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Вступ
Актуальність дослідження.З розвитком демократії практично всі
сфери суспільного життя стають предметом спільного обговорення задля
підвищення їх позитивного впливу та нівелювання негативного. Не
виключенням є і соціальна сфера, зокрема й соціально-педагогічна
діяльність, яка в наш час теж є об’єктом публічного дискурсу.
Розвиток сучасних інформаційних технологій та суспільства сприяв
швидшому й більш масовому поширенню вузькоспеціалізованої інформації
та надав можливість широкому колу осіб перейти зі статусу об’єкту або
стороннього спостерігача до статусу повноцінного суб’єкта більшості
публічних дискурсів.
Існування в сучасній науці численних концепцій і теорій дискурсу, а
також виникнення і розвиток течій, що спеціалізуються на дискурс-аналізі,
свідчать про те, що дискурс виступає сьогодні одним з найбільш
затребуваних і актуалізованих предметів теоретичного аналізу. Поряд із
загальними теоріями дискурсу в даний час активно розробляються його
приватні теорії, що представляють собою відповідь на виклики сучасної
соціальної, політичної та культурної практики. Не виключенням є й
соціально-педагогічні дослідження.
Розширення комунікативного мультимедійного простору і поява все
нових соціальних практик і технологій, активно впливають на суспільні та
інституційні відносини, передбачає активізацію наукової діяльності в області
спеціалізованого дослідження широкої групи дискурсів масових, публічних
комунікацій, тобто в сфері вивчення публічного дискурсу. Такий соціальнокомунікативний феномен як

публічний дискурс в наш час виступає

особливим способом владно-управлінського впливу на суспільну свідомість.
Проте вплив цей може бути не тільки негативно-авторитарним, а цілком

може стати інструментом позитивного соціально-педагогічного впливу,
особливо в сфері профілактики різного роду девіацій.
Проблематика вивчення публічного дискурсу як наукової категорії та
соціального явища зустрічається, в переважній більшості, в роботах
зарубіжних вчених, таких як Р. Барт, Ж. Бодріяр, У. Еко, Ю. Лотман, Х. Уайт,
Ю. Хабермас та ін. Однак, проблематика застосування публічних дискурсів у
соціально-педагогічній діяльності залишається практично недослідженою.
Саме тому темою нашого дослідження було обрано: «Методика застосування
публічних дискурсів у соціально-педагогічній діяльності».
Об’єкт дослідження – публічний дискурс як соціальне явище.
Предмет дослідження – процес застосування публічних дискурсів у
соціально-педагогічній діяльності.
Мета дослідження – дослідити процес застосування публічних
дискурсів у соціально-педагогічній діяльності.
Гіпотеза дослідження – публічний дискурс є сферою практичної
соціально-педагогічної діяльності, оскільки передбачає можливість надання
соціально-педагогічної

допомоги

шляхом

використання

різних

форм

публічної комунікації, зокрема й Інтернет-дискурсу.
Завдання дослідження:
1. Охарактеризувати базові поняття та категорії дослідження, зокрема
публічний дискурс та комунікативний простір.
2. Виявити сутність публічного дискурсу у системі

соціально-

педагогічної діяльності.
3. Провести контент-аналіз Інтернет-ресурсів з публічними дискурсами
на соціально-педагогічну тематику.
4. Розробити

методичні

рекомендації

соціальним

педагогам

з

використання публічних дискурсів у практичній діяльності.
Методи

дослідження.

Для

виконання

поставлених

завдань

дослідження ми використали ряд теоретичних(аналіз наукових джерел,
узагальнення, індукція, систематизація) та практичних методів (контент-

аналіз, статистичні методи кількісної та якісної обробки отриманих
результатів).
Теоретичне значення дослідження: узагальнено та проаналізовано
сутність публічного дискурсу у сфері соціально-педагогічної діяльності.
Практичне значення дослідження: розроблено й обґрунтовано
методичні рекомендації соціальним педагогам з використання публічних
дискурсів у практичній діяльності.
Апробація роботи. Результати дослідження опубліковані у збірнику
наукових праць: Петрова Д.С. Соціально-педагогічний зміст основних форм
використання публічного дискурсу / Д.С. Петрова // Актуальні проблеми
соціальної сфери: [збірник наукових робіт викладачів і студентів] / за заг.
ред. Н. П. Павлик. – Житомир : вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015.
Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку
використаних джерел (77найменувань). Робота викладена на 78 сторінках
друкованого текстута 17сторінках додатків.

Загальні висновки
1. Єдиного загальновизнаного трактування поняття «публічний
дискурс» не сформувались в наукових дослідженнях. Найбільш поширеними
в наукових дослідженнях є кратологічний, семіотичний і комунікативний
підходи. Проте процес вивчення публічного дискурсу як об’єкта наукового
пізнання розпочався відносно нещодавно, а тому перебуває на стадії
формування як наукового, діяльнісного та соціального явища. Вивчення
публічного дискурсу як соціального явища та об’єкта наукового пізнання
розпочалось відносно нещодавно. Найбільш прийнятним у сучасних
наукових джерелах є розуміння публічного дискурсу як знаково-символічної
діяльності, яка здійснюється в публічному комунікативному просторі,
виконуючи функції формування соцієтальних суспільних відносин і
формування ментальних структур суспільної свідомості. Існує значна
кількість різновидів публічного дискурсу, однак їх структура є типовою.
Публічний дискурс – це складна система, що складається з шести основних
структурних

елементів:

інтенціонального,

контекстуального, психологічного

актуального,

віртуального,

та «залишкового», врахування яких

дозволяє досягти цілей публічного дискурсу, які ставить його ініціатор.
2.

