

Таблиця 2.4

Рівні сформованості показників деонтологічної культури майбутніх соціальних

педагогів в експериментальних та контрольній групах за когнітивним

критерієм на початку експерименту (у %)

Групи
Рівні

низький середній високий

Е1 73,7 17,3 9,0

Е2 67,8 19,1 13,1

К 71,7 16,5 11,8

Крім того, з метою діагностики рівня сформованості професійно-особистісних

якостей,  необхідних  для  здійснення  нормативної  професійної  поведінки,

використовували  анкетування  (питання  № 5  та  № 6  анкети  (див.  додаток  Е))  та

методику  самооцінки  особистісних  якостей  на  основі  тесту  на  виявлення  рівня

сформованості  професійних  якостей  соціального  педагога  (модифікований  за

М. Васильєвою).

У ході проведення анкетування майбутнім соціальними педагогам пропонували

відповісти на такі запитання: „Які якості, на Вашу думку, важливі для соціального
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педагога?” (питання № 5 анкети) та „Які Ваші особистісні якості допоможуть Вам у

майбутній фаховій діяльності?” (питання № 6 анкети). Аналіз відповідей студентів

на  перше  запитання  були  наведені  вище  (адже,  саме  на  основі  цих  даних,  ми,

зокрема, виокремлювали контрольну та експериментальні групи). Щодо відповідей

на друге запитання,  то  переважна більшість респондентів у К, Е1  та Е2 до їхнього

числа  віднесли  такі,  як:  гуманність  (у  більшості  анкет  визначену  як  „гуманізм”)

(20,1%),  толерантність  (18,9%),  емпатію  (18,3%),  комунікабельність

(комунікативність) (10,8%), доброту (10,2%). Порівнявши дані, отримані в результаті

аналізу відповідей студентів на запитання „Які якості, на Вашу думку, важливі для

соціального педагога?” та „Які Ваші особистісні якості допоможуть Вам у майбутній

фаховій діяльності?”,  було встановлено їхню практичну тотожність  одних одним.

Узагальнення отриманих даних дозволило висунути припущення, що вони свідчать

не стільки про наявність у студентів певних якостей, скільки характеризують зміст

їхніх,  за  Д. Леонтьєвим,  „ціннісних  стереотипів”  та  „ціннісних  ідеалів”  щодо

суспільно необхідних (очікуваних) особистісних властивостей соціального педагога

як фахівця.

Для  уточнення  та  перевірки  даних,  отриманих  у  результаті  анкетування,

додатково  було  проведене  опитування  з  використанням  методики  самооцінки

особистісних  якостей  на  основі  тесту  на  виявлення  рівня  сформованості

професійних якостей соціального педагога (модифікований за М. Васильєвою).

Отже,  рівень  сформованості  професійно  значущих  якостей  студентів  –

майбутніх  соціальних  педагогів,  необхідних  для  здійснення  нормативної  фахової

поведінки,  визначався  сумою  балів,  що  було  набрано  при  самооцінюванні

(визначивши  для  кожного  пункту  відповідний  бал  (від  1  (найменший)  до  5

(відповідно, найвищій)) та оцінюванні одногрупниками. При цьому високий рівень

сформованості  професійно  значущих  якостей  визначався  оцінкою  від  71  до  100

балів,  середній  –  від  31  до  70  балів,  про  низький  рівень  свідчила  сума  балів

менше 30.

Усвідомлюючи той факт, що самооцінка студентів щодо сформованості (та рівня

розвитку)  власних  професійно-особистісних  якостей,  необхідних  для  здійснення
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нормативної фахової поведінки, може бути завищеною або, навпаки, заниженою, а,

отже,  неадекватною,  було  запропоновано  оцінити  кожного  опитуваного  ще  двом

студентам-одногрупникам. Остаточна оцінка визначалася як середньоарифметичне

трьох  оцінок:  власної  та  оцінок  двох  одногрупників.  Окрім  того,  про  рівень

сформованості певних якостей (у першу чергу, в контексті дослідження нас цікавили

такі,  як  соціальна  активність,  дисциплінованість,  чесність,  сумлінність  та

відповідальність)  загалом  та  механізму  диференціації  зокрема  свідчив  також

розподіл балів, які опитувані використовували для оцінок.

У  результаті  аналізу  результатів  дослідження  за  визначеною  методикою

виявилися дві групи студентів:  першу – склали студенти, які використовували всі

оцінки  п’ятибальної  шкали  (87,1%),  що  свідчило  про  сформованість  механізму

диференціації;  другу  –  студенти,  які  використовували  здебільшого  дві  оцінки

(12,9%), що свідчило про знаходження механізму диференціації на початковій стадії

формування.  Респондентів,  які  б  використовували  лише  один  бал  або  взагалі  не

визначилися  з  оцінкою,  що  свідчило  б  про  несформованість  механізму

диференціації,  серед  опитаних  не  виявилося.  Таким  чином,  отримані  дані

уможливили висновок, що в більшості студентів – майбутніх соціальних педагогів,

які  брали  участь  в  опитуванні,  механізм  диференціації  сформований,  а,  отже,

самооцінювання  є  адекватним,  що,  у  свою  чергу,  підтверджує  надійність

використаної методики.

Дані, отримані після застосування кожної методики, зводились до єдиної шкали,

виводились  коефіцієнти  сформованості  кожного  показника  та  усереднений

коефіцієнт сформованості  показників за  емоційно-вольовим критерієм. Результати

подано у таблиці 2.5.

Відповідно  до  поведінкового  критерію  досліджували  рівень  сформованості

таких  показників деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів,  як:

рівень  сформованості  практичних  умінь  та  навичок  здійснення  нормативної

професійної  поведінки;  сформованість  способів  самостійного  прийняття  рішень,

здатність  оцінювати  їхні  наслідки;  готовність  визначати  необхідні  обмеження  та

реалізовувати  відповідну  нормативним  вимогам  поведінку;  залучення  інших  до
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виконання  деонтологічних  норм.  При  цьому  виходили  з  того,  що  деонтологічна

культура  соціального  педагога  інтегрально  пов’язана  із  практичною  готовністю

соціального  педагога,  здобутою  в  процесі  професійно-орієнтованої  соціально-

педагогічної  практики  та  інших  видів  діяльності  студентів,  зміст  якої  (тобто

практичної  готовності)  міститься  в  професійних  уміннях  соціального  педагога,

зокрема, здійснювати нормативну фахову поведінку.

Таблиця 2.5

Рівні сформованості показників деонтологічної культури майбутніх соціальних

педагогів в експериментальних та контрольній групах за емоційно-вольовим

критерієм на початку експерименту (у %)

Групи
Рівні

низький середній високий

Е1 54,9 27,8 17,3

Е2 57,3 30,7 12,0

К 52,9 31,2 15,9

Отже,  з  метою  визначення  практичної  готовності  майбутнього  соціального

педагога до здійснення нормативної професійної поведінки було використано такі

діагностичні  методики,  як:  метод  вирішення  ситуацій,  що  моделюють  майбутню

фахову діяльність, метод включеного спостереження, метод незалежних експертних

оцінок, тест на виявлення рівня готовності студентів виконувати роль соціального

педагога (за І. Богдановою).

Сформованість способів самостійного прийняття рішень та здатність оцінювати

їхні наслідки  визначалися за  результатами вирішення низки проблем, які  містили

конкретні практичні ситуації, що моделюють майбутню фахову діяльність. З метою

діагностики  рівня  сформованості  визначених  показників  кожному  студенту  було

запропоновано вирішити три ситуації, підібрані відповідно типу суб’єкт-суб’єктних

відносин,  що  виникають  у  соціально-педагогічній  фаховій  практиці:  соціальний

педагог – соціальний суб’єкт (як об’єкт його професійної  діяльності),  соціальний

педагог  –  колеги,  соціальний  педагог  –  суспільство.  При  цьому  запропоновані

153



ситуації  були  різними  за  характером  діяльності,  що  дало  змогу  визначити  рівні

сформованості умінь здійснювати нормативну (належну) поведінку.

Оцінювання,  за  аналогією  із  алгоритмом,  запропонованим  Л. Переймибідою

[175],  здійснювалося  наступним  чином:  при  правильному  творчому  вирішенні

ситуації  студент  отримував  3  бали,  при  частково  евристичному  (пошуковому)

характері  – 2 бали, при репродуктивному характері вирішення проблеми – 1 бал.

Неправильне  вирішення  або  відмова  оцінювалися  0  балами.  Відповідно  рівні

сформованості умінь визначалися так: про високий рівень свідчить оцінка від 10 до

12 балів, середній рівень – від 6 до 9 балів, низький рівень – оцінка менше 6 балів.

При  цьому  визначення  високого  рівня  сформованості  способів  самостійного

прийняття  рішень та  здатність  оцінювати  їхні  наслідки (на основі  аналізу  даних,

отриманих за результатами вирішення ситуацій) у студентів – майбутніх соціальних

педагогів  здійснювалося  за  показниками,  сформульованими  Л. Переймибідою:

„науковий характер обґрунтування рішення; системність підходу до аналізу ситуації

в кожному конкретному випадку; креативність та варіативність рішення; мотивація

студента  до  пошуку  шляхів  вирішення  ситуації,  орієнтація  на  оцінку  якості

знайденого  рішення  за  даними  співвідношення  планованого  та  передбачуваного

результату вчинку та поведінки” [175, с. 192] 

Щодо  методу  незалежних  експертних  оцінок  та  методу  включеного

спостереження, то з самого початку усвідомлювали, що їхнє використання пов’язане

з  певними труднощами (про які  в  своєму дисертаційному дослідженні  зазначала,

зокрема, й С. Хлєстова), а саме: оцінка прояву умінь здійснювати нормативну фахову

поведінку  є  досить  умовною,  адже  насправді  студент  може  виявити  показники

поведінкового критерію лише в реальній професійній діяльності. Через те, з метою

подолання цих труднощів (зокрема, зазначеної вище умовності оцінки), діагностику

рівня сформованості показників за поведінковим критерієм на основі використання

методу незалежних експертних оцінок здійснили під час професійно-орієнтованої

практики студентів. 

Отже,  з  метою  діагностики  рівня  сформованості  показників  деонтологічної

культури  майбутніх  соціальних  педагогів  за  поведінковим  критерієм  на  основі
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методу  незалежних  експертних  оцінок  були  створені  групи  експертів  у  складі:

керівник на базі практики, методист практики та сам студент. До експертизи також

були залучені  викладачі  профільної  кафедри,  куратори академічних груп тощо.  З

метою забезпечення справедливості оцінювання однією із обов’язкових складових

загального експертного висновку була самооцінка самого студента. При цьому для

роботи з кожною студентською академічною групою створювалася окрема експертна

група, мінімальна кількість членів якої – три експерти. До початку дослідження для

експертів та окремо для студентів був проведений науково-методичний семінар.

Експертам  було  запропоновано  до  використання  та  пояснено  єдину  систему

оцінювання,  єдині  вимоги  до  умовних  позначень.  Для  проведення  дослідження

кожен експерт мав приблизно однаковий термін. Автор дисертаційного дослідження

виступив  у  якості  керівника  проведення  діагностичної  роботи  та  координатора

узагальнення отриманих даних. Виміри здійснювалися відповідно визначеної вище

коефіцієнтної  шкали,  узагальнювалися  з  метою  висновку  щодо  певного  рівня

сформованості показників деонтологічної культури за поведінковим критерієм.

На  даному  етапі  вважали  за  доцільне  використати  метод  включеного

спостереження,  особливістю  якого,  за  С. Хлєстовою,  є  те,  що  „спостерігач

включається  в  навчально-виховний  процес  у  якості  фіксатора  результатів,

координатора дій студента, супервізора тощо” [254, с. 138].  До переваг включених

спостережень  відносимо:  можливість  отримати  безпосередні  враження  про

діяльність студента в штучно створеній ситуації або в реальній ситуації соціально-

педагогічної  взаємодії,  краще  зрозуміти  вчинки,  мотиви  поведінки  студента.  До

основних недоліків цього методу, насамперед, відносимо велику вірогідність того,

що  дослідник  може  втратити  здатність  об’єктивно  оцінювати  ситуацію,  зокрема,

через те, що „дивиться на ситуацію з позиції тих, кого вивчає, є учасником подій, що

певною мірою змінює його сприймання” [254, с. 138]. Подолати визначені недоліки

прагли  за  рахунок  якісного  добору  осіб  (крім  студентів),  залучених  до  участі  у

дослідженні  в  якості  експертів  (високий  професіоналізм,  наявність  досвіду

педагогічної та соціально-педагогічної роботи).

З метою перевірки даних, отриманих у результаті  анкетування, використання
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методики  самооцінки  студентами  –  майбутніми  соціальними  педагогами  власних

особистісних  якостей,  методів  незалежного  експертного  оцінювання  та  методу

включеного  спостереження,  додатково  було  проведене  опитування  за  методикою

І. Богданової, спрямоване на виявлення рівня готовності студентів виконувати роль

соціального  педагога  (див.  додаток  З).  У  ході  опитування  студентам  було

запропоновано відповісти на 20 запитань, обравши певний варіант відповіді („так”,

„ні”  або „можливо”).  Обробка результатів та нарахування балів  здійснювалися за

розробленим автором методики ключем.

Аналіз результатів остаточного підрахунку отриманих студентами балів та їхнє

узагальнення засвідчив, що у студентів – майбутніх соціальних педагогів К, Е1 та Е2

груп,  які  брали  участь  у  експериментальній  роботі,  спостерігається  значна

подібність  рівнів  готовності  до  виконання  ролі  соціального  педагога,  що  дало

можливість у дослідженні представити усереднені дані опитування студентів. Отже

у більшості респондентів виявлена ідентифікаційна готовність (тобто готовність до

ідентифікації з роллю соціального педагога, яка характеризується зацікавленістю до

майбутньої  професійної  діяльності,  здатністю  до  оволодіння  професійними

компетенціями  (відповідними  знаннями,  уміннями,  нормами  та  цінностями),

розвитком  особистісних  якостей,  що  впливають  на  результативність  діяльності)

(60,2%) та ресурсна готовність (тобто готовність до пізнання своїх ресурсів у справі

оволодіння  майбутньою  роллю  соціального  педагога  та  бажання  відкрити  свої

потенційні  можливості)  (36,7%).  І  лише  у  16  студентів  –  майбутніх  соціальних

педагогів готовність є орієнтовною (тобто готовність до перших кроків – орієнтирів

щодо  пізнання  своїх  інтересів,  потреб,  можливостей,  якостей  особистості),  що

складає 3,1% із 100% опитаних, студентів із початковою готовність серед опитаних

виявлено не було.

Узагальнені кількісні характеристики сформованості показників деонтологічної

культури  майбутніх  соціальних  педагогів  за  поведінковим  критерієм  на  початку

експерименту подано в таблиці 2.6.

Аналіз  отриманих даних уможливив висновок про те,  що розподіл  студентів

майбутніх соціальних педагогів експериментальних та контрольної груп щодо рівнів
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сформованості  показників  деонтологічної  культури  за  особистісним  критерієм  є

практично рівномірним, з незначною перевагою (на високому рівні) у контрольній

групі.

Таблиця 2.6

Рівні сформованості показників деонтологічної культури майбутніх соціальних

педагогів в експериментальних та контрольній групах за поведінковим

критерієм на початку експерименту (у %)

Групи
Рівні

низький середній високий

Е1 37,6 40,6 21,8

Е2 38,2 40,2 21,6

К 35,9 40,6 23,5

Аналіз результатів констатувального етапу експериментальної роботи засвідчив,

що цифрові значення рівнів сформованості показників в К, Е1 та Е2 є однорідними та

не мають великих відмінностей.  А також, що в усіх групах рівень сформованості

деонтологічної  культури  однаково  недостатній.  Зокрема,  було  встановлено,  що

кількість  студентів,  які  досягли  високого  рівня  сформованості  деонтологічної

культури майбутнього соціального педагога по всім показникам, склала: у К 16,1%; у

Е1 –  15,2%,  у  Е2 –  14,3%.  На  той  час,  як  низький  рівень  сформованості

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога був виявлений у 54,9%

респондентів К, 56,6% – Е1 та 56,5% – Е2.

Наступним  етапом  діагностики  в  межах  дослідження  стало  діагностування

соціально-виховного середовища ВНЗ, у яких проводилась експериментальна робота

(ХДАК, ХНПУ імені Г. С. Сковороди та КЗ „ХГПА” Харківської обласної ради), на

сформованість  умов,  які  сприяють  активізації  соціального  розвитку  студентів  –

майбутніх  соціальних  педагогів  у  напрямі  формування  їхньої  деонтологічної

культури. Це передбачало:

- визначення  наявності  в  соціально-виховному  середовищі  ВНЗ  сукупності
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умов,  сприятливих  для  формування  деонтологічної  культури  майбутнього

соціального  педагога  (у  тому  числі,  й  предметно-просторових  умов,  у  яких

навчаються студенти – майбутні соціальні педагоги);

- з’ясування  особливостей  взаємодії  ВНЗ  з  різноманітними  зовнішніми

соціальними  інституціями  щодо  проблеми  формування  деонтологічної  культури

майбутніх соціальних педагогів;

- дослідження  готовності  професорсько-викладацького  складу  профільної

кафедри  до  сприяння  соціальному  розвитку  студентів  –  майбутніх  соціальних

педагогів у напрямі формування їхньої деонтологічної культури.

З  цією метою було застосовано,  по-перше,  метод  контент-аналізу  навчальної

документації,  зокрема  навчальних  планів,  навчальних  програм,  річних  планів

роботи, планів виховної роботи, звітів про їхнє виконання, планів роботи кураторів

та звітів про їхнє виконання, а також, по-друге, метод бесід із науково-педагогічними

працівниками профільних кафедр та студентами визначених навчальних закладів.

Отже,  насамперед,  нами  здійснено  контент-аналіз  навчальних  планів  ВНЗ  з

метою  виявлення  дисциплін  етично-правового  змісту  в  освітньо-професійній

програмі  підготовки фахівців.  При цьому слід  зазначити,  що навчальним планом

ВНЗ є нормативний документ, який „складається вищим навчальним закладом на

основі  державно-галузевого  стандарту,  освітньо-професійної  програми  та

структурно-логічної  схеми  підготовки  й  визначає  перелік  та  обсяг  нормативних

навчальних  дисциплін  та  навчальних  дисциплін  за  вибором”  [254, с. 50].  У

навчальному плані також визначено послідовність вивчення навчальних дисциплін.

Нами було проаналізовано окремі навчальні плани, а саме:

- ХНПУ  імені  Г. С. Сковороди:  навчальний  план  освітньо-кваліфікаційного

рівня  „бакалавр”,  спеціальності  6.010106  „Соціальна  педагогіка”,  спеціалізація

„соціально-педагогічний  захист  неповнолітніх”  ХНПУ  імені  Г. С. Сковороди;

навчальний  план  освітньо-кваліфікаційного  рівня  „бакалавр”,  спеціальності

6.010106 „Соціальна педагогіка”, спеціалізація „координаційна діяльність дитячих та

молодіжних організацій” ХНПУ імені Г. С. Сковороди;  навчальний план освітньо-

кваліфікаційного  рівня  „магістр”,  спеціальності  6.010106  „Соціальна  педагогіка”
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ХНПУ  імені  Г. С. Сковороди;  навчальний  план  освітньо-кваліфікаційного  рівня

„спеціаліст”,  спеціальності  6.010106  „Соціальна  педагогіка”  ХНПУ  імені

Г. С. Сковороди;

- ХДАК:  навчальний  план  освітньо-кваліфікаційного  рівня  „бакалавр”,

спеціальності  6.010106  „Соціальна  педагогіка”,  спеціалізація  „анімаційна

діяльність”  ХДАК;  навчальний  план  освітньо-кваліфікаційного  рівня  „бакалавр”,

спеціальності  6.010106  „Соціальна  педагогіка”,  спеціалізація  „соціально-

психологічна реабілітація” ХДАК; навчальний план освітньо-кваліфікаційного рівня

„бакалавр”,  спеціальності  6.010106  „Соціальна  педагогіка”,  спеціалізація

„організація  молодіжних  ініціатив”  ХДАК;  навчальний  план  освітньо-

кваліфікаційного  рівня  „магістр”,  спеціальності  6.010106  „Соціальна  педагогіка”

ХДАК; навчальний план освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, спеціальності

6.010106 „Соціальна педагогіка” ХДАК;

- КЗ  „ХГПА”  Харківської  обласної  ради:  навчальний  план  освітньо-

кваліфікаційного рівня „бакалавр”,  спеціальності  6.010106 „Соціальна педагогіка”

КЗ „ХГПА” Харківської обласної ради; навчальний план освітньо-кваліфікаційного

рівня  „спеціаліст”,  спеціальності  6.010106  „Соціальна  педагогіка”  КЗ  „ХГПА”

Харківської обласної ради.

Паралельно з планами проаналізували зміст навчальних програм з дисциплін

гуманітарної  й  соціально-економічної,  природничо-наукової  та  професійно-

практичної  підготовки. При цьому ми виходили з  того,  що навчальна програма з

дисципліни  (як  підструктура  навчального  плану)  посідає  важливе  місце  в

навчальному процесі  вищих навчальних закладів,  являючи собою документ,  який

„визначає місце й значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної

програми  підготовки,  її  зміст,  послідовність  і  організаційні  форми  вивчення

навчальної, вимоги до знань та умінь студентів” [254, с. 51].

Завданням  у  ході  контент-аналізу  навчальних  планів  та  навчальних  програм

було  виявлення  частки  та  місця  дисциплін,  що  містять  теми  деонтологічного

спрямування, в змісті професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів.

Результати  проведеного  контент-аналізу  навчальних  планів  та  навчальних
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програм засвідчили, що, по-перше, в кожному з планів є курс „Етика” („Етика та

естетика”) та „Етика соціально-педагогічної діяльності”. Проте лише в навчальному

плані  освітньо-кваліфікаційного  рівня  „магістр”  ХНПУ  імені  Г. С. Сковороди  є

профільний курс „Основи педагогічної деонтології”. Причому більшість з цих курсів

розраховано  на  1  –  1,5  кредиту  (30 –  45  годин),  по  їхньому  завершенні

передбачається складання заліку. Жоден з проаналізованих нами планів не містить

спецкурсів  „Деонтологічна  культура”  або  „Деонтологічна  культура  соціального

педагога”.

По-друге,  фрагментарно  питання  деонтології  містять  програми  з  вище

зазначених  курсів  „Етика”  та  „Етика  соціально-педагогічної  діяльності”,  а  також

курсів „Соціальна педагогіка”, „Філософія”, „Вступ до спеціальності”, „Соціально-

педагогічна  робота  в  закладах  освіти”,  „Соціально-правовий  захист  в  закладах

освіти”,  „Педагогіка  вищої  школи”.  Зокрема,  такі  базові  поняття  як  „етика”,

„мораль”,  „моральна  культура”,  „професійна  етика”,  „професійна  культура”

вивчаються в усіх ВНЗ, де проводилась експериментальна робота. Проте ґрунтовний

аналіз  змісту  визначених  навчальних  програм  дозволив  констатувати,  що  схожі

одиниці  навчального  матеріалу  лише  дублюють  одна  одну,  не  забезпечуючи

„зростання  засвоєння  знань  до  рівнів  синтезу  й  оцінки,  якісних  суб’єктних

показників” [16, с. 26]  майбутніх  соціальних  педагогів.  Поняття  „деонтологія”

включене  в  програму  для  вивчення  в  ХНПУ  імені  Г. С. Сковороди  (у  межах

викладання  курсу  „Основи  педагогічної  деонтології”)  та  ХДАК  (фрагментарно  в

межах  викладання  курсу  „Етика  соціально-педагогічної  діяльності”),  а  поняття

„деонтологічна  культура” та  „деонтологічна  культура  соціального  педагога” не

зустрічається в жодній з програм зазначених вищих навчальних закладів.

Узагальнення результатів проведеного аналізу навчальних планів та навчальних

програм ХДАК, ХНПУ імені Г. С. Сковороди та КЗ „ХГПА” Харківської обласної

ради підтвердило висунуте нами припущення, що:

- в процесі професійної підготовки соціальних педагогів у ВНЗ недостатньо

уваги приділяється формуванню їхньої деонтологічної культури, про що, зокрема,

свідчить виявлений нами в ході початкової діагностики переважно низький рівень
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усвідомлення  студентами  –  майбутніми  соціальними  педагогами  понять

„деонтологія”,  „професійна  деонтологія”,  „деонтологічні  принципи”,  „основні

деонтологічні категорії”, „деонтологічна культура”, який, у свою чергу, обумовлений

або відсутністю, або скороченням годин на лекції та семінарсько-практичні заняття

за темами деонтологічного спрямування, їхнім винесенням (у найкращому випадку)

на самостійне опрацювання студентами;

- формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів

інтегрально взаємопов’язано зі змістом загальноосвітніх наук, а, отже, ефективність

цього  процесу  можна підвищити шляхом доповнення,  з  одного  боку,  навчальних

планів  підготовки  відповідним  спецкурсом  „Деонтологічна  культура  соціального

педагога”, а, з іншого, – навчальних програм з курсів „Етика” та „Етика соціально-

педагогічної  діяльності”,  „Соціальна  педагогіка”,  „Вступ  до  спеціальності”  та

деяких інших деонтологічно спрямованими темами та/або додатковими питаннями, а

також за рахунок планування та впровадження форм та методів соціально-виховної

роботи, спрямованих на формування особистісно, професійно, соціально значущих

якостей майбутнього соціального педагога.

Щодо  останнього,  то  усвідомлювали,  що  сьогоднішні  студенти,  зокрема  й

майбутні соціальні педагоги, – це завтрашні працівники владних структур, державні

діячі,  творці  „нових  культурних  та  професійних  здобутків”  [121, c. 4],  соціальної

політики держави. Через те підтримали позицію Г. Селевко, що одним із складних

завдань,  яке  стоїть  сьогодні  перед  вищими навчальними закладами,  є  „створення

умов  для  розвитку  й  становлення  студента  в  різних  соціумах  життєдіяльності

студентської молоді, які  мають органічну єдність потреб та інтересів як суб’єктів

виховання, так і суспільства” [202, с. 9].

У  свою  чергу,  організація  відповідного  соціальним  запитам  соціально-

виховного  процесу  вищих  навчальних  закладів  передбачає  вибір  та  оптимальне

комплексне застосування форм та методів соціально-виховної роботи.

При  цьому,  поділяючи  наукову  позицію  М. Лукашевича,  до  особливостей

процесу соціально-виховної роботи вищих навчальних закладів відносимо: „систему

професійної  підготовки  майбутніх  фахівців;  сукупність  різноманітних  форм  та
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методів виховного впливу на студентів та організації їхньої взаємодії; формування

професійної  свідомості  у  студентів;  розвиток  емоційно-ціннісного  ставлення  до

майбутньої професії тощо” [143, с. 99].

Отже, аналіз змісту, форм та методів соціально-виховної роботи ми здійснили в

контексті  можливості  та  доцільності  їхнього  застосування  в  процесі  формування

деонтологічної культури студентів – майбутніх соціальних педагогів, зокрема щодо

можливості  через  їхнє  використання створити у  соціально-виховному середовищі

ВНЗ сприятливі для визначеного процесу умови.

Через  те  на  наступному  етапі  діагностики  соціально-виховного  середовища

ВНЗ ми вважали за доцільне здійснити аналіз змісту,  форм та методів соціально-

виховної роботи вищих навчальних закладів з формування деонтологічної культури

студентів. З цією метою для аналізу ми взяли: річні плани роботи, плани виховної

роботи, плани роботи кураторів.

Аналіз документації дозволив установити, що, безумовно,  концепції виховної

роботи  ВНЗ  певним чином відрізняються одна від одної,  але  ці  відмінності  не  є

суттєвими (що зумовлене єдиними базовими нормативними документами, на основі

яких  ці  концепції  побудовані,  –  Концепції  національного виховання  та  Концепції

виховання дітей та молоді в національній системі освіти ) і дозволяють аналізувати

їх  загалом  .  При  цьому  в  цих  документах,  зокрема,  зазначено,  що  одним  з

пріоритетних напрямів діяльності є виховна робота зі студентами, метою якої є 

Серед пріоритетних напрямів виховної роботи, зазначених у концепціях ВНЗ є:

розвиток національної свідомості, соціально-правових знань і професійної гідності;

моральне виховання; політичне виховання; естетико-художнє виховання; економічне

виховання; фізичне виховання та виховання здорового способу життя. У кожному з

цих напрямів можна підкреслити те, що відноситься до формування деонтологічної

культури, але, найбільш близькими змістовно є розвиток соціально-правових знань і

професійної гідності та моральне виховання. Наприклад, моральне виховання, серед

іншого,  спрямоване  на  вдосконалення  здатності  до  самостійного  прийняття

відповідальних  рішень  у  ситуаціях  морального  вибору  на  основі  сформованих

совісті,  почуття  обов’язку  та  відповідальності;  виховання  професійної  гідності  є
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основою для усвідомлення та  суб’єктивації студентами – майбутніми соціальними

педагогами  змісту  вимог  професійних  зобов’язань,  їх  сприйняття  як  обов’язку,

усвідомлення  приналежності  до  фахової  спільноти.  Але,  на  наш  погляд,  у

аналізованих концепціях бракує чіткого визначення окремим напрямом виховання

(або складовою двох визначених напрямів) напряму з формування деонтологічної

культури  майбутнього  соціального  педагога,  спрямованого  на  забезпечення

оптимального вибору та суб’єктивації майбутніми фахівцями базових професійно-

групових цінностей,  принципів та норм належної професійної поведінки у якості

ціннісних  домінант,  формування  професійно  значущих  якостей,  наявність  яких

забезпечує належну професійну поведінку фахівця. А саме це, як вище зазначалося,

є обов’язковою умовою становлення й розвитку кожного соціального педагога  як

професіонала,  і,  як  наслідок,  сталого  розвитку  й  ефективної  кооперативної

діяльності  в  соціумі  соціальних  педагогів  як  фахової  спільноти.  Через  те,

виправданою вважаємо необхідність  акцентування уваги  ВНЗ на  цьому аспекті  у

своїй виховній діяльності, адже цей напрям соціального виховання залишився поза

увагою  у  виховному  процесі  вищих  навчальних  закладів,  що  стали

експериментальною  базою  дослідження,  що  робить  впровадження  системи

формування деонтологічної  культури соціального педагога  в соціально-виховному

середовищі ВНЗ, з одного боку, проблематичним, з іншого – більш актуальнішим.

При цьому встановлено, організаторами навчально-виховного процесу в ВНЗ є:

керівник вищого навчального закладу (ректор), проректор з науково-педагогічної та

виховної роботи, декани факультетів, заступники деканів (насамперед, заступники

деканів з виховної роботи), куратори-наставники академічних груп, які, здебільшого,

не  обізнані  з  соціально-педагогічною  діяльністю,  що,  погоджуючись  з

Н. Максимовською,  „актуалізує  роботу  соціального  педагога  у  ВНЗ” [145, с. 112].

