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Вступ 

Актуальнiсть дослiдження. Hа сучасному етапi соцiально-

економiчного та культурного розвитку незалежної України перед державою 

постають новi проблеми необхiдностi пiдвищення рiвня вихованостi 

громадянського суспiльства, зокрема, прiоритетного значення набуває 

розвиток громадянськостi учнiв у навчально-виховнiй роботi.  

Hинiшнiй етап розвитку українського суспiльства висуває на перший 

план розвиток громадянськостi як потужне знаряддя полiтичної соцiалiзацiї, 

iнтегрування особистостi в полiтичну систему на фундаментальних засадах 

рiвностi, взаємної вiдповiдальностi й почуття власної гiдностi. Дослiджувана 

проблема є дуже важливою, оскiльки саме школа покликана виховувати 

свiдомого громадянина, патрiота своєї держави, який чiтко усвiдомлює свої 

права та обов’язки. Реалiзацiя цих вимог знайшла вiдображення у наступних 

документах: Закон України «Про виховання дiтей та молодi», Державна 

програма «Освiта» (Україна ХХI столiття), «Hацiональна доктрина розвитку 

освiти», Закон України «про освiту», «Концепцiя громадянського виховання 

особистостi в умовах розвитку української державностi», «Концепцiя 

громадянської освiти в школах України», «Концепцiя позашкiльної освiти та 

виховання». У нацiональнiй доктринi розвитку освiти зазначається, що 

держава покладає на школу такi завдання, як «виховання свiдомого 

громадянина, патрiота, формування у молодi потреби та умiння жити у 

громадянському суспiльствi, духовностi та фiзичної досконалостi, моральної, 

художньо-естетично, трудової, екологiчної культури тощо». 

Однак, лише вплив школи на процес формування громадянськостi 

учнiв не має високої ефективностi, якщо не пiдтримується  з боку сiм’ї. 

Вплив сiм’ї в дослiджуванiй проблемi важко недооцiнити, оскiльки у значної 

частини молодi спостерiгаються прояви апатичного ставлення до суспiльно-

полiтичних процесiв, пасивної громадянської позицiї, пов’язаної зi 

зростанням злочинностi, нехтуванням загальнолюдськими моральними 

цiнностями, неприйняттям духовних iдеалiв, що свiдчить про необхiднiсть 



посилення уваги до розвитку громадянськостi учнiвської молодi, ключовим 

перiодом для формування якої є старша школа. 

Проблему формування громадянськостi у рiзних аспектах одним з 

перших дослiджував В. О. Сухомлинський. Tакож цiй тематицi присвяченi 

науково-педагогiчнi дослiдження I. Беха, H. Бiбiк, О. Кононенко, В. Кременя, 

Л. Крицької, В. Оржехiвської, О. Сухомлинської, К. Чорної, М. Шиманського 

та iн.. Однак, проблематика соцiально-педагогiчного змiсту взаємодiї школи 

та сiм’ї в сферi формування громадянськостi старшокласникiв залишається 

малодослiдженою. Саме тому темою нашого дослiдження було обрано: 

«Взаємодiя соцiального педагога ЗHЗ з сiм’ями старшокласникiв щодо 

розвитку їх громадянськостi». 

Мета дослiдження – на підставі торетичного аналізу проблеми 

дослідження обґрунтувати програму взаємодiї соцiального педагога з сiм’ями 

для формування громадянськостi старшокласникiв в умовах ЗHЗ. 

Завдання дослiдження: 

1. Охарактеризувати сутнiсть та особливостi соцiально-педагогiчної 

дiяльностi з старшокласниками та їх сiм’ями в умовах ЗHЗ в сферi 

розвитку їх громадянськостi. 

2. З’ясувати та експериментально перевiрити ефективнiсть форм та 

методiв спiвпрацi соцiального педагога ЗHЗ iз сiм’ями старшокласникiв 

щодо розвитку їх громадянськостi. 

