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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. В умовах системної соціально-економічної, 

політичної, духовної кризи сучасного українського суспільства актуалізована 

потреба у висококваліфікованих фахівцях соціально-педагогічної галузі, провідною 

метою діяльності яких є інтеграція виховних зусиль соціальних інститутів для 

забезпечення соціальності особистості, її підтримки й стимулювання до активної 

життєдіяльності, саморозвитку та самоствердження. Досягнення соціальної 

стабільності кожної особистості, а отже, і сталого розвитку суспільства залежить 

зокрема й від ефективності професійної діяльності спеціалістів із соціального 

виховання – соціальних педагогів. Це зумовлює підвищення вимог до особистості й 

професійної поведінки фахівця соціально-педагогічної галузі, який повинен бути 

всебічно розвиненою, професійно освіченою, творчою особистістю, здатною до 

самовдосконалення, самостійного прийняття відповідальних рішень у ситуаціях 

морального вибору.  

Професійна діяльність соціального педагога за своєю природою, характером і 

результатом включає деонтологічний компонент (регламентацію поведінки з боку 

суспільства за допомогою вироблених зобов’язань), а її ефективність залежить від 

сформованості у фахівця внутрішнього імперативу професійного обов’язку перед 

суспільством, відповідальності за його належне виконання. Деонтологічний 

характер професії соціального педагога (підвищені вимоги до представника професії 

з боку суспільства завдяки спроможності впливу на соціалізацію іншої особистості, 

її долю, місце в соціумі тощо) зумовлює необхідність використання деонтологічного 

підходу до професійної підготовки фахівця, забезпечення формування його 

деонтологічної культури.  

Соціальне середовище, у якому перебуває особистість і без якого її існування 

неможливе, є визначальним для реалізації її потенційних можливостей. Його місце й 

роль у підготовці майбутнього фахівця важко переоцінити, оскільки воно слугує 

підґрунтям для активізації соціального розвитку студентів з метою підвищення 

рівня їхньої соціальності, формування необхідних особистісних характеристик. 

Проведений аналіз наукових джерел засвідчив, що деонтологічний аспект 

підготовки майбутнього фахівця висвітлено в працях М. Васильєвої, Д. Деккерта, 

Г. Караханової, К. Кертаєвої, М. Кропачової, А. Кудеріної, К. Левітана, 

Л. Переймибіди, З. Селімової, С. Хлєстової та ін. Проблему формування культури 

представника соціально-педагогічної галузі розкрито в студіях Р. Вайноли, 

І. Клемантович, Є. Клімкіної, Л. Мардахаєва, О. Пономаренко, Т. Спіріної, 

Г. Тарасенко та ін. Проблеми підготовки соціального педагога в умовах вищого 

навчального закладу репрезентовано в розвідках О. Безпалько, І. Звєрєвої, 

А. Капської, Л. Міщик, В. Поліщук та ін. 

Застосування середовищного підходу в процесі професійної підготовки 

соціального педагога досліджували О. Караман, С. Коношенко, Ж. Петрочко, 

А. Поляничко, О. Пономаренко, А. Рижанова, С. Савченко, С. Харченко та ін., 

зокрема особливості соціально-виховного середовища вищого навчального закладу 

представлено в дослідженнях Ю. Клочан, Н. Максимовської, В. Сєнашенка, 

М. Соловей, А. Ушакова, О. Хендрик, В. Штифурак та ін. 
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За результатами теоретичного та практичного аналізу проблеми професійної 

підготовки фахівців соціально-педагогічної галузі виявлено недостатність 

використання потенціалу соціально-виховного середовища у формуванні 

деонтологічної культури майбутнього фахівця. Система професійної підготовки 

студентів – майбутніх соціальних педагогів щодо забезпечення сформованості 

деонтологічної культури майбутніх фахівців вимагає вдосконалення, що зумовлено 

й виявленими суперечностями між: потребою суспільства у фахівцях соціально-

педагогічної галузі, покликаних і здатних належним чином виконувати професійний 

обов’язок, та незабезпеченням у процесі професійної підготовки деонтологічного 

компонента; необхідністю формування деонтологічної культури соціальних 

педагогів під час професійної підготовки й невикористанням потенціалу соціально-

виховного середовища вищого навчального закладу; розумінням необхідності 

цілеспрямованої, системної діяльності із забезпечення сформованості 

деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів і відсутністю розробленої, 

теоретично обґрунтованої системи її формування в соціально-виховному середовищі 

вищого навчального закладу. 

