
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ ПРОСВІТНИЦЬКО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ 

РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗНЗ 

 

 

                                                       Дипломна робота 

                                                       з соціальної педагогіки 

                                                      (освітньо-кваліфікаційний рівень  

                                                       «Бакалавр») 

                                                       студентки 4 курсу, 42 групи 

                                                       галузі знань: 

                                                       0101 Педагогічна освіта 

                                                       напряму підготовки: 

                                                       6.010106 Соціальна педагогіка 

                                                       Шевчук Вікторії Вікторівни 

 

                                                       Керівник: 

                                                       кандидат педагогічних наук,  

                                                       старший викладач С. А. Котловий 

 

                                                        Рецензент: доктор педагогічних наук, 

                                                                  доцент Уманського державного 

                                                        педагогічного університету 

                                                        імені Павла Тичини 

                                                                  І. О. Білецька 

 

 

Житомир — 2018 



ЗМІСТ 

ВСТУП……………………………………………………………………...4 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ РОБОТИ В ПРОСВІТНИЦЬКО-

ПРОФІЛАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

ЗНЗ…………………………………………………………………..………….….7 

1.1. Наукові підходи щодо базових понять 

дослідження…………...………………………………………………….………..7 

1.2. Поняття просвітницько-профілактичної роботи як напряму соціально-

педагогічної діяльності соціального педагога ЗНЗ…………….….13 

1.3. Інтерактивні форми просвітницько-профілактичної роботи 

соціального педагога ЗНЗ……………………………………………………….27 

Висновки до розділу 1…………………………………………………...37 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ 

ФОРМ ПРОСВІТНИЦЬКО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

СОЦІАЛЬНИМИ ПЕДАГОГАМИ ЗНЗ…………………………..…………39  

2.1. Програма наукового дослідження……...……………...……………39 

2.2. Дослідження рівня та специфіки використання інтерактивних форм 

просвітницько-профілактичної роботи соціальними педагогами ЗНЗ ...……41 

2.3. Рекомендації щодо ефективності використання соціальними 

педагогами загальноосвітніх навчальних закладів інтерактивних форм у 

просвітницько-профілактичній роботі…………………………………………62 

Висновки до розділу 2……………………………………………...……65 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………..……………………68 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………...………………71 

ДОДАТКИ……………………………………………..………………….77 



ВСТУП 

Актуальність дослідження. У сучасному суспільстві проблема 

відсутності інформування дітей щодо негативних соціальних явищ є однією із 

найпоширеніших причин вживання наркотиків, алкогольних напоїв, вчинення 

протиправних дій стосовно інших. Тому необхідно звернути увагу на 

висвітлення, попередження та запобігання цих явищ, що є основною метою 

просвітницько-профілактичної роботи соціального педагога ЗНЗ. 

Згідно зі статистичними даними щорічно близько 5 тисяч неповнолітніх 

стають жертвами злочинних посягань, у тому числі й з боку батьків або осіб, 

що їх замінюють чи займаються вихованням (з них 400 гинуть, 2 тисячі 

одержують тілесні ушкодження); реєструється понад 5 тисяч сексуальних 

злочинів, що включають розтлінні дії дорослих осіб стосовно малолітніх дітей, 

сягає тисячі кількість зґвалтувань; рятуючись від жорстокого поводження, 

щорічно закінчують життя самогубством приблизно 700 дітей і підлітків, а 

півтори тисячі залишають сім’ї. 

Соціальний педагог ЗНЗ при здійсненні просвітницько-профілактичної 

роботи може керуватися Законами України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», «Про профілактику правопорушень», Наказом Про 

затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики та ін. 

Сучасний соціальний педагог у загальноосвітніх навчальних закладах 

виконує просвітницько-профілактичну роботу як один із напрямів соціально-

педагогічної діяльності. Для більшої ефективності здійснення цього напряму 

соціальний педагог може у своїй діяльності використовувати інтерактивні 

форми роботи. 

Об'єкт дослідження — просвітницько-профілактична діяльність 

соціального педагога ЗНЗ. 

Предмет дослідження — інтерактивні форми просвітницько-

профілактичної роботи соціального педагога ЗНЗ. 

Мета дослідження — визначити специфіку та рівень використання 

соціальними педагогами загальноосвітніх навчальних закладів інтерактивних 

форм у просвітницько-профілактичній роботі. 



Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати сутність поняття просвітницько-профілактичної роботи 

як напряму соціально-педагогічної діяльності соціального педагога ЗНЗ 

та охарактеризувати інтерактивні форми просвітницько-профілактичної роботи 

соціального педагога ЗНЗ. 

2. Дослідити рівень та специфіку використання соціальними педагогами 

загальноосвітніх навчальних закладів інтерактивних форм у просвітницько-

профілактичній роботі. 

3. Розробити рекомендації щодо підвищення ефективності використання 

соціальними педагогами загальноосвітніх навчальних закладів інтерактивних 

форм у просвітницько-профілактичній роботі.  

Теоретико-методологічною основою дослідження є провідні 

методологічні підходи до: дослідження просвітницької та профілактичної 

діяльності соціального педагога (О. Безпалько, Т. Розвадовської, Я. Юрків, 

Т. Яценко та ін.); використання інтерактивних форм роботи соціальними 

педагогами (О. Тютюнник та ін.). 

Методи дослідження: теоретичні — аналіз педагогічної, психологічної 

літератури з проблеми дослідження; контент-аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, систематизація теоретичних даних; емпіричні — анкетування та 

інтерв’ю; статистичні методи кількісної та якісної обробки отриманих 

результатів. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось із 

учнями 10-11-х класів та із соціальними педагогами загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні результати 

бакалаврської роботи було представлено у доповіді на І-й щорічній 

регіональній студентській конференції «Актуальні проблеми особистісного 

зростання» (15 грудня 2017 р., м. Житомир). 