Визначена  структура  є  достатньою базою  для  реалізації  програмної  діяльності  з

впровадження  моделі  системи  формування  деонтологічної  культури  майбутнього

соціального педагога, за умови розширення соціально-виховного впливу за рахунок

урізноманітнення внутрішніх виховних сфер, налагодження відповідних зв’язків з
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зовнішнім компонентом соціально-виховного середовища ВНЗ, що і буде одним із

завдань реалізації програми.

Аналіз  звітів щодо  виховної  роботи,  планів  та  звітів  кураторів  дозволяє

погодитися з висновком, якого дійшла Н. Максимовська: „одним із основних засобів

виховання  студентів  …  є  їхнє  залучення  до  участі  в  конкурсах,  фестивалях,

олімпіадах різного рівня, наукових і творчих заходах” [145, с. 112], які, здебільшого

не  є  професійно-орієнтованими  (наприклад,  „Містер  та  Міс  університету”,

„Студентська весна” тощо).

Таким чином, результатом аналізу концепцій виховної роботи ВНЗ та звітів про

їх виконання є констатація, з одного боку, відсутності у визначених ВНЗ активної

цілеспрямованої  діяльності  з  забезпечення  формування  деонтологічної  культури

майбутніх  соціальних  педагогів  на  основі  використання  потенціалу  соціально-

виховного  середовища,  а,  з  іншого,  можливості  його  потенційної  активізації  за

рахунок розширення суб’єктів соціально-виховної роботи, урізноманітнення її форм

та  методів,  стимулювання  активності  студентів  у  самовихованні,  що  „надасть

можливість вибору шляхів самореалізації, готуватиме студентів до реального життя”

[145, с. 113],  що і  буде  одним із  напрямів  роботи в  межах реалізації  розробленої

моделі  системи  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів.

Одним  із  напрямів  діагностики  соціально-виховного  середовища  ВНЗ  була

діагностика його предметно-просторового компоненту (як складової внутрішнього

компоненту) щодо наявності елементів просторового середовища (емблеми, стенди

із досягненнями та інші предмети), змістовне наповнення яких містить інформацію

деонтологічного  спрямування  (наприклад,  щодо  сфер  професійної  діяльності

соціального  педагога  та  відповідних  професійних  зобов’язань,  значущості

професійного обов’язку, корпоративної відповідальності тощо).

Установлено, що в приміщеннях  ВНЗ  наявні стенди інформаційного значення

(навчальний розклад, оголошення, склад студентської ради тощо). Проте відсутніми

є стенди виховного значення, наприклад, щодо прав та обов’язків студентів, правил
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їхньої  поведінки  в  стінах  ВНЗ,  стенди  із  символікою  спеціальності,  стенди

професійно спрямованого змісту тощо.

Узагальнюючи, зазначимо, що хоча в ВНЗ, які є експериментальними базами

дослідження,  здебільшого  ведеться  робота  з  науково-педагогічними працівниками

задля  вдосконалення  їхньої  професійної  майстерності,  але  вирішення  виховних

завдань студентів частіше покладається на деканів, заступників деканів факультетів з

виховної  роботи  та  кураторів  студентських  груп,  а  в  окремих  випадках  –  на

проректорів  з  виховної  роботи.  Виховні  можливості  професорсько-викладацького

складу профільних кафедр (за винятком осіб, які є кураторами студентських груп)

практично не використовуються.

Що ж стосується взаємозв’язку ВНЗ з представниками зовнішніх соціальних

інституцій,  то  виховні  ресурси  останніх  використовуються  радше  в  навчальних

цілях,  наприклад  з  метою  урізноманітнення  навчально-професійної  практики

студентів.  Недостатньою  є  робота  з  налагодження  зв’язків  ВНЗ  із  зовнішніми

соціальними  інституціями  задля  сприяння  активізації  соціального  розвитку

студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів  у  напрямі  формування  їхньої

деонтологічної культури, зокрема у ВНЗ відсутні координаційно-творчі ініціативні

групи, які планують та впроваджують заходи, спрямовані на її формування.

При  цьому  було  встановлено  такий  важливий  момент:  у  КЗ  „ХГПА”

Харківської обласної ради є посада соціального педагога, що, на нашу думку, якісно

вирізняє його з-поміж інших експериментальних майданчиків.

Для діагностування готовності науково-педагогічних працівників до сприяння

активізації  соціального  розвитку  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів  у

напрямі  формування  їхньої  деонтологічної  культури  серед  викладачів,  які

здійснюють  професійну  підготовку  майбутніх  соціальних  педагогів,  нами  було

проведене анкетування з використання модифікованого варіанту анкети, розробленої

О. Безпалько  (див.  додаток  О).  Крім  того,  нами  додатково  були  проведені

індивідуальні  інтерв’ю  (питання  інтерв’ю  див.  додаток  П)  із  завідувачами  та

професорсько-викладацьким складом профільних кафедр, кураторами студентських

груп,  керівниками  практики  студентів,  заступниками  деканів  з  виховної  роботи.
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Кількість  опитаних  –  43  особи.  Питання  інтерв’ю  були  спрямовані  на

діагностування  готовності  науково-педагогічних  працівників  до  взаємодії  з

різноманітними соціальними інституціями з метою створення умов для активізації

соціального  розвитку  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів  у  напрямі

формування їхньої  деонтологічної  культури,  до  організації  координаційно-творчої

ініціативної групи та участі в ній з метою планування та впровадження спільних із

зовнішніми  соціальними  інституціями  заходів  з  формування  деонтологічної

культури  майбутніх  соціальних  педагогів  тощо.  За  результатами  проведених

інтерв’ю  використовувалася  шкала  оцінювання  (за  методикою  Ю. Клочан  [110]),

відповідно  до  якої  5 – 8  балів –  низький  рівень  готовності  сприяти  формуванню

деонтологічної  культури майбутніх соціальних педагогів;  9 – 14 – середній рівень

готовності  сприяти  формуванню  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів; 15 –19 – високий рівень готовності сприяти формуванню деонтологічної

культури майбутніх соціальних педагогів.

Результати проведених анкетування та інтерв’ювання дозволили визначити, що

у ХДАК та КЗ „ХГПА” Харківської обласної ради показники високого рівня є дещо

вищими,  а  низького  –  нижчими,  за  показники  ХНПУ  імені  Г. С. Сковороди.  Це

уможливило  вибір  двох  ВНЗ,  науково-педагогічні  працівники  яких  дали  більш

позитивні відповіді на питання бесіди, а, отже, ми припустили, що їм притаманна

сформована  готовність  до  сприяння  активізації  соціального  розвитку  студентів  –

майбутніх  соціальних  педагогів  у  напрямі  формування  їхньої  деонтологічної

культури. 

Окрім  аналізу  документації,  анкетування  та  інтерв’ювання  із  науково-

педагогічними  працівниками,  з  метою  діагностування  соціально-виховного

середовища  щодо  наявності  умов,  сприятливих  для  формування  деонтологічної

культури майбутніх соціальних педагогів, були проведені індивідуальні інтерв’ю зі

студентами  1-5  курсів  спеціальності  „Соціальна  педагогіка”  ХНПУ  імені

Г. С. Сковороди,  ХДАК  та  КЗ  „ХГПА”  Харківської  обласної  ради  стосовно

підтвердження  (або  заперечення)  ефективності  соціально-виховної  роботи  в

зазначених ВНЗ, її спрямованості на формування деонтологічної культури студентів,
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а  також  спрямованості  у  визначеному  напрямі  навчально-виховної  діяльності

професорсько-викладацького складу кафедри (питання інтерв’ю див. додаток Н).

Виявлено,  що  у  вищих  навчальних  закладах  цілеспрямована  системна

соціально-виховна  робота  з  формування  деонтологічної  культури  майбутніх

соціальних  педагогів  не  проводиться.  Наприклад,  студенти  2-го  курсу  (89%)  не

змогли відповісти на запитання „Які види соціально-виховної роботи з формування

деонтологічної  культури  Вас  приваблюють  найбільше?”.  Замість  відповіді  вони

запитували  про  те,  в  чому  ця  діяльність  виявляється  та  що  таке  взагалі

деонтологічна  культура.  При  цьому  помітною  є  певна  різниця  між  студентами

ХНПУ  імені  Г. С. Сковороди  та  студентами  ХДАК  і  КЗ  „ХГПА”  Харківської

обласної ради. Зокрема, студенти 5-го курсу спеціальності  „Соціальна педагогіка”

ХНПУ імені Г. С. Сковороди, на відміну від студентів інших курсів спеціальності

„Соціальна педагогіка” ХНПУ імені Г. С. Сковороди, а також студентів – майбутніх

соціальних педагогів  ХДАК та КЗ „ХГПА” Харківської  обласної  ради, володіють

знаннями щодо понять  „деонтологія” та  „професійна деонтологія”,  „деонтологічні

принципи” та „деонтологічні норми”. Виявлена різниця пояснюється особливостями

фахової підготовки студентів, зокрема наявністю в програмі професійної підготовки

курсу  „Основи педагогічної деонтології”.  При цьому ця різниця не є значущою в

межах реалізації програми, оскільки переважна більшість опитаних студентів 5-го

курсу спеціальності „Соціальна педагогіка” ХНПУ імені Г. С. Сковороди не змогли

відповісти на питання щодо змісту понять „деонтологічна культура особистості” та

„деонтологічна  культура  соціального  педагога”,  шляхів  формування  останньої  в

майбутніх  соціальних  педагогів.  Тому  вважаємо  виправданим  нівелювання  такої

специфіки в програмній діяльності.

Таким чином, на основі результатів констатувального етапу дослідження можна

зробити висновки, що формуванню деонтологічної культури майбутніх соціальних

педагогів  приділяється  недостатньо  уваги,  а,  отже,  це  питання  потребує  більш

глибокого  вивчення.  На  сучасному  етапі  не  існує  чітко  розробленої  системи

формування  деонтологічної  культури  майбутнього  соціального  педагога  з
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використанням можливостей соціально-виховного середовища вищого навчального

закладу щодо позитивного впливу на цей процес.

Аналіз планів виховної роботи дозволив нам узагальнити підходи та здійснити

спробу визначити  основні  напрями соціально-виховної  роботи  вищих навчальних

закладів  з формування деонтологічної  культури студентів – майбутніх соціальних

педагогів  (інформаційно-теоретичний,  ціннісно-мотиваційний,  особистісно-

поведінковий).

Основним  висновком  констатувального  етапу  експерименту  є  необхідність

цілеспрямованої  системної  діяльності  з  формування  деонтологічної  культури

студентів – майбутніх соціальних педагогів, а саме: реалізації системи формування

деонтологічної  культури  майбутнього  соціального  педагога  з  використанням

потенціалу соціально-виховного середовища ВНЗ.

У свою чергу, напрямами діяльності в межах реалізації програми впровадження

системи формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога у

соціально-виховному  середовищі  ВНЗ  є:  внутрішня  соціально-виховна  робота  в

соціально-виховному  середовищі  ВНЗ  (що  передбачає  роботу  зі  студентами  –

майбутніми соціальними педагогами та з науково-педагогічними працівниками) та

зовнішня соціально-виховна робота в соціально-виховному середовищі ВНЗ (робота

із  зовнішніми  соціальними  інституціями  щодо  урізноманітнення  соціальної

взаємодії  для  розширення  соціального  досвіду  студентів  –  майбутніх  соціальних

педагогів  з  метою активізації  соціального розвитку  у  напрямі  формування  їхньої

деонтологічної культури).

Отримані  кількісні  результати  підтверджують  наші  висновки  щодо

недостатнього рівня сформованості показників деонтологічної культури студентів –

майбутніх  соціальних  педагогів.  Узагальнені  висновки  дозволили  нам  надалі

конкретизувати  зміст  та  завдання  експериментальної  програми  щодо  активізації

діяльності соціальних інституцій на зовнішньому та внутрішньому рівні соціально-

виховного  середовища  вищого  навчального  закладу  у  напрямі  формування

деонтологічної культури студентів – майбутніх соціальних педагогів.

Метою  формувального  етапу  експерименту  була  практична  перевірка
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ефективності реалізації системи формування деонтологічної культури майбутнього

соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ.

На  формувальному  етапі  дослідно-експериментальної  роботи  здійснено:

упровадження  системи  формування  деонтологічної  культури  майбутнього

соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  вищого  навчального

закладу;  розробка  та  впровадження  експериментальної  програми;  відбір  та

впровадження найбільш ефективних форм і методів соціально-виховної роботи як

засобів активізації соціального розвитку студентів – майбутніх соціальних педагогів

у напрямі формування їхньої деонтологічної культури.

Зміст,  етапи  та  хід  реалізації  експериментальної  програми  подано  нами  у

параграфі 2.2.

При  цьому  аналіз  ефективності  реалізованої  в  ході  формувального

експерименту програми впровадження системи формування деонтологічної культури

майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  ВНЗ

здійснювався  у  такій  послідовності: опис  та  узагальнення  емпіричних  даних,

побудова частотних  та  відсоткових розподілів  (за  кожним з  визначених критеріїв

сформованості показників деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів

(ціннісно-мотиваційним, когнітивним, емоційно-вольовим, поведінковим)); графічне

представлення отриманих рядів та їхній аналіз.

На  контрольному  етапі  соціально-педагогічного  експерименту  з  формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному

середовищі  ВНЗ  було  здійснено:  повторне  визначення  рівнів  сформованості

показників деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів контрольної та

експериментальних груп; перевірка ефективності впровадженої системи формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному

середовищі ВНЗ; визначення перспективних напрямів соціально-виховної роботи з

формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-

виховному середовищі ВНЗ.

Етапи  повторної  педагогічної  оцінки  рівнів  сформованості  показників

деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів,  аналіз  її  результатів  та
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висновок щодо ефективності проведеної експериментальної роботи з упровадження

в соціально-виховне середовище ВНЗ системи формування деонтологічної культури

майбутнього соціального педагога подано у параграфі 2.3.

2.2  Упровадження  системи  формування  деонтологічної  культури

майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі вищого

навчального закладу

Упровадження  системи  формування  деонтологічної  культури  студентів –

майбутніх  соціальних  педагогів  у  соціально-виховному  середовищі

експериментальних ВНЗ здійснювалося шляхом забезпечення реалізації її змістово-

процесуального  компоненту,  послідовно  протягом  трьох  етапів:  підготовчого,

координаційного  та  процедурно-технологічного,  кожний  з  яких  підсилював

новоутворення попереднього.

Отже,  на  підготовчому  етапі  реалізації  змістово-процесуального  компоненту

системи формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога (з

метою  створення  в  соціально-виховному  середовищі  експериментальних  ВНЗ

сприятливих  для  її  формування  умов)  було  визначено  суб’єктів  внутрішнього  та

соціальні  інституції  зовнішнього  рівнів  соціально-виховного  середовища  вищого

навчального  закладу,  скоординована  взаємодія  яких  у  процесі  професійної

підготовки майбутніх соціальних педагогів здатна активізувати соціальний розвиток

студентів з формування їхньої деонтологічної культури. На цьому етапі також було

виокремлено  напрями  спільної  діяльності,  уточнено  її  стратегію  й  тактику,

визначено  форми та  методи,  впровадження  яких  повинно забезпечити  ефективну

взаємодію визначених  соціальних інституцій  внутрішнього та  зовнішнього рівнів

соціально-виховного середовища кожного експериментального вищого навчального

закладу  щодо  активізації  соціального  розвитку  майбутніх  соціальних  педагогів  з

формування їхньої деонтологічної культури. У кожному експериментальному ВНЗ

(відповідно до визначених суб’єктів впливу, їх соціально-виховного потенціалу) було

складено  план  соціально-виховної  роботи  з  формування  деонтологічної  культури
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студентів – майбутніх соціальних педагогів,  визначено термін виконання кожного

етапу.

Для  цього  в  експериментальних  ВНЗ  (окремо  в  кожному)  відбулися  перші

сумісні  засідання  проректорів  з  науково-педагогічної  та  виховної  роботи,  деканів

факультетів, завідувача профільної кафедри, кураторів груп студентів – майбутніх

соціальних педагогів,  представників студентської ради, за результатами яких було

прийнято  рішення  про  початок  діяльності  та  визначені  сфери  активності  й

відповідальності кожного з учасників.

Зокрема,  декани  факультетів,  завідувачі  профільної  кафедри,  куратори

студентських груп були зорієнтовані на сумісну роботу щодо:

- складання  переліку  зовнішніх  соціальних  інституцій,  з  якими  вже

співпрацює вищий навчальний заклад у процесі професійної підготовки майбутніх

соціальних педагогів (із зазначенням мети, напрямів, змісту, форм та методів роботи,

у межах яких реалізується співпраця);

- складання електронної картотеки випускників вищого навчального закладу

за  спеціальністю  „Соціальна  педагогіка”  (так  званого  „банку  випускників”)  із

обов’язковим зазначенням в ній інформації про їхнє нинішнє місце роботи;

- виокремлення в електронній картотеці тих випускників, які працевлаштовані

за фахом.

Робота  з  налагодження  зв’язків  із  зовнішніми  соціальними  інституціями,

участь  яких  передбачена  системою  формування  деонтологічної  культури

майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ (зокрема,

й  тими,  які  ще  не  були  залучені  до  співпраці  з  вищим  навчальним  закладом  у

процесі  професійної  підготовки  майбутніх  соціальних  педагогів)  та  подальшої

координації  взаємодії  з  ними  була  доручена  завідувачам  профільних  кафедр  як

координатору,  котрий  забезпечує  зв’язок  та  організацію  певних  заходів  у  межах

соціально-виховної роботи міста.

Куратори  груп  та  представники  органів  студентського  самоврядування

(студентські ради експериментальних вищих навчальних закладів, студентські ради

гуртожитків  та  старостати  факультетів)  були зорієнтовані  на  виявлення  найбільш
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активних студентів (насамперед, з неформальних лідерів, які б могли організувати й

повести за собою студентську молодь) для генерування ідей щодо урізноманітнення

форм та методів соціально-виховної роботи з формування деонтологічної культури

студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів  та  вибору  тих,  участь  в  яких  здатна

зацікавити соціально-педагогічну студентську спільноту. Також на них покладалося

поширення серед майбутніх соціальних педагогів інформації про необхідність участі

в реалізації цього проекту, стимулювання проявів активності студентської молоді.

На першому сумісному засіданні (для вдосконалення внутрішнього соціально-

виховного  середовища  експериментальних  ВНЗ  через  активізацію  всіх  сфер

соціально-виховної  роботи  та  їх  подальшого  спрямування  на  формування

деонтологічної  культури  майбутнього  соціального  педагога)  були  визначені,

обговорені та підтримані учасниками завдання:

- конкретизувати  сфери  соціально-виховної  роботи  ВНЗ  у  контексті

необхідності  їх  подальшого спрямування  на  формування  деонтологічної  культури

майбутніх соціальних педагогів;

- урізноманітнити  соціальні  зв’язки  експериментальних  ВНЗ  завдяки

налагодженню контактів з інституціями соціуму, потенціал яких буде спрямовано на

забезпечення формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів,

та створити таким чином умови, сприятливі для її формування у студентів.

У  роботі  на  підготовчому  етапі  впровадження  змістово-процесуального

компоненту  системи  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів виникли певні труднощі,  пов’язані з нерозумінням більшістю учасників

засідання  (причому  в  обох  експериментальних ВНЗ)  суті  поняття  „деонтологічна

культура  соціального  педагога”,  що  було  прогнозованим  (з  огляду  на  результати

проведеної  діагностики)  та  ще  раз  опосередковано  підтвердило  актуальність

експериментальної роботи, й, зокрема, з організації соціально-педагогічної просвіти

науково-педагогічних  працівників  експериментальних  ВНЗ,  проведення  якої

(насамперед,  у  формі  лекції-дискусії  та  навчально-методичного  семінару)

заплановано  на  координаційному  етапі  впровадження  змістово-процесуального

компоненту  системи.  Доцільність  такого напряму роботи,  час  і  місце  проведення
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певних  форм  роботи  були  заздалегідь  погоджені  автором  дослідження  з

керівництвом експериментальних ВНЗ та повідомлені учасникам засідання.

Щодо  виконання  першого  завдання,  сформульованого  учасниками  сумісного

засідання, то в соціально-виховній роботі експериментальних ВНЗ (після короткого

повідомлення  про  суть  поняття  „деонтологічна  культура  соціального  педагога”,

особливості та етапи її формування, обґрунтування можливості соціально-виховного

середовища  ВНЗ  позитивно  впливати  на  цей  процес,  презентації  орієнтовного

переліку форм та методів її  формування) було виокремлено сфери,  які,  на думку

учасників  засідання,  можна  задіяти  для  удосконалення  внутрішнього  компоненту

соціально-виховного  середовища  ВНЗ,  а  саме:  традиції,  організацію  процесу

навчання, самоврядування, громадську діяльність, організацію дозвілля студентів.

Серед першочергових завдань було вирішено започаткувати нові (максимально

професійно-зорієнтовані)  традиції  у  ВНЗ  для  студентів  –  майбутніх  соціальних

педагогів, які мали б деонтологічну спрямованість: святкування „Дня корпоративної

соціальної  відповідальності”  та  „Свята  першого  робочого  місця”  (вшанування

випускників, які працевлаштувалися і працюють за спеціальністю). Ці форми роботи

стали  підґрунтям  для  підтримання  новітніх  традицій  ВНЗ,  спрямованих  на

формування деонтологічної культури студентів – майбутніх соціальних педагогів.

Для  активізації  сфери  навчання  в  соціально-виховному  середовищі

експериментальних ВНЗ у напрямі формування деонтологічної культури студентів –

майбутній  соціальних  педагогів  було  передбачено  введення  в  навчальні  плани

професійної підготовки фахівців зі спеціальності „Соціальна педагогіка” викладання

спецкурсу  „Деонтологічна  культура  соціального  педагога”;  доповнення  змісту

навчальних дисциплін темами деонтологічного спрямування; планування програми

проходження навчальної практики в закладах соціально-педагогічного спрямування

з урахуванням необхідності реалізації завдання формування деонтологічної культури

майбутніх соціальних педагогів.

Сферу  самоврядування  студентської  молоді  було  активізовано  в  межах такої

комплексної  форми організації  соціально-виховної  роботи у вищому навчальному

закладі  як  студентський  клуб  „Школа  соціальності”.  Студентські  ради
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експериментальних  ВНЗ  було  зорієнтовано  на  поширення  серед  майбутніх

соціальних  педагогів  інформації  про  започаткування  такої  організаційної  форми

соціально-виховної робити, мету, завдання, напрями її діяльності, а також інформації

про можливість  студентів  самостійно  обрати  керівну групу клубу  (яку необхідно

зорієнтувати на встановлення та підтримання постійного зв’язку із студентськими

радами).

Дозвілля  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів  було  урізноманітнено

завдяки таким формам організації  дозвіллєвої  діяльності,  як:  конкурси,  концерти,

творчі вечори, КВК, влаштування студентських флешмобів. У контексті формування

деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів  у  соціально-виховному

середовищі ВНЗ ці  заходи були тематичними, мали деонтологічну спрямованість,

відповідали основним завданням формування деонтологічної культури у студентів –

майбутніх  соціальних  педагогів.  Зокрема,  було  проведено  конкурси:  „Кращий

студент – соціальний педагог року”; „Кращий відеоролик на тему «Ми – соціальні

педагоги»” (спільно з місцевим телевізійним каналом)); творчі вечори: „Ми с тобою

одного фаху!” (спільно з бібліотекою), „Квартирник «Ми – не поруч, ми – разом!»”(у

студентському гуртожитку); тематичного вечора КВК „Жінка соціальний педагог: до

визначення  поняття”;  студентського  флешмобу  (акція  „Хто,  якщо  не  Ми?”).  До

участі в них було залучено представників зовнішніх соціальних інституцій.

Формування позитивної громадської думки студентів – майбутніх соціальних

педагогів  стосовно  професійних  зобов’язань,  усвідомленого  та  відповідального

ставлення  до  необхідності  їхнього  виконання  здійснювали  завдяки  громадській

діяльності (зокрема, у співпраці з Харківським міським Центром соціальних служб

для дітей,  сім’ї  та молоді,  Центрами соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді

Червонозаводського та Фрунзенського районів міста Харкова) шляхом використання

форм  роботи,  які  стимулювали  соціальну  активність,  відповідальність  та

громадянську  позицію  студентської  молоді  –  майбутніх  соціальних  педагогів:

опитування в соціумі, соціальна реклама, відвідування прийомнику-розподільнику

для дітей, які потрапили в складні життєві обставини.

Формою  роботи  на  підготовчому  етапі  реалізації  змістово-процесуального
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компоненту  системи  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів був переважно семінар, зокрема, такі його різновиди як семінар-зустріч,

науково-практичний та навчально-методичний семінар.

Так, у межах роботи з кураторами студентських груп, участь яких передбачена

системою формування  деонтологічної  культури майбутніх  соціальних педагогів  у

соціально-виховному середовищі ВНЗ, для організації їх діяльності та забезпечення

її ефективності на підготовчому етапі впровадження системи в експериментальних

ВНЗ (окремо в кожному) відбулися семінари-зустрічі з ними. У роботі з кураторами

їхня увага акцентувалася на тому, що у вищому навчальному закладі необхідним є

культивування визнання студентами – майбутніми соціальними педагогами цінності

майбутньої  професії  як  основної  життєвої  перспективи,  формування  позитивно-

ціннісного  ставлення  до  вимог  професійних  зобов’язань,  усвідомлення  їх  як

обов’язку  тощо.  При  цьому  наголошувалося,  що  це  можливе  лише  за  умови

інтенсивного  залучення  студентів  до  роботи  з  формування  їхньої  деонтологічної

культури,  на  необхідність  якого  куратори  й  були  зорієнтовані.  Крім  того,  були

роз’яснені конкретні завдання діяльності кураторів, презентований орієнтовний план

соціально-виховної роботи у межах реалізації змістово-процесуального компоненту

системи  (див.  додаток  Р),  в  якому  було  виокремлено  сфери  активності  й

відповідальності  кураторів.  Кураторам  необхідне  було  погодити  цей  план  із  їх

власними планами виховної роботи з студентською групою, внести відповідні зміни.

Аналіз ходу проведення семінару-зустрічі дозволив виявити, що в цілому куратори

(в  обох  експериментальних ВНЗ)  виявили зацікавленість  проблемою формування

деонтологічної  культури  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів,  підтримали

позицію  щодо  її  актуальності.  Значущим  результатом  роботи  в  межах  семінару-

зустрічі  з  кураторами  груп  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів  стало

отримання їх згоди на активну участь у реалізації експериментальної роботи щодо

вирішення означеної проблеми.

На підготовчому етапі реалізації системи (з метою формулювання конкретних

пропозицій  щодо  удосконалення  в  експериментальних  ВНЗ  організації  сфери

навчання  для  активізації  соціального  розвитку  майбутніх  соціальних  педагогів  з
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формування  їхньої  деонтологічної  культури)  було  проведено  науково-практичний

семінар  „Шляхи  удосконалення  змісту  деонтологічної  підготовки  майбутніх

соціальних  педагогів  у  вищому  навчальному  закладі”,  до  участі  в  якому  були

запрошені  науково-педагогічні  працівники  профільної  кафедри  та  представники

інших  кафедр,  які  викладають  дисципліни,  передбачені  навчальними  планами

підготовки соціальних педагогів, та мають змогу в сфері навчання робити акцент на

питаннях формування деонтологічної культури студентів.

На початку роботи науково-практичного семінару було обговорено результати

аналізу  змісту  навчальних  планів  експериментальних  ВНЗ,  навчальних  програм

дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної, природничо-математичної

(фундаментальної) й професійно-орієнтованої (професійно-практичної) підготовки,

проведеного  з  метою  виявлення  курсів  етико-правового  змісту  в  освітньо-

професійній програмі підготовки майбутніх соціальних педагогів, частки та місця в

ній  дисциплін,  що  містять  теми  деонтологічного  спрямування,  який  засвідчив

недостатній  рівень  уваги  до  проблеми  формування  деонтологічної  культури

студентів – майбутніх соціальних педагогів в процесі професійної підготовки у ВНЗ.

Для  підтвердження  цього  учасникам  науково-практичного  семінару  було

презентовано результати проведеної діагностики, які засвідчили переважно низький

рівень  усвідомлення  студентами  –  майбутніми  соціальними  педагогами  змісту

основних деонтологічних понять. Повідомлено також, що переважно низький рівень

є наслідком відсутності або скорочення годин на лекційні та семінарсько-практичні

заняття  за  темами  деонтологічного  спрямування,  їх  винесенням  на  самостійне

опрацювання  студентами.  Пояснювалося,  що  формування  змісту  професійної

підготовки  майбутнього  соціального  педагога  повинно  здійснюватися  в  контексті

вирішення  актуальних  завдань  професійної  деонтології  на  сучасному  етапі

(необхідності упровадження прогресивних норм і правил у діяльність та поведінку

членів професійної групи, запобігання фактам неповноцінної професійної діяльності

тощо)  на  основі  вивчення,  узагальнення  вітчизняного  й  закордонного  досвіду

деонтологічної  підготовки  кадрів,  їхнього  професійно-морального  розвитку.

Учасники науково-педагогічного семінару вносили пропозиції щодо удосконалення

176



змісту професійної підготовки студентів – майбутніх соціальних педагогів, надання

йому деонтологічної спрямованості,  визначали та обговорювали форми організації

навчальної діяльності, використання яких є ефективним для активізації соціального

розвитку  майбутніх  соціальних  педагогів  з  формування  їхньої  деонтологічної

культури.

За  результатами  плідної  роботи  учасників  науково-практичного  семінару

„Шляхи  удосконалення  змісту  деонтологічної  підготовки  майбутніх  соціальних

педагогів у вищому навчальному закладі” було сформульовано такі пропозиції щодо

удосконалення лекційного матеріалу із  визначених дисциплін,  до якого додатково

було внесено питання, узагальнено представлені у таблиці 2.7.

Окрім того, учасниками науково-практичного семінару було доповнено перелік

тем рефератів  із  визначених  дисциплін,  а  також тем курсових  робіт  з  дисциплін

„Соціальна  педагогіка”  та  „Технології  соціально-педагогічної  діяльності”

(виконання  яких  студентами  –  майбутніми  соціальними  педагогами  передбачено

відповідно  на  другому  та  третьому  курсах  професійної  підготовки)  темами

деонтологічної  спрямованості  (наприклад,  „Історія  становлення  та  розвитку

професійної  деонтології  за  кордоном”;  „Офіційні  витоки деонтології  у  соціально-

педагогічній  галузі”;  „Деонтологічна  культура соціального педагога  як  соціально-

педагогічний феномен” тощо).

