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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 

викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 

Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 

 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 

 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 

 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 

 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 

 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 

 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 

  Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 
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середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 

 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність! «Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 

Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема у: 
Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт з 
соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі); Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня); стипендіальній програмі «Завтра.UA». 

Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «No Hate Speech Movement». 

Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 

Будьте здоровими та щасливими! 
 

З повагою, Надія Павлик. 
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ  
СОЦІАЛЬНИМ ПЕДАГОГОМ В УМОВАХ ЗНЗ 

 

Своєрідним регулятором цивілізованих відносин у суспільстві та міжнародного 
спілкування є правова культура держави й кожної особистості. Правова культура 
базується на ідеї гармонійності, цілісності сучасного світу, єдності природного, 
соціального й духовного середовища проживання людини, історико-культурних 
традиціях [2]. Стає очевидною об’єктивна потреба цілеспрямованої діяльності всіх 
соціальних інститутів держави в галузі правового виховання й правової культури всіх 
без виключення громадян. 

Це значно актуалізує психолого-педагогічні дослідження проблем виховання 
правової культури учнівської молоді, і, особливо, старшокласників. Саме в цей віковий 
період визначаються ціннісні орієнтації особистості, вибір смислу життя, формуються 
ідеали й прагнення до самовизначеності, самодетермінації, йде активний процес 
становлення соціальної зрілості. Проте старшокласникам притаманні також і такі вікові 
особливості, як індивідуалізм, вузький практицизм, відкритість негативним впливам [1]. 
Тому виховання правосвідомості, правової відповідальності, соціально значущої 
поведінки в цьому віці набуває особливого значення. 

Проблематика, яка пов’язана з вихованням правової культури, здавна 
привертала до себе увагу філософів, юристів, педагогів, психологів. Питання 
правового виховання, правової культури досліджувались і досліджуються Давидовим 
Г. П., Оржеховською В. М., Подберезським М. К. , Ткачовою Н. О. , Фіцулою М. М. та 
іншими.  

Орієнтуючись на теоретичний аналіз наукових джерел, нами було проведено 
дослідження форм та методів формування правової культури старшокласників 
соціальними педагогами ЗНЗ з учнями 10–11 класів та соціальними педагогами 
ЗНЗ (ліцею) № 15 м. Бердичева. Загальна кількість респондентів складає 100 учнів та 
2 соціальних педагогів цієї школи. 

У ході дослідження виявилось, що у старшокласників значно завищена 
самооцінка їхнього рівня правової культури у порівнянні з реальним її рівнем. До 
основних джерел правової інформації більшість школярів віднесли свій навчальний 
заклад та оточуючих людей, підтверджуючи тезу про важливість соціального інституту 
школи на процес соціалізації особистості. Переважна більшість респондентів брали 
участь у заходах з розвитку правової культури школярів, які іноді проводять у їх ЗНЗ. 
Кожен восьмий старшокласник не відвідував подібних заходів, що можна пояснити 
низькою мотивацією старшокласників до навчальних і дотичних до них заходів, а 
нерегулярність визначається тим фактом, що розвиток правової культури – не 
ключовий напрям діяльності соціального педагога ЗНЗ і відповідні заходи проводяться 
в рамках визначених навчальними планами і програмами. 

Рівень правосвідомості досліджуваних старшокласників показав результати, які 
не тільки характеризують недостатній рівень правосвідомості старшокласників, а й 
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загрожують їх успішній та повноцінній подальшій соціалізації. Не всі старшокласники 
вивчають всю інформацію необхідну для наступного етапу їх соціалізації – набуття 
професії, що, в свою чергу, свідчить не тільки про недостатній рівень правової 
поінформованості, а й про недостатній рівень правосвідомості, яка мала б бути 
ключовою мотивацією оволодіння інформацією, яка безпосередньо впливає на 
подальшу соціалізацію особистості старшокласника, на дотримання та обмеження 
його прав. 

