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Актуальність дослідження. Сучасні  перетворення  у  суспільстві,  

нові  орієнтири  розвитку економіки, політики, соціальної та культурної 

галузі – усе це кардинально змінило  вимоги  до  освіти,  суттєво  підвищило  

її  роль  у  модернізації суспільства.  Зазначені  перетворення  зумовили  

необхідність  побудови освітньої політики в контексті неперервності.  

Особливої  актуальності  набуває  це  завдання  у  зв’язку  із 

загальносвітовими  тенденціями:  посиленням  суб’єктної  ролі  особистості, 

підвищенням  вимог  до  її  інтелекту,  зростанням  джерел  інформацій, 

кваліфікаційних  рівнів,  прискоренням  науково-технічного  прогресу, 

стрімким  поширенням  інформаційних  технологій  у  всіх  сферах  людської 

життєдіяльності,  глобалізацією  освітніх  процесів,  що  зумовлює 

стандартизацію освітніх понять. Значущим пріоритетом у цьому контексті є 

подальше впровадження вимог Болонської угоди, що дає змогу поєднувати 

традиційні  та  інноваційні  технології  в  організації  навчального  процесу  в 

закладах середньої та вищої освіти.  

Стратегічним  завданням  освітньої  політики  нашої  держави,  що 

сформульоване  у  нормативних  документах,  є  забезпечення  конкуренто-

спроможності  української  освіти  на  ринку  світових  освітніх  послуг, 

розширення  участі  навчальних  закладів,  педагогів,  учнів,  студентів  і 

науковців  у  проектах  міжнародних  освітніх  організацій  і  співтовариств. 

Реалізація  цих  завдань  неможлива  без  усвідомлення  сутності  глобальних 

процесів  у  всіх  сферах  життя  в  цілому  і  в  освітній  зокрема.   



Актуальність проблеми неформальної освіти засвідчують нормативні 

документи міжнародних організацій: ЮНЕСКО, Європейського Союзу,  

ООН,  ЄС,  Міжнародної  організації  праці,  Ради Європи.  Меморандум 

Європейської  Комісії охоплює  важливі  рекомендації  щодо розвитку  

неформальної  освіти,  яка  є  важливою  складовою  концепції неперервного  

навчання,  дає  молоді  й  дорослим  змогу  набувати  знання,  уміння й 

навички, виробляти погляди й адаптуватися до постійних змін у соціальному 

середовищі. 

Зважаючи  на  розвиток  потреби  молоді  у  навчанні  впродовж  усього 

життя, актуальними й визнаними стають знання, уміння й навички, здобуті у 

системі  неформальної  освіти,  що  виводить  навчання  за  чіткі  межі 

інституційного простору, розширює можливості здобуття освіти у будь-який 

час (незалежно від віку). Така освіта передбачає як більш різноманітні 

форми,  так і нефіксовані тимчасові межі її здобуття. Неформальна  освіта  є  

важливим  елементом  у  процесі  створення демократичного  суспільства,  

вихованні  громадянина.  Її  значення  для демократизації  пояснюють  також  

тим,  що  її  гнучкість,  особливості організації  дають  змогу  вирішувати  

навчальним  закладам  різноманітні  освітні  завдання,  проблеми  

професійної  підготовки  й  виховання  молодих людей. 

Проблему розвитку неперервної освіти та її елементів досліджували Ю. 

Бабанський,  В.  Осипова,  В.  Виноградова,  Н.  Бідюк, С. Романова, В. 

Блажек, Т. Хюсен, Ф. Кумбс, Ф. Шльосек та ін. Проблема неформальної 

освіти як складової неперервного навчання висвітлена у наукових працях Р. 

Дейва, П. Девіса, М. Ераута, К. Куллена, Д. Філда, П. Фордхема, 

П. Ходкінсона та ін. Однак аналіз соціально-педагогічної складової форм та 

методів неформальної освіти практично не здійснювався. Саме тому темою 

нашого дослідження було обрано: «Соціально-педагогічні форми та методи 

неформальної освіти студентської молоді». 

Об’єкт дослідження – неформальна освіта студентської молоді. 



Предмет дослідження – соціально-педагогічна специфіка форм та 

методів неформальної освіти студентської молоді. 

Мета дослідження – дослідити соціально-педагогічну специфіку форм 

та методів неформальної освіти студентської молоді. 

Завдання дослідження: 

1. Виявити сутнісні характеристики та перспективи розвитку 

неформальної освіти. 

2. Охарактеризувати студентську молодь як об’єкт і суб’єкт неформальної 

освіти. 

3. Дослідити наявність проведення заходів неформальної освіти для 

студентів ВНЗ м. Житомира. 

4. Розробити програму паралельної неформальної освіти майбутніх 

соціальних педагогів.  

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань 

дослідження ми використали аналіз науково-педагогічних джерел, 

узагальнення, порівняння, систематизацію, анкетування, тестування, 

статистичні методи кількісної та якісної обробки отриманих результатів. 