За результатами науково-практичного семінару „Шляхи удосконалення змісту

деонтологічної  підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному

закладі” з метою вдосконалення організації та систематизації навчальної діяльності з

формування деонтологічної культури студентів – майбутніх соціальних педагогів з

науково-педагогічними  працівниками  профільної  кафедри,  представниками  інших

кафедр додатково було проведено навчально-методичний семінар. У межах роботи

семінару  кожним викладачем  було  презентовано  план  доопрацювання  лекційного

матеріалу  стосовно  означеної  проблематики,  а  також  представлені  удосконалені

плани самостійної та індивідуальної роботи з майбутніми соціальними педагогами.

Таблиця 2.7

Дисципліна Питання
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1 2
Перший курс

Історія української культури
(Історія та теорія культури)

Засади  деонтологічної  культури  як  складова
духовної  культури.  Деонтологічна  культура
особистості

Філософія (Історія філософії)
Аналіз  філософської  думки  щодо  природи
соціальних зобов’язань, проблеми регламентації
поведінки членів соціуму

Основи соціалізації особистості
Детермінуючий  вплив  соціально-виховного
середовища  на  формування  деонтологічної
культури особистості

Вступ до спеціальності

Базові  професійні  цінності  фахової  соціально-
педагогічної  діяльності,  деонтологічний
компонент  професійної  поведінки  соціального
педагога

Соціальна педагогіка
Історія  виникнення  професійної  деонтології,
фахові  спільноти  як  інститути  професійно-
трудової соціалізації

Другий курс

Правознавство

Офіційні  джерела  професійної  деонтології  та
деонтології  в  соціально-педагогічній  галузі,
деонтологічні  норми  як  особливий  різновид
соціальних норм; про проблему співвідношення
правових, моральних та деонтологічних норм

Етика та естетика
Професійна  деонтологія,  її  сутність,  зв’язок  з
іншими науками, основні категорії

Соціально-педагогічна
діяльність у закладах освіти

Структура деонтологічної культури особистості,
особливості  її  формування  та  розвитку  в
освітньому процесі

Третій курс

Етика соціально-педагогічної 
діяльності

Соціально-педагогічна  деонтологія  як  галузь
професійної  деонтології,  її  сутність,  основні
категорії

Технології  соціально-
педагогічної роботи

Ефективні  форми  та  методи  формування
деонтологічної культури особистості

Четвертий курс

Соціально-педагогічна 
діяльність у територіальній 
громаді

Ресурси  соціально-педагогічної  діяльності  у
територіальній  громаді  та  їх  використання  в
процесі  формування  відповідальної
кооперативної поведінки членів соціуму

Продовження таблиці 2.7

1 2
Партнерство у соціальній сфері Взаємодія  соціальних  інституцій  щодо
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вирішення проблеми формування відповідальної
кооперативної поведінки членів соціуму

П’ятий курс

Педагогіка вищої школи
Форми  та  методи  формування  готовності
майбутніх  соціальних  педагогів  до  здійснення
належної (нормативної )професійної поведінки

Технології соціально-
педагогічної діяльності у 
вищому навчальному закладі

Система  формування  деонтологічної  культури
студентів – майбутніх фахівців

Таким  чином,  через  удосконалення  сфери  навчання  у  межах  роботи  з

упровадження  системи  формування  деонтологічної  культури  майбутнього

соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  експериментальних  ВНЗ

були створені більш сприятливі умови для соціально-виховної роботи з формування

в студентів – майбутніх соціальних педагогів деонтологічної культури.

Для  реалізації  координаційного  етапу  було  залучено  зовнішні  соціальні

інституції  до  співпраці  з  експериментальними  ВНЗ,  скоординовано  взаємодію  з

ними  та  спрямувано  спільну  соціально-виховну  роботу  на  вирішення  проблеми

активізації  соціального  розвитку  студентів –  майбутніх  соціальних  педагогів  з

формування їхньої деонтологічної культури. Форми та методи роботи на цьому етапі

були розподілені за двома основними напрямами: внутрішня та зовнішня соціально-

виховна робота в соціально-виховному середовищі експериментальних ВНЗ.

На координаційному етапі впровадження змістово-процесуального компоненту

системи формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога у

межах внутрішньої  соціально-виховної  роботи в соціально-виховному середовищі

експериментальних ВНЗ для забезпечення її  ефективного формування в студентів

було:

- організовано  та  проведено  соціально-педагогічну  просвіту  науково-

педагогічних  працівників  профільної  кафедри  з  метою  усвідомлення  ними

важливості та необхідності соціально-виховної роботи з формування деонтологічної

культури  майбутніх  соціальних  педагогів,  а  також  підвищення  рівня  їхньої

готовності  до  ефективного  використання  можливостей  співпраці  вищого

навчального  закладу  із  зовнішніми  соціальними  інституціями  у  визначеному
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процесі;

- спрямовано  діяльність  професорсько-викладацького  складу  профільної

кафедри на усвідомлене використання можливостей визначеної взаємодії в процесі

формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога;

- створено та забезпечено умови для функціонування в експериментальних ВНЗ

координаційно-творчої ініціативної групи, на покладалося планування і  реалізація

заходів, спрямованих на формування деонтологічної культури студентів – майбутніх

соціальних педагогів;

- активізовано внутрішні соціально-виховні сфери ВНЗ (насамперед, традиції,

студентське самоврядування, громадську діяльність, дозвілля).

Так,  в  межах  зовнішньої  соціально-виховної  роботи  з  формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному

середовищі експериментальних ВНЗ на координаційному етапі реалізації змістово-

процесуального  компоненту  системи  формування  деонтологічної  культури

майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  вищого

навчального закладу були:

- налагоджені зв’язки із соціальними інституціями зовнішнього рівня соціально-

виховного  середовища  експериментальних  вищих  навчальних  закладів  з  метою

залучення їх до співпраці у напрямі формування деонтологічної культури студентів –

майбутніх соціальних педагогів;

- укладені угоди з установами щодо проведення спільної діяльності;

- розроблено  загальний  план  роботи  щодо  реалізації  спільних  із  зовнішніми

соціальними установами соціально-виховних заходів з формування деонтологічної

культури майбутніх соціальних педагогів.

Установлення  взаємодії  між  соціальними  інституціями  внутрішнього  та

зовнішнього  рівнів  соціально-виховного  середовища  експериментальних  ВНЗ  та

планування  спільних  соціально-виховних  заходів  з  формування  деонтологічної

культури  майбутніх  соціальних  педагогів  передбачало  виявлення  матеріально-

технічних,  організаційних  та  методичних  аспектів,  необхідних  для  ефективного

формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів.
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Формами  роботи  з  професорсько-викладацьким  складом  профільної  кафедри

щодо  підвищення  рівня  готовності  до  ефективного  використання  можливостей

співпраці  ВНЗ  із  зовнішніми  соціальними  інституціями,  спрямування  їхньої

діяльності на усвідомлене використання визначених можливостей, а також роботи з

представниками зовнішніх соціальних інституцій щодо консолідації спільних зусиль

з формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів було обрано:

лекції (лекції-дискусії та відеолекції), семінарське заняття – круглий стіл, дискусії,

науково-практичні  та  навчально-методичні  семінари,  індивідуальні  бесіди  з

керівниками практики та кураторами студентських груп тощо.

При  цьому  формами  роботи  в  межах  організації  соціально-педагогічної

просвіти  викладачів  профільної  кафедри  експериментальних  ВНЗ  з  метою

підвищення рівня їхньої готовності до використання можливостей взаємодії вищого

навчального закладу із зовнішніми соціальними інституціями в процесі формування

деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів  було  обрано  лекцію-

дискусію  на  тему  „Деонтологічна  культура  соціального  педагога”  та  навчально-

методичний  семінар  „Формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів в процесі професійної підготовки у вищому навчальному закладі”.

Для  забезпечення  варіативності  експериментальної  роботи  з  упровадження

системи формування деонтологічної  культури майбутнього соціального педагога в

соціально-виховному  середовищі  експериментальних  ВНЗ  під  час  реалізації

координаційного  етапу  змістово-процесуального  компоненту  системи  в  одному  з

експериментальних  ВНЗ  для  підвищення  ефективності  зазначеної  роботи  було

передбачено  використання  додаткових  форм  роботи.  Так,  у  межах  реалізації

соціально-педагогічної просвіти викладачів профільних кафедр з метою підвищення

рівня їхньої готовності до використання можливостей взаємодії вищого навчального

закладу  із  зовнішніми  соціальними  інституціями  в  процесі  формування

деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів  у  ХНПУ  імені

Г. С. Сковороди  додатково  було  організовано  та  проведено  навчально-методичний

семінар „Партнерська взаємодія із зовнішніми соціальними інституціями в процесі

формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів”.  Реалізації
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всіх інших напрямів роботи у межах практичної реалізації координаційного етапу

змістово-процесуального компоненту системи формування деонтологічної культури

майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі

експериментальних ВНЗ відмінностей не мала.

Під  час  лекції-дискусії  „Деонтологічна  культура  соціального  педагога”  (для

візуалізації  ключових  моментів  якої  була  використана  відео  презентація)  увага

присутніх науково-педагогічних працівників профільної кафедри акцентувалася на

тому,  що  деонтологічна  культура  соціального  педагога  (у  єдності  ціннісного,

когнітивного,  нормативного  та  поведінкового  компонентів)  є  складовою  та

показником рівня соціальності соціального педагога, а  деонтологічні норми (що у

сукупності  складають  її  нормативний  компонент)  є  механізмами  мотивації,

орієнтації, регуляції, контролю професійної поведінки соціальних педагогів з боку

суспільства взагалі та фахової спільноти зокрема. Їх усвідомлення  є обов’язковою

умовою становлення й розвитку кожного соціального педагога як професіонала,  а

також сталого розвитку й ефективної кооперативної діяльності соціальних педагогів

як фахової спільноти. У ході дискусії, що розгорнулася, присутні дійшли згоди, що, з

огляду  на  окреслені  теоретичні  позиції,  формування  деонтологічної  культури

майбутніх  соціальних  педагогів  варто  визначити  одним  із  актуальних  напрямів

соціального виховання студентів у вищому навчальному закладі.

Під час навчально-методичного семінару „Формування деонтологічної культури

майбутніх  соціальних  педагогів  в  процесі  професійної  підготовки  у  вищому

навчальному  закладі”  увага  науково-педагогічних  працівників  акцентувалася  на

тому,  що  реалізація  завдань  формування  деонтологічної  культури  майбутніх

соціальних педагогів у процесі професійної підготовки у ВНЗ є соціально значущою,

адже високий рівень її сформованості у студентів є запорукою їхнього становлення й

розвитку  як  професіоналів,  які  усвідомлюють  зміст  професійного  обов’язку,

володіють  професійною  відповідальністю,  здатні  успішно  виконувати  свої

професійні  зобов’язання  та  у  яких  сформована  стійка  мотивація  до  здійснення

належної  професійної  поведінки.  Все  це  забезпечує  в  майбутньому  їхню
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конкурентоспроможність у сучасних умовах,  успішну адаптацію та інтеграцію до

фахової спільноти тощо.

У процесі  роботи навчально-методичного семінару „Партнерська взаємодія із

зовнішніми  соціальними  інституціями  в  процесі  формування  деонтологічної

культури майбутніх соціальних педагогів” прагнули сформувати уявлення науково-

педагогічних  працівників  про  те,  що  основними  напрямами  формування

деонтологічної  культури  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів  є  створення

та/або  удосконалення  у  вищому  навчальному  закладі  соціально-виховного

середовища на основі залучення до взаємодії різноманітних зовнішніх соціальних

інституцій  з  метою  використання  їхнього  соціально-виховного  потенціалу  щодо

позитивного  впливу  на  визначений  процес;  активізація  та  подальша  координація

взаємодії  ВНЗ  із  залученими  зовнішніми  соціальними  інституціями  у  напрямі

формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів, збагачення на

цій  основі  соціально-педагогічної  складової  діяльності  науково-педагогічних

працівників ВНЗ і посилення її соціально-виховного впливу на соціальний розвиток

студентів напрямі формування їхньої деонтологічної культури.

Для  налагодження  зв’язків  з  інституціями  зовнішнього  рівня  соціально-

виховного середовища ВНЗ з метою залучення їх до співпраці з питань формування

деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів на координаційному етапі

реалізації  змістово-процесуального  компоненту  системи  її  формування  у  межах

зовнішньої  соціально-виховної  роботи  в  соціально-виховному  середовищі

експериментальних  ВНЗ  були  заплановані,  організовані  та  проведені  зустрічі  з

керівництвом Харківського міського Центру соціальних служб для дітей,  сім’ї  та

молоді,  Центрів  соціальних  служб  для  дітей,  сім’ї  та  молоді  Київського,

Червонозаводського,  Фрунзенського  районів  міста  Харкова,  представниками

громадської  організації  „Компас”,  місцевих  органів  управління,  місцевих  ЗМІ,

культурно-дозвіллєвих закладів, представниками загальноосвітніх шкіл, дошкільних

навчальних закладів, професійно-технічних закладів. Окрім того, були встановлені

контакти  з  родинами  студентів,  які  брали  участь  у  реалізації  системи.  Згідно  зі

встановленими  зв’язками,  була  визначена  тематика  заходів,  спрямованих  на
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формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів,  отримана

згода зовнішніх соціальних інституцій щодо участі у реалізації спільних проектів,

укладені  угоди  з  установами  щодо  проведення  спільної  діяльності,  розроблений

загальний план роботи. 

Так, ефективною формою роботи у визначеному напрямі стала організація та

проведення семінарського заняття – круглого столу „Соціальні інституції: їх роль у

формуванні  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів”.  У  ході

організації  семінарського  заняття  всі  запрошені  заздалегідь  підготували  короткі

повідомлення про напрями партнерства з вищими навчальними закладами. Під час

семінару – круглого столу увага присутніх акцентувалася на тому, що в сучасних

умовах актуалізується потреба суспільства у фахівцях соціально-педагогічної галузі,

покликаних  і  здатних  належним  чином  виконувати  професійні  зобов’язання,

усвідомлені  як  обов’язок.  Але  при  цьому  традиційна  система  професійної

підготовки студентів – майбутніх соціальних педагогів виявилася малоефективною

щодо  забезпечення  високого  рівня  сформованості  деонтологічної  культури

майбутніх фахівців. Присутні одноголосно підтримали цю позицію. Серед можливих

причин такої ситуації були названі незабезпечення у процесі професійної підготовки

деонтологічного  компоненту  та  невикористання  потенціалу  соціально-виховного

середовища вищого навчального закладу. Результатами роботи семінару – круглого

столу стала пропозиція об’єднати зусилля та налагодити взаємодію представників

соціальних  інституцій  з  вищими  навчальними  закладами  у  напрямі  формування

деонтологічної  культури майбутніх соціальних педагогів для спільного вирішення

означеної  проблеми.  Зазначена  пропозиція  була  підтримана  присутніми,  які

висловили готовність до співпраці.

За результатами семінарського заняття – круглого столу „Соціальні інституції:

їх роль у формуванні деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів”, у

кожному експериментальному вищому навчальному закладі з метою впровадження

та реалізації спільних заходів створено координаційно-творчу групу, до складу яких

увійшли заступники деканів факультетів з виховної роботи та науково-педагогічні

працівники  профільної  кафедри,  котрі  виявили  готовність  до  взаємодії  з
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різноманітними  соціальними  інституціями  з  питань  формування  деонтологічної

культури майбутніх соціальних педагогів.

Метою  впровадження  процедурно-технологічного  етапу  змістово-

процесуального  компоненту  системи  формування  деонтологічної  культури

майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі

експериментальних  ВНЗ  було  підвищити  рівень  сформованості  деонтологічної

культури студентів – майбутніх соціальних педагогів.

На початку роботи зі  студентами,  які  ввійшли до складу експериментальних

груп  (в  межах  практичної  реалізації  процедурно-технологічного  етапу  змістово-

процесуального  компоненту  системи  формування  деонтологічної  культури

майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  вищого

навчального закладу) було проведено сумісну кураторську годину для забезпечення

інтересу студентів до участі в експериментальній роботі. 

Форми  й  методи  роботи  на  процедурно-технологічному  етапі  впровадження

змістово-процесуального компоненту системи формування деонтологічної культури

майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  вищого

навчального закладу розподілили за чотирма основними напрямами:

- інформаційно-теоретичний напрям, метою якого було забезпечити студентам –

майбутнім  соціальним  педагогам  можливість  опанувати  систему  узагальнених

деонтологічних знань,  необхідних для здійснення нормативної поведінки, а також

сформувати  поняття  та  уявлення  про основні  деонтологічні  категорії  (професійні

зобов’язання, обов’язок та відповідальність соціального педагога);

- ціннісно-мотиваційний  напрям,  метою  якого  було  сформувати  сукупність

ціннісних  орієнтацій,  що  відповідають  змісту  базових  професійно-групових

цінностей  (котрі,  будучи  теоретично  осмисленими,  набули  характеру  основних

деонтологічних  категорій)  та  на  цій  основі  забезпечити  професійно-педагогічну

спрямованість студентів на здійснення нормативної поведінки в професійній галузі;

- особистісно-поведінковий напрям, метою якого було сформувати в студентів –

майбутніх соціальних педагогів, з одного боку, особистісно значущі якості, необхідні

для  здійснення  фахової  належної  (нормативної)  поведінки  (соціальна  активність,
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чесність,  сумлінність,  дисциплінованість  та  відповідальність),  а,  з  іншого,  –

сукупність умінь та навичок здійснення фахової належної (нормативної) поведінки;

- аналітико-рефлексивний напрям,  метою якого було сформувати в  майбутніх

соціальних  педагогів  здатність  до  аналізу,  осмислення,  самоаналізу  власної

поведінки, її відповідності нормативним вимогам.

Виконання завдань процедурно-технологічного етапу забезпечувалося завдяки

використанню таких форм роботи: використання в навчально-виховній роботі різних

організаційних  форм  співпраці  інституцій  внутрішнього  та  зовнішнього  рівнів

соціально-виховного середовища ВНЗ з метою забезпечення процесу формування

деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів: тематичні лекції (лекція-

конференція  або  бінарна  лекція),  семінарсько-практичні  заняття  (семінари-

конференції), майстер-класи, навчально-рольові ігри професійної спрямованості  за

участю представників соціальних інституцій зовнішнього рівня соціально-виховного

середовища  ВНЗ,  диспути,  дискусії,  опитування,  рекламно-інформаційні  кампанії

тощо; планування програми проходження навчальної практики в закладах соціально-

педагогічного  спрямування  з  урахуванням  необхідності  забезпечення  процесу

формування деонтологічної  культури студентів  –  майбутніх  соціальних педагогів;

проведення  регіональних,  всеукраїнських  конференцій  та  семінарів  з  метою

популяризації досвіду та інноваційних форм та методів соціально-виховної роботи з

формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-

виховному  середовищі  ВНЗ;  конкурси  соціальних  проектів  (організація  та

проведення  конкурсу  соціальних  проектів  серед  неурядових  організацій,  які

спрямовані на вирішення проблеми формування деонтологічної культури майбутніх

соціальних педагогів  з  метою підтримки місцевих ініціатив,  зокрема,  соціального

проекту  „Створимо  професійний  кодекс  соціального  педагога  разом!”),

відеопрезентації,  акції,  у  тому  числі  вуличні  (студентські  флешмоби),  фестивалі,

гуртки (наприклад, тематичні заняття в студентському гуртку „Молодий науковець”),

клуби (наприклад, „Школа соціальності”), екскурсії тощо.

Комплексною  формою  організації  процесу  опанування  студентами  системи

узагальнених деонтологічних знань, формування та удосконалення сукупності умінь
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та  навичок,  необхідних  для  здійснення  належної  (нормативної)  професійної

поведінки,  (у  межах  роботи  за  інформаційно-теоретичним  напрямом)  було

викладання  спецкурсу  „Деонтологічна  культура  соціального  педагога”  (див.

додаток С). Окрім того, під час навчальних практикумів на базі соціальних закладів

соціально-педагогічного  спрямування  та  в  процесі  проходження  навчальної

практики  у  соціальних  службах  студентам  була  забезпечена  можливість  і

акцентована їхня увага на необхідності ознайомлення з нормативними документами,

які регламентують професійну поведінку фахівців соціально-педагогічного профілю,

переліку  специфічних  додаткових  обмежень  для  працівників  окремих  установ

(наприклад, щодо стилю одягу, можливості використання прикрас для працівників

пенітенціарних установ тощо )

Для формування ціннісного ставлення до деонтологічних норм необхідним було

загострити  почуття,  спираючись  на  які  можна  досягти  правильного  й  швидкого

сприйняття  необхідних  норм  і  правил  (насамперед,  почуття  обов’язку,

відповідальності тощо), шляхом трансформації узагальнених деонтологічних знань в

усвідомлену потребу в необхідності оволодіння цими знаннями, що, у свою чергу, є

передумовою вироблення суджень та їхньої вищої форми розвитку – переконань. У

свою  чергу,  через  ціннісне  ставлення  до  деонтологічних  норм  та  сформовані

переконання  (в  основі  яких глибока  усвідомленість  визначеного  типу  майбутньої

професійної  поведінки  –  належної  (нормативної))  може  бути  забезпечено

формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх соціальних педагогів

на використання деонтологічних норм у професійній практиці.

Отже,  для  практичної  реалізації  напрямів  процедурно-технологічного  етапу

змістово-процесуального компоненту системи формування деонтологічної культури

майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  вищого

навчального закладу, в експериментальних ВНЗ, поряд з організацією тематичних

форм  соціально-виховної  роботи,  існували  й  постійно  діючі  утворення  (як

комплексні  організаційні  форми  соціально-виховної  роботи),  а  саме:  Школа

соціальності,  Консультаційний пункт  та  студентський науковий гурток  „Молодий

науковець”.
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Оскільки  активність  та  добровільність  є  основними  принципами  участі

студентів  у  реалізації  системи  формування  деонтологічної  культури  майбутнього

соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  ВНЗ,  то  суттєвою  була

ініціатива самих студентів у визначенні певних напрямів роботи. Для того, щоб мати

змогу  визначати  відповідні  стратегії  діяльності,  студентами  за  ініціативи

студентської ради та підтримки автора дисертаційної роботи було створено „Школу

соціальності”,  засідання  якої  періодично  відбувалися  під  час  реалізації  системи

формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-

виховному  середовищі  експериментальних  ВНЗ.  В  умовах  неформального

спілкування вирішувалися чергові питання,  обговорювалися результати діяльності

та перспективи подальшої реалізації  системи. Відвідування „Школи соціальності”

сприяло  залученню  майбутніх  соціальних  педагогів  до  соціально  та  особистісно

значущих видів діяльності, професійно-зорієнтованих міжособистісних стосунків з

фахівцями,  було  спрямоване  на  формування  досвіду  належної  професійної

поведінки, як необхідної умови успішного входження до фахової спільноти.

У межах реалізації процедурно-технологічного етапу змістово-процесуального

компоненту  системи  регулярно  функціонувала  „Школа  соціальності”  в  формі

поточних  та  тематичних  засідань  (лекції  та  практичні  заняття  в  позанавчальній

діяльності).  Формами  роботи  в  „Школі  соціальності”  стали  засідання  керівного

складу, тематичні вечори, соціально-виховні заходи.

На  засіданнях  керівного  складу  у  неформальній  обстановці  приймалися

рішення  про  перспективи  подальшої  діяльності  та  обговорювалися  результати

попередньої. Про дати засідань сповіщалося завчасно, запрошувалися представники

зовнішніх соціальних інституцій, з якими відбувається співробітництво.

Заздалегідь  підготовлені  вечори-зустрічі  мали  певну  тематику:  „Категорії

«обов’язку» та «відповідальності» в педагогічній теорії виховання А. Макаренка”;

„Престижні та непрестижні професії”; „Людина обов’язку”; „Я відповідаю за свої

вчинки”;  „Соціальні  педагоги  як  фахова  спільнота”;  „Самовдосконалення  в

професійній  діяльності”.  Результати  діяльності  в  межах  „Школи  соціальності”

висвітлювалися на виготовленому власноруч плакаті з фотографіями.
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У межах реалізації процедурно-технологічного етапу змістово-процесуального

компоненту системи формування деонтологічної культури майбутнього соціального

педагога  в  соціально-виховному  середовищі  ВНЗ  на  базі  „Школи  соціальності”

додатково  було  проведено  серію  диспутів  за  допомогою  студентів  –  майбутніх

соціальних  педагогів.  Оскільки  диспут  –  це  живий,  інтенсивний  обмін  думками

стосовно певної проблематики, де важливим є сам процес проведення такої форми

роботи, під час якого студенти висловлюють власні аргументовані думки, обстоюють

свою позицію, участь у диспуті брали ті студенти, яких цікавила тематика. Диспути

мали за мету як популяризацію професійно-групових цінностей, формування поваги

до професії  „соціальний педагог”  в  суспільстві,  так  і  інформування про можливі

наслідки неналежної професійної поведінки.

Найефективнішими  для  трансформації  узагальнених  деонтологічних  знань  в

усвідомлену  потребу  в  необхідності  оволодіння  цими  знаннями,  формування

ціннісного ставлення  до деонтологічних норм професійної  поведінки соціального

педагога, формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх соціальних

педагогів на використання деонтологічних норм у професійній практиці виявилися

диспути за темами:

- „Чи важко бути соціальним педагогом?”,  на якому було продемонстровано

збірку відеоматеріалів про жорстоке поводження з дітьми, педагогічну занедбаність,

безпритульність серед дітей, маргінальні соціальні групи, а також, про професійну

деформацію, „синдром психологічного вигорання” фахівців соціально-педагогічної

галузі  та  можливі  наслідки  таких  процесів  і  станів.  Але  водночас  було

продемонстровано  найкращі  прояви  результатів  фахової  діяльності  соціальних

педагогів.  Серед студентів обрано групу безпосередніх учасників,  які  обстоювали

протилежні позиції стосовно проявів належної професійної поведінки соціального

педагога.  Усі  інші  брали  участь  у  дискусії,  обговорювали  те,  що  почули,

заповнювали  картку  проведення  дискусії.  Наприкінці  заходу  приймалося  спільне

рішення щодо визначення основних проблемних моментів.

- „Обов’язок  соціального  педагога  перед  суспільством  чи  суспільства  перед

соціальним  педагогом?”,  проведений  з  метою  формування  позитивних  настанов

189



щодо  належної  професійної  поведінки,  усвідомлення  соціальної  значущості  та

відповідальності  стосовно виконання професійних зобов’язань,  що суб’єктивовані

як професійний обов’язок, було проведено диспут на тему „Обов’язок соціального

педагога перед суспільством чи суспільства перед соціальним педагогом?”, у ході

якого, з одного боку, висувалося припущення, що професійно займатися соціально-

педагогічною діяльністю в Україні  вкрай не просто,  з іншого – акцентувалося на

нагальній соціальній потребі в спеціалістах соціально-педагогічного фаху.

- „Життя  після  ВНЗ:  професійна  соціально-педагогічна  діяльність?”,

проведений для формування настанов у спрямованості на подальшу самореалізацію

студентів у обраній професії, роль експертів у якому виконувала група запрошених

представників  зовнішніх соціальних установ (соціальні  педагоги  загальноосвітніх

навчальних  закладів,  дошкільних  навчальних  закладів,  професійно-технічних

навчальних закладів, аніматори культурно-дозвіллєвих закладів, соціальні педагоги –

випускники  тощо),  які  заздалегідь  готували  контраргументи  за  тематикою.  Всіх

учасників  завчасно  поділили  на  підгрупи,  які  мали  певні  завдання,  а  також

підготували  провокаційні  питання  та  ґрунтовні,  аргументовані  відповіді  на  них.

Група  підтримки  використовувала  наочну  агітацію,  вироблену  власноруч.

Результатом  диспуту  стала  констатація  можливості  самореалізації  в  обраній

професії.

Окрім  зазначених,  зацікавленість  студентів  та,  як  результат,  їхню  активну

участь, викликали також диспути за темами „Чи завжди у людини є вибір?”; „Чи

можлива  суб’єктивація  соціальним  професійних  зобов’язань  як  обов’язку?”;

„Свобода + примус = обов’язок?”; „Людина обов’язку. Щаслива вона чи ні?”; „Вибір

професії: престиж чи покликання?”.

Оскільки  в  соціально-виховному  середовищі  однією  з  внутрішніх  виховних

сфер  є  соціальна  робота,  а  на  зовнішньому  рівні  передбачено  співробітництво  з

Центрами соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, то в межах соціальної роботи

у  соціально-виховному  середовищі  ВНЗ  використовувалися  методи  соціальної

роботи  разом  з  соціально-педагогічними.  Завдання  вирішення  певних  проблем

студентства та виявлення осіб, що потребують соціальної допомоги, здійснювалися
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за зразком уже діючих, тих, що виправдали себе, моделей студентських соціальних

служб. Так, для вирішення проблемних питань студентської молоді було створено

Консультаційний пункт як елемент студентської соціальної служби, що орієнтований

на вирішення соціальних проблем студентської молоді в межах соціальної роботи у

ВНЗ.  У  зв’язку  з  цим,  раз  на  тиждень  запрошували  фахівців  –  психологів,

соціальних педагогів, правознавців, які надавали кваліфіковану консультацію з будь-

якого проблемного питання. В ході такої роботи підготовлені студенти – майбутні

соціальні  педагоги,  з  одного  боку,  отримували  можливість  спостерігати  за

професійною  поведінкою  фахівців,  а  також  набути  професійні  знання  та

удосконалити вміння на практиці, а, з іншого, – „відчути” себе в ролі соціального

педагога, усвідомити приналежність до фахової спільноти.

Одним  із  напрямів  позанавчальної  діяльності  в  експериментальних  ВНЗ  в

межах  впровадження  системи  формування  деонтологічної  культури  майбутніх

соціальних  педагогів  (у  межах  інформаційно-теоретичного  напряму)  стала

діяльність  студентського  наукового  гуртка  „Молодий  науковець”,  здійснення  якої

дозволило  задіяти  науково-дослідницький  потенціал  студентів  –  майбутніх

соціальних педагогів у формуванні їхньої деонтологічної культури.

Так, з круглого столу „Майбутнє професії соціальний педагог”, у межах якого

проведено  аналіз  студентських  рефератів  (підготовлених  у  межах  викладання

дисциплін  „Соціальна  педагогіка”,  „Вступ  до  спеціальності”,  „Етика  соціально-

педагогічної  діяльності”,  „Технології  соціально-педагогічної  роботи”,  „Соціально-

педагогічна  діяльність  у  закладах  освіти”,  „Технології  соціально-педагогічної

діяльності  у  вищому  навчальному  закладі”  тощо)  розпочався  блок  заходів,  які

сприяли  формуванню  стійких  позитивних  ціннісних  орієнтацій  студентів  –

майбутніх соціальних педагогів щодо виконання професійного обов’язку водночас із

засвоєнням базових професійно-групових цінностей, деонтологічних принципів та

норм. Ця діяльність також сприяла формуванню свідомого ставлення до професії як

до покликання, стимулювала соціальну активність та відповідальність. Окрім того,

обрана  тематична  спрямованість  сприяла  ствердженню  значущості  соціально-

педагогічної  професійної  діяльності,  формуванню  позитивного  ставлення  до
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виконання  професійних  зобов’язань,  навичок  науково-дослідницької  діяльності.