3. Розробити програму спiвпрацi школи та сiм’ї в сферi розвитку 

громадянськостi старшокласникiв. 

Об’єкт дослiдження – соцiально-педагогiчна дiяльнiсть в умовах ЗHЗ. 

Предмет дослiдження – змiст, форми та методи взаємодiї школи та 

сiм’ї з розвитку громадянськостi старшокласникiв. 

Гiпотеза дослiдження – ефективнiсть спiвпрацi соцiального педагога 

ЗHЗ з сiм’ями старшокласникiв щодо формування їх громадянськостi 

залежить зокрема вiд рiвня громадянськостi батькiв та соцiальних педагогiв 



Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань 

дослiдження ми використали аналiз наукових джерел, анкетування, 

тестування, статистичнi методи кiлькiсної та якiсної обробки отриманих 

результатiв. 

 Експериментальна база дослiдження: дослiдно-експериментальна 

робота здiйснювалася на базi Коростишiвського HВК «Загальноосвiтня 

школа» лiцей iнформацiйних технологiй iм. Л. Х. Дарбiняна. В експериментi 

брали участь 20 старшокласникiв, 20 їхнiх батькiв та 2 соцiальних педагоги 

цього закладу. 

Tеоретичне значення дослiдження: узагальнено та проаналiзовано 

сутнiсть соцiально-педагогiчної дiяльностi з формування громадянськостi 

старшокласникiв. 

Практичне значення дослiдження: розроблено й обґрунтовано 

програму спiвпрацi школи та сiм’ї в сферi розвитку громадянськостi 

старшокласникiв. 

         Апробацiя роботи: Розвиток громадянськості старшокласників у 

взаємодії соціального педагога з їх сім’ями // Актуальнi проблеми соцiальної 

сфери : [збiрник наукових робiт викладачiв i студентiв / за заг. ред. H.П. 

Павлик]. – Житомир : Вид-во Житомирського державного унiверситету iменi 

Iвана Франка, 2015. – Вип. 4. – С. 83 – 85. 

Структура роботи.  Магiстерська робота складається зi вступу, трьох 

роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку 

використаних джерел (85 найменувань). Робота викладена на 96 сторiнках 

друкованого тексту та 40  сторiнках додаткiв. 



Загальнi висновки 

1. Охарактеризувавши сутнiсть та особливостi соцiально-педагогiчної 

дiяльностi з старшокласниками та їх сiм’ями в умовах ЗHЗ в сферi розвитку 

їх громадянськостi, ми прийшли до таких висновків. 

Соцiально-педагогiчна дiяльнiсть як професiя сформувалась вiдносно 

недавно та є системою надання комплексу рiзноманiтних соцiальних послуг, 

що дозволяють клiєнту (в першу чергу дитинi) подолати складнi життєвi 

ситуацiї, органiзувати соцiально-сприятливе середовище та сприяти 

повноцiнному формуванню особистостi клiєнта. Соцiально-педагогiчна 

дiяльнiсть з старшокласниками повинна включати в себе бiльшiсть методiв та 

форм роботи характерних для iнших категорiй клiєнтiв, однак слiд 

враховувати iндивiдуальнi вiковi та психологiчнi особливостi цiєї клiєнтської 

групи та специфiку соцiальної ситуацiї розвитку. Серед напрямкiв роботи з 

старшокласниками нами було охарактеризовано найбiльш прiоритетнi, на 

нашу думку, а саме профорiєнтацiйну, профiлактичну, дозвiллєву роботу та 

роботу з молодiжними субкультурами та неформальними об’єднаннями. 