 Експериментальна база дослідження: дослідно-експериментальна 

робота здійснювалася на базі ННІ філології та журналістики та 

ННІ педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Теоретичне значення дослідження: узагальнено і систематизовано 

наукові дослідження про сутність та соціально-педагогічну специфіку 

неформальної освіти студентської молоді. 

Практичне значення дослідження: розроблено й обґрунтовано 

програму паралельної неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів. 

Апробація роботи. Результати дослідження опубліковані у збірнику 

наукових праць: Соціально-педагогічний зміст неформальної освіти 

студентської молоді // Актуальні проблеми соціальної сфери: [збірник 

наукових робіт викладачів і студентів] / за заг. ред. Н. П. Павлик. – Житомир 



: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 

2014. – С. 98 – 100.  

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку 

використаних джерел (102 найменування). Робота викладена на  сторінках 

110 друкованого тексту та 9 сторінках додатків. 



Загальні висновки 

 

1. Виявивши сутнісні характеристики та перспективи розвитку 

неформальної освіти, ми прийшли до таких висновків. До основних 

тенденцій  сучасної освіти можна віднести те, що знання перетворились на 

основне джерело доходів та влади в інформаційному суспільстві, набуття 

нових знань, інформації, умінь, навичок, затвердження орієнтації на їх 

оновлення і розвиток стають фундаментальними характеристиками 

працівників у постіндустріальній економіці. 

Неформальну  освіту  розуміють,  по-перше,  як  будь-яку  навчальну 

діяльність у робочий чи позаробочий час у колі фахівців, друзів, родини, що 

не  є  структурованою,  організованою  чи  спланованою;  по-друге,  як 

навчальний  процес,  що  відповідає  структурі  цієї  діяльності,  набуває 

організованої форми, не належить до державних програм обов’язкової освіти 

та  визначається  цілеспрямованістю. Безпосередньо форм та методів 

неформальної освіти дітей та дорослих є необмежена кількість, та й сам 

процес неформальної освіти є динамічним та передбачає постійне оновлення 

та вдосконалення форм та методів які практикуються в заходах неформальної 

освіти. Навчальна діяльність у системі неформальної освіти характеризується 

високим рівнем мотивації слухачів, усвідомленою потребою в засвоєнні 

знань та вмінь, тобто можливістю отримання «самоспрямованих знань та 

вмінь». Особливу роль у неформальній освіті грають практикоорієнтовні 

активні методи навчання.  

2. Охарактеризувавши студентську молодь як об’єкт і суб’єкт 

неформальної освіти, ми прийшли до таких висновків. Студентська молодь є 

специфічною соціально-демографічною групою населення, у якої по-

особливому протікає процес соціалізації, який є одним із найбільш важливих 

етапів становлення особистості та прийняття нею  соціальних норм, правил 

та установок суспільства. Від виду та специфіки процесу соціалізації молоді 

залежить формування повноцінної особистості та члена суспільства. 



Ключовою діяльністю (окрім частково трудової) для студентської молоді є 

навчальна діяльність, яка реалізується шляхом поєднання формальної та 

неформальної освіти. 

Першочерговим фактором максимально ефективного розвитку 

професійних та особистісних якостей студента як майбутнього фахівця є 

взаємодоповнююче поєднання формальної та неформальної освіти. 

Неформальна освіта передбачає і забезпечує активну діяльність студента, 

його високу мотивацію і, отже, ефективність процесу навчання. Однак, 

формальна освіта є обов’язковою базовою освітньою потребою будь-якого 

фахівця, а їх взаємодоповнююче поєднання створює потужний соціально-

педагогічний процес повноцінного особистісного та професійного 

становлення студентської молоді. 

Неформальна освіта, по суті своїй є соціально-педагогічним процесом, 

оскільки передбачає не просто навчання певним знанням, а процес освоєння 

соціально-необхідних конкретній цільовій аудиторії в конкретних умовах 

компетенцій і фактично є елементом процесу соціалізації особистості 

студента. 

3. Дослідивши наявність проведення заходів неформальної освіти для 

студентів ВНЗ м. Житомира, ми прийшли до наступних висновків. 

Дослідження рівня наявності проведення заходів неформальної освіти для 

студентів ВНЗ проводилось на базі ННІ філології та журналістики та ННІ 

педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Загальна кількість респондентів, обраних методом стихійної вибірки, складає 

100 осіб (по 50 студентів з кожного інституту). Для досягнення цілей 

дослідження нами було розроблено і застосовано опитувальник для 

визначення наявності проведення певних заходів неформальної освіти, 

застосовано методику «Мотивація до професійної діяльності» К. Замфір в 

модифікації А. Реана та методику «Діагностика реалізації потреби в 

саморозвитку». Не зважаючи на середній вік досліджуваних студентів 

(майже 19 років), який був наближений для студента, що навчається на 



третьому курсі, а тому можна припустити, що достатньо вивчив комплекс 

освітніх послуг, які пропонуються в рамках вузу, та принаймні володіє 

мінімальною інформацією про неформальні освітні програми поза межами 

власного ВНЗ, система заходів неформальної освіти у респондентів чітко 

пов'язана з вузом та близькими до нього структурами. Це говорить про 

низький рівень соціальної мобільності студентів (та її складової освітньої 

мобільності), що є негативним показником в умовах сучасного 

інформаційного суспільства, яке вимагає безперервної освіти. 