Особливістю  круглого  столу  було  те,  що  залучали  не  лише  тих  студентів,  які

безпосередньо виступали з доповідями, а й зацікавлених глядачів, стимулюючи їх до

активної участі в науковій дискусії щодо обговорення результатів наукових робіт.

Доцільним  продовженням  цього  напряму  діяльності  стало  проведення

студентської  наукової  конференції  „Деонтологічні  основи  фахової  соціально-

педагогічної діяльності” з тематикою: „Реалії та перспективи розвитку професійної

деонтології: вітчизняний та зарубіжний досвід”; „Партнерська взаємодія соціальних

інституцій  у  процесі  формування  деонтологічної  культури  особистості  на  різних

вікових  етапах  її  розвитку”;  „Інноваційні  форми  та  методи  формування

деонтологічної  культури  особистості”;  „Деонтологічний  аспект  професійної

діяльності  фахівців  соціально-педагогічної  сфери”.  Це сприяло  урізноманітненню

наукової  роботи в  межах студентського наукового гуртка  „Молодий науковець”  у

формуванні  позитивного  уявлення  про  місце  та  завдання  фахівця  соціально-

педагогічної галузі в житті суспільства, залученню до науково-дослідної діяльності

широкого загалу студентів, стимулюванню їхньої соціальної активності. Специфічна

тематика  конференції  викликала  зацікавленість  саме  деонтологічною

проблематикою і стимулювала інтерес студентів до проблем професійних обов’язку

та відповідальності загалом та належної професійної поведінки в майбутній фаховій

діяльності зокрема.

Цикл  бесід  як  ефективних  форм  роботи  зі  студентською  молоддю,  було

спрямовано  на  засвоєння  базових  професійно-групових  цінностей  студентами  –

майбутніми соціальними педагогами разом із усвідомленням важливості виконання

професійних зобов’язань, ціннісного ставлення до власного професійного обов’язку

як запоруки належної, а, отже, й відповідальної професійної поведінки. Бесіди, як і

диспути, проводилися в позааудиторний час, під час кураторських годин, у окремому

приміщенні.  Запрошували  компетентних  спеціалістів  із  дошкільних  навчальних

закладів, загальноосвітній шкіл, Центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді,

правоохоронних  органів  тощо.  Так,  проведення  бесіди  на  тему:  „Межі

конфіденційності в фаховій діяльності соціального педагога” забезпечило уточнення
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змісту поняття „конфіденційність” та розкриття іншого боку проблеми – різниці між

конфіденційністю та замовчуванням, приховуванням фактів неправомірної (зокрема,

й кримінально караної) поведінки соціальних суб’єктів, які звернулися за допомогою

до соціального педагога як фахівця. Бесіда виявилася несподіваною, провокуючою,

мала проблемний характер, що викликало жваву зацікавленість студентів.

Оскільки загальновизнаним є значення та ефективність ігрових форм діяльності

у студентському віці, то у межах практичної реалізації процедурно-технологічного

етапу  змістово-процесуального  компоненту  системи  формування  деонтологічної

культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ

були  застосовані  ігрові  методики,  зокрема,  навчально-рольова  гра  професійної

спрямованості „Ти і я – соціальні педагоги”, навчально-рольова гра „Професійний

кодекс” (на основі використання методики Г. М’ясоїд „Карта інформації”), ділова гра

„Співбесіда” тощо.

Так,  навчально-рольова  гра  професійної  спрямованості  „Ти  і  я  –  соціальні

педагоги”  стала  ще  одним  кроком  на  шляху  до  усвідомлення  майбутніми

соціальними  педагогами  важливості  виконання  професійних  зобов’язань,  набуття

умінь та навичок належної професійної поведінки, прийняття відповідальних рішень

у  ситуаціях  морального  вибору.  Така  форма  діяльності  передбачала  роз’яснення

різниці  між  належною  та  неналежною  поведінкою,  формування  деонтологічної

культури  студентів.  У  ігровій  формі  висвітлювалися  певні  деонтологічні  аспекти

професійних  взаємовідносин  соціального  педагога,  відбулася  презентація  різних

моделей  відносин  з  колегами,  об’єктами  професійної  діяльності,  з  близькими

людьми. Гра складалася з декількох вихідних ігрових моментів. Так, один варіант

був запланований як вирішення ситуації, коли студенти виконують ролі соціального

педагога та об’єкта його професійної діяльності (або декількох) та вирішують певні

проблеми. У іншому випадку презентувалася проблемна ситуація сім’ї, членом якої є

соціально-педагогічний  фахівець,  пов’язана  з  необхідністю  виконання  останнім

професійних  зобов’язань,  наслідком  чого  може  бути  суцільна  зайнятість  та

ненормованість  робочого  часу  при  досить  низькому  рівні  оплати  праці,  прояви

професійної деформації (наприклад, авторитарність спілкування фахівця з родиною)

193



тощо.  Або це  були варіанти,  що презентували  конфліктні  ситуації  в  професійній

взаємодії  соціально-педагогічних  фахівців  між  собою  та  з  взаємодіючими

організаціями. Участь у грі сприяла глибшому проникненню в проблеми майбутньої

професії  та  усвідомленню  шляхів  їхнього  попередження  й  творчому  підходу  до

вирішення  професійно-орієнтованих  завдань,  пошуку  себе,  формуванню  власних

професійно-значущих якостей,  а  також здатності  адекватно  оцінювати  результати

професійної діяльності щодо її відповідності правилам, нормам, вимогам, точності

використання професійного досвіду тощо.

Метою  застосування  навчально-рольової  гри  „Професійний  кодекс”  було

ознайомити студентів  – майбутніх соціальних педагогів  з  базовими положеннями

проекту „Етичного кодексу соціального педагога України”, з’ясувати ступінь зв’язку

даних  положень  з  ефективністю  практичної  діяльності  соціально-педагогічних

фахівців;  усвідомити практичну й особистісну (для кожного студента) значущість

даного  документу.  В  ході  гри  учасники  об’єднувалися  в  міні-групи  по  5-6  осіб

(всього 5 груп). Кожна міні-група опрацьовувала одну частину Кодексу (преамбулу,

етичні принципи, норми етичної поведінки тощо). Завданням роботи міні-групи було

схематичне відтворення головних положень даної частини, визначення взаємозв’язку

виділених  елементів,  підготовка  її  презентації  іншим  учасникам.  При  цьому

студенти заохочувалися до творчого вирішення завдань, наприклад, розіграти міні-

сценки,  в  яких  поведінка  соціального  педагога  або  відповідає  встановленим

деонтологічним  нормам,  або,  навпаки,  є  неналежною.  Використання  такої  форми

роботи  сприяло  усвідомленому  прийняттю  студентами  деонтологічних  норм  як

регулятиву  власної  майбутньої  професійної  поведінки;  розумінню необхідності  її

узгодження з нормативними стандартами.

Розширенню  та  спрямуванню  сфери  дозвілля  на  реалізацію  процедурно-

технологічного  етапу  змістово-процесуального  компоненту  системи  формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному

середовищі  ВНЗ  (у  межах  інформаційно-теоретичного,  ціннісно-мотиваційного,

особистісно-поведінкового  напрямів)  сприяли  конкурси,  свята,  тематичні  вечори,

вікторини.
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Так,  з  метою  удосконалення  внутрішнього  соціально-виховного  середовища

експериментальних  ВНЗ  було  проведено  конкурс  на  кращий  проект  символіки

соціально-педагогічної  спільноти  ВНЗ,  який  передбачав  презентацію  та  захист

проектів,  обраних  на  підготовчому  етапі  за  участі  професорсько-викладацького

складу  профільної  кафедри  та  запрошених  представників  зовнішніх  соціальних

інституцій.  За  результатами  голосування  обирався  проект-переможець,  який  було

затверджено  як  офіційну  символіку  соціальних  педагогів  ВНЗ  та  розміщено  в

навчальному закладі. До участі в конкурсі запрошувалися всіх бажаючі студенти, а

не  тільки  майбутні  соціальні  педагоги.  Участь  представників  експериментальних

груп виявлялася в підготовці та проведенні конкурсу, а також безпосередній участі в

конкурсній програмі з презентаціями розроблених проектів.

Формуванню традицій ВНЗ та урізноманітненню дозвілля сприяло проведення

в  кожного  експериментальному  вищому  навчальному  закладі  „Свята  першого

робочого  місця”,  влаштованого  з  метою  вшанувати  випускників,  які  вперше

працевлаштувалися  за  спеціальністю,  а  також  задля  сприяння  формуванню  у

студентів – майбутніх соціальних педагогів мотивації до професійної самореалізації.

(див.  додаток  Т).  Захід  відбувався  в  неформальній  обстановці,  організаційною

формою його проведення було обрано тематичний вечір (вечір-зустріч). Як гостей на

„Свято  першого  робочого  місця”,  окрім  випускників,  які  працевлаштувалися  за

спеціальністю,  запрошувалися  також  керівники  соціальних  установ,  в  яких

працевлаштовані випускники, та батьки випускників. Глядачами були студенти 1-5

курсів  спеціальності  „Соціальна  педагогіка”  експериментальних  ВНЗ.  Свято

розпочиналося  з  проголошення  промови  завідувача  профільної  кафедри  та

демонстрації відео презентації „Як все починалося”, підготовленої студентами 1-3

курсів  на  основі  відео-  та  фотоматеріалів  з  „Посвяти  в  студенти”,  „Посвяти  в

соціальні  педагоги”,  виховних  заходів,  звітних  конференцій  практики,  захистів

курсових  та  дипломних  проектів  тощо,  наданих  кураторами  та  отриманих  із

кафедральних  відео  та  фото  архівів,  що  присвячена  етапам  особистісного  та

професійного  становлення  майбутнього  випускника  у  процесі  професійної

підготовки  у  ВНЗ.  Далі  до  слова  запрошувався  куратор  групи,  у  якій  навчався
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випускник (для його представлення,  короткої  характеристики,  спогадів про цікаві

моменти студентського життя випускника), а також керівник соціальної установи, де

працевлаштований випускник спеціальності „Соціальна педагогіка” та, за бажанням,

батьки випускник. Наступним до слова запрошувався сам випускник спеціальності

„Соціальна  педагогіка”  для  розповіді  про  особливості  фахової  діяльності  у

соціальній  установі,  труднощі,  які  виникли  на  початковому  етапі  професійної

адаптації,  формулювання побажань щодо можливих змін та  доповнень у  процесі

фахової підготовки соціальних педагогів, які б могли сприяти подоланню визначених

перешкод  тощо.  По  закінченні  розповіді  присутнім  студентам  пропонувалося

ставити  запитання  випускнику.  Наприкінці  свята  кожному  випускникові  було

вручено  пам’ятний  диплом  та  подарунки  (блокнот  та  чашка  з  емблемою

спеціальності „Соціальна педагогіка”). Закінчував свято святковий міні-концерт.

Метою  організації  комплексної  форми  соціально-виховної  роботи  –  „День

соціальної  корпоративної  відповідальності”  –  було  сприяти  усвідомленню

студентами  –  майбутніми  соціальними  педагогами  приналежності  до  фахової

спільноти,  а  також  формуванню  відповідальності  перед  професією  та  колегами.

Студенти  –  майбутні  соціальні  педагоги  всіх  курсів  залучалися  до  підготовки  та

проведення  свята,  до  участі  в  якому  запрошувалися  представники  зовнішніх

соціальних  інституцій.  Програма  проведення  „Дня  соціальної  корпоративної

відповідальності” передбачала наступні заходи: засідання круглих столів за участю

представників  зовнішніх  соціальних  інституцій  (органів  виконавчої  влади  та

місцевого самоврядування, громадських організацій, соціальних служб, соціальних

педагогів  загальноосвітніх  шкіл  тощо)  з  питань  досягнення  соціальної

корпоративної  відповідальності  в  суспільстві  загалом  та  фаховій  соціально-

педагогічній  спільноті  зокрема,  необхідності  посилення  уваги  до  формування

професійної відповідальності у студентської молоді в процесі фахової підготовки у

ВНЗ;  урочисті  зустрічі  в студентських групах за участю представників зовнішніх

соціальних інституцій, у ході яких розглянуто питання необхідності удосконалення

нормативно-правової  бази  у  сфері  професійних  відносин,  зокрема  щодо

регулювання  професійної  поведінки;  підвищення  ролі  деонтологічних  норм  як
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механізмів  мотивації,  орієнтації,  регуляції,  контролю  професійної  поведінки

соціальних педагогів з боку суспільства та фахової спільноти; тематичні заходи для

студентської  соціально-педагогічної  молоді  експериментальних  ВНЗ  з  питань

становлення  соціальної  корпоративної  відповідальності  у  суспільстві  та  фаховій

спільноті,  зокрема,  засідання  круглих  столів  на  тему  „Соціальна  корпоративна

відповідальність – міф чи реальність?”;  семінару-конференції  на тему „Соціальна

корпоративна відповідальність соціальних педагогів”;  кураторської години „Як Ви

розумієте поняття „соціальна корпоративна відповідальність”?”; тематичні заходи у

бібліотеках  експериментальних  ВНЗ,  зокрема,  експонування  книжкових  виставок

„Обов’язок  і  відповідальність  –  запорука  стабільного  розвитку”,  представлення

інформації  про  законодавство  України  в  соціальній  сфері,  про  офіційні  джерела

професійної деонтології.

З  нагоди  Міжнародного  дня  соціального  педагога  були  організовані  та

проведені конкурси (святковий концерт (див. додаток У), конкурс „Кращий студент –

соціальний педагог року”; конкурс на кращий відеоролик на тему „Ми – соціальні

педагоги” (спільно з місцевим телевізійним каналом)), творчі вечори („Ми с тобою

одного фаху!” (спільно з дозвіллєвим закладом (бібліотекою), „Квартирник «Ми – не

поруч,  ми  –  разом!»”),  студентські  флешмоби  (акція  „Хто,  якщо  не  Ми?”)  із

залученням до співучасті в них представників зовнішніх соціальних інституцій.

Вітання  студентів  та  викладачів  з  жіночим  днем  відбувалося  в  формі

проведення тематичного вечора КВК „Жінка – соціальний педагог: до визначення

поняття”.  Це  сприяло  як  урізноманітненню  дозвіллєвої  та  соціально-виховної

роботи,  так і  приверненню уваги до особливостей та проблем реалізації  жінки в

професійній  соціально-педагогічній  діяльності,  шляхів  вирішення  останніх.  Було

сформовано три команди КВК серед студентів 1-го,  2-го та 3-го курсів,  які  мали

бажання взяти участь у конкурсі.  Конкурс містив значну частину елементів щодо

виявлення кмітливості та творчості студентства, але був заздалегідь підготовлений

та проводився згідно зі схематичним сценарієм. У якості членів журі на КВК були

запрошені представники зовнішніх соціальних інституцій.

Упродовж  практичної  реалізації  процедурно-технологічного  етапу  змістово-
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процесуального  компоненту  системи  формування  деонтологічної  культури

майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  вищого

навчального  закладу  відпрацьовувалися  змістовні  аспекти  соціально-виховної

роботи в межах позанавчальної діяльності, що суттєво впливало на спрямування всіх

внутрішніх  виховних  сфер  на  формування  деонтологічної  культури  майбутнього

соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ. Поступово ці сфери

розширювалися і  мали логічне продовження в  зовнішніх сферах згідно з  планом

реалізації системи.

Так,  якщо  засади  деонтологічної  культури  особистості  починали  вивчати  на

заняттях з історії та теорії культури, соціальної педагогіки або ж на заняттях з історії

філософії – про історію виникнення професійної деонтології, то надалі цей напрям

реалізовувався в межах діяльності „Школи соціальності”, мав своє продовження в

експедиції  до  музею  А. С. Макаренка.  Це  робилося  з  метою  забезпечення

наступності  та  тривалості  соціально-виховного  впливу,  що  уможливлювало

вироблення  стійкої  мотивації  до  подібної  діяльності  та  сприяло  як  розширенню

знань  щодо деонтологічних  основ  корпоративної  поведінки  членів  соціуму,  так  і

формуванню  ціннісно-мотиваційного  ставлення  до  деонтологічних  засад

професійної  поведінки  соціального  педагога.  Тематична  діяльність  у  межах

наукового студентського гуртка „Молодий науковець” реалізовувалася в написанні

реферату,  обговоренні  на  круглому  столі,  виступі  на  студентській  конференції,

апробації в загальноосвітньому навчальному закладі в ході професійно зорієнтованої

навчальної практики тощо.

Другим  загальним  напрямом  реалізації  системи  формування  деонтологічної

культури  майбутнього  соціального  педагога,  що  відбиває  завдання  та  враховує

зв’язки соціально-виховного середовища ВНЗ з соціумом, була зовнішня соціально-

виховна робота. Варто зазначити, що вона відбувалася паралельно з внутрішньою

роботою, але певним чином була результатом реалізації завдань останньої на рівні

внутрішнього компоненту  соціально-виховного середовища ВНЗ.  Погоджуємося  з

Н. Максимовською, що у відкрите соціальне середовище студенти мають виходити

„підготовленими,  мати  певні  ціннісні  орієнтації,  вміння,  навички,  хоча  під
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патронатом соціального педагога” [145, с. 156].

З цією метою в межах реалізації системи формування деонтологічної культури

студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів  для  позанавчальної  діяльності  в

дитячому  будинку  в  експериментальних  ВНЗ  були  створені  волонтерські  загони.

Набуваючи навичок спілкування в безпосередній взаємодії з вихованцями дитячого

будинку, студенти, з одного боку, розвивали свою професійну культуру, а, з іншого, –

досвід  такої  діяльності  сприяв  усвідомленню  значущості  фахової  діяльності,

розвитку певних соціальних якостей особистості студентів разом з орієнтацією на

толерантне,  гуманне  ставлення до  іншої  людини (дитини).  При цьому попередня

робота  зі  створення  групи  волонтерів  передбачала  підготовку  та  сприяння

формуванню  мотивації  до  волонтерської  діяльності,  зокрема,  через  роз’яснення

суспільної  та  особистісної  значущості  волонтерської  діяльності,  усвідомлення

особистої  відповідальності  за  її  результати.  Для  цього  було  призначено  загальні

збори учасників експериментальної програми, відбулося попереднє інструктування з

основ  волонтерської  роботи,  яке  проводив  залучений  фахівець  для  організації

діяльності  волонтерів  (громадська  організація  „Компас”).  Слід  зазначити,  що

оскільки діяльність волонтерського загону відбувалася спільно з іншими заходами в

межах  програми  та  мала  певну  спрямованість,  було  прийнято  рішення,  що

доцільним є проводити невелику кількість заходів такої спрямованості, які, однак,

можуть  урізноманітнюватися.  При  цьому  члени  кожного  загону  були  заздалегідь

проінструктовані щодо того, який обсяг роботи вони мають виконати під час цього

заходу. Діяльність волонтерського загону в дитячому будинку сприяла формуванню

відповідальності, емпатії та альтруїзму.

Логічним  продовженням  діяльності,  спрямованої  на  формування  соціальної

активності,  відповідальності  в  цьому  напрямі,  стала  робота  з  учнями

загальноосвітньої  школи  №63  Фрунзенського  району  м. Харкова  та  дошкільного

навчального  закладу  №152  Орджонікідзевського  району  м. Харкова.  Зокрема,  у

школі та дошкільному навчальному закладі за підтримки Центрів соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді відповідно Фрунзенського й Орджонікідзевського районів

м. Харкова,  сприяння  директора  школи  й  завідувача  дошкільного  навчального
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закладу та за участі викладачів профільної кафедри була проведена акція, яка умовно

була визначена „Нумо, соціальні педагоги!”. У рамках цієї акції викладачі й студенти

проводили  пізнавальні  лекторії  і  тренінги  для  батьків  дошкільнят  та  школярів,

заняття дитячо-батьківського клубу „Хочу все знати”, ігрові програми тощо. Під час

проведення  акції  відбулися  бесіди  з  дітьми  та  їхніми  батьками,  що  сприяло

усвідомленню  значущості  фахової  соціально-педагогічної  діяльності  як  самими

студентами,  так  і  представниками  територіальної  громади.  Окрім  того,  прояв

подібної  соціальної  творчості  серед  студентства  передбачає  формування  навичок

спілкування з дітьми.

Продовженням  діяльності  студентів  у  межах  реалізації  процедурно-

технологічного  етапу  змістово-процесуального  компоненту  системи  формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному

середовищі ВНЗ стала публікація кращих студентських робіт, які презентувалися на

студентській конференції,  в  збірці  матеріалів  конференції,  а  потім у формі  статті

рекомендувалися  до  опублікування  в  місцевих  ЗМІ.  Таким чином,  передбачалася

участь  студентської  молоді  в  діяльності  місцевих  періодичних  видань,  визнання

соціальної творчості,  формування можливих шляхів самореалізації,  популяризація

позитивного образу соціально-педагогічного фахівця.

Слід  відзначити,  що  в  процесі  практичної  соціально-виховної  роботи  з

упровадження системи формування деонтологічної культури майбутніх соціальних

педагогів у соціально-виховному середовищі ВНЗ використовувалися різноманітні

форми  та  методи  роботи  для  формування  деонтологічної  культури  студентів  –

майбутніх соціальних педагогів, що добиралися з урахуванням специфіки роботи у

соціально-виховному середовищі ВНЗ,  відповідали основним завданням та змісту

етапу,  передбачали  використання  можливостей  соціально-виховного  середовища

вищого навчального закладу щодо позитивного впливу на ефективність формування

деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів.

Починали  впровадження  з  внутрішньої  соціально-виховної  роботи,  де

основними  завданнями  були:  підвищення  рівня  готовності  науково-педагогічних

працівників  профільної  кафедри  до  ефективного  використання  можливостей
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співпраці  вищого навчального закладу із  зовнішніми соціальними інституціями в

процесі  формування  деонтологічної  культури  майбутнього  соціального  педагога

визначеному  процесі;  розширення  та  активізація  діяльності  соціально-виховних

сфер  ВНЗ,  функціонування  постійних  утворень,  що  передбачені  системою,

проведення заходів згідно плану.

Подальше  впровадження  системи  формування  деонтологічної  культури

майбутнього соціального педагога продовжувалося на зовнішньому рівні соціально-

виховного  середовища.  Ця  робота  спрямовувалася  на  налагодження  зв’язків  із

соціальними  інститутами,  які  братимуть  участь  у  спільній  діяльності;  відбір

студентів,  які  вже зарекомендували себе як активні  учасники для того,  щоб вони

вийшли у соціальне середовище підготовленими; проведення запланованих заходів.

Найефективнішими були форми роботи, які передбачали активну участь студентів –

майбутніх соціальних педагогів у визначенні конкретних видів діяльності („Школа

соціальності”, волонтерський загін та ін.).

Таким  чином,  через  усвідомлення  кожним  майбутнім  соціальним  педагогом

необхідності  та  важливості  засвоєння  базових  професійно-групових  цінностей

соціально-педагогічного фаху, прояви соціальної активності, налагодження зв’язків у

соціумі  були  створені  умови  для  сприяння  соціальному  вихованню,  зокрема  в

напрямі  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів  у

вищому навчальному закладі.

2.3 Аналіз результатів експериментальної роботи

Завершальним етапом дослідницької роботи є аналіз результатів упровадження

системи формування деонтологічної  культури майбутнього соціального педагога в

соціально-виховному середовищі вищого навчального закладу.

На формувальному етапі в дослідженні брали участь 502 студенти трьох вищих

навчальних закладів України. До складу експериментальних груп було зараховано
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332 студенти, до складу контрольних груп – 170 студентів. Експериментальні групи

об’єднали 133 студенти Харківської державної академії культури та 199 студентів

Харківського  національного  педагогічного  університету  імені  Г. С. Сковороди.  До

складу контрольних груп увійшло 170 студентів Комунального закладу „Харківська

гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради.

Аналіз ефективності  впровадженої в ході формувального  етапу  експерименту

системи формування деонтологічної  культури майбутнього соціального педагога в

соціально-виховному  середовищі  вищого  навчального  закладу  здійснювали

відповідно  до  послідовності,  яка  визначена  в  параграфі  2.1.  При  цьому  в  ході

повторної  педагогічної  оцінки  рівнів  сформованості  показників  деонтологічної

культури студентів – майбутніх соціальних педагогів використовувався апробований

на  констатувальному  етапі  експерименту  комплекс  діагностичних  методик  (див.

табл. 2.2).

Так,  відповідно  до  ціннісно-мотиваційного  критерію  рівнів  сформованості

деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів  було  повторно  оцінено

наявність у студентів контрольних та експериментальних груп таких показників, як:

сформованість  у  студентів  пізнавальних  та  соціальних  мотивів  нормативної

професійної  поведінки  (зокрема,  наявність  активного  позитивного  ціннісно-

мотиваційного ставлення до майбутньої професії  як до покликання, задоволеність

професійним вибором; пізнавальний інтерес до деонтологічних основ професійної

діяльності;  прагнення  до  самовираження  й  самовдосконалення  в  обраній

професійній діяльності на основі усвідомленої потреби оволодіння деонтологічною

культурою  соціального  педагога  й  наближення  до  її  еталонних  зразків);

усвідомлення  значущості  опанування  деонтологічних  знань.  З  цією  метою  було

використано такі діагностичні методики, як: анкетування (питання № 1, № 11 та №

12  анкети  (див.  додаток  Е)),  тест  „Професійна  мотивація”  (за  А. Криловим),

опитування  за  „Орієнтаційною  анкетою”  Б. Басса  (на  визначення  спрямованості

особистості на себе (Я), на спілкування (суспільство) (С), на справу (Д)) та методика

„Ціннісні орієнтації” М. Рокича. Усереднення всіх даних за ціннісно-мотиваційним

критерієм дозволило отримані результати подати у таблиці 2.8.

202



Таблиця 2.8

Рівні сформованості показників деонтологічної культури майбутніх соціальних

педагогів в експериментальних та контрольній групах за ціннісно-

мотиваційним критерієм після експерименту (у %)

Групи
Рівні

низький Середній високий

Е1 35,1 37,1 27,8

Е2 32,7 38,7 28,6

К 49,3 34,4 16,3

Аналіз  цифрових  даних  надав  можливість  засвідчити,  що  в  сформованості

показників ціннісно-мотиваційного критерію спостерігається позитивна динаміка як

для  учасників  експериментальних,  так  і  контрольної  груп.  Проте,  у  студентів

контрольних груп приріст в рівні сформованості показників ціннісно-мотиваційного

критерію  хоча  й  відбувся,  але  незначний.  Зокрема,  позитивна  динаміка  на

середньому рівні становить 6,2%, на високому – 3,4%.

У  студентів  експериментальних  груп  позитивна  динаміка  в  сформованості

показників  ціннісно-мотиваційного  критерію  більш  помітна.  Так,  якщо  в

контрольній  групі  кількість  студентів  з  високим  рівнем  зросла  не  суттєво,  то  у

експериментальних групах відбувся значний приріст таких студентів: на 15% в Е1, та

на 18% в Е2.  Суттєво також зросла кількість студентів з середнім рівнем: в Е1 на

10%, а в Е2. на 12,2 %.

На  контрольному  етапі  експериментальної  роботи  досліджували  рівень

сформованості  деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів за такими

показниками  когнітивного  критерію,  як:  повнота  та  системність  деонтологічних

знань  (про  професійно-групові  цінності  професії;  специфіку  і  деонтологічний

характер професійної соціально-педагогічної діяльності,  її функції); сприйняття їх

на особистісному рівні. Усереднення всіх даних за когнітивним критерієм дозволило

отримані результати подати у таблиці 2.9.
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Таблиця 2.9

Рівні сформованості показників деонтологічної культури майбутніх соціальних

педагогів в експериментальних та контрольній групах за когнітивним

критерієм після експерименту (у %)

Групи
Рівні

низький Середній високий

Е1 37,7 39,3 23,0

Е2 27,8 42,1 30,1

К 62,5 22,9 14,6

Аналіз цифрових даних уможливив такі висновки: у сформованості показників

когнітивного  критерію  спостерігається  позитивна  динаміка  як  для  учасників

експериментальних,  так  і  контрольної  груп.  Проте,  для  К  вона  є  несуттєвою:

позитивна динаміка на високому рівні становить 2,8%; на середньому рівні – 6,4%.

На відміну, в учасників експериментальних груп позитивна динаміка більш помітна:

на високому рівні – в Е1 відбувся приріст на 14%, Е2  – на 17%. Суттєво зросла також

кількість студентів з середнім рівнем: в Е1 – на 22%, в Е2  – на 23%..

Відповідно  до  емоційно-вольового  критерію  рівнів  сформованості

деонтологічної  культури  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів  на

контрольному  етапі  експерименту  було  повторно  оцінено  наявність  у  студентів

контрольних  та  експериментальних  груп  таких  показників,  як:  переконаність  у

необхідності  та  значущості  деонтологічних  норм;  усвідомлений  вибір  їх  як

регулятивів  власної  майбутньої  професійної  поведінки;  ставлення  до  вимог

професійних зобов’язань;  рівень сформованості  професійно-особистісних якостей,

необхідних  для  здійснення  нормативної  професійної  поведінки  (соціальна

активність,  чесність,  сумлінність,  дисциплінованість,  відповідальність).  З  цією

метою повторно було використано низку діагностичних методик (див. параграф 2.1).

Єдине, що було привнесено на даному етапі експерименту, це зміна тематики

есе:  „Чи існують етичні  компроміси в фаховій діяльності  соціального педагога?”,

„Чи  може  мета  фахової  діяльності  виправдовувати  неналежну  професійну
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поведінку?”. Запропоновані теми передбачали, що студенти експериментальних груп

після участі у експериментальній програмі та проходження професійно-орієнтованої

практики  мають  змінити  своє  ставлення  до  призначення  деонтологічних  норм  у

обраній  професії.  При  цьому  це  ставлення  буде  більш  усвідомленим,  оскільки

ґрунтуватиметься на отриманих уміннях та навичках професійної діяльності.

Дані, отримані після застосування кожної методики, зводились до єдиної шкали,

виводились  коефіцієнти  сформованості  кожного  показника  та  усереднений

коефіцієнт сформованості  показників за  емоційно-вольовим критерієм. Результати

подано у таблиці 2.10.

Таблиця 2.10

Рівні сформованості показників деонтологічної культури майбутніх соціальних

педагогів в експериментальних та контрольній групах за емоційно-вольовим

критерієм після експерименту (у %)

Групи
Рівні

низький Середній високий

Е1 24,9 41,8 33,3

Е2 23,5 44,5 32,0

К 41,9 38,2 19,9

Аналіз  цифрових  даних  надав  можливості  дійти  таких  висновків:  у

сформованості емоційно-вольового критерію спостерігається позитивна динаміка як

для  учасників  експериментальних,  так  і  контрольних  груп.  Проте  для  К  вона  є

несуттєвою: 4% на високому рівні та  7% на середньому. На відміну, в  учасників

експериментальних груп позитивна динаміка значно яскравіша: на високому рівні –

на 16% в Е1 та на 20% в Е2.; на середньому рівні – на 14% в Е1 та на 13,8% в Е2.

