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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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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ  
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

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. 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). 

Проблему розвитку неперервної освіти та її елементів досліджували 
Ю. Бабанський, Н. Бідюк, В. Блажек, В. Виноградова, Ф. Кумбс, В. Осипова, 
С. Романова, Т. Хюсен, Ф. Шльосек та ін. Проблема неформальної освіти як 
складової неперервного навчання висвітлена у наукових працях П. Девіса, Р. 
Дейва, М. Ераута, К. Куллена, Д. Філда, П. Фордхема, П. Ходкінсона та ін. 

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 [4, с. 31]; по-друге, як навчальний 
процес, що відповідає структурі цієї діяльності, набуває організованої форми, не 
належить до державних програм обов’язкової освіти та визначається 
цілеспрямованістю [2]. Неформальна освіта є не тільки вимогою до особистості в 
умовах сучасного інформаційного суспільства, а й виступає своєрідним агентом 
соціалізації підростаючого покоління, а також доповнюючи формальну освіту є тими 
формами та методами, через які реалізується безпосереднє набуття соціального 
досвіду, професійне та особистісне зростання, а також є фактичним інструментом 
соціально-педагогічного впливу не тільки на дітей і молодь, а й на дорослих осіб, які 
також повинні перебувати в процесі безперервної освіти, основу якого складають 
форми та методи 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 [1, с. 51]. Неформальна освіта, по 
суті своїй є соціально-педагогічним процесом, оскільки передбачає не просто 
навчання певним знанням, а процес освоєння соціально-необхідних конкретній 
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цільовій аудиторії в конкретних умовах компетенцій і є елементом процесу 
соціалізації особистості студента [3]. 

Нами було проведене дослідження рівня наявності проведення заходів 
неформальної освіти для студентів ВНЗ проводилось на базі Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. Для досягнення цілей дослідження 
нами було розроблено і застосовано опитувальник для визначення наявності 
проведення певних заходів неформальної освіти, методику «Мотивація до 
професійної діяльності» К. Замфір в модифікації А. Реана та методику «Діагностика 
реалізації потреби в саморозвитку». Аналіз отриманих відповідей дозволяє прийти 
до висновків, що 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. 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. Респонденти, в переважній 
більшості, хотіли б підвищувати свій професійний рівень та володіння іноземною 
мовою. Робити вони це планують, в першу чергу, за допомогою зустрічей та 
практичного вивчення досвіду професіоналів з їхньої сфери, участі у різних 
тренінгах та семінарах та освітніх курсах. 

Орієнтуючись на виділені респондентами ключові проблеми в даній сфері 
нами було розроблено програму паралельної неформальної освіти майбутніх 
соціальних педагогів. Розроблена нами програма паралельної неформальної освіти 
майбутніх соціальних педагогів 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 
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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. 

Отже, 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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