Раннiй юнацький вiк має вирiшальне значення в розвитку особистостi, 

накладаючи вiдбиток на подальший життєвий шлях. Раннiй юнацький вiк 

характеризується тим, що в цьому вiцi: вiдбувається становлення свiтогляду; 

формуються цiннiснi орiєнтацiї та визначаються iдеали на основi пiзнання 

свiту, яким слiдує старшокласник; складається система взаємовiдносин з 

людьми; починає накопичуватися досвiд поведiнки в рiзних сферах 

життєдiяльностi; вiдбувається розвиток таких якостей, як громадянськiсть, 

активна життєва позицiя; зростає свiдоме вiдношення до працi та навчання; 

намiчається тенденцiя самовдосконалення та самовиховання; розвивається 

iнтерес до проблем соцiальної дiйсностi, що осмислюються критично.  

Громадянськiсть – це свiтоглядно-психологiчний стан людини, що 

характеризується вiдчуттям себе громадянином конкретної держави, 

лояльним ставленням до її iнституцiй та законiв, почуттям власної гiдностi у 

стосунках з представниками держави, знанням та поважанням прав людини, 



чеснот громадянського суспiльства, готовнiстю та вмiнням домагатися 

дотримання власних прав, вимагати вiд держави виконання її функцiй, 

вiдповiдальним ставленням до своїх обов’язкiв перед державою. Соціально-

педагогічний зміст громадянськості реалізується через безпосередній вплив 

рівня її сформованості на показники соціальної компетентності індивіда, 

тобто на процес і результат його соціалізації. 

Tiльки у результатi спiльної дiяльностi школи та сiм’ї (як ключових 

факторiв соцiального становлення особистостi) у сферi розвитку 

громадянськостi старшокласникiв можливо досягнути позитивного 

результату, а саме сформованої у дiтей загальноприйнятої у суспiльствi 

системи цiнностей та норм громадянської поведiнки. Однак, найбiльш 

ефективним виховний вплив в сферi формування громадянськостi 

старшокласникiв буде тодi, коли ключовi показники їх громадянськостi 

iнтерiоризуються iз простого сприйняття загальноприйнятих соцiальних 

норм та розумiння себе як громадянина певної держави до готовностi 

займати активну громадянську позицiю, iнiцiювати та захищати позитивнi 

суспiльнi змiни. 

2. З’ясувавши та експериментально перевiривши ефективнiсть форм та 

методiв спiвпрацi соцiального педагога ЗHЗ iз сiм’ями старшокласникiв щодо 

розвитку їх громадянськостi, ми прийшли до наступних висновків. 

Дослiдження форм та методiв спiвпрацi соцiального педагога ЗHЗ iз 

сiм’ями старшокласникiв щодо розвитку їх громадянськостi проводилось на 

базi Коростишiвського HВК «Загальноосвiтня школа» лiцей iнформацiйних 

технологiй iм. Л. Х. Дарбiняна. Вибiркова сукупнiсть дослiдження склала 42 

особи з числа 20 учнiв 10 класу, 20 їхнiх батькiв та 2 соцiальних педагогiв 

цього закладу. Для забезпечення валiдностi дослiдження нами було 

проведено додатково глибинне iнтерв’ювання 7 соцiальних педагогiв з 5 

загальноосвiтнiх навчальних закладiв мiста Коростишева та вивчено рiвень 

громадянської культури старшокласникiв, батькiв, соцiальних педагогiв за 



допомогою адаптованої до вiтчизняних умов анкети «Оцiнка рiвня 

громадянської культури» Є. Романової. 

За результатами емпiричного дослiдження ми прийшли до висновкiв, 

що показник громадянськостi старшокласникiв кiлькiсно є середнiм мiж 

рiвнем громадянськостi батькiв та соцiальних педагогiв, що пiдтверджує 

теорiю про взаємопов’язанiсть впливу школи та сiм’ї у формуваннi 

громадянськостi старшокласникiв. Якiснi ж характеристики вiдповiдей 

респондентiв показують тенденцiю до високої оцiнки рiвня теоретичних 

знань в сферi громадянськостi, проте показують низький рiвень готовностi до 

активної практичної складової цього явища через захист власних 

громадянських прав i свобод. Схожу оцiнку громадянськостi дають i 

соцiальнi педагоги. Хоча єдиного трактування у їхньому розумiннi 

громадянськостi та громадянської культури немає, проте їх погляди можна 

об’єднати у два пiдходи: iндивiдуально-особистiсний та нормативно-

поведiнковий. Рiвень громадянськостi старшокласникiв фахiвцi оцiнюють 

достатнiм або високим, проте їх знання вважають базовими, а можливiсть 

захистити свої права i свободи сумнiвною, наполягаючи на необхiдностi 

додаткової громадянської просвiти. 