Оцінка  сформованості  показників  поведінкового  критерію  (рівень

сформованості  практичних умінь та навичок здійснення  нормативної  професійної

поведінки;  сформованість  способів  самостійного  прийняття  рішень,  здатність

оцінювати їхні наслідки; готовність визначати необхідні обмеження та реалізовувати

відповідну  нормативним  вимогам  поведінку;  залучення  інших  до  виконання
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деонтологічних  норм)  передбачала  повторне  застосування  таких  діагностичних

методів,  як  метод  незалежних  експертних  оцінок  та  метод  включеного

спостереження.  Проте,  на  контрольному  етапі  з  метою  отримання  більшої

вірогідності результатів впровадження системи формування деонтологічної культури

майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  ВНЗ  було

додатково  використано  метод  аналізу  соціально-педагогічних  ситуацій  та  метод

аналізу навчальної документації.

Метод аналізу педагогічних ситуацій передбачав два етапи роботи. Студентам

контрольної  та  експериментальних  груп  було  запропоновано  розв’язати  десять

педагогічних  ситуацій,  а  потім  оцінити  за  10-ти  бальною шкалою свої  варіанти.

Усереднений  показник  був  врахований  у  підрахунках  коефіцієнту  сформованості

показників деонтологічної культури за поведінковим критерієм.

Метод аналізу навчальної документації передбачав використання характеристик

студентів-практикантів  як  діагностичного  матеріалу.  З  цією  метою  нами  було

розроблено  додаток  до  звітної  документації  студентів  ІІІ  курсу.  Цей  додаток

заповнювався  методистами  та  керівниками  практики  з  фахової  кафедри.  Даний

метод  надав  можливість  більш  впевнено  оцінювати  рівень  готовності  студентів

визначати необхідні обмеження та реалізовувати відповідну нормативним вимогам

поведінку,  а  також  оцінювати  діяльність  студента  щодо  залучення  інших  до

виконання норм деонтологічної культури.

Дані, отримані після застосування таких методів, як: незалежного експертного

оцінювання,  включеного спостереження,  аналізу  педагогічних ситуацій та аналізу

навчальної документації, було узагальнено та систематизовано. Усереднені дані було

визначено  як  коефіцієнт  сформованості  показників  за  поведінковим  критерієм.

Результати подано у таблиці 2.11.

Таблиця 2.11

Рівні сформованості показників деонтологічної культури майбутніх соціальних

педагогів в експериментальних та контрольній групах за поведінковим

критерієм після експерименту (у %)
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Групи
Рівні

низький Середній високий

Е1 13,4 54,7 31,9

Е2 9,2 56,4 34,4

К 23,9 47,6 28,5

Аналіз  табличних  даних  педагогічного  оцінювання  дозволив  дійти  висновку

про  наявність  позитивної  динаміки  в  сформованості  деонтологічної  культури

студентів – майбутніх соціальних педагогів за поведінковим критерієм. Ця динаміка

є суттєво помітнішою для учасників експериментальних груп. Позитивні зміни на

високому рівні  в  Е1  становлять  10,1%,  а  в  Е2 –  12,8%.  Помітною є  й  позитивна

динаміка на середньому рівні: в Е1  – 14,1%, а в Е2 – 16,2%. Певні позитивні зміни

відбулися  й  в  рівні  сформованості  показників  поведінкового  критерію  учасників

контрольних груп. Так, позитивна динаміка на високому рівні становить 5%, а на

середньому – 7%.

Таким  чином,  на  даному  етапі  контрольного  зрізу  даних  педагогічного

оцінювання нами було здійснено аналіз результатів рівня сформованості показників

деонтологічної  культури  студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів  за  всіма

критеріями,  показниками  та  рівнями.  Дані,  отримані  у  результаті  застосування

методики педагогічного оцінювання рівнів сформованості показників деонтологічної

культури студентів – майбутніх соціальних педагогів, подано для студентів в змісті

таблиці  2.12.  Аналіз  табличних  даних  дозволяє  підтвердити  наявність  суттєвої

відмінності в рівнях сформованості показників деонтологічної культури студентів –

майбутніх соціальних педагогів контрольних та експериментальних груп.

Таблиця 2.12

Узагальнені результати експериментальної роботи (у %)

К
ри

те
рі

ї

Рівні

170 осіб

Д
ин

ам
ік

а 133 особи

Д
ин

ам
ік

а 199 осіб

Д
ин

ам
ік

а

К 
до
експ.

К
після
експ.

Е1 

до
експ

Е1

після
експ.

Е2 

до
експ

Е2

після
експ.

Високий 12,9 16,3 3,4 12,8 27,8 15 10,6 28,6 18

207



Ц
ін

ні
сн

о-
м

от
ив

ац
ій

ни
й Середній 28,2 34,4 6,2 27,1 37,1 10 26,5 38,7 12,2

Низький 58,9 49,3 - 9,6 60,1 35,1 - 25 62,9 32,7 - 30,2

К
ог

ні
ти

вн
ий Високий 11,8 14,6 2,8 9,0 23,0 14 13,1 30,1 17

Середній 16,5 22,9 6,4 17,3 39,3 22 19,1 42,1 23

Низький 71,7 62,5 - 9,2 73,7 37,7 - 36 67,8 27,8 - 40

Е
м

оц
ій

но
-в

ол
ьо

ви
й Високий 15,9 19,9 4 17,3 33,3 16 12,0 32,0 20

Середній 31,2 38,2 7 27,8 41,8 14 30,7 44,5 13,8

Низький 52,9 41,9 - 11 54,9 24,9 - 30 57,3 23,5 - 33,8

П
ов

ед
ін

ко
ви

й Високий 23,5 28,5 5 21,8 31,9 10,1 21,6 34,4 12,8

Середній 40,6 47,6 7 40,6 54,7 14,1 40,2 56,4 16,2

Низький 35,9 23,9 - 12 37,6 13,4 - 24,2 38,2 9,2 - 29

Слід зазначити, що у студентів як експериментальних, так і контрольної груп

спостерігається негативна динаміка на низькому рівні.  Проте для К цей показник

дорівнює –  10,5%,  а  для  Е1 та  Е2– відповідно  28,8% та  33,3%.  Це засвідчує,  що

значно  більша  частина  студентів  експериментальних  груп  набула  позитивної

динаміки,  тобто  підвищили  внаслідок  участі  в  експериментальній  програмі  рівні

сформованості показників деонтологічної культури.

Найбільш  суттєва  сукупна  (для  високого  та  середнього  рівнів)  позитивна

динаміка у студентів експериментальних груп відзначена в показниках когнітивного

та емоційно-вольового критеріїв, зокрема в Е1   – в показниках когнітивного (+36%)

та емоційно-вольового (+ 30%); Е2 – в показниках когнітивного (+40%) та емоційно-
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вольового (+ 33,8%) критеріїв.

Але  при  цьому  в  студентів  Е2 відзначена  суттєва  сукупна  (для  високого  та

середнього  рівнів)  позитивна  динаміка  в  показниках  поведінкового  критерію

(+ 29%). У студентів  Е1  показники поведінкового критерію також набули сукупної

позитивної динаміки, але вона є нижча за відповідні показники студентів Е2 і складає

+24,1%.

Для експериментальних груп разом сукупна (для високого та середнього рівнів)

позитивна динаміка дорівнює: в показниках когнітивного критерію + 38%; ціннісно-

мотиваційного + 27,6%; емоційно-вольового + 31,9% та поведінкового + 26,6%.

При цьому ми вважали, що форма гістограми надасть більше можливостей для

ілюстрації даних результатів експерименту.

На  гістограмах  (див.  рис.  2.1,  2.2  та  2.3)  подано  відсоткове  співвідношення

сформованості  показників  деонтологічної  культури  студентів  –  майбутніх

соціальних педагогів контрольних та експериментальних груп за всіма критеріями

після закінчення експерименту.

Аналіз даних таблиці 2.12 та рисунків 2.1, 2.2, 2.3 дозволяє стверджувати, що

існує істотна відмінність рівнів сформованості показників деонтологічної культури

студентів  контрольних  та  експериментальних  груп.  Аналіз  експериментальних

даних  показує,  що  абсолютний  приріст  на  кінець  експерименту  має  істотну

відмінність: (39,7% – 81 особа) для учасників експериментальних груп та 13,8% (32

особи) для учасників контрольних груп.

Позитивну  динаміку  в  сформованості  показників  деонтологічної  культури

студентів  контрольної  групи  можна  пояснити  ефективністю  нормативних  курсів

„Вступ  до  спеціальності”,  „Соціальна  педагогіка”,  „Етика  соціально-педагогічної

діяльності”, „Технології соціально-педагогічної роботи” тощо.
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Рис. 2.1 Узагальнені дані розподілу студентів К за рівнями сформованості

показників деонтологічної культури після експерименту

Рис. 2.2 Узагальнені дані розподілу студентів Е1 за рівнями сформованості

показників деонтологічної культури після експерименту

Рис. 2.3 Узагальнені дані розподілу студентів Е2 за рівнями сформованості

показників деонтологічної культури після експерименту
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Отриману позитивну динаміку рівнів сформованості  деонтологічної  культури

майбутніх соціальних педагогів в експериментальних групах, на нашу думку, можна

пояснити,  по-перше,  викладанням  курсу  „Деонтологічна  культуру  соціального

педагога”,  що  сприяло  усвідомленню  студентами  значущості  оволодіння

деонтологічними  знаннями  та  їх  більш  повному  та  глибокому  опануванню  (як

результату підкріплення контролем з боку викладачів та самоконтролем); по-друге,

збільшення  кількості  студентів  з  високим  та  середнім  рівнем  сформованості

деонтологічних  знань в  експериментальних групах пояснюється  цілеспрямованим

акцентуванням уваги на питаннях загальної та професійної деонтології, зокрема в

соціально-педагогічній  галузі,  формування  деонтологічної  культури  майбутніх

фахівців  на  заняттях  з  спеціальних  дисциплін  викладачів  профільної  кафедри  (у

межах викладання курсів „Вступ до спеціальності”, „Соціальна педагогіка”, „Етика

соціально-педагогічної  діяльності”,  „Технології  соціально-педагогічної  роботи”,

Соціально-педагогічна  діяльність  у  закладах  освіти”,  „Технології  соціально-

педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі” тощо) та викладачів циклу

гуманітарних  та  природничих  дисциплін  (у  межах  викладання  курсів  „Історія

філософії”,  „Історія  та  теорія  культури”,  „Етика  та  естетика”,  „Правознавство”

тощо), а також завдяки роботі,  що проводилася з боку адміністрації та кураторів.

Отриманню та закріпленню деонтологічних знань сприяли проблемні лекції, лекції-

конференції  та  семінари-зустрічі,  до  участі  в  яких  залучалися  представники

зовнішніх соціальних інституцій,  а  також науково-дослідна  робота  зі  студентами,

зокрема написання рефератів.

При  цьому  студенти  експериментальних  груп  (на  відміну  від  студентів

контрольної групи) мали чітке уявлення про деонтологічні принципи, пояснювали їх

співвідношення  з  деонтологічними  нормами  професійної  поведінки  соціального

педагога,  вільно  орієнтувалися  та  оперували  знаннями  нормативних  джерел

деонтології в соціально-педагогічній галузі.

Різниця  в  кількості  студентів,  які  на  час  експерименту  не  подолали  меж

низького рівня теж достатньо суттєва (27,8% в Е1, 23,3% в Е2 та 44,4% в К). На нашу

думку, це свідчить про те, що в будь-якому випадку є студенти, рівень сформованості
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показників деонтологічної культури яких буде лишатися незмінно низьким за всіх

умов впливу. Проте усвідомлюємо, що йдеться про студентів ІІІ курсів, які ще мають

перспективи розвитку даних показників на рівнях „бакалавр” та „магістр”.

Стосовно результатів, наведених у таблиці 2.12, доходимо висновку, що за всіма

критеріями  в  Е1 та  Е2 відбулися  суттєві  зміни  в  розподілі  рівнів  сформованості

деонтологічної  культури  майбутнього  соціального  педагога,  порівняно  з  даними,

отриманими  на  констатувальному  етапі  експериментальної  роботи,  що,  на  нашу

думку,  доводить  ефективність  розробленої  та  впровадженої  системи  формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному

середовищі вищого навчального закладу.

Причому аналіз отриманих результатів дозволив відзначити не тільки наявність

істотної  відмінності  в  рівнях  сформованості  показників  деонтологічної  культури

студентів – майбутніх соціальних педагогів Е1,  Е2 та К, але й суттєву відмінність

визначених показників  між студентами експериментальних груп Е1 та  Е2 (що,  на

нашу думку,  пояснюється  додатково  проведеною при упровадженні  системи в  Е2

роботою,  спрямованою  на  підвищення  ефективності  координації  діяльності

соціальних  інституцій  внутрішнього  і  зовнішнього  рівнів  соціально-виховного

середовища шляхом організації постійно діючого навчально-методичного семінару

„Партнерська взаємодія в процесі  формування деонтологічної  культури майбутніх

соціальних педагогів”).

Таким чином, здійснений нами аналіз результатів експериментальної перевірки

дозволив  засвідчити  ефективність  впровадженої  у  навчально-виховний  процес

вищих  навчальних  закладів  системи  формування  деонтологічної  культури

майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  вищого

навчального закладу.

Аналіз  ефективності  експериментальної  роботи з  формування деонтологічної

культури  майбутнього  соціального  педагога  проводився  також  за  допомогою

обробки результатів дослідження методами математичної статистики.

Для  визначення  ефективності  розробленої  нами  системи  формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагогів у соціально-виховному
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середовищі вищого навчального закладу встановлювалася достовірність різниць між

визначеними експертами показниками рівня сформованості деонтологічної культури

студентів  –  майбутніх  соціальних педагогів  у  контрольній  та  експериментальних

групах до і після формувального експерименту.

Для підтвердження якісного аналізу доцільно використовувати також кількісний

аналіз. Для цього використано дані анкетування до початку та після впровадження

системи формування деонтологічної  культури майбутнього соціального педагога в

соціально-виховному середовищі експериментальних вищих навчальних закладів за

розробленою анкетою.

Оцінка  даних,  отриманих  в  результаті  експериментальної  роботи  з

упровадження системи формування деонтологічної культури студентів – майбутніх

соціальних  педагогів,  відбувалася  способом  аналізу  статистичних  таблиць.  Усі

відповіді  по кожному з  критеріїв  (ціннісно-мотиваційний,  когнітивний,  емоційно-

вольовий та поведінковий) розподілялися на низькі (Н), середні (С) та високі (В).

Під  час  аналізу  використовувався  наступний  алгоритм.  Усі  учасники

експериментальної роботи розподілялися на дві групи А, В, С. За результатами їх

відповідей складається відповідна таблиця. У цій таблиці прийнято, що хі  (і = 1, 2,

3) –  кількість  людей,  які  складають  групу  А  та  відповіли  на  один  з  рівнів;  тоді

х=х1+х2+х3 – кількість  учасників  у  групі  А.  Якщо  n –  загальна  кількість  усіх

учасників  експерименту,  то  (n-х)  –  загальна  кількість  людей  у  групі  В;  (nі-хі)  –

кількість учасників,  що отримали одну з  оцінок по рівням (Н,  С,  В),  відповідно.

Розподіл учасників за рівнями (Н, С, В) у групі В відповідно (nі-хі); і = 1, 2, 3.

При  цьому  у  процесі  дослідження  необхідно  відповісти  на  запитання:  чи

змінюється  розподіл  за  строками  залежно  від  ефекту  стовпців.  Розрахунки

виконуються за наступною формулою:
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Величина  2
ф  має (k-1) ступінь свободи, у нашому випадку  k (кількість строк)

дорівнює трьом, таким чином, χ2
ф має дві ступені свободи. Якщо χ2

ф<χ2
т, то розподіл

за  рівнями  деонтологічної  культури  майбутнього  соціального  педагога  від  виду
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групи (експериментальна  чи  контрольна)  не  залежить.  Якщо χ2
ф> χ2

т,  то  наявний

ефект групи, тобто група А істотно відрізняється за результатами експерименту від

групи В. У нашому випадку 2 т =χ2
2; 0, 05 =5, 99.

Проведення аналізу результатів відбулося за наведеною схемою. На першому

етапі аналізу перевірялася якість формування контрольної (К) та експериментальних

(Е1 та Е2) груп. Для цього рівень сформованості деонтологічної культури студентів –

об’єктів дослідно-експериментальної роботи, які увійшли до складу кожної групи,

оцінювали за критеріями (ціннісно-мотиваційний (К1), когнітивний (К2), емоційно-

вольовий (К3), поведінковий (К4)). Якщо групи сформовані коректно, то ефект групи

(ефект  стовпця)  виявлятися  не  повинен,  оскільки  оцінюються  дані,  отримані  до

початку  впровадження  в  соціально-виховне  середовище  експериментальних  ВНЗ

системи формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога. У

результаті  перевірки  величини  фактичного  значення  2  склали:  для  ціннісно-

мотиваційного критерію значення χ2
ф(К1) =0,81,  для когнітивного – χ2

ф(К2) = 0,79, для

емоційно-вольового  –  2
ф(К3) = 1,22,  для  поведінкового  критерію  –  χ2

ф(К4) = 1,31.

Оскільки всі  наведені  результати  менші,  ніж  2
т  =5,99,  то  необхідно визнати,  що

ефект стовпців (ефект виду групи) відсутній до початку реалізації системи, значить

всі  групи  показали  приблизно  однаковий  розподіл  за  рівнями  сформованості

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога, тобто групи сформовані

коректно.

У результаті  перевірки даних, отриманих наприкінці експерименту, виявлено,

що  всі  величини  більші,  ніж  χ2
т = 5,99  (для  ціннісно-мотиваційного  критерію

значення  χ2
ф(К1) = 6,3,  для  когнітивного  –  χ2

ф(К2) = 28,03,  для  емоційно-вольового  –

2
ф(К3) = 18,7, для поведінкового критерію – χ2

ф(К4) = 11,78). При цьому групи К, Е1 та

Е2 наприкінці експериментальної роботи за своїм розподілом за отриманими рівнями

сформованості  показників  деонтологічної  культури  майбутнього  соціального

педагога відрізняються. Зокрема, є якісні зрушення в експериментальних групах (Е1

та Е2),  що суттєво вплинуло на  розподіл,  порівняно з  початком експерименту.  А,

отже, можна дійти висновку, що (у відповідності до правил прийняття рішень) такий

результат  дає  підстави  для  прийняття  альтернативної  гіпотези,  тобто  у  рівнях
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сформованості  показників  деонтологічної  культури  студентів  –  майбутніх

соціальних  педагогів  експериментальних  груп  після  впровадження  в  практику

розробленої  нами  системи  формування  деонтологічної  культури  майбутнього

соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  експериментальних  ВНЗ

відбулися статистично значущі зміни у порівнянні з рівнем деонтологічної культури

студентів – майбутніх соціальних педагогів контрольної групи.

Доходимо  висновку,  що  отримані  результати  підтверджують  ефективність

запропонованої  нами  системи  формування  деонтологічної  культури  майбутнього

соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  вищого  навчального

закладу, та вважаємо, що здійснена нами дослідно-експериментальна робота дістала

логічного завершення.

Висновки до другого розділу

У  розділі  визначено  розкрито  організацію  та  результати  експериментальної

перевірки ефективності  розробленої системи формування деонтологічної культури

майбутніх  соціальних  педагогів  з  використанням  потенціалу  соціально-виховного

середовища ВНЗ, проаналізовано і узагальнено отримані результати.

Експериментальна  робота  проводилась  упродовж  2010 – 2015  років  і

передбачала реалізацію констатувального, формувального та контрольного етапів.

На  констатувальному  етапі  експерименту  на  підставі  визначених  критеріїв  і

показників  рівнів  сформованості  деонтологічної  культури  студентів  I-V курсів

спеціальності  „Соціальна  педагогіка”  було  виявлено  переважно  низький  рівень  у

більшості студентів, що підтвердило необхідність організації спеціальної діяльності,

спрямованої  на підвищення рівня сформованості  деонтологічної  культури.  З цією

метою  було  створено  дві  експериментальні  Е1 (133  студенти  ХДАК),  Е2  (199

студентів  ХНПУ  імені  Г. С. Сковороди),  в  яких  упроваджувалася  розроблена

система, та контрольну К (170 студентів КЗ „ХГПА”),  в якій процес професійної

підготовки здійснювався традиційно, групи. Стосовно групи Е2 порівняно з Е1 під

час  упровадження  системи  було  додатково  проведено  роботу,  спрямовану  на
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підвищення  ефективності  координації  діяльності  соціальних  інституцій

внутрішнього  і  зовнішнього  рівнів  соціально-виховного  середовища  шляхом

організації роботи постійно діючого навчально-методичного семінару „Партнерська

взаємодія  в  процесі  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів”.

На підготовчому етапі реалізації змістово-процесуального компоненту системи

формування деонтологічної  культури майбутнього соціального педагога визначено

суб’єктів  соціальних  інституцій  внутрішнього  та  зовнішнього  рівнів  соціально-

виховного середовища ВНЗ; виокремлено напрями спільної діяльності, уточнено її

стратегію й тактику, визначено форми та методи, складено план соціально-виховної

роботи. 

На  координаційному  етапі  реалізації  змістово-процесуального  компоненту

системи забезпечували взаємодію соціальних інституцій внутрішнього і зовнішнього

рівнів.

Реалізація  процедурно-технологічного  етапу  забезпечувалася  на  основі

використання  в  навчально-виховній  роботі  різних  організаційних  форм  співпраці

соціальних  інституцій  внутрішнього  та  зовнішнього  рівнів  соціально-виховного

середовища ВНЗ.

Поетапне  впровадження  всіх  визначених  компонентів  дозволило  забезпечити

ефективність  процесу  формування  деонтологічної  культури  майбутнього

соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  вищого  навчального

закладу.

Якісний і кількісний аналіз результатів педагогічного експерименту підтвердив

ефективність  розробленої  системи  формування  деонтологічної  культури

майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  ВНЗ,  при

цьому результати у Е2 є більш статистично значущими за результати в Е1.

Матеріали розділу відбито у публікаціях автора [266; 277; 278].
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ВИСНОВКИ

У  дослідженні  здійснено  теоретичне  узагальнення  та  запропоновано  нове

вирішення  наукової  проблеми,  що  виявляється  в  теоретичному  обґрунтуванні  та

експериментальній  перевірці  розробленої  системи  формування  деонтологічної

культури  майбутнього  соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі

вищого  навчального  закладу.  Результати  проведеного  дослідження  підтвердили

правомірність висунутої гіпотези, засвідчили ефективність виконання поставлених

завдань і дали підстави для формулювання таких висновків:

1.  На  підставі  аналізу  наукової  літератури  визначено  суть  деонтологічної

культури соціального педагога як інтегрованого цілісного особистісного утворення,

яке характеризується усвідомленням об’єктивно існуючих професійних зобов’язань

щодо поведінки у взаємодії з іншими суб’єктами соціально-педагогічної діяльності.

Деонтологічна культура, що забезпечує нормативність поведінки під час виконання

професійних  функцій,  є  показником  рівня  соціальності,  складником  професійної

культури й умовою ефективності професійної діяльності соціального педагога.

Визначено  особливості  деонтологічної  культури  соціального  педагога  як

особистісної  характеристики  фахівця,  що  передбачає:  спрямованість  на  іншу

людину;  на  співпрацю  з  соціальними  інститутами;  готовність  до  належного

виконання зобов’язань  на  основі  їх  суб’єктивації  й  самопримусу до  виконання  й

нормотворчості в соціальній галузі.

Схарактеризовано структуру деонтологічної культури соціального педагога, яка

складається  з  взаємопов’язаних  і  взаємозумовлених  компонентів:  ціннісного

(сформованість сукупності професійно-групових цінностей та професійно значущих

якостей  (милосердя,  гуманність,  толерантність));  когнітивного  (система  знань

професійно-групових  цінностей,  специфіки,  деонтологічного  характеру,  функцій

професійної  соціально-педагогічної  діяльності),  нормативного  (сукупність

професійних зобов’язань) та поведінковий (реалізація усвідомлених деонтологічних

норм,  що  виявляється  в  соціальній  активності,  сумлінності,  дисциплінованості,

відповідальності фахівця).
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2.  Проведений  аналіз  наукових  праць  дозволив  визначити  формування

деонтологічної культури соціального педагога як процес забезпечення суб’єктивації

особистістю професійних зобов’язань у професійній підготовці шляхом спеціально

організованого,  цілісного,  цілеспрямованого  процесу,  що  передбачає  послідовну

реалізацію  етапів:  накопичення  фахівцем  знань  про  наявні  в  суспільстві  норми

діяльності  соціального  педагога  (його  професійні  зобов’язання);  їх  осмислення,

усвідомлення та суб’єктивація як особистісно важливих та необхідних; вироблення

на  цій  основі  імперативів  діяльності,  що  забезпечать  його  готовність  до  якісної

реалізації нормативних вимог у повсякденній та професійній соціально-педагогічній

діяльності.

Соціально-виховне  середовище ВНЗ схарактеризовано  як  частину загального

соціального простору, у якому цілеспрямовано створюються умови для інтеграції дії

внутрішніх виховних механізмів і соціально-виховного впливу зовнішніх соціальних

інституцій  та  забезпечення  цілісного  соціально-виховного  впливу  на  суб’єктів

соціального  виховання  для  активізації  соціального  розвитку  студентів  з  метою

підвищення  рівня  їхньої  соціальності.  Використання  можливостей  соціально-

виховного  середовища  ВНЗ  (цілеспрямованого  залучення  зовнішніх  соціальних

інституцій, координації, спрямування їхнього соціально-виховного впливу, розробки,

реалізації  науково-методичного  забезпечення  впродовж  навчання  у  ВНЗ  з

урахуванням  забезпечення  його  наступності  на  різних  етапах  соціально-

професійного  становлення  особистості  майбутнього  соціального  педагога)

забезпечує  підвищення  ефективності  формування  деонтологічної  культури

майбутніх соціальних педагогів.

3. Розроблено, теоретично обґрунтовано та представлено у вигляді структурно-

функціональної  моделі систему формування деонтологічної  культури майбутнього

соціального  педагога  в  соціально-виховному  середовищі  ВНЗ  як  єдність

функціонально-цільового  (мета,  завдання,  принципи),  змістово-процесуального

(підготовчий,  координаційний,  процедурно-технологічний  етапи)  та  оцінно-

результативного  (моніторинг  змін  у  сформованості  деонтологічної  культури
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майбутніх  соціальних  педагогів  на  підставі  визначених  критеріїв  і  показників)

компонентів.

4. Експериментальна  робота  з  перевірки  розробленої  системи  формування

деонтологічної  культури  передбачала  впровадження  форм  і  методів  забезпечення

змісту  передбаченої  на  кожному  етапі  роботи  з  різними  суб’єктами  соціально-

виховного середовища ВНЗ.

У роботі з науково-педагогічними працівниками та представниками зовнішніх

соціальних  інституцій  найбільш  удалими  виявилися  такі  форми  роботи:  лекції-

дискусії,  семінарське  заняття  –  круглий  стіл,  дискусії,  науково-практичні  та

навчально-методичні  семінари.  Найбільш  ефективними  формами  роботи  зі

студентами – майбутніми соціальними педагогами виявилися: лекції-конференції та

бінарні  лекції,  семінари-конференції,  навчально-рольові  ігри  професійної

спрямованості  за  участі  представників  зовнішніх  соціальних  інституцій,  бесіди,

диспути,  засідання  круглих  столів,  конференції,  конкурси,  творчі  вечори,  свята,

гуртки,  клуби.  Активізувалася  взаємодія  науково-педагогічних  працівників

профільної  кафедри  з  представниками  зовнішніх  соціальних  інституцій,  вони

усвідомили важливість спільної  діяльності  у  формуванні  деонтологічної  культури

майбутніх соціальних педагогів.

На підставі визначення критеріїв та показників сформованості деонтологічної

культури  майбутнього  соціального  педагога  виявлено  позитивні  зрушення в

студентів  експериментальних  груп  щодо  високого  рівня  сформованості

деонтологічної культури (збільшення кількості студентів на 13,8% в Е1 та на 19% в

Е2).  У  контрольній  групі  такі  зрушення  були  менш  значущими  –  лише  на  3,8%

збільшилася  кількість  студентів  з  високим  рівнем  сформованості  деонтологічної

культури.  Наочними  є  зрушення  і  в  показниках  низького  рівня  сформованості

деонтологічної  культури: на 28,8% зменшилася кількість респондентів із низьким

рівнем в Е1 та на 33,3% в Е2.  У контрольній групі кількість студентів із низьким

рівнем сформованості деонтологічної культури зменшилася лише на 10,5%.