До основних джерел освітньої інформації та організаторів програм 

неформальної освіти респонденти віднесли громадські організації, 

бібліотеку, всеукраїнські та міжнародні освітні програми, ЦСССМ 

університету, «Школу  вожатської майстерності від А до Я». До основних 

форм неформальної освіти, які найбільш цікаві для респондентів, студенти 

віднесли тренінги, гурткову роботу, квести, онлайн-навчання, майстер-класи 

досвідчених фахівців, баркемпи, форуми, ділові ігри.  До всіх перерахованих 

вище форм та заходів неформальної освіти досліджувані студенти хоча б 

одноразово долучались. Це свідчить про наявність у респондентів мотивації 

до саморозвитку та розширення сфери особистих та професійних інтересів. 

Більшість респондентів в різних формулюваннях зазначають, що 

нетрадиційні, незвичні форми подачі освітнього матеріалу дозволяють їм 

краще оволодіти практичними уміннями та навичками як у професійній 

сфері, так і в сфері розвитку інших інтеграційних навичок. В той же час, 

жоден з респондентів не зміг запропонувати жодної інноваційної форми 

неформальної освіти, яку можна було б втілювати на практиці. 

Респонденти, в переважній більшості, хотіли б підвищувати свій 

професійний рівень та володіння іноземною мовою. Саме високий рівень 

внутрішньої мотивації до професійної діяльності, притаманний для незначної 

частки респондентів, є одним із ключових чинників їх участі у заходах 

неформальної освіти, які б сприяли їх професійному становленню та 

зростанню. А домінування зовнішньої негативної та позитивної мотивації 



пояснює малу соціальну та освітню мобільність досліджуваної групи 

студентів.  

Через низьку внутрішню мотивацію зокрема, а також цілий ряд інших 

причин, у переважної більшості студентів відсутня чітко сформована система 

саморозвитку, яка б дозволила активно та регулярно долучатись та 

ініціювати проведення заходів неформальної освіти. А більше ніж чверть 

досліджуваних студентів взагалі не займаються саморозвитком, що пояснює 

відсутність їхніх відповідей у деяких запитаннях авторського опитувальника. 

Однак, в той же час, це можна пояснити також неактуальністю та нецікавістю 

(відсутністю нетрадиційних форм неформальної освіти) для студентів форм 

неформальної освіти, що їм пропонуються.  

4. Розробивши програму паралельної неформальної освіти майбутніх 

соціальних педагогів, ми можемо узагальнити наступне. Орієнтуючись на 

виділені респондентами ключові проблеми в даній сфері нами було 

розроблено  програму паралельної неформальної освіти майбутніх 

соціальних педагогів. Розроблена нами програма має за мету системний 

розвиток особистісних, професійних та громадянських компетенцій 

майбутніх соціальних педагогів засобами неформальної освіти в період 

навчання у ВНЗ, орієнтуючись на відповідний рівень професійної 

формальної освіти. Взявши за основу навчальний план професійної освіти 

студентів – майбутніх соціальних педагогів (на основі плану підготовки 

соціальних педагогів Житомирського державного університету імені Івана 

Франка), нами було розроблено змістову складову паралельної неформальної 

освіти. До основних форм реалізації паралельної неформальної освіти 

майбутніх соціальних педагогів, доцільних для застосування в рамках 

виконання розробленої нами програми, слід віднести: тренінгові заняття, 

волонтерські програми, майстер-класи, курси, круглі столи, конференції, 

конкурси, «школи», формальні й неформальні зустрічі, державно-громадські 

партнерські ініціативи, робота органів студентського самоврядування, 

культурно-масові заходи, екскурсії, спортивні змагання, стажування і т.п. 



Програма передбачає динамічний, поступово зростаючий освітній вплив на 

студентів відповідно до рівнів оволодіння професійно необхідною 

інформацією, а саме: ознайомлення і базове сприйняття основних стандартів 

та специфіки соціально-педагогічної професії, репродукція соціально-

педагогічних професійних знань, професійна ідентифікація. До основних 

кількісних та якісних показників ефективності реалізації, розробленої нами, 

програми паралельної неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів, 

ми віднесли: кількість студентів, які безпосередньо взяли участь у заходах 

програми; кількість, результативність та наявність продовження у ініціатив 

реалізованих в рамках реалізації програми; кількість, тривалість існування та 

продуктивність діяльності волонтерських команд з числа студентів; кількість 

студентів-учасників та переможців у різноманітних наукових та соціальних 

конкурсах; кількість, тривалість роботи та місце працевлаштування студентів 

за фахом; одиничний чи регулярний характер реалізованих в рамках 

програми заходів і т.д. Можна узагальнити, що в рамках розробленої нами 

програми формальна й неформальна освіта майбутніх соціальних педагогів 

взаємодоповнюють одне одного, компенсуючи певні недоліки цих видів 

освіти й сприяючи формуванню повноцінної особистості та професіонала. 
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