Публікації. Основні положення роботи відображено в 1 публікації: 

Шевчук В. В. Інтерактивні форми просвітницько-профілактичної роботи 

соціального педагога ЗНЗ // Актуальні проблеми особистісного зростання : 



Збірник наукових праць за матеріалами І-ї регіональної студентської 

конференції (м. Житомир, 15 грудня 2017 року) / Ред. колегія : 

Л. П. Журавльова, Л. О. Котлова, К. А. Марчук / М-во освіти і науки України, 

Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка, соц.-псих. факультет. — Житомир, 

Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2017. — С. 120—124. 

Структура роботи. Бакалаврська робота складається з вступу, двох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел та додатків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

На основі проведеного аналізу, опрацьованих наукових джерел, можна 

зробити наступні висновки: 

1. Визначено наукові підходи щодо базових понять дослідження 

«інтерактивні форми», «просвітницько-профілактична робота», «соціальний 

педагог», «загальноосвітні навчальні заклади», за допомогою яких ми 

з’ясували, що інтерактивні форми просвітницько-профілактичної роботи 

соціального педагога ЗНЗ — це певні варіанти взаємодії, активної співпраці 

соціального педагога та учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що 

полягають в ознайомленні та попередженні поширення негативних соціальних 

явищ (наркоманії, алкоголізму, проявів насильства, торгівлі людьми тощо).   

Проаналізовано сутність поняття просвітницько-профілактичної роботи 

як напряму соціально-педагогічної діяльності соціального педагога ЗНЗ, яке 

полягає у висвітленні та запобіганні негативних проявів поведінки (зокрема, 

делінквентної, дезадаптивної та інших видів девіантної поведінки) та 

негативних соціальних явищ. Ми зазначаємо, що просвітницька та 

профілактична робота має певні відмінності: просвітницька робота більш 

спрямована на ознайомлення суспільства з наявністю певної соціальної 

проблеми, тоді як, профілактична робота полягає у попередженні, запобіганні 

цих проблем у суспільстві та їх наслідків.  

Охарактеризовано інтерактивні форми просвітницько-профілактичної 

роботи соціального педагога ЗНЗ, до яких належать «жива бібліотека», 

інтерактивна лекція, соціальна реклама, інтерактивна бесіда, соціально-

педагогічний та соціально-інтерактивний театр, театр «Форум» (театр 

пригнічених), соціальний квест, флешмоб та інші. Ми вважаємо, що 

використання саме цих інтерактивних форм сприятиме успішній 

просвітницько-профілактичній роботі соціального педагога ЗНЗ.  

2. Проведено дослідження з метою визначення рівня та специфіки 

використання соціальними педагогами загальноосвітніх навчальних закладів 

інтерактивних форм у просвітницько-профілактичній роботі. Згідно із 



програмою наукового дослідження, ми використали наступні методи: 

анкетування, контент-аналіз та інтерв’ю.  

Відповідно до результатів дослідження нами було визначено високий 

рівень здійснення соціальними педагогами загальноосвітніх навчальних 

закладів просвітницько-профілактичної роботи (учні обізнані щодо наслідків 

негативних соціальних явищ (96%), розуміють сутність поняття 

«профілактика» (92%) та стверджують (68%), що соціальний педагог проводив 

з ними заходи, спрямовані на запобігання негативних соціальних явищ), проте 

— низький рівень використання інтерактивних форм (29,4%).  

Нами було з’ясовано, що сучасні соціальні педагоги використовують у 

своїй діяльності частіше традиційні форми (70,6%) (бесіду (19,1%), 

консультацію (11%), виховну годину (9,5%)), проте й не відкидають активну 

взаємодію із учнями (29,4%).  

На думку учнів, соціальні педагоги частіше використовують такі 

інтерактивні форми просвітницько-профілактичної роботи, як: інтерактивну 

бесіду, тренінг та дискусію, тоді як, згідно із річними планами соціальних 

педагогів — тренінг (8%), акцію (7%), конкурс/виставку (6,6%), відеолекторій 

(4,4%). 

Визначено, що використання інтерактивних форм просвітницько-

профілактичної роботи має певну специфіку, яка полягає у тому, що саме 

інтерактивні форми сприяють активній взаємодії учнів один з одним та із 

соціальним педагогом. Дані форми роботи для дітей є більш цікавими, аніж 

традиційні. А також інтерактивні форми вимагають менше розповіді, більше 

наочності, активної дії, адже «краще один раз побачити, аніж почути». Для 

ефективного використання інтерактивних форм необхідна підготовка до них, 

необхідні технічні засоби тощо. 

3. Відповідно до вище зазначених результатів наукового дослідження 

нами було розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності 

використання соціальними педагогами загальноосвітніх навчальних закладів 

інтерактивних форм у просвітницько-профілактичній роботі.  



Дані рекомендації розраховані на соціальних педагогів загальноосвітніх 

навчальних закладів та державу. Ми вважаємо, що якщо рекомендації будуть 

враховані на державному рівні та безпосередньо соціальними педагогами 

(зокрема, якщо держава сприятиме виконанню даних рекомендацій, то 

соціальні педагоги ЗНЗ будуть використовувати інтерактивні форми 

просвітницько-профілактичної роботи на високому рівні), то це сприятиме 

зменшенню виникнення, поширення негативних соціальних явищ у сучасному 

суспільстві. 
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