Порівняльний  аналіз  отриманих  даних  засвідчив  результативність

упровадження  в  соціально-виховному  середовищі  вищого  навчального  закладу
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розробленої  системи  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів 

Виконане  дослідження  не  вичерпує  всіх  аспектів  проблеми  формування

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога. Перспективи подальшої

роботи  вбачаємо  в  пошуку  шляхів  використання  потенціалу  студентського

самоврядування  у  формуванні  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів, забезпечення мотивації майбутніх соціальних педагогів до деонтологічної

підготовки,  розвиток деонтологічної  культури професорсько-викладацького складу

вищих навчальних закладів.
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ДОДАТКИ

Додаток А

Узагальнення змісту загальних функцій соціальних педагогів у поглядах
провідних вітчизняних та зарубіжних науковців у галузі соціальної педагогіки

(за результатами контент-аналізу)

Функція Зміст

В
их

ов
на

передбачає  діяльність  соціального  педагога  із  „забезпечення
цілеспрямованого  виховного  впливу  всіх  соціальних  iнститутiв  на
поведінку  та  дiяльнiсть  клієнта” шляхом  „повноцінного  використання
виховного  потенціалу  суспільства,  мікросередовища  та  потенційних
можливостей самої особистості, як активного суб’єкта виховного процесу”
[156, с. 146]

П
ро

гн
ос

ти
чн

а

спрямована  на  „виконання  змістовно-цільових  (стратегічних)  та
організаційно-методичних  (тактичних)  завдань” [20, с. 199],  що
передбачає  „участь соціального педагога в програмуванні, прогнозуванні
та  проектуванні  процесу  соціального  розвитку  конкретної  особистостi,
мiкросоцiуму, дiяльностi різних iнститутiв соціально-педагогічної сфери”
[156, с. 147]

Д
іа

гн
ос

ти
чн

а

покликана  „виявити  окремі  соціальні  аномалії  у  певному  мікросоціумі,
конкретизувати проблему клієнта та виявити індивідуальні та специфічні
особливості  особистості  чи певної  групи” [15],  „здійснення соціального
діагнозу” [156, с. 147], що потребує від фахівця знання „теоретичних засад
психолого-педагогічної  діагностики,  особливостей  діагностування
об’єктів  соціально-педагогічної  діяльності,  методології  та  методів
соціально-педагогічної  діагностики,  принципів  діагностичної  діяльності,
напрямів психолого-педагогічної діагностики, а також вміння розробляти
програму психолого-педагогічного діагностування як окремої особистості,
так  мікрогруп,  аналізувати  й  узагальнювати  результати  діагностичної
роботи,  використовувати  результати  діагностування  у  проектах
професійної діяльності” [20, с. 201]

С
оц

iа
ль

но
-

те
ра

пе
вт

ич
на

спрямована на „вчасне подолання кризових ситуацій та проблем клієнта на
основі самоусвідомлення особистістю відношення до себе, оточуючих та
навколишнього  середовища”  [15]  через  „організацію  надання
соцiотерапевтичної допомоги тим, хто її потребує” [156, с. 147]

О
хо

ро
нн

о-
за

хи
сн

а

спрямована  на  „захист  прав  та  iнтересiв  особистостi  шляхом  задіяння
фахівцем усіх можливих правових механізмів такої діяльності” [20, с. 200],
аж до сприяння використанню засобiв державного примусу й реалiзацiї
юридичної вiдповiдальностi стосовно осіб, які вчиняють безпосередні або
опосередковані  протиправні  дії,  спрямовані  на  пiдопiчних  соціального
педагога [156, с. 148]
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Продовження додатку А

1 2

П
оп

ер
ед

ж
ув

ал
ьн

о-
пр

оф
iл

ак
ти

чн
а

має  на  меті  „виявлення,  запобігання  та  обмеження  асоціальних  явищ,
причин соціальної дезадаптації серед різних соціальних груп та окремих
осіб  і  запобігання  їм,  забезпечення  умов  для  формування  соціально
позитивної  спрямованості  особистості”  [15],  шляхом „передбачення
фахівцем  та  своєчасного  задіяння  ним  соціальних,  правових,
психологічних механізмів попередження й подолання негативних впливів”
[156, с. 147]

С
оц

іа
ль

но
-

пе
да

го
гі

чн
а

„цілеспрямований  виховний  вплив  соціуму  на  поведінку  та  діяльність
клієнтів,  що  організує  соціальний  педагог  –  повноважний  носій  усього
розмаїття  соціальних послуг;  а  також вияв  інтересів  та  потреб  людей у
різних  видах  діяльності  та  залучає  до  роботи  з  ними  різні  заклади,
товариства,  спілки  тощо”  [15];  сприяє  „виявленню  інтересів  і  потреб
окремих  соціальних  груп,  окремих  людей  щодо  різних  видів  діяльності
(спортивної,  освітньо-дозвіллєвої,  прикладної  тощо),  залучає  до  роботи
різні установи, організації, творчі спілки, фахівців” [15]

О
рг

ан
із

ат
ор

сь
ка

полягає  у  „структуруванні,  плануванні,  розподілі  видів  професійної
діяльності  та  координації  роботи  з  різними соціальними інститутами та
представниками споріднених професій” [15],  „організації  їхніх  iнiцiатив,
творчості;  у  впливі  на  зміст  дозвiлля,  у  сприянні  вирішенню  питання
працевлаштування,  професійної  орiєнтацiї  та  адаптації,  дiяльностi
пiдлiткових  та  молодіжних  об’єднань,  наданні  допомоги  молоді  у
пiдготовцi  до  подружнього  життя,  координації  взаємодії  медичних,
освiтнiх, культурних, спортивних, правових закладів, спілок та благодійних
органiзацiй у сфері соцiально-педагогiчної роботи” [156, с. 148]

К
ом

ун
ік

ат
ив

на

„залучення добровільних помiчникiв, населення мікрорайону до соцiально-
педагогiчної  роботи,  до  спільної  праці  та  відпочинку”,  що  потребує
„володіння  методами  та  прийомами  роботи  в  режимі  довіри,  вміння
працювати  з  різними  віковими  групами,  конструктивно  вирішувати
конфлiктнi ситуації, знаходити оптимальний характер соціальної взаємодії
з клієнтами та діловими партнерами” [20, с. 198]

К
ор

ек
ці

йн
о-

ре
аб

іл
іт

ац
ій

на

полягає  у  „роботі  щодо  зміни  та  вдосконалення  особистісних  якостей
клієнта,  особливостей  життєдіяльності  та  створення  умов  для  розвитку
потенційних можливостей осіб з функціональними обмеженнями, активне
залучення їх до участі у громадському житті” [15]

А
на

лі
ти

ко
-

до
сл

ід
ни

ць
ка

„самоаналіз, самооцінка своєї дiяльностi в досягненні поставлених мети та
завдань,  що  пов’язані  із  задоволенням  потреб  та  iнтересiв  клiєнтiв,
покращенням  суспільних  процесів  та  породжуваних  ними  проблем,  як
окремих  особистостей,  так  i  соціальних  груп,  розробка  власних
методичних матерiалiв, технологій” [156, с. 148]
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Додаток Б

Авторські визначення поняття „деонтологічна культура”

Автор Визначення
Д. Деккерт Професійно-деонтологічна  культура  ДПС  МНС  Росії  –  це

компонент  професійної  культури,  в  якому  морально-виправдане
виконання  професійного  обов’язку  в  умовах  підвищеної
небезпеки, стресів, дефіциту часу й простору виступає основною
цінністю професійної діяльності [64].

Г. Караханова Деонтологічна  культура  вчителя  –  це  соціально-педагогічне
утворення,  що  формується  в  системі  неперервної  професійно-
педагогічної  підготовки.  За  своєю  суттю  вона  є  результатом
етично-орієнтованої підготовки вчителя через вимоги професійно-
педагогічного обов’язку та виявляється в поведінці й професійній
діяльності; зумовлена змістом норм професійної етики, моральним
імперативом,  етичними  ідеалами,  гуманістичними  цінностями
педагогічної діяльності в поліетнічному соціумі [103].

Л. Переймибіда Деонтологічна  культура  –  це  ступінь  виконання  лікарем  своїх
обов’язків перед суспільством, який залежить від сформованості
морально-етичних  цінностей,  потреб,  інтересів,  поглядів,  інших
мотивів, а також стійкості їхніх проявів;  морально-психологічної
готовності до професійної діяльності; ступеня розвитку емоційно-
вольової  сфери  особистості  (ідеали,  емпатійність,  воля,
вимогливість);  інтерсоціальних  здібностей  (взаємодія  між
суб’єктами  професійної  діяльності,  розуміння  їхніх  потреб  та
ефективний вплив на них) [175].

З. Селімова Деонтологічна  культура  студентів  педагогічного  коледжу  –  це
сукупність  професійно-педагогічних  і  морально-етичних якостей
студентів, що, еволюціонуючи, характеризує рівень сформованості
професійної  свідомості  й світогляду на основі  базових наукових
знань  педагогіки,  ідеалів  освітньої  практики  та  трансляції
нормативних цінностей педагогічної культури [201].

С. Хлєстова Деонтологічна  культура  –  сукупність  духовно-інтелектуальних,
емоційно-ціннісних  та  професійно-етичних  якостей  особистості,
які визначають етичну та культурну значущість її життєдіяльності
[254].

М. Кропачова Етико-деонтологічна  культура  –  гуманістична  спрямованість
ціннісних орієнтацій лікаря, а також сукупність засвоєних етико-
деонтологічних  норм  і  сформованість  деонтологічно  значущих
якостей  особистості  фахівця,  що  реалізуються  в  професійній
діяльності [125].

Л. Левчук Етико-деонтологічна культура – сума накопичених і перетворених
особистісних якостей педагогів й лікарів, що працюють у вищих та
середніх освітніх установах [137].

252



Додаток В

Принципи формування деонтологічної культури майбутнього соціального
педагога в соціально-виховному середовищі вищого навчального закладу

Назва принципу Специфічна характеристика
Принцип системності передбачає  розробку  та  теоретичне

обґрунтування  системи  соціально-виховної
роботи  з  формування  деонтологічної  культури
майбутнього соціального педагога

Принцип соціальної і професійної 

детермінованості

вимагає  відповідності  змісту,  форм та  методів
виховного  впливу  соціальній  ситуації,
особливостям  впливу  соціально-виховного
середовища,  меті  та  завданням  професійної
діяльності

Принцип забезпечення взаємодії 

соціальних інституцій

передбачає  співпрацю  викладачів і студентів –
майбутніх  соціальних  педагогів  щодо
формування деонтологічної  культури останніх,
з одного боку, та скоординовану взаємодію ВНЗ
із  зовнішніми  соціальними  інституції  щодо
спільної  діяльності  з  формування
деонтологічної  культури майбутніх  соціальних
педагогів, з іншого

Принцип варіативності передбачає  можливість  широкого  вибору
програм,  що  реалізовуються  у  процесі
професійної  підготовки,  в  яких  зміст  і
структура  навчальних  дисциплін  побудовано
відповідно  до  завдань  формування
деонтологічної  культури  майбутнього
соціального  педагога  на  основі  ціннісно-
гуманістичної  спрямованості з  урахуванням
особистісних здібностей та інтересів студентів

Принцип наступності передбачає  організацію  поетапної  роботи  для
досягнення  мети,  обов’язкове  закріплення  на
наступному  етапі  результатів,  отриманих  на
попередньому

Принцип послідовності визначає  певну  послідовність  процесу
формування деонтологічної культури на різних
етапах  соціально-професійного  становлення
особистості майбутнього соціального педагога

Принцип практичної 

спрямованості

вимагає закріплення знань, умінь та навичок у
процесі  соціально-значущої  практико
зорієнтованої діяльності
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Додаток Д

Критерії та показники оцінювання рівня сформованості деонтологічної культури соціальних педагогів

Критерії Рівні Показники 
1 2 3

Ц
ін

н
іс

н
о-

м
от

и
ва

ц
ій

н
и

й І рівень
високий рівень

Сформованість у студентів пізнавальних та соціальних мотивів нормативної професійної поведінки;
усвідомлення значущості опанування деонтологічних знань

ІІ рівень
середній рівень

Недостатня сформованістю у студентів пізнавальних та соціальних мотивів нормативної професійної
поведінки; часткове усвідомлення значущості опанування деонтологічних знань

ІІІ рівень
низький рівень

Нестійке ціннісно-мотиваційне ставлення до професії як до покликання, наявність незадоволеності
професійним  вибором;  відсутність  прагнення  самовираження  й  самовдосконалення  в  професійній
діяльності;  приховане або явне небажання здійснювати відповідну нормативним вимогам професійну
поведінку; неусвідомлення  значущості  та  відсутність  пізнавального  інтересу  до  опанування
деонтологічних знань

К
ог

н
іт

и
вн

и
й І рівень

високий рівень
Наявність повних, систематичних деонтологічних знань; сприйняттям їх на особистісному рівні

ІІ рівень
середній рівень

Наявність повних, систематичних деонтологічних знань, але невміння використовувати їх на практиці;
часткове сприйняття їх на особистісному рівні

ІІІ рівень
низький рівень

Наявність елементарних деонтологічних знань; невизначеність професійних пріоритетів (цілі і завдання
власної  професійної  діяльності  визначені  в  загальному  вигляді  й  не  є  орієнтиром  професійного
розвитку)

Е
м

оц
ій

н
о-

во
л

ьо
ви

й І рівень
високий рівень

Переконаність  у  необхідності  та  значущості  деонтологічних  норм,  усвідомленим  вибором  їх  як
регулятивів власної майбутньої професійної поведінки, довільне позитивне відповідальне ставлення до
вимог  професійних  зобов’язань;  сформованість  професійно-особистісних  якостей,  необхідних  для
здійснення  нормативної  професійної  поведінки  (соціальна  активність  у  питанні  професійного
самовдосконалення  відповідно  до  координат  системи  професійних  відносин,  чесність  у  своїх
переконаннях  щодо  професійного  обов’язку,  сумлінність  та  дисциплінованість  щодо  виконання
професійних зобов’язань, відповідальність щодо засвоєння цінностей обраної професії та наслідків
професійної діяльності, її відповідності встановленим нормам)

Продовження додатку Д
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1 2 3

ІІ рівень
середній рівень

Схильність до усвідомлення значущості деонтологічної регуляції фахової поведінки, проте мінливе
ставлення  до  вимог  професійних  зобов’язань  та  необхідності  їхнього  виконання;  часткове
сприйняття цих вимог як обов’язку та нестійкий вибір їх у якості регулятивів власної майбутньої
професійної  поведінки;  недостатній  рівень  сформованості  професійно-особистісних  якостей,
необхідних  для  здійснення  нормативної  професійної  поведінки  (ситуативний  прояв  соціальної
активності  у питанні професійного самовдосконалення, сумлінності та дисциплінованості  щодо
виконання професійних зобов’язань, відповідальності щодо засвоєння цінностей обраної професії
та наслідків професійної діяльності, її відповідності встановленим нормам)

ІІІ рівень
низький рівень

Невизначене ставленням до деонтологічної регуляції майбутньої професійної поведінки, до вимог
професійних  зобов’язань  та  неприйняття  їх  як  імперативів  власної  поведінки;  нерозвиненість
професійно  значущих  якостей,  необхідних  для  здійснення  нормативної  професійної  поведінки
(відсутність  проявів  соціальної  активності  в  питаннях  професійного  самовдосконалення,
сумлінності  та  дисциплінованості  щодо  виконання  професійних  зобов’язань,  почуття
відповідальності за наслідки професійної діяльності)

П
ов

ед
ін

к
ов

и
й І рівень

високий рівень
Сформованість  практичних  умінь  та  навичок  здійснення  нормативної  професійної  поведінки;
сформованістю  способів  самостійного  прийняття  рішень,  здатність  оцінювати  їхні  наслідки;
готовність  визначати  необхідні  обмеження  та  реалізовувати  відповідну  нормативним  вимогам
поведінку; залученням інших до виконання деонтологічних норм

ІІ рівень
середній рівень

Відносно успішне виконання професійно-зорієнтованих завдань на основі відтворення власного
попереднього досвіду й досвіду інших (творчість студенту практично не властива) та часткова
сформованість  здатності  оцінювати  відповідність  наслідків  прийнятих  рішень  нормативним
вимогам; усвідомлення важливості відповідної нормативним вимогам поведінки, проте часткова,
вибірково-ситуативна готовність здійснювати відповідні вчинки, їхня залежність від особистісних
інтересів та емоційного стану

ІІІ рівень
низький рівень

Стереотипне вирішенням професійно-зорієнтованих завдань за наперед відпрацьованою схемою,
що стала алгоритмом, відсутність творчого підходу та неадекватна оцінкою відповідності наслідків
прийнятих рішень нормативним вимогам; неусвідомлення важливості нормативної поведінки та
неготовність здійснювати відповідні вчинки
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Додаток Е

Анкета діагностування рівня деонтологічної культури майбутніх соціальних

педагогів

1. Ви обрали спеціальність „соціальний педагог” з метою:

1) отримати вищу освіту;

2) задовольнити вимоги батьків;

3) стати справжнім фахівцем;

4) допомагати людям.

2. Що таке, на Вашу думку, деонтологічна культура соціального педагога:

3. Яка різниця, на Вашу думку, між етикою та деонтологією?

4. Назвіть відомі Вам деонтологічні категорії.

5. Які якості, на Вашу думку, важливі для соціального педагога?

6. Які Ваші особистісні якості допоможуть Вам у майбутній фаховій діяльності?

7. Яких відомих вітчизняних та (або) зарубіжних вчених у соціально-педагогічній

науковій галузі Ви знаєте?

8. Якими  відомими  Вам  деонтологічними  принципами  керується  соціальний

педагог у своїй професійній діяльності?

9. На  яких  шкільних  предметах  Ви  отримали  інформацію  про  деонтологію,

професійну деонтологію, деонтологічну культуру?

10.У рамках вивчення яких дисциплін у вищому навчальному закладі Ви отримали

інформацію про деонтологію, професійну деонтологію, деонтологічну культуру?

11.Чому Ви вирішили стати соціальним педагогом?

12.Чи  готові  Ви  присвятити  все  своє  життя  професійній  соціально-педагогічній

діяльності?
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Додаток Ж

Тест „Професійна мотивація” (за А. О. Криловим)
Інструкція.  Запропоноване  опитування  складається  з  тверджень,  кожне  з  яких  має  різні

кінцівки. Необхідно з трьох варіантів кінцівки обрати найбільш вірну. Далі у бланку відповідей
необхідно  відшукати  відповідь  і  відмітити  її  колом.  Будьте  уважні:  для  кожного  твердження
необхідно обрати тільки одну відповідь.

1) Мені подобається:

1) виконувати будь-яку роботу, якщо я знаю, що моя праця не пропаде даром;

2) вчитися всьому новому, для того, щоб досягти поставлених цілей;

3) робити все якомога краще, тому що це допоможе мені у житті.

2) Я вважаю, що:

1) необхідно робити все, що доручають, якомога краще, тому що це необхідно

мені у житті;

2) своєю роботою необхідно бути корисним оточуючим,  тоді  і  вони будуть

відповідати тим самим;

3) можна  займатися  чим  завгодно,  якщо  це  наближує  до  досягнення

поставлених цілей.

3) Я люблю:

1) пізнавати щось нове, якщо мені це знадобиться у майбутньому;

2) виконувати будь-яку роботу якомога краще, якщо це хтось помітить;

3) робити будь-яку справу якомога краще, тому що це приносить задоволення

оточуючим.

4) Я вважаю, що:

1) головне у будь-якій роботі – це те, що вона приносить користь оточуючим;

2) у житті необхідно спробувати все;

3) у житті головне – це постійно вчитися новому.

5) Мені приємно:

1) коли я роблю будь-яку роботу так добре, як я це можу;

2) коли моя робота приносить задоволення оточуючим, тому що це головне у

будь-якій роботі;

3) виконувати будь-яку роботу, тому що працювати завжди приємно.
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 6) Мене приваблює:

1) процес надбання нових знань та навичок;

2) виконання будь-якої роботи на межі моїх можливостей;

3) процес тієї роботи, який приносить дійсну користь оточуючим.

7) Я упевнений (а) у тому, що:

1) будь-яка робота цікава тоді, коли вона важлива і відповідальна;

2) будь-яка робота цікава тоді, коли вона корисна для мене;

3) будь-яка робота цікава тоді, коли можу майстерно її виконати.

8) Мені подобається:

1) бути майстром своєї справи;

2) робити щось самому, без будь-чиєї допомоги;

3) постійно вчитися чомусь новому.

9) Я вважаю, що:

1) було б краще, якщо б результати моєї праці були б видні оточуючим;

2) у будь-якій роботі важливим є результат;

3) необхідно  скоріше  оволодіти  необхідними  знаннями  і  навичками,  щоб

робити самому все, що забажається.

10) Мені хочеться:

1) займатися тільки тим, що мені приємно;

2) робити будь-яку справу якомога краще, оскільки тільки таким чином можна

зробити дійсно добре;

3) щоб моя робота приносила користь оточуючим, тому що це допоможе мені

у майбутньому.

Шкала оцінювання:
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ключ б в в в а а в в б б
Коефіцієнт сформованості професійної мотивації вираховується за формулою:

N

N
Κξ

1



де - Κξ  - коефіцієнт сформованості професійної мотивації студента
1N  - кількість збігів по шкалі;

  - загальна кількість питань.
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Додаток З

Тест на виявлення рівня готовності студентів виконувати роль соціального
педагога (працівника)
(за І. М. Богдановою)

Інструкція.  Прочитайте  твердження,  оцініть  його  з  позиції  Вашого  ставлення  до  нього.
Виберіть один варіант відповіді.

1. У мене є бажання зрозуміти сутність соціально-педагогічної діяльності: а)

так; б) ні; в) можливо.

2. Мене цікавлять особливості становлення та розвитку особистості в різних

мікросоціумах соціального середовища: а) так; б) ні; в) можливо.

3. У мене немає потреби здійснювати соціальне виховання дітей та молоді у

будь-яких сферах їх життєдіяльності: а) так; б) ні; в) можливо.

4. Мені цікаво налагоджувати відносини з особистістю, різними соціальними

групами та державними і недержавними організаціями: а) так; б) ні; в) можливо.

5. Я не маю бажання навчитися попереджувати і долати конфліктні ситуації:

а) так; б) ні; в) можливо.

6. Я не  впевнений (а),  що мені  потрібні  знання основ  соціальної  політики

держави та соціально-правового захисту дітей та молоді: а) так; б) ні; в) можливо.

7. Мені необхідні знання основ соціології, психології, педагогіки: а) так; б) ні;

в) можливо.

8. Специфіку потреб та інтересів  різних вікових груп дітей та молоді  мені

знати не обов’язково: а) так; б) ні; в) можливо.

9. Мені необхідні знання способів психолого-педагогічної діагностики: а) так;

б) ні; в) можливо.

10.Сучасний стан і тенденції розвитку дитячих та молодіжних об’єднань мені

знати не обов’язково: а) так; б) ні; в) можливо.

11.Оволодіння  культурою  міжособистісного  спілкування  є  моїм  прямим

обов’язком: а) так; б) ні; в) можливо.

12.Я  не  впевнений (а),  що  необхідно  вміти  аналізувати  сучасні  проблеми

соціуму та мікросоціуму: а) так; б) ні; в) можливо.

13.Створення й розвиток офіційної та неофіційної мережі соціальної допомоги

особистості – це мій прямий обов’язок: а) так; б) ні; в) можливо.
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14.Мені  необхідні  уміння  планувати  майбутню  діяльність,  прогнозувати  її

результат, передбачати проблеми, що можуть виникнути: а) так; б) ні; в) можливо.

15.Необхідно  уміти  створювати  програму  діяльності  за  окремим  напрямом

роботи, здійснювати відповідальний вибір методів і форм роботи: а) так; б) ні; в)

можливо.

16.Мені  необов’язково  проявляти  повагу  до  гідності  клієнта  та  виявляти

власну гідність: а) так; б) ні; в) можливо.

17.Я вважаю, що здатність розуміти і вибачати недоліки людини є важливою

рисою соціального педагога: а) так; б) ні; в) можливо.

18.Створення атмосфери доброзичливості і взаємної довіри в соціумі є моїм

обов’язком: а) так; б) ні; в) можливо.

19.Об’єктивність в оцінюванні й аналізі життєвої ситуації є суттєвою рисою

соціального педагога та моєю власною: а) так; б) ні; в) можливо.

20.Моїм обов’язком є пізнання емоційного стану, проникнення у внутрішній

світ переживань іншої людини: а) так; б) ні; в) можливо.

Підрахуйте суму балів за поданою нижче шкалою й оцініть готовність соціального педагога
до оволодіння спеціальністю соціального педагога.

Обробка результатів: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а - 2;
б - 0;
в - 1.

а - 2;
б - 0;
в - 1.

а - 0;
б - 2;
в - 1.

а - 2;
б - 0;
в - 1.

а - 0;
б - 2;
в - 1.

а - 0;
б - 2;
в - 1.

а - 2;
б - 0;
в - 1.

а - 0;
б - 2;
в - 1.

а - 2;
б - 0;
в - 1.

а - 0;
б - 2;
в - 1.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
а - 2;
б - 0;
в - 1.

а - 0;
б - 2;
в - 1.

а - 2;
б - 0;
в - 1.

а - 2;
б - 0;
в - 1.

а - 2;
б - 0;
в - 1.

а - 0;
б - 2;
в - 1.

а - 2;
б - 0;
в - 1.

а - 2;
б - 0;
в - 1.

а - 2;
б - 0;
в - 1.

а - 2;
б - 0;
в - 1.

30 – 40 балів – виявляється ідентифікаційна готовність, тобто готовність до ідентифікації з
роллю  соціального  педагога  (працівника),  яка  характеризується  зацікавленістю  до  майбутньої
професійної  діяльності,  здатністю  до  оволодіння  професійними  компетенціями  (відповідними
знаннями, уміннями, нормами та цінностями), розвитком особистісних якостей, що впливають на
результативність діяльності.

20 – 29 балів – виявляється ресурсна готовність, тобто готовність до пізнання своїх ресурсів
у справі оволодіння майбутньою роллю соціального педагога та бажання відкрити свої потенційні
можливості.

11 – 19 балів – виявляється орієнтовна готовність,  тобто готовність  до перших кроків  –
орієнтирів щодо пізнання своїх інтересів, потреб, можливостей, якостей особистості.

0 – 10 балів – має місце початкова готовність як можливість виявляти свої нахили, задатки,
здібності тощо.
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Додаток И

Тест на виявлення рівня сформованості професійних якостей
соціального педагога

(модифікований за М. П. Васильєвою)
Інструкція.  Оцініть  за  п’ятибальною  шкалою  (поставте  +  у  відповідній  графі)  рівень

сформованості якостей особистості соціального педагога у себе або попросіть це зробити свого
колегу. Цифра „5” означає вищий прояв якостей, а цифра „1” свідчить про її повну відсутність.

Якість особистості 0 1 2 3 4 5
Чуйність
Справедливість
Вимогливість до інших
Врівноваженість
Відповідальність
Терпимість
Доброзичливість
Ініціативність
Самоконтроль
Товариськість
Вимогливість до себе
Почуття особистої гідності
Працелюбство
Емоційність
Цілеспрямованість
Почуття такту
Почуття гумору
Оптимізм
Щирість

Рівень сформованості професійно значущих якостей визначається сумою балів, що було набрано
при оцінюванні (самооцінці).
За високий рівень приймається сума в межах від 81 до 100 балів, середній – 60, вище середнього
від 61 до 80, нижче середнього – від 59 до 40, низький – від 39 до 20 балів.
Змістовна інтерпретація рівня здійснюється на основі наведених особистісних якостей.
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Додаток К

Інструкція проведення тестів для визначення ціннісних орієнтацій

за методикою М. Рокича

Система  ціннісних  орієнтації  визначає  змістовну  сторону  спрямованості

особистості та є основою її ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до

самої себе, основу світогляду і ядро мотивації життєвої активності, основу життєвої

концепції і „філософії життя„.

Найбільш поширеною на сьогодні є методика вивчення ціннісних орієнтації

М. Рокича, заснована на прямому ранжуванні списку цінностей. Остання обставина

обумовлює сумнів  багатьох  дослідників  щодо  надійності  методики  через  суттєву

залежність результату від адекватності самооцінювання респондента.

Саме  тому  дані,  отримані  за  допомогою  методики  М. Рокича,  бажано

підкріпляти даними інших методик.

М. Рокич розрізняє два класи цінностей:

- термінальні  –  переконання  в  тому,  що  кінцева  мета  індивідуального

існування варта того, щоб до неї прагнути;

- інструментальні – переконання в тому, що якийсь образ дій або властивість

особистості є кращим в будь-якій ситуації.

Цей  розподіл  відповідає  традиційному  поділу  на  цінності-цілі  і  цінності-

засоби.

Кожному респонденту надаються два списки цінностей (по 18 у кожному) або

на аркушах паперу в алфавітному порядку, або на картках (кожна цінність написана

на окремій картці).  У списках випробуваний присвоює кожній цінності  ранговий

номер,  а  картки  розкладає  по  порядку  значимості,  а  потім  записує  за  порядком

значущості. Остання форма подачі матеріалу дає більш надійні результати. Спочатку

пред’являється набір термінальних, а потім набір інструментальних цінностей.

Інструкція  для  респондентів:  „Зараз  Ви  отримаєте  набір  з  18  карток  з  позначенням
цінностей. Ваше завдання - розкласти їх по порядку значущості для Вас, виходячи із принципів,
якими ви керуєтесь у вашому житті. Уважно вивчіть картки й, обравши ту, яка для Вас найбільш
значуща, розташуйте її на першому місці. Потім оберіть другу за значущістю цінність і помістіть її
слідом за першою. Потім виконайте те ж з усіма цінностями, що залишилися. Найменш важлива
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залишиться останньою і займе 18 місце.  Працюйте не поспішаючи,  вдумливо.  Якщо в процесі
роботи ви зміните свою думку,  то можете виправити свої відповіді, помінявши картки місцями.
Кінцевий результат повинен відображати Вашу справжню позицію”.

Аналізуючи  ієрархію  цінностей,  слід  звернути  увагу  на  їх  групування

респондентом у змістовні блоки по різних підставах. Так, наприклад, виділяються

„конкретні”  і  „абстрактні”  цінності,  цінності  професійної  самореалізації  та

особистого життя тощо.

Інструментальні  цінності  можуть групуватися в  моральні  цінності,  цінності

спілкування,  цінності  справи;  індивідуалістичні  і  конформістські  цінності,

альтруїстичні цінності; цінності самоствердження і цінності прийняття інших тощо.

Це далеко не всі можливості суб’єктивного структурування системи ціннісних

орієнтації.  Соціальний  педагог  чи  психолог  повинен  спробувати  визначити

індивідуальну  закономірність.  Якщо  не  вдається  виявити  жодної  закономірності,

можна припустити несформованість  у  респондента  системи цінностей  або  навіть

нещирість відповідей. Обстеження краще проводити індивідуально, але можливо і

групове тестування.

Список А (термінальні цінності):

- активне діяльне життя (повнота та емоційна насиченість життя);

- життєва мудрість (зрілість суджень та здоровий глузд, що досягаються життєвим

досвідом);

- здоров’я (фізичне і психічне);

- цікава робота ;

- краса природи та мистецтва (переживання прекрасного в природі та в мистецтві);

- кохання (духовна і фізична близькість з коханою людиною);

- матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних утруднень);

- наявність хороших і вірних друзів;

- суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, товаришів по роботі);

- пізнання  (можливість  розширення  своєї  освіти,  кругозору,  загальної  культури,

інтелектуальний розвиток); 
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- продуктивне життя (максимально повне використання своїх можливостей, сил та

здібностей);

- розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне вдосконалення);

- розваги  (задоволення)  (приємне,  необтяжливе  проведення  часу,  відсутність

обов’язків);

- свобода (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках);

- щасливе сімейне життя;

- щастя  інших (добробут,  розвиток  і  вдосконалення  інших людей,  всього  народу,

людства в цілому);

- творчість (можливість творчої діяльності);

- упевненість  у  собі  (внутрішня  гармонія,  свобода  від  внутрішніх  протиріч,

сумнівів).

Список Б (інструментальні цінності)

- акуратність (охайність), уміння тримати в порядку речі, порядок у справах;

- вихованість (хороші манери);

- високі потреби (високі вимоги до життя і високі домагання);

- життєрадісність (почуття гумору);

- старанність (дисциплінованість);

- незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче);

- непримиренність до недоліків у собі та інших;

- освіченість (широта знань, висока загальна культура);

- відповідальність (почуття обов’язку, вміння тримати своє слово);

- раціоналізм (вміння тверезо  і  логічно  мислити,  приймати обдумані,  раціональні

рішення);

- самоконтроль (стриманість, самодисципліна);

- сміливість у відстоювання своєї думки, поглядів;

- тверда воля (уміння наполягти на своєму, не відступати перед труднощами);

- терпимість (до поглядів і  думок інших, вміння прощати іншим їхні помилки та

омани);
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- широта поглядів (вміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші смаки, традиції,

звички);

- чесність (правдивість, щирість);

- ефективність у справах (працьовитість, продуктивність в роботі);

- чуйність (турботливість).