До найбільш важливих прав людини респонденти віднесли право на життя, право 
на особисту недоторканість, право на волю (свободу дій і пересувань), право на 
одержання безкоштовного освіти, право на свободу слова. Але 22% респондентів 
взагалі не змогли назвати жодне, найбільш важливе на їхню думку, право, що 
дозволяє говорити про низький рівень оволодіння значною частиною старшокласників 
навіть базової правової інформації, а також дозволяє виділити ключові аспекти, на які 
має бути спрямована соціально-педагогічна робота з розвитку правової культури 
старшокласників в даному загальноосвітньому навчальному закладі. 

Соціальні педагоги ж до основних елементів правової культури віднесли правові 
знання, рівень громадянської свідомості (відповідальності) та вміння свої права 
захистити в межах законодавства. Найбільш важко або взагалі не засвоюються 
школярами, з їх точки зору, такі елементи правової культури як практичні навички по 
захисту своїх прав та відсутність у них почуття обов’язку на противагу безмежним (на 
думку школярів) правам. До найбільш ефективних форм роботи соціального педагога 
по формуванню правової культури старшокласників фахівцями було віднесено 
тренінгові заняття, зустрічі з юристами та міліцією, громадськими організаціями, 
ознайомлення з практичною роботою органів державної влади та місцевого 
самоврядування, заходи які допомагають у подальшому житті (вміння писати скарги, 
заяви, оволодіння переліком та відвідування всіх установ, які в подальшому можуть 
допомогти школярам в правовому полі вирішення їхніх проблем). 

Соціальні педагоги вважають, що правову культуру старшокласників можна 
розвивати поза школою, однак, в той же час, відзначають, що цим фактично ніхто, 
окрім навчального закладу не займається. Окрім, безпосередніх виховних заходів, 
присвячених правам людини, вони проводять тренінгові заняття з цієї тематики, 
беруть участь у загальноміських конкурсах. Ще однією формою ефективної роботи з 
розвитку правової культури старшокласників, соціальні педагоги назвали діяльність 
органів шкільного самоврядування, яка ними безпосередньо координується. Окрім 
того, соціальні педагоги відзначили організацію та проведення спільних заходів з 
правоохоронними органами, в першу чергу з дорожньою автоінспекцією. Єдиною 
формою співпраці з органами місцевої влади в сфері розвитку правової культури 
старшокласників було названо одноразову екскурсію до Бердичівської міської ради з 
метою ознайомлення з системою її роботи. 

До основних шляхів підвищення рівня правової культури старшокласників, 
соціальним педагогами було віднесено збільшення кількості нетрадиційних форм 
просвітницької роботи в цій сфері (екскурсії, ознайомлення з досвідом, стажування 
для школярів), в першу чергу у співпраці з органами місцевої влади, зокрема 
правоохоронцями. А до найбільш ефективних, на їх думку, форм такої взаємодії 
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віднесли: створення відповідних клубів чи гурткових об’єднань, організацію конкурсів 
цікавих для різних вікових груп школярів, заохочення подібної діяльності з боку 
керівництва міста і т.п. 

Орієнтуючись на виділені старшокласниками та соціальними педагогами ключові 
проблеми, в даній сфері нами було розроблено програму підготовки соціальних 
педагогів ЗНЗ до формування правової культури старшокласників. Розроблена нами 
програма передбачає вплив на рівні громади, оскільки соціальні педагоги в процесі 
професійної підготовки та здійснення практичної діяльності володіють та 
використовують знання зі сфери соціально-правового захисту особистості, яка більш 
ефективно вплине на загальну ситуацію рівня правової культури та дозволить 
координувати та посилити рівень організації роботи соціальних педагогів міста 
(району, мікрорайону і т.п.) з розвитку правової культури старшокласників. Заходи 
програми реалізуються відповідно до її основних напрямків: в області правової 
просвіти самих соціальних педагогів ЗНЗ, в галузі освіти й виховання школярів, в 
сферах культури та засобів масової інформації, організаційного й методичного 
характеру, в області використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 
що дозволить чинити комплексний вплив усіх ключових соціальних інститутів на 
розвиток правової культури старшокласників. 
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