В

відбувається

процесі
в

публічного

певному

дискурсу

окресленому

комунікативна

середовищі

взаємодія

(реальному

чи

віртуальному). Це середовище, фактично і є комунікативним простором
публічного дискурсу. Комунікативний простір – це соціально-психологічне
середовище, в якому можливе формування адекватної комунікативної моделі
спілкування, зокрема й комунікативна взаємодія в межах публічного
дискурсу. До компонентів комунікативного простору публічного дискурсу
належать суб’єкти комунікації, спільна комунікативна дія, зворотний зв’язок,
спільне інформаційне поле, механізми і феномени, що сприяють чи
гальмують взаєморозуміння, загальний смисл, налагодження діалогічних
відносин. А оскільки певний тип комунікативного простору вимагає різних

форм комунікації та виконує різні функції (в тому числі соціального,
психологічного та педагогічного характеру) можемо узагальнити, що
комунікативний простір є основою публічного дискурсу та полем соціальнопедагогічної діяльності.
Публічний дискурс відбувається у різних формах. Серед найбільш
поширених форм, у соціально-педагогічній діяльності найбільш доцільно
використовувати

інституційні

та

суб’єктно-об’єктні

форми,

форми

демонстрації та розваг, форми організованого зараження, сугестії та
маніпулювання. Також форми публічного дискурсу залежать від ключових
цілей його ініціатора та відповідних інформаційних каналів, які виступають в
ролі

відповідного

комунікативного

простору

публічного

дискурсу.

Соціально-педагогічний зміст, в даному випадку, реалізується через
масмедійний, пропагандистський та PR-дискурс.
Соціально-педагогічна діяльність як наука та сфера практичної
діяльності сформувалась відносно нещодавно, а тому і сама є предметом
публічного дискурсу. В межах публічного дискурсу стосовно соціальнопедагогічної діяльності, на нашу думку, доцільно виділити основні тематичні
блоки цього дискурсу, а саме: суспільне схвалення та оцінка доцільності та
важливості соціально-педагогічної діяльності; науковий дискурс щодо
науково-теоретичних основ соціальної педагогіки; публічний дискурс в
середовищі соціальних педагогів стосовно ключових недоліків та дилем
професійної соціально-педагогічної діяльності.
3. Наше емпіричне дослідження спрямоване на вивчення методичних
особливостей використання публічних дискурсів у соціально-педагогічній
діяльності. Експериментальною базою емпіричного дослідження є Інтернет
як

простір

публічного

дискурсу.

Конкретизуючи

поле

емпіричного

дослідження варто зазначити, що нами було обрану соціальну Інтернетмережу «vk.com», як найбільш популярну серед українських користувачів
персоніфіковану

Інтернет-мережу.

Вибіркову

сукупність

дослідження

складає публічний дискурс в мережі Інтернет на трьох рівнях: на рівні

професійної спільноти соціальних педагогів (спільнота «Фахівець із
соціальної роботи» – найбільша українська професійна спільнота у
«vk.com»); на рівні індивідуальної співпраці соціального педагога з клієнтом
(спільнота «Соціальний педагог СЗШ № 280» – спільнота соціального
педагога ЗНЗ №280 м.Київ, на базі якої фахівець взаємодіє з дітьми); на рівні
взаємодії майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки (студентська
спільнота «Справжні соціальні педагоги»). На всіх, обраних для дослідження,
Інтернет-ресурсах

соціально-педагогічного

спрямування

присутній

публічний дискурс соціально-педагогічного спрямування. Підтвердженням
даного заключення є наявність всіх структурних елементів публічного
дискурсу (в деяких випадках присутні п’ять із шести основних структурних
елементів)

та

Ключовими

виконання

темами

ключових

функцій

соціально-педагогічного

публічного

публічного

дискурсу.

дискурсу

є

професійна та методична література, мотивація до професійної діяльності,
практичні аспекти професійної підготовки, нормативно-правове забезпечення
професійної діяльності, професійний та особистісний розвиток, етичні та
аксіологічні

аспекти

професійної

діяльності.

За

період

проведення

емпіричного дослідження було також чітко прослідковано тенденцію до
зростання

кількісних

показників

публічних

дискурсів,

пов’язаних

з

соціально-педагогічною діяльністю. Орієнтуючись на результати науковотеоретичного аналізу досліджуваної проблеми та емпіричного дослідження,
нами було розроблено методичні рекомендації соціальним педагогам з
використання публічних дискурсів у практичній діяльності. Використовуючи
ці методичні рекомендації, соціальний педагог, як ініціатор та активний
учасник публічного дискурсу, може використовувати публічний дискурс не
тільки як платформу для роботи на груповому та публічному рівнях, а й як
інструмент
педагогічної

діагностичної,

корекційної

та

профілактичної

соціальнодіяльності.
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