Для подолання недоліків методики М. Рокича і більш глибокого проникнення в

систему  ціннісних  орієнтації  можливі  зміни  інструкцій,  які  дають  додаткову

діагностичну інформацію і дозволяють зробити більш обґрунтовані висновки. Так,

після  основної  серії  можна  попросити  випробуваного  ранжувати  картки,

відповідаючи на наступні питання:

1.  У  якому  порядку  і  в  якій  мірі  (у  відсотках)  реалізовані  дані  цінності  у

Вашому житті?

2. Як би Ви розташували ці цінності, якби стали таким, яким мріяли?

3. Як, на Ваш погляд, це зробила б досконала у всьому людина?

4. Як зробила б це, на Вашу думку, більшість людей?

5. Як це зробили б Ви 5 або 10 років тому?

6. Як це зробили б Ви через 5 або 10 років?

7. Як ранжували б картки близькі Вам люди?
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Додаток Л

Визначення спрямованості особистості (особистої спрямованості)
(„Орієнтаційна анкета Б. Басса”)

Анкета складається з 27 пунктів – суджень, по кожному з яких можливі три

варіанти  відповідей,  які  відповідають  трьом  видам  спрямованості  особистості.

Респондент повинен обрати одну відповідь,  яка найбільшою мірою виражає його

думку або відповідає реальності, і ще одну, яка, навпаки, найбільш далека від його

думки або ж найменш відповідає реальності. Відповідь „найбільш” отримує 2 бали,

„найменш”  –  0,  залишилася  не  обраною  –  1  бал.  Бали,  отримані  за  всіма  27

пунктами, підсумовуються для кожного виду спрямованості окремо.

За допомогою методики виявляються наступні спрямованості:

1. Спрямованість на себе („Я„) – орієнтація на пряме винагороду і задоволення

безвідносно роботи і співробітників, агресивність у досягненні статусу, владність,

схильність до суперництва, дратівливість, тривожність, інтровертність.

2.  Спрямованість  на  спілкування  (С)  –  прагнення  за  будь-яких  умов

підтримувати відносини з  людьми, орієнтація на спільну діяльність,  але часто на

шкоду  виконанню  конкретних  завдань  або  наданню  щирої  допомоги  людям,

орієнтація на соціальне схвалення, залежність від групи, потреба в прихильності і

емоційних відносинах з людьми.

3. Спрямованість на справу (Д) – зацікавленість у вирішенні ділових проблем,

виконання  роботи  якнайкраще,  орієнтація  на  ділову  співпрацю,  здатність

відстоювати в інтересах справи власну думку, яке корисне для досягнення спільної

мети.

Інструкція „Опитувальний лист„ складається з 27 пунктів. По кожному з них можливі три
варіанти відповідей: А, Б, В.

1. З  відповідей  на  кожен  з  пунктів  виберіть  ту,  яка  найбільш  відповідає
Вашій позиції  щодо даного питання.  Можливо,  що якісь із  варіантів  відповідей здадуться  Вам
однаково цінними. Проте ми просимо Вас обрати з них тільки один, а саме той, який найбільшою
мірою відповідає Вашій позиції і є найцінніший для Вас. Літеру, якою позначена відповідь (А, Б,
В), напишіть на аркуші для запису відповідей поряд з номером відповідного пункту (1 - 27) під
рубрикою „найбільше”.

2. Потім  з  відповідей  на  кожний  з  пунктів  оберіть  ту,  яка  найменше
відповідає  Вашій  позиції,  найменш  для  Вас  цінна.  Літеру,  якою  позначена  відповідь,  знову
напишіть на аркуші для запису відповідей поряд з номером відповідного пункту у стовпчику під
рубрикою „найменше”.
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3. Таким  чином,  для  відповіді  на  кожне  з  питань  Ви  використовуєте  дві
літери, які й запишіть у відповідний стовпчик. Решта відповідей ніде не записуються.

Намагайтеся бути максимально правдивим. Серед варіантів відповіді немає „хороших” або
„поганих”, тому не намагайтеся угадувати, яка з відповідей є  „правильною” або  „кращою” для
Вас.  Час  від  часу  контролюйте  себе,  чи  правильно  Ви  записуєте  відповіді,  чи  поруч  з  тими
пунктами. У випадку якщо Ви виявите помилку, виправте її, але так, щоб виправлення було чітко
видно.

Тестовий матеріал

1. Найбільше задоволення я отримую від:

A. схвалення моєї роботи;

Б. свідомості того, що робота зроблена добре;

B. свідомості того, що мене оточують друзі.

2. Якби я грав у футбол (волейбол, баскетбол), то я хотів би бути:

A. тренером, який розробляє тактику гри;

Б. відомим гравцем;

B. обраним капітаном команди.

3. По-моєму, кращим педагогом є той, хто:

A. проявляє інтерес до учнів і до кожного має індивідуальний підхід;

Б.  викликає інтерес  до предмета так,  що учні із  задоволенням поглиблюють свої

знання в цьому предметі;

B. створює в колективі таку атмосферу, при якій ніхто не боїться висловити свою

думку.

4. Мені подобається, коли люди:

А. радіють за виконану роботу;

Б. із задоволенням працюють у колективі;

В. прагнуть виконати свою роботу краще за інших.

5. Я хотів би, щоб мої друзі:

A. були чуйні і допомагали людям, коли для цього представляються можливості;

Б. були вірні й віддані мені;

B. були розумними і цікавими людьми.

6. Кращими друзями я вважаю тих:

A. з ким складаються хороші взаємини;

Б. на кого завжди можна покластися;
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B. хто може багато чого досягти в житті.

7. Найбільше я не люблю:

A. коли у мене щось не виходить;

Б. коли псуються відносини з товаришами;

B. коли мене критикують.

8. По-моєму, найгірше, коли педагог:

A. не приховує, що деякі учні йому несимпатичні, насміхається і жартує над ними;

Б. викликає дух суперництва в колективі;

B. недостатньо добре знає свій предмет.

9. У дитинстві мені найбільше подобалося:

A. проводити час з друзями;

Б. відчуття виконаних справ;

B. коли мене за що-небудь хвалили.

10. Я хотів би бути схожим на тих, хто:

A. домігся успіху в житті;

Б. по-справжньому захоплений своєю справою;

B. вирізняється дружелюбністю і доброзичливістю.

11. У першу чергу школа повинна: 

A. навчити вирішувати завдання, які ставить життя;

Б. розвивати насамперед індивідуальні здібності учня;

B. виховувати якості, що допомагають взаємодіяти з людьми.

12. Якби у мене було більше вільного часу, найохочіше я використав би його:

A. для спілкування з друзями;

Б. для відпочинку і розваг;

B. для своїх улюблених справ і самоосвіти.

13. Найбільших успіхів я добиваюся, коли:

А. працюю з людьми, які мені симпатичні;

Б. у мене цікава робота;

В. мої зусилля добре винагороджуються.

14. Я люблю, коли:
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A. інші люди мене цінують;

Б. відчувати задоволення від виконаної роботи;

B. приємно проводжу час з друзями.

15. Якби про мене вирішили написати в газеті, мені б хотілося, щоб:

А. розповіли про будь-цікавій справі, пов’язаним з навчанням, роботою, спортом і

т.п., в якому мені довелося брати участь;

Б. написали про мою діяльність;

В. обов’язково розповіли про колектив, в якому я працюю.

16. Найкраще я вчуся, якщо викладач:

A. має до мене індивідуальний підхід;

Б. зуміє викликати у мене інтерес до предмету;

B. влаштовує колективні обговорення досліджуваних проблем.

17. Для мене немає нічого гірше, ніж:

A. образа особистої гідності;

Б. невдача при виконанні важливої справи;

B. втрата друзів.

18. Найбільше я ціную:

A. успіх;

Б. можливості доброї спільної роботи;

B. здоровий практичний розум і кмітливість.

19. Я не люблю людей, які:

A. вважають себе гірше за інших;

Б. часто сваряться і конфліктують;

B. заперечують проти всього нового.

20. Приємно, коли:

A. працюєш над важливим для всіх справою;

Б. маєш багато друзів;

B. викликаєш захоплення і всім подобаєшся.

21. По-моєму, в першу чергу керівник повинен бути:

A. доступним;
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Б. авторитетним;

B. вимогливим.

22. У вільний час я охоче прочитав би книги:

А. про те, як заводити друзів і підтримувати хороші відносини з людьми;

Б. про життя знаменитих і цікавих людей;

В. про останні досягнення науки і техніки.

23. Якби у мене були здібності до музики, я волів би бути:

A. диригентом;

Б. композитором;

B. солістом.

24. Мені б хотілося:

A. придумати цікавий конкурс;

Б. перемогти в конкурсі;

B. організувати конкурс і керувати ним.

25. Для мене найважливіше знати:

A. що я хочу зробити;

Б. як досягти мети;

B. як організувати людей для досягнення мети.

26. Людина повинна прагнути до того, щоб:

A. інші були задоволені ним;

Б. насамперед виконати своє завдання;

B. його не потрібно було дорікати за виконану роботу.

27. Найкраще я відпочиваю у вільний час:

A. в спілкуванні з друзями;

Б. переглядаючи розважальні фільми;

B. займаючись своєю улюбленою справою.
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Додаток М

Діагностичний тест перевірки рівня засвоєних деонтологічних знань

(модифікований за М. П. Васильєвою та Л. В. Переймибідою)

А.Завдання репродуктивного рівня:

1. Погодьтесь або ні з таким визначенням:

1) деонтологія – це наука про цінності (так / ні);

2) засновником деонтології є І. Бентам (так / ні);

3) поведінка соціального педагога є нормативною (так / ні).

2. До основних категорій деонтології  в  соціально-педагогічній галузі  відносяться

обов’язок та відповідальність соціального педагога. (так / ні).

3. Впишіть категорію деонтології в соціально-педагогічній галузі:

Конкретні правила, в узагальненій формі закріплені в професійних нормах, що

деталізують зміст професійного обов’язку певного фахівця та визначають лінію його

професійної поведінки (                                                                   ).

4. Офіційними нормативними джерелами професійної деонтології є:

1) професійні  кодекси  певних  професійних  груп,  що  затверджені  міжнародними

стандартами (так / ні);

2) закони та підзаконні нормативно-правові акти державної влади (так / ні);

3) професійні кодекси певних професійних груп, що прийняті в державі (так / ні).

Б. Завдання евристичного (пошукового) рівня:

1. Дайте визначення деонтологічним принципам:

 справедливість;

 нормативність;

 конфіденційність.

2. Дайте  визначення  поняттю  „належна  (нормативна)  поведінка  соціального

педагога”.

3. Визначте поняття „деонтологічна культура соціального педагога”.

4. Визначте поняття „деонтологічна компетентність соціального педагога”.
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В. Завдання творчого характеру:

1. Позначте схематично зв’язки між науками та галузями наук:

Етична наука Професійна етика
Аксіологія Право
Деонтологія Педагогіка

2. Поясніть  з  точки  зору  деонтології  в  соціально-педагогічній  галузі  такі

визначення обов’язку:

 „Наш обов’язок – це право, що інші мають на нас” (Ф. Ніцше);

 „Обов’язок – є свідомість вищого інтересу, що переважає над інтересом нижчого

порядку” (І. Бентам);

 „Обов’язок – це повага до права іншого” (І. Кант).

3. Визначте різницю між професійним обов’язком соціального педагога та його

зобов’язаннями.

4. Якими,  на  Вашу  думку,  особистісними  якостями  має  володіти  соціальний

педагог,  щоб  його  професійна  поведінка  була  належною?  Обґрунтуйте  свою

точку зору.
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Додаток Н

Питання інтерв’ю зі студентами – майбутніми соціальними педагогами

Мета: визначити наявність в соціально-виховному середовищі ВНЗ умов, сприятливих для

формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів

Респонденти: студенти 1-5 курсів спеціальності „Соціальна педагогіка”

Інтерв’юер: автор дослідження

Питання інтерв’ю:

1. Скажіть, будь-ласка, чи усвідомлено Ви обрали професію „соціальний педагог”?

2. Якщо так, то чи задоволені Ви вибором вищого навчального закладу?

3. Чи  впевнені  Ви,  що  процес  професійної  підготовки  соціальних  педагогів  у

Вашому ВНЗ є ефективним?

4. Якщо  так,  то  які  види  навчально-виховної  та  позанавчальної  діяльності  Вас

приваблюють найбільше?

5. Чи  є,  на  Вашу  думку,  недоліки  в  організації  процесу  професійної  підготовки

майбутніх соціальних педагогів у Вашому ВНЗ?

6. Чи  відповідають  науково-педагогічні  працівники  ВНЗ  Вашим  уявленням  про

професіоналів?

7. Чи інформовані Ви щодо переліку професійних зобов’язань соціального педагога

відповідно до сфери професійної діяльності?

8. Якщо  так,  то  звідки  Ви  отримали  ці  знання  (від  викладачів  у  ході  навчання,

шляхом самоосвіти тощо)?

9. З  якими  сферами  професійної  діяльності  соціального  педагога  Ви  мали

можливість практично ознайомитися у ході навчальної та позанавчальної діяльності?

10.З  якими соціальними інститутами,  на Ваш погляд,  має  співробітничати вищій

навчальний заклад? А чи співпрацює з ними Ваш вищий навчальний заклад?

11.Чи  доцільне,  на  Ваш  погляд,  співробітництво  ВНЗ  з  такими  соціальними

інститутами,  як:  культурно-дозвіллєві  заклади,  засобами  масової  інформації,

соціальні служби, релігійні організації та інші?

12.Що  таке,  на  Вашу  думку,  „студентське  самоврядування”?  Чи  хотіли  б  Ви

займатися його діяльністю?
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Додаток О

Анкета для викладачів – експертів з соціально-виховної роботи
(адаптований варіант за О. В. Безпалько)

Шановний колего!
Кафедра соціальної педагогіки Харківської державної академії культури, кафедра соціальної

педагогіки  Харківського  національного  педагогічного  університету  імені  Г. С. Сковороди  та
кафедра  соціальної  педагогіки  КЗ  „Харківська  гуманітарно-педагогічна  академія” Харківської
обласної  ради  звертаються  до Вас із  проханням  відповісти  на  запитання  анкети,  метою якої  є
виявлення  можливостей  навчально-виховного  процесу  щодо  формування  професійно-
особистісних якостей майбутніх соціальних педагогів.

Потрібну відповідь підкресліть чи обведіть кружечком. У випадку, якщо відповідь, на Вашу
думку, некоректна чи не відповідає Вашим поглядам, напишіть власну.

1. Під час проведення занять чи здійснюєте Ви роботу з формування професійно-

особистісних якостей у студентів?

1) проводжу цілеспрямовану, заздалегідь сплановану, роботу на кожному занятті;
2) проводжу роботу на кожному занятті, але без попереднього планування;
3) проводжу роботу на окремих заняттях, у міру необхідності;
4) спеціальної роботи не проводжу, бо вважаю, що дисципліна й весь навчальний
процес  самі  впливають  на  формування  професійно-особистісних  якостей  у
волонтерів;
5) інша відповідь

2. Які  професійно-особистісні  якості  Ви прагнете  формувати  у  студентів  під  час

проведення занять? (не більше 5 відповідей):

Якість особистості Якість особистості 
Чуйність Сумлінність
Справедливість Вимогливість до себе
Вимогливість до інших Почуття особистої гідності
Врівноваженість Працелюбство
Відповідальність Емоційність
Терпимість Цілеспрямованість
Доброзичливість Почуття такту
Ініціативність Почуття гумору
Самоконтроль Оптимізм
Сумлінність Чесність
Товариськість Дисциплінованість

Які ще? ___________________________________________________________

3. Чим Ви керуєтесь під час визначення тих професійно-особистісних якостей, які

необхідно формувати в студентів на заняттях з Вашої дисципліни? (у першу чергу –
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1 , у  д ру г у  – 2 тощо): 

а) із загальних завдань виховання особистості в демократичному суспільстві;
б) рівня вихованості академічної групи;
в) вимог професії до фахівця;
г) специфіки й можливостей навчальної дисципліни.

4. Які методи виховання Ви найчастіше застосовуєте для формування професійно-

особистісних якостей у студентів на заняттях? (не більше 5 відповідей).

а) роз’яснення норм поведінки;
б) розповідь;
в) зауваження;
г) бесіда;
д) приклад;
е) аналіз професійних ситуацій;

є) вимога;
ж) створення ситуацій, що 

виховують;
з) доручення;
и) ділова гра;
і) заохочення;
й) покарання.

Які ще?_____________________________________________________

5. На  формування  яких  особистісних  якостей  впливає  дисципліна,  яку  Ви
викладаєте? (не більше 5 відповідей).________________________________________
________________________________________________________________________

6. У чому  поляг ає  це й в плив ? (у  пе ршу  че рг у  – 1 , у  д ру г у  – 2 тощо):
а) у застосуванні морального потенціалу навчального матеріалу дисципліни;
б) формах проведення занять;
в) інша відповідь__________________________________________________________

7. Дайте, будь ласка, деякі відомості про себе:

Ваш стаж роботи у ВНЗ? __________________________________________________

Яку дисципліну (дисципліни) Ви викладаєте?_________________________________

________________________________________________________________________

Ваше вчене звання, ступінь?________________________________________________

________________________________________________________________________

Дякуємо за співробітництво!
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Додаток П

Питання інтерв’ю з науково-педагогічними працівниками ВНЗ

Мета: визначити  рівень  готовності  науково-педагогічних  працівників  до  взаємодії  з

зовнішніми соціальними інституціями щодо створення  в  соціально-виховному середовищі ВНЗ

умов, сприятливих для формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів.

Респонденти: науково-педагогічні працівники ВНЗ, які здійснюють підготовку майбутніх

соціальних педагогів  (завідувачі,  представники професорсько-викладацького складу профільних

кафедр, куратори студентських груп, керівники практики студентів, заступники деканів з виховної

роботи).

Інтерв’юер: автор дослідження.

Питання інтерв’ю:

1. Що таке, на Ваш погляд, деонтологічна культура соціального педагога?

2. Чи  вважаєте  Ви  актуальною  проблему  формування  деонтологічної  культури

студентів  –  майбутніх  соціальних  педагогів  у  процесі  професійної  підготовки  в

вищому навчальному закладі?

3. Якщо так, то які фактори, на Ваш погляд, позитивно впливають на формування

деонтологічної культури студентів – майбутніх соціальних педагогів?

4. Як Ви вважаєте, чи впливає на формування деонтологічної культури студентів –

майбутніх соціальних педагогів соціально-виховне середовище ВНЗ, і, якщо так, то

в чому полягає цей вплив і яким є його характер (позитивним чи негативним)?

5. Ваше  ставлення  до  співробітництва  (взаємодії)  ВНЗ  з  різноманітними

соціальними  інститутами  (сім’ї  студентів,  ЗОШ,  ДНЗ,  ПТНЗ,  соціальні  служби,

правоохоронні органи, культурно-дозвіллєві заклади тощо) щодо створення умов для

активізації  соціального  розвитку  студентів  у  напрямі  формування  деонтологічної

культури?

6. Чи  містить  зміст  навчальної  дисципліни,  яку  Ви  викладаєте,  інформацію  про

засади  деонтології  в  соціально-педагогічній  галузі,  про  професійні  зобов’язання

соціального  педагога,  про  поняття  професійних  обов’язку  та  відповідальності

соціально-педагогічного фахівця? Якщо так, то в якому обсязі, в питаннях до яких

тем?
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7. Якщо так, то як би Ви оцінили рівень засвоєння студентами такої інформації? Які

форми  та  методи  навчально-виховної  роботи,  на  Ваш  погляд,  є  найбільш

ефективними задля забезпечення повного та системного засвоєння деонтологічних

знань?

8. Чи готові Ви до активної підтримки діяльності студентського самоврядування в

Вашому ВНЗ? (варіанти відповідей: а) так; б) ні, в мене немає на це часу; в) ні, бо не

вбачаю необхідності в студентському самоврядуванні в ВНЗ)?

9. Як  Ви  ставитеся  до  необхідності  створення  в  Вашому  ВНЗ  координаційно-

творчої  групи  з  питань  активізації  соціального  розвитку  студентів  у  напрямі

формування деонтологічної культури? Чи бажаєте брати участь у її роботі?

10.Як би Ви могли охарактеризувати Ваші  взаємини зі  студентами –  майбутніми

соціальними педагогами та колегами?

11.Як би Ви оцінили рівень власної деонтологічної культури? А як Ви вважаєте його

оцінили би Ваші студенти та колеги?

12.Якщо була б така можливість, чи змінили б Ви професію?
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Додаток Р

План соціально-виховної роботи з реалізації змістово-процесуального

компоненту системи формування деонтологічної культури майбутнього

соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ

Вересень

І. Внутрішня соціально-виховна робота в соціально-виховному середовищі ВНЗ.

1. Свято посвяти в соціальні педагоги

Мета: сформувати  традиції  ВНЗ  щодо  визначення  професії  „соціальний  педагог”  як
життєвої перспективи.

Відповідальні:  проректор  з  виховної  роботи,  декан  факультету,  заступник
декана з виховної роботи, завідувач профільної кафедри, куратори, студрада.

2. Диспут „Вибір професії: престиж чи покликання?”

Мета: сприяти  усвідомленню  цінності  майбутньої  професії  як  основної  життєвої
перспективи,  формуванню  позитивно-ціннісного  ставлення  до  вимог  професійних  зобов’язань,
розвитку  професійної  свідомості  студентської  молоді,  підвищенню  престижності  навчання  за
спеціальністю „соціальний педагог”.

Відповідальний: куратори.

ІІ. Зовнішня соціально-виховна робота в соціально-виховному середовищі ВНЗ

1. Гуртожиток: свято „Квартирник «Ми – не поруч, ми – разом!»”.

Мета:  урізноманітнити  дозвіллєву  діяльність,  сприяти  вирішенню  проблем
міжособистісного  спілкування  та  налагодженню  взаємодії  між  студентами  –  майбутніми
соціальними  педагогами  різних  курсів,  науково-педагогічними  працівниками,  поліпшенню
емоційного комфорту в соціально-педагогічній спільноті ВНЗ.

Відповідальний:  завідувач  профільної  кафедри,  куратори,  студрада,
представник дозвіллєвого закладу.

2. Семінар-круглий стіл на тему „Соціальні інституції: їх роль у формуванні

деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів”

Мета: сприяти  налагодженню  зв’язків  між  науково-педагогічними  працівниками  та
представниками соціальних інституцій зовнішнього рівня соціально-виховного середовища ВНЗ
задля організації  подальшої спільної  взаємодії  для активізації  соціального розвитку студентів  –
майбутніх соціальних педагогів з формування їхньої деонтологічної культури.

Відповідальний: завідувач кафедри.

Жовтень

І.  Внутрішня  соціально-виховна  робота  в  соціально-виховному  середовищі

середовищі ВНЗ.
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1. Диспут на тему: „Людина обов’язку. Щаслива вона чи ні? ”

Мета: формувати позитивне ставлення й мотивацію студентів до професійної соціально-
педагогічної  діяльності,  сприяти  усвідомленню  соціальної  відповідальності  щодо  суб’єктивації
професійних зобов’язань та сприйняття їх як обов’язку.

Відповідальний: куратори.

2.Святкування „Міжнародного дня соціального педагога”.

Мета: урізноманітнити  дозвіллєву  діяльність,  сприяти  усвідомленню  студентами
приналежності  до  фахової  спільноти,  вирішенню  проблем  міжособистісного  спілкування  та
налагодженню  взаємодії  між  студентами  –  майбутніми  соціальними  педагогами  різних  курсів,
науково-педагогічними працівниками.

Відповідальний:  проректор  з  виховної  роботи,  декан,  заступник  декана  з
виховної роботи, куратори.

ІІ. Зовнішня соціально-виховна робота у соціально-виховному середовищі ВНЗ.

1. Залучення соціальних інституцій зовнішнього рівня до організації  та/або

участі у проведенні урочистостей до „Міжнародного дня соціального педагога”.

Мета: урізноманітнити  соціальний  досвід  студентів  щодо  сфер  професійної  діяльності
соціального  педагога,  кола  його  професійних  зобов’язань,  сприяти  налагодженню  професійних
зв’язків.

Відповідальний: заступник декана з виховної роботи, куратори.

1. Акція (студентський флешмоб) „Хто, якщо не Ми? ”

Мета: стимулювати  пізнавальний  інтерес  студентів  до  особливостей  обраної  професії,
сприяти  усвідомленню  її  соціальної  значущості,  розвитку  професійної  свідомості,  формувати
соціальну активність.

Відповідальний: заступник декана з виховної роботи, куратори.

Листопад

І.  Внутрішня соціально-педагогічна  діяльність  у  соціально-виховному середовищі

ВНЗ.

1. Кураторська година на тему „Грані професійного обов’язку”.

Мета: актуалізувати наявні в студентів знання про професійний обов’язок, поглибити їх
уявлення  про  професійні  обов’язок  та  зобов’язання  соціального  педагога,  сприяти  розвитку
професійної  свідомості  студентської  молоді,  формувати  відповідальне  ставлення  до  виконання
професійних зобов’язань.

Відповідальний: куратори.

2.  Проведення  круглого  столу  з  аналізом  студентських  рефератів  на  тему:

„Деонтологія в соціально-педагогічній галузі”.

Мета: залучити  студентів  до  науково-дослідної  діяльності,  поглибити  їх  знання  щодо
деонтологічної  проблематики,  формувати  соціальну  активність,  дисциплінованість  та
відповідальність.
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Відповідальний: наукові керівники студентів.

ІІ. Зовнішня соціально-педагогічна діяльність у соціально-педагогічному середовищі

ВНЗ

1.  Проведення  конкурсу  на  кращий  відеоролик  на  тему  „Ми  –  соціальні

педагоги” (спільно з місцевим телевізійним каналом).

Мета: поглибити  уявлення  студентів  про  можливості  використання  інноваційних
технологій у соціально-виховній роботі, популяризувати професію „соціальний педагог” в соціумі,
сприяти усвідомленню студентами приналежності до фахової спільноти, виховувати прагнення до
професійного самовдосконалення.

Відповідальний: заступник декана з виховної роботи, куратори груп.

2.  Захід  правознавчої  спрямованості  „Вчинки  та  їхні  наслідки”.  Вивчення

нормативно-правової  бази  професійної  діяльності  соціального педагога  у  центрах

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Мета: актуалізувати наявні у студентів знання офіційних джерел деонтології в соціально-
педагогічній  галузі,  нормативно-правової  бази  професійної  соціально-педагогічної  діяльності,
поглибити  їх  уявлення  про  професійних  зобов’язань  соціального  педагога  та  межі  його
професійної відповідальності.

Відповідальний:  проректор  з  виховної  роботи,  завідувач  кафедри,  посадова
особа центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Грудень

І. Внутрішня соціально-вихована робота у соціально-виховному середовищі ВНЗ.

1. Проведення конкурсу „Кращий студент – соціальний педагог року”.

Мета: вшанувати  студентів  –  соціальних  педагогів,  які  виявили  кращі  досягнення  в
навчанні, брали активну участь у позанавчальній, волонтерській діяльності.

Відповідальний:  декан,  заступник  декана  з  виховної  роботи,  завідувач
профільної кафедри.

2. Створення фото-колажу „Професія в моєму житті”.

Мета: сприяти  усвідомленню  студентами  особливостей  обраної  професії,  її  соціальної
значущості, розвитку їх професійної свідомості.

Відповідальні: студрада.

ІІ. Зовнішня соціально-виховна діяльність у соціально-виховному середовищі ВНЗ.

1. Робота волонтерського загону в дитячому будинку, вітання дітей з Новим

роком та Різдвом Христовим (соціальна служба, громадська організація).

Мета: сприяти залученню студентства до діяльності по догляду за дітьми, що залишилися
без  піклування  батьків,  реалізації  навичок  волонтерства  як  одного  з  видів  позанавчальної
діяльності, формувати соціальну активність молоді.
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Відповідальний: представники соціальної служби та громадської організації,
куратори, студрада.

2. Акція „Професії, що нас обирають”. Випуск соціальної реклами та буклетів

(разом з громадською організацією).

Мета: сприяти усвідомленню студентами необхідності розповсюдження та популяризації
соціальної  значущості  професійної  соціально-педагогічної  діяльності,  отриманню  умінь  та
навичок практичної діяльності, стимулюванню соціальної творчості студентства.

Відповідальний: представник громадської організації, куратори.

Січень

І. Внутрішня соціально-вихована робота у соціально-виховному середовищі ВНЗ.

1. Організація свята „День корпоративної соціальної відповідальності”.

Мета: урізноманітнити  дозвіллєву  діяльність,  сприяти  вирішенню  проблем
міжособистісного  спілкування  та  налагодженню  взаємодії  між  студентами  –  майбутніми
соціальними  педагогами  різних  курсів,  науково-педагогічними  працівниками,  усвідомленню
студентами приналежності до фахової спільноти.

Відповідальний:  проректор  з  виховної  роботи,  заступник  декана  з  виховної
роботи, куратори.

2. Проведення студентської наукової конференції.

Мета: урізноманітнити наукову роботу в межах студентського наукового гуртка, поглибити
уявлення  студентів  про  місце  професії  „соціальний  педагог”  в  системі  суспільних  відносин,  її
функції,  сприяти усвідомленню студентами переліку особистісних  якостей фахівця,  необхідних
для  ефективного  виконання  ним  діяльності,  а  також  формуванню  позитивного  ставлення  до
професії, соціальної активності, дисциплінованості та відповідальності.

Відповідальний:  проректор  з  наукової  роботи,  куратори  груп,  наукові
керівники студентів.

ІІ. Зовнішня соціально-вихована діяльність у соціально-виховному середовищі

ВНЗ.

1. Проведення  акції  „Створимо  професійний  кодекс  соціального  педагога

разом!”

Мета: актуалізувати  наявні  в  студентів  знання  про  поняття  „професійний  кодекс”,
„регламентація”  та  „належна  поведінка  соціального  педагога”,  поглибити  їх  уявлення  про
нормативні  джерела  професійної  соціально-педагогічної  діяльності,  сприяти  усвідомленню
студентами необхідності належної професійної поведінки.

Відповідальний:  заступник  декана  з  виховної  роботи,  завідувач  профільної
кафедри, куратори, громадські організації.
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Лютий

І. Внутрішня соціально-вихована робота у соціально-виховному середовищі ВНЗ.

1. Бесіда „Обов’язок: між свободою та примусом”.

Мета: сприяти усвідомленню студентами різниці між належною фаховою поведінкою на
основі  суб’єктивації  професійних  зобов’язань  та  конформним  їхнім  виконанням,  формуванню
деонтологічної культури.

Відповідальний: куратори груп.