3. Розробивши програму спiвпрацi школи та сiм’ї в сферi розвитку 

громадянськостi старшокласникiв, ми прийшли до ряду висновків та 

узагальнень. 

 Орiєнтуючись на результати емпiричного дослiдження, нами було 

розроблено програму спiвпрацi школи та сiм’ї в сферi розвитку 

громадянськостi старшокласникiв. Мета програми: розвиток громадянськостi 

педагогiв та батькiв як передумова формування громадянськостi школярiв. 

Основнi заходи програми: 

 проведення семiнарiв, дискусiй, лекцiй з питань пiдвищення рiвня 

громадянської культури педагогiв та батькiв; 



 проведення тренiнгу для соцiальних педагогiв та вчителiв з пiдготовки 

до роботи по розвитку громадянськостi старшокласникiв 

«Громадянська iдентичнiсть особистостi»; 

 проведення круглого столу з проблеми «Формування громадянськостi 

дитини – завдання для спiльної роботи школи та сiм’ї»; 

 дослiдження рiвня громадянської культури педагогiв та батькiв; 

 органiзацiя рiзних видових дискусiй та обговорень з використанням 

iнтерактивних технологiй; 

 проведення дiлових iгор, складання проектiв в рамках особистiсно-

дiяльнiсного пiдходу. 

Вiдповiдно до кожного компоненту, програму необхiдно реалiзовувати 

поетапно. 

I. Когнiтивний – етап усвiдомлення (зупинка i фiксацiя) реалiй 

особистiсного та професiйного становлення, отримання iнформацiї з 

подальшим обговоренням. 

II. Мотивацiйно-цiннiсний етап (формування цiннiсних установок, 

умiнь брати на себе вiдповiдальнiсть, робити усвiдомлений вибiр). Як 

приклад множинностi пiдходiв i конструкцiй, якi можуть бути використанi на 

мотивацiйно-цiннiсному етапi, i вiдправної точки для власної фантазiї 

педагогiв та батькiв наведемо оригiнальний варiант колективної роботи 

«Мiнiмум-максимум» з продуманою процедурою об’єднань i перемiщень, 

розроблений нiмецьким психологом Клаусом Фопель. 

III. Емоцiйно-оцiнний етап – усвiдомлення впливу власної поведiнки на 

оточуючих i переоцiнка своїх реакцiй. Емоцiйнiсть в будь-якому виглядi 

дiяльностi передбачає адекватнiсть, вiдповiднiсть. Hа цьому етапi особливу 

увагу слiд придiлити технологiям формування критичного мислення. До них 

вiдносяться рiзнi види дискусiй, дебати, диспути. 

IV. Поведiнковий етап – апробацiя способiв здiйснення соцiально-

перетворюючої дiяльностi, реалiзацiя громадянської життєвої позицiї в 

дiяльностi (закрiплення в поведiнцi i пiдтримку досягнутого рiвня). Спiльна 



дiяльнiсть батькiв та педагогiв з розвитку громадянськостi старшокласникiв. 

Яскравим прикладом подiбної дiяльностi може стати спiльний проект 

батькiв, дiтей та педагогiв на будь-яку соцiально значущу тематику. 

Hа нашу думку, дана програма дозволить реалiзувати потенцiал батькiв  

та педагогiв у розвитку громадянськостi старшокласникiв через 

цiлеспрямовану комплексну їх пiдготовку до даної спiльної роботи та 

пiдвищення їх власного рiвня громадянської культури. 
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