2. Форум-театр.

Мета: сприяння усвідомленню професійних проблем, формуванню навичок пошуку шляхів
їх вирішення з використанням власного досвіду.

Відповідальний: соціальний педагог, куратори.

ІІ. Зовнішня соціально-виховна діяльність у соціально-виховному середовищі ВНЗ.

1. Диспут „Життя після ВНЗ: професійна соціально-педагогічна діяльність?”

Мета: формування настанов на подальшу самореалізацію студентів у обраній професії.

Відповідальний: завідувач профільної кафедри, куратори, студрада.

2. Вечір-зустріч „Свято першого робочого місця” 

Мета:  організувати  зустріч  студентів  – майбутніх  соціальних педагогів  з випускниками,
сприяти налагодженню професійних зв’язків.

Відповідальний:  завідувач  профільної  кафедри,  куратори,  випускники,
керівники установ, де працюють випускники, батьки випускників.

Березень

І. Внутрішня соціально-виховна робота у соціально-виховному середовищі ВНЗ.

1. Вітання студентів та викладачів з жіночим днем. Проведення тематичного

вечору КВК „Жінки − соціальні педагоги: до визначення поняття”.

Мета: урізноманітнити  соціально-виховну  роботу,  привернути  увагу  до  проблеми
гармонізації професійного та особистісного становлення жінок у соціально-педагогічній професії
та  шляхів  її  досягнення,  сприяти  усвідомленню студентами  можливості  суміщення  соціальних
ролей  соціального  педагога  та  матері,  формуванню  відповідального  ставлення  до  своєї
самореалізації.

Відповідальний: проректор з виховної роботи, студрада.

2.  Навчально-рольова  гра  професійної  спрямованості  „Ти  і  я  –  соціальні

педагоги”.
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Мета: сприяти  формуванню  умінь  побудови  гармонійних  професійних  взаємовідносин,
набуттю навичок здійснення належної професійної поведінки.

Відповідальний: куратори.

ІІ. Зовнішня соціально-виховна діяльність у соціально-виховному середовищі ВНЗ 

1. Екскурсія до музею А. С. Макаренка

Мета: стимулювати  пізнавальний  інтерес  студентів  до  педагогічної  спадщини
А. С. Макаренка  щодо  тлумачення  проблеми  професійного  обов’язку  педагога  та  шляхів  його
формування.

Відповідальний: заступник декана з виховної роботи, куратори груп.

2. Навчально-рольова  гра  професійної  спрямованості  „Конфлікт  у

професійній соціально-педагогічній діяльності” (спільно з зовнішніми соціальними

установами).

Мета: актуалізувати наявні в студентів знання про типові конфлікти, сприяти формуванню
умінь  та  навичок  розпізнавати  причини  і  види  конфліктів,  знаходити  можливі  варіанти  їх
вирішення в майбутній професійній діяльності.

Відповідальний: куратори, представники зовнішніх соціальних інституцій.

Квітень

І. Внутрішня соціально-виховна діяльність у соціально-виховному середовищі ВНЗ.

1. Диспут „Чи завжди у людини є вибір?”.

Мета: сприяти розвитку професійної свідомості студентської молоді.
Відповідальний: куратори груп.

2. Профорієнтаційний захід „Професійна самореалізація”.

Мета: сформувати уявлення студентів – майбутніх соціальних педагогів про особливості
успішного  просування  в  професійній  сфері,  їхньої  готовності  до  професійної  самореалізації  в
майбутній фаховій діяльності.

Відповідальний: куратори, представники громадськості та виробництва.

ІІ. Зовнішня соціально-виховна робота у соціально-виховному середовищі ВНЗ.

1. Проведення заходу „Ти обираєш”.

Мета: сприяти  формуванню  досвіду  належної  (нормативної)  поведінки,  навичок
колективного подолання конфліктів та взаємодії.

Відповідальний: куратори груп.

2. Акція у школі „Соціальні цінності – це... ” (соціальна служба та громадська

організація).

Мета: сприяти  залученню  студентів  до  соціально-педагогічної  діяльності  в  підшефних
школах,  усвідомленню  значущості  цінностей  та  сформованих  на  їхній  основі  професійно

283



значущих  особистих  якостей  (соціальної  активності,  дисциплінованості,  чесності,  сумлінності,
відповідальності) у власній професійній діяльності.

Відповідальний: директор школи, завідувач профільної кафедри.

Травень

І. Внутрішня соціально-виховна робота у соціально-виховному середовищі ВНЗ.

1. Вікторина „Деонтологічна культура соціального педагога: від «А» до «Я»”

(за участю студентів – майбутніх соціальних педагогів інших ВНЗ).

Мета:  актуалізувати  та  поглибити  знання  студентів  з  основ  загальної  та  професійної
деонтології, основ деонтологічної культури.

Відповідальний:  заступник  декана  з  виховної  роботи,  завідувач  профільної
кафедри.

ІІ. Зовнішня соціально-виховна робота в соціально-виховному середовищі ВНЗ.

1.  Творчій  вечір  викладачів,  батьків  та  студентів  на  тему  „День  відкритих

дверей”.

Мета: ознайомити  батьків  студентів  з  їхніми  навчальними  та  творчими  здобутками,
створити  умови  для  неофіційного  спілкування  викладачів,  батьків  та  студентів  для  виявлення
особливостей сімейного виховання студентів.

Відповідальний: завідувач профільної кафедри, куратори груп.

2. Свято „За крок до професії”  (разом з представниками соціальних служб,

ЗОШ, ДНЗ, ПТНЗ, громадських організацій)

Мета: вшанувати випускників, сприяти налагодженню професійних зв’язків.

Відповідальний:  проректор  з  виховної  роботи,  декан,  заступник  декана  з

виховної роботи, куратори.
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Додаток С

РОЗПОДІЛ ГОДИН ПО МОДУЛЯХ І ВИДАХ ЗАНЯТЬ

№ Тема

Кількість годин, відведених на:

лекції
семінарські

заняття
самостійну

роботу
всього

ЗМІСТОВНИЙ  МОДУЛЬ  І  ДЕОНТОЛОГІЧНА  КУЛЬТУРА  СОЦІАЛЬНОГО

ПЕДАГОГА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

1.
Стан розробленості проблеми 

деонтологічної культури фахівця
2 2 6 10

2.
Поняття та специфіка деонтологічної 

культури соціального педагога
2 2 6 10

3.

Структурні компоненти 

деонтологічної культури соціального 

педагога

2 2 6 10

ЗМІСТОВНИЙ  МОДУЛЬ  ІІ  ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ  КУЛЬТУРИ

МАЙБУТНІХ  СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ 

4.

Формування деонтологічної культури 

майбутнього соціального педагога як 

соціально-педагогічна проблема

2 2 6 10

5.

Соціально-виховне середовище ВНЗ 

як чинник формування 

деонтологічної культури майбутніх 

соціальних педагогів

2 2 6 10

6.

Система формування деонтологічної 

культури майбутніх соціальних 

педагогів у соціально-виховному 

середовищі ВНЗ 

2 2 6 10

Всього годин 12 12 36 60
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ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

„ДЕОНТОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА”

ЗМІСТОВНИЙ  МОДУЛЬ  І.  ДЕОНТОЛОГІЧНА  КУЛЬТУРА

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Тема 1. Стан розробленості проблеми деонтологічної культури фахівця

1. Поняття „культура” в системі філософських категорій.

2. Сучасні підходи до характеристики професійної культури.

3. Деонтологічна культура фахівця: поняття, суть, види.

Тема 2. Поняття та специфіка деонтологічної культури соціального педагога

1. Сучасні  підходи  до  характеристики  деонтологічної  культури  соціального

педагога.

2. Співвідношення  понять  „деонтологічна  культура  соціального  педагога” та

„професійна культура соціального педагога”.

3. Специфіка деонтологічної культури соціального педагога.

Тема 3. Структурні компоненти деонтологічної культури соціального педагога

1. Структурні компоненти деонтологічної культури соціального педагога.

2. Критерії  та  показники  сформованості  деонтологічної  культури  соціального

педагога

3. Рівні сформованості професійної культури соціальних педагогів.

ЗМІСТОВНИЙ  МОДУЛЬ  ІІ.  ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ

КУЛЬТУРИ  МАЙБУТНІХ  СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ЇХНЬОЇ

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Тема 4. Формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога

як соціально-педагогічна проблема
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1. Поняття  „формування  деонтологічної  культури  фахівця”  та  „формування

деонтологічної культури соціальних педагогів”, їх співвідношення.

2. Вікові та соціально-психологічні особливості студентської молоді.

3. Особливості  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів.

Тема  5.  Соціально-виховне  середовище  ВНЗ  як  чинник  формування

деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів

1. Сучасні  підходи  до  визначення  понять  „соціально-виховне  середовище” та

„соціально-виховне середовище ВНЗ”.

2. Характерні риси соціально-виховного середовища ВНЗ як системи.

3. Складові соціально-виховного середовища вищого навчального закладу.

4. Характеристика  соціально-виховного  середовища  ВНЗ  як  детермінанти

формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога.

Тема  6.  Система  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів у соціально-виховному середовищі ВНЗ

1. Системний  підхід  до  проблеми  формування  деонтологічної  культури  майбутніх

соціальних педагогів у соціально-виховному середовищі ВНЗ

2. Етапи  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціальних  педагогів  у

соціально-виховному середовищі ВНЗ

3. Суб’єкти  та  об’єкти  процесу  формування  деонтологічної  культури  майбутніх

соціальних педагогів.

4. Форми  та  методи  формування  деонтологічної  культури  майбутніх  соціально-

педагогічних  фахівців  у  соціально-виховному  середовищі  вищого  навчального

закладу.

287



РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Ананьев Б. Г. Психофизиология студенческого возраста и усвоение знаний /

Б. Г. Ананьев. // Вестник высшей школы. – 1972. – №7. – С. 17–26.

2. Арнольдов А. И.  Введение  в  культурологию :  [учеб.  пособ.]  /

А. И. Арнольдов. – Москва : Наука, 1993. – 352 с.

3. Барабанщиков А. В.  Педагогическая  культура  преподавателя  высшей

военной школы : [учеб. пособ.] / А. В. Барабанщиков, С. С. Муцинов.  . –  Москва :

ВПА, 1985. – 173 с.

4. Бенин В. Л. Теоретико-методологические основы формирования и развития

педагогической  культуры:  дис.  ...  доктора  пед.  наук:  :  13.00.04  /  В. Л. Бенин.  –

Екатеринбург, 1996. – 274 с.

5. Безпалько О. В. Організація  соціально-педагогічної  роботи  з  дітьми  та

молоддю в територіальній громаді: теоретико-методичні основи. / О. В. Безпалько. –

Київ : Наук. світ, 2006. – 363 с.

6. Бех І. Д. Виховання сучасної вузівської молоді / І.Д. Бех. // Філософія освіти

ХХІ століття:  проблеми і  перспективи :  зб.  наук.  праць.  –  Київ  :  Знання,  2000. –

Вип. 3. – С. 228.

7. Бондаренко  З. П.  Організація  волонтерської  роботи  майбутніх  соціальних

педагогів в умовах вищого навчального закладу : дис… на здобуття канд. пед. наук.:

13.00.05 / З. П. Бондаренко. – Київ, 2008. – 200 с.

8. Вайнола  Р. Х.  Особистісний  розвиток  майбутнього  соціального  педагога  в

процесі  професійної  підготовки:  Монографія.  /  За  редакцією  С. О. Сисоєвої.  –

Запоріжжя : ХНРБЦ, 2008. – 460 с.

9. Васильєва  М. П.  Основи  педагогічної  деонтології:  Навчальний  посібник  /

М. П. Васильєва. – Харків : Нове слово, 2003. – 200 с.

10.Васильєва  М. П.  Теоретичні  основи  деонтологічної  підготовки  педагога  :

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук: 13.00.04 / М. П. Васильєва. –

Харків, 2004. – 38 с.

11.Вікова психологія / Під ред. В. Є. Клочко. – Київ, 2003. – 687 с.

288



12.Вступ  до  соціальної  роботи:  Навчальний  посібник  для  студентів  вищих

навчальних закладів / За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. – Київ : Академвидав,

2005. – 304 с.

13.Гевчук  Н. С.  Виховання  дітей  трудових  мігрантів  в  умовах  соціально-

освітнього середовища :  автореф.  дис…канд.  пед.  наук:  13.00.05 /  Н. С. Гевчук.  –

Київ : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2012. – 18 с.

14.Головатый Н. Ф. Социология молодежи / Головатый Н. Ф. – Київ : МАУП,

1999. – 223 с.

15.Горшенев В. М.,  Бенедик И. В.  Юридическая  деонтология:  учеб.  пособ. –

Киев, 1988. – 212 с.

16.Гриньова  В. М.  Формування  педагогічної  культури  майбутнього  вчителя

(теоретичний  та  методичний  аспекти):  автореф.  дис…  д-ра  пед.  наук:  13.00.04  /

В. М. Гриньова. – Київ, 2001. – 45 с.

17.Деонтология  в  медицине:  В  2  т.  –  Т. 1.  –  Общая  деонтология  /  Под  ред.

Б. В. Петровского. – Москва : Медицина, 1988. – 352 с.

18.Дубасенюк  О. А.  Теоретичні  і  методичні  основи  виховної  діяльності

педагога: дис. … докт. пед. наук: 13.00.04 / О. А. Дубасенюк. – К., 1996. – 444 с.

19.Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / За заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої.

– Київ, Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с.

20.Ильязова  Л. М.  Формирование  культуры  педагогической  деятельности

студента  в  рефлексивно-образовательной  среде  вуза:  автореф.  дис.  ...   канд.  пед.

наук. – Оренбург, 2005. – 20 с.

21.Исаев  И. Ф.  Теоретические  основы  формирования  профессионально-

педагогической культуры преподавателя высшей школы: дис ... доктора пед. наук :

13.00.04 / И. Ф. Исаев. – Москва, 1993. – 468 с. 

22.Завацька  Л. М.  Технології  професійної  діяльності  соціального  педагога.

Навчальний посібник для ВНЗ. – Київ : Видавничий Дім „Слово”, 2008. – 240 с.

23.Іщук С. В. Етика соціальної роботи: Курс лекцій / С. В. Іщук. – Тернопіль :

ТДПУ, 2008. – 59 с.

289



24.Калашникова  Н. Ю.  Воспитательная  среда  вуза  как  фактор  личностно-

профессионального становления студентов / автореф. дисс. … канд. пед. наук : спец.

13.00.08 / Н. Ю. Калашникова. – Москва; 2007. – 19 с.

25.Каирбекова Б. Д.  Теория  и  практика  формирования  деонтологической

готовности будущего учителя сельской школы : автореф. дисс. … канд. пед. наук :

спец. 13.00.08 / Б. Д. Каирбекова. – Республика Казахстан, Караганды, 2010. – 19 с.

26.Караханова  Г. А.  Формирование  деонтологической  культуры  учителей  в

системе непрерывного профессионального образования : автореф. дисс. … докт. пед.

наук : спец. 13.00.08 / Г. А. Караханова. – Москва, 2007. – 40 с.

27.Кармин А. С. Основы культурологии: морфология культуры / А. С. Кармин. –

Санкт-Петербург : Издательство „Лань”, 1997. – 512с.

28.Карпенко О. Г.  Професійне  становлення  соціального  працівника  :  навч.-

метод. посіб. / О. Г. Карпенко. – Київ : ДЦССМ, 2004. – 164 с.

29.Крылова Н. Б. Формирование культуры будущего специалиста : [учеб.-метод.

пособ.] / Н. Б Крылова. – Москва : Высш. шк., 1990. – 142 с.

30.Кузьменко О. А.  Соціальне  становлення  особистості  в  умовах  відкритої

соціально-педагогічної  системи  :  автореф.  дис.  …  канд.  пед.  наук  :  13.00.01  /

О. А. Кузьменко. – Київ, 1998. – 18с.

31.Кукушин В. М. Твоя профессиональная этика.  /  В. М. Кукушин. – Москва,

1994. – 224 с.

32.Культурологія / [Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. та ін.]; за

ред. Т. Б. Грищенко. – [2-ге вид.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.

33.Липский И. А.  Социальная  педагогика.  Методологический  анализ  :  учеб.

пособ. / И. А. Липский. – Москва : ТЦ Сфера, 2004. – 320с.

34.Левитан  К. М.  Основы  педагогической  деонтологии  /  К. М. Левитан.  –

Москва : Наука, 1994. – 192 с.

35.Лозовой В. О., Панов М. І., Стасевська О. А. та ін. Етика: Навч. посібник / [за

ред. В. О. Лозового]. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 224 с.

290



36.Максимовська Н. О.  Формування  культури  материнства  жіночої  молоді  у

соціально-педагогічному середовищі  вищого навчального закладу:  дис.  канд.  пед.

наук : 13.00.05 / Н. О. Максимовська. – Харків, 2008. – 233 с.

37.Мардахаев  Л. В. Социальная  педагогика:  учебник.  /  Л. В. Мардахаев.  –

Москва : Гардарики, 2005. – 269 с.

38.Медведева Г. П. Этика социальной работы : учеб. пособие для студ. высш.

учеб. заведений / Г. П. Медведева. – Москва : ВЛАДОС, 1999. – 208 с.

39.Міщик Л. І. Теоретико-методичні основи професійної підготовки соціального

педагога  у закладах вищої освіти :  дис.  докт.  пед.  наук:  13.00.05 /  Л. І. Міщик. –

Запоріжжя, 1997. – 432 с.

40.Мукомел С. А. Формування духовних цінностей старшокласників в умовах

соціально-виховуючого середовища :  автореф. дис.  … канд. пед.  наук :  13.00.05 /

ЛПУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2005. – 20 с.

41.Переймибіда Л. В. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з

розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею: автореф. дис… канд. пед.

наук:  13.00.01  /  Л. В. Переймибіда.  –  Київ  :  Київський  національний університет

імені Т.Г. Шевченка, 2008. – 18 с.

42.Петрочко  Ж. В.  Соціально-виховуюче  середовище  як  умова  ефективної

взаємодії соціалізації особистості / Ж. В. Петрочко // Соціалізація особистості : зб.

наук. пр.; за ред.. А. Й. Капської. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Том

ХХ. – С. 16–26.

43.Пономаренко О. В.  Формування  професійно-етичної  культури  соціального

педагога  :  автореф.  дис.  канд.  пед.  наук  :  13.00.05  /  О. В. Пономаренко.  –  Київ,

2001. – 29 с.

44.Рижанова  А. О.  Розвиток  соціальної  педагогіки  в  соціокультурному

контексті: дис… докт. пед. наук.: 13.00.05 / А. О. Рижанова. – Харків, 2004. – 456 с.

45.Савченко С. В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в

позанавчальній  діяльності  в  умовах  регіонального  освітнього  простору:  автореф.

дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.05 / С. В. Савченко. –

Луганськ, 2004. – 41 с.

291



46.Севастьянова  О.  А.  Соціально-педагогічні  умови  соціалізації  студентської

молоді у виховному процесі вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття

наук.  ступеня  канд.  пед.  наук  :  спец.  13.00.05  /  О. А. Севастьянова.  –  Луганськ,

2007. – 20 с.

47.Сластенин В. А. Формирование профессиональной культуры учителя : учеб.

пособ. / В. А. Сластенин. – Москва : Изд-во МПГУ, 1993. – 175 с.

48.Соловей М. І. Виховна робота у вищому навчальному закладі / М. І. Соловей,

В. С. Демчик. – Київ, 2003. – 257 с.

49.Спіріна  Т.  П.  Формування  професійної  культури  майбутніх  соціальних

педагогів  у  навчально-виховному  процесі  вищого  навчального  закладу  :  дис.

кандидата пед. наук : 13.00.04 / Т. П. Спіріна. – Житомир, 2009. – 261 с.

50.Ушаков  А. С.  Виховання  культури  вчинку  у  студентської  молоді  у

позааудиторній  роботі  вищого  навчального  закладу  :  дис.  кандидата  пед.  наук  :

13.00.07 / А. С. Ушаков. – Луганськ, 2007. – 227 с.

51.Харченко С. Я.  Дидактические  основы подготовки студентов к социально-

педагогической деятельности. – Луганск : Альма-матер, 1999. – 138 с.

52.Хлєстова  С. С.  Формування  деонтологічної  культури  студентів  вищих

навчальних закладів у процесі соціально-виховної роботи: автореф. дис…канд. пед.

наук: 13.00.07 / С. С. Хлєстова. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 18 с.

292



Питання до заліку:

1. Історія становлення та розвитку професійної деонтології за кордоном.

2. Розвиток професійної деонтології в Україні.

3. Офіційні витоки деонтології у соціально-педагогічній галузі.

4. Нормативні  документи,  що  регламентують  професійну  поведінку  соціального

педагога в Україні.

5. Поняття деонтологічної культури фахівця.

6. Поняття „професійна культура соціального педагога” та „деонтологічна культура

соціального педагога”, їх співвідношення.

7. Деонтологічна культура соціального педагога:  поняття,  структурні  компоненти,

специфічні особливості, співвідношення з деонтологічною культурою фахівця.

8. Професійно-групові  цінності  соціально-педагогічного  фаху:  поняття,  місце  в

структурі деонтологічної культури соціального педагога.

9. Поняття суб’єктивації професійно-групових цінностей.

10.Професійний обов’язок соціального педагога.

11.Поняття та перелік професійних зобов’язань соціального педагога.

12.Професійна відповідальність соціального педагога: поняття, складові.

13.Деонтологічні норми у професійній діяльності соціального педагога.

14.Формування деонтологічної культури соціального педагога: поняття, етапи.

15.Соціально-виховне середовище вищого навчального закладу: поняття, структура,

характер співвідношення з поняттям „соціально-виховне середовище”.

16.Соціально-виховне  середовище  ВНЗ  як  чинник  формування  деонтологічної

культури студентів – майбутніх соціальних педагогів.

17.Організаційні форми формування деонтологічної культури майбутніх соціальних

педагогів у соціально-виховному середовищі вищого навчального закладу.

18.Методи формування деонтологічної культури студентів – майбутніх соціальних

педагогів у соціально-виховному середовищі вищого навчального закладу.
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Додаток Т

Сценарій „Свято першого робочого місця”

Форма проведення: тематичний вечір (вечір-зустріч).

Категорія учасників:  випускник (-ки) спеціальності „Соціальна педагогіка”,

вперше працевлаштовані  за  фахом;  студенти  1-5  курсів  спеціальності  „Соціальна

педагогіка”;  декан  факультету,  завідувач  та  науково-педагогічні  працівники

профільної кафедри; запрошені почесні гості (керівники соціальних установ, у яких

працює (працюють) випускник (-ки), батьки випускника (-ків)).

Мета: вшанувати випускників, які вперше працевлаштовані за фахом; сприяти

формуванню у студентів – майбутніх соціальних педагогів мотивації до професійної

самореалізації.

Обладнання: простора  аудиторія  зі  столом  (столами)  та  стільцями,

аудіоапаратура,  мультимедійні  засоби,  відео  презентація  „А  починалося  все  …”,

стінна газета з фотокартками випускника (випускників), пам’ятні дипломи, блокноти

та чашки з емблемою спеціальності „Соціальна педагогіка”, солодощі, різнобарвні

повітряні кульки.

План проведення:

1. Збір у прикрашеній аудиторії за столом запрошених гостей та глядачів.

2. Проголошення  промови  завідувача  кафедри  соціальної  педагогіки,  якою

розпочинається свято.

3. Демонстрація  відео  презентації  „А  починалося  все  …”,  підготовленої

спільно  студентами  1-3  курсів  на  основі  відео-  та  фотоматеріалів  з  „Посвяти  в

студенти”, „Посвяти в соціальні педагоги”, виховних заходів, звітних конференцій

практики,  захисту курсових та дипломних проектів тощо, наданих кураторами та

отриманих із кафедральних відео та фото архівів, яка присвячена етапам особистого

та професійного становлення майбутнього випускника (-ків) у процесі професійної

підготовки у вищому навчальному закладі.

4. Слово куратора групи, у якій навчався випускник (-ки).

294



5. Слово  керівника  (-ків)  соціальних  установ,  де  працевлаштований  (-ні)

випускник (-ки) спеціальності „Соціальна педагогіка”.

6. Розповідь випускника (-ків) спеціальності „Соціальна педагогіка”, вперше

працевлаштованих  за  фахом  (про  особливості  фахової  діяльності  у  соціальній

установі,  труднощі,  які  виникли  на  початковому  етапі  професійної  адаптації,

побажання  щодо  можливих  змін  та  доповнень  у  процесі  фахової  підготовки

соціальних педагогів, які б могли сприяти подоланню визначених перешкод тощо).

7. Запитання  присутніх  студентів  до  випускника  (-ків)  спеціальності

„Соціальна педагогіка”, вперше працевлаштованих за фахом.

8. Вручення  кожному  випускникові  пам’ятного  диплому  та  подарунків

(блокнот та чашка з емблемою спеціальності „Соціальна педагогіка”).

9. Свято  закінчує  святковий  міні-концерт.  Виступ  самодіяльних  колективів

вищого навчального закладу.
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Додаток У

Сценарій концерту до Міжнародного дня соціального педагога

Форма проведення: концерт до Міжнародного дня соціального педагога.

Категорія  учасників:  студенти  1-5  курсів  спеціальності  „Соціальна

педагогіка”,  завідувач  та  науково-педагогічні  працівники  профільної  кафедри,

представники  адміністрації  вищого  навчального  закладу,  запрошені  гості

(представники зовнішніх соціальних інституцій, з якими вищий навчальний заклад

співпрацює в процесі професійної підготовки соціальних педагогів).

Мета: сприяти  усвідомленню  студентами  –  майбутніми  соціальними

педагогами  приналежності  до  фахової  спільноти,  формуванню  позитивного

емоційно-ціннісного ставлення студентів до відповідального виконання професійних

зобов’язань, сприйняття їх як обов’язку; налагодити професійні зв’язки студентів із

представниками зовнішніх соціальних інституцій.

Обладнання: актова зала, плакат „Вітаємо з Міжнародним днем соціального

педагога!”,  аудіоапаратура,  мікрофони,  мультимедійні  засоби,  відеоматеріали,

різнобарвні повітряні кульки, папки-планшети для ведучих (2 шт.).

Хід проведення (фрагмент):

Лунають фанфари. На сцену виходять ведучі.

Ведучий 1. Доброго дня, шановні друзі! Радість, вдячність та гарні побажання – ось

ключові слова сьогоднішньої зустрічі. Бо ми зібралися у цій залі з нагоди нашого

професійного  свята  –  Міжнародного  дня  соціального  педагога,  свята,  що  є

свідченням  визнання  та  високої  суспільної  оцінки  ролі  фахівців,  які  щодня

забезпечують реалізацію державної політики в соціальній сфері.

Ведучий  2. З  великим  задоволенням  розпочати  свято  ми  запрошуємо  декана

факультету  (назва  факультету,  на  якому  здійснюється  підготовка  соціальних

педагогів) _________ (прізвище, ім’я та по-батькові завідувача).

Виступ декану факультету.

Ведучий 1. Шановні друзі, з щирими словами вітання до Вас звертається завідувач

кафедри соціальної педагогіки _________ (прізвище, ім’я та по-батькові завідувача).

Виступ завідувача кафедри соціальної педагогіки.
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Ведучий 2. Як  фахівцю,  соціальному педагогові  доводиться  стикатися  з  різними

сферами життя людини та суспільства: фізичним і психічним здоров’ям, особистими

і груповими конфліктами, соціальною і  професійною адаптацією різних категорій

населення,  профілактикою  асоціальної  поведінки,  плануванням  сім’ї  і  багатьма

іншими. Про специфіку та особливості  фахової діяльності  соціальних педагогів у

віршах, які нам презентують студенти першого курсу.

На сцену виходять студенти першого курсу.

Студент 1

Праця з людьми, що зайшли у безвихідь,

З дітьми, яких залишили батьки,

І з тим, потреби яких невеликі,

Прагнете заходи Ви провести.

Студент 2

З прийомних сімей усміхнені діти

У поглядах світлих подяки Вам шлють.

Щоб не ламалися по вітру ці квіти,

У цьому робота, терпкий Ваш путь.

Студент 3 

Субсидії, пільги, допомога в роботі,

Червоний хрест – ви завжди в турботі.

Студент 4

Ви для людей – янголи долі й надії.

Хай же збуваються всі Ваші мрії.

Ведучий  1. Дякуємо  Вам!  (студенти  уходять  зі  сцени).  Отже,  фахова  соціально-

педагогічна  робота  –  це  мистецтво  налагоджувати  зв’язки  між  людьми.  А

Міжнародний день соціального педагога – професійне свято, яке по праву належить

тим, хто виявляє милосердя, створює добро не тільки із професійного обов’язку, а й

за велінням совісті та покликом душі.
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Ведучий 2. Адже для багатьох з них слова Івана Франка – «Життя людини до тих пір

має цінність, поки людина може допомагати іншим» – стали сенсом життя! Саме про

це у віршах, з якими до Вас звертаються студенти другого курсу.

На сцену виходять студенти другого курсу.

Студент 1

Ви знаходите підхід до людей,

Захищаєте старих та дітей.

Студент 2

Стільки прагнуть допомоги від Вас,

Тож підтримку надаєте всяк час.

Студент 3

З добрим серцем зустрічаєте всіх,

Так не кожен працювати би зміг.

Студент 4

Поважають і цінують Вас завжди.

Тож упевнено ідіть до мети.

Студент 5

І нехай Господь Вас оберігає,

У житті й роботі допомагає.

Ведучий 1. Дякуємо за  добрі  слова!  (студенти уходять  зі  сцени).  Шановні  друзі,

професійне  свято  –  це  завжди  радість.  Ми  бажаємо,  щоб  всі  ви  відчули  її  та

обов’язково  посміхнулися.  Можливо,  ця  радість  залишиться з  Вами не  тільки на

цілий день,  а  затримається  на  весь  рік!  А з  найщирішими побажаннями  до  Вас

звертаються студенти третього курсу!

На сцену виходять студенти третього курсу.

Студент 1

Ваша професія відповідальна,

Тож репутація щоб була ідеальна,
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Студент 2

Щоб Ваші мрії всі збувалися,

А всі проблеми забувалися.

Студент 3 

Щоб друзі вірні Вас оточували,

А працю, щоб достойно оплачували!

Студент 4

Нехай міцним здоров’я буде,

І завжди стане на все сили,

Студент 5

І радість хай Вас не забуде,

І долі Ви щоб були милі.

Студент 6

Хай добром вернеться Ваша теплота

Добробуту, злагоди на довгі літа!

Ведучий 2. Зі святом щиро ми Вас вітаємо, невичерпної енергії бажаємо! І хай у цю

урочисту мить пролунає Гімн соціального педагога! Виконаймо його разом!

Виконання Гімну соціального педагога (слова, музика М. М. Шуть)

Використані джерела: при розробці сценарію використані матеріали сайтів:
www  .  pozdravok  .  ru;
www  .  work  /  ua.
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