Актуальність, соціально-педагогічне значення досліджуваної проблеми, 

виявлені суперечності, недостатній рівень теоретичної та практичної розробленості, 

потреби сучасної практики зумовили вибір теми „Формування деонтологічної 

культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі 

вищого навчального закладу”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень Харківської 

державної академії культури на період 2012 – 2015 рр. і як складову частину 

комплексної проблеми кафедри соціальної педагогіки Харківської державної 

академії культури „Культурологічні основи розвитку соціального середовища в 

умовах інформаційного суспільства”. Тему затверджено Вченою радою Харківської 

державної академії культури (протокол № 5 від 28.12.2012 р.) та узгоджено в 

Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень із педагогічних і 

психологічних наук України (протокол № 6 від 18.06.2013 р.). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки соціального педагога у 

вищому навчальному закладі. 

Предмет дослідження – система формування деонтологічної культури 

майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі вищого 

навчального закладу. 

Мета дослідження – виявити вплив розробленої, теоретично обґрунтованої 

системи формування деонтологічної культури студентів в соціально-виховному 

середовищі вищого навчального закладу на сформованість цього феномену в 

майбутніх соціальних педагогів. 

Гіпотеза дослідження: рівень сформованості деонтологічної культури 

соціального педагога можна підвищити, якщо впровадити в процес його професійної 

підготовки розроблену систему з використанням потенціалу соціально-виховного 

середовища вищого навчального закладу. 

Відповідно до поставленої мети та висунутої гіпотези визначено такі завдання 

дослідження: 
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1. На підставі аналізу наукової літератури визначити суть деонтологічної 

культури соціального педагога як соціально-педагогічного феномену. 

2. Розкрити потенціал соціально-виховного середовища вищого навчального 

закладу у формуванні деонтологічної культури студентів – майбутніх соціальних 

педагогів. 

3. Розробити, теоретично обґрунтувати систему формування деонтологічної 

культури майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки в 

соціально-виховному середовищі вищого навчального закладу й представити її у 

вигляді структурно-функціональної моделі. 

4. Експериментально перевірити ефективність системи формування 

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в процесі професійної 

підготовки в соціально-виховному середовищі вищого навчального закладу. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: філософські й 

соціально-педагогічні положення про суб’єктний розвиток особистості у відкритому 

соціальному середовищі; сучасні теорії соціально-педагогічної діяльності; наукові 

концептуальні підходи до формування особистості майбутніх фахівців у процесі 

професійної підготовки (культурологічний, середовищний, системний, діяльнісний, 

деонтологічний); наукові праці, присвячені проблемам взаємодії людини та 

середовища в процесі соціалізації особистості (І. Бех, О. Караман, С. Коношенко, 

О. Кузьміна, С. Омельченко, Н. Лавриченко, М. Лукашевич, В. Ром, С. Савченко); 

закономірностям формування особистості та трансформації соціального середовища 

(О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська, С. Курінна, Л. Міщик, А. Мудрик, 

О. Рассказова, І. Трубавіна, М. Філатова, С. Харченко); культурологічним основам 

освітнього процесу у вищому навчальному закладі (А. Арнольдов, В. Гриньова, 

І. Ісаєв, О. Пономаренко, В. Сластьонін, Т. Спіріна, В. Шейко); соціального 

розвитку та соціального виховання студентської молоді (А. Рижанова, 

Н. Максимовська, Ю. Клочан, А. Образцова, М. Соловей, В. Сєнашенко); соціально-

виховного процесу у вищому навчальному закладі (Р. Вайнола, К. Дубич, 

О. Хендрик, С. Хлєстова, В. Штифурак); деонтологічним засадам підготовки 

майбутніх фахівців (М. Васильєва, І. Вітенко, Г. Караханова, К. Кертаєва, 

А. Кудеріна, М. Пастухова, Л. Переймибіда, В. Пилипчук, В. Савіщенко, 

З. Селімова, Л. Хоружа, С. Хлєстова, І. Філатова). 

Закладена в сучасних державних документах (Конституція України, Закони 

України „Про вищу освіту”, „Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні”, „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепція національного 

виховання, Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти та 

інші) нормативна база створює основу: соціального розвитку студентської молоді в 

процесі освіти; реалізації завдань соціального виховання у вищій школі. 

Відповідно до визначених завдань використано такі методи дослідження: 

теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, систематизація та узагальнення наукових 

положень для визначення актуальності й ступеня дослідженості проблеми, 

з’ясування суті й специфіки „деонтологічної культури соціального педагога”, 

визначення особливостей її формування, виявлення можливостей соціально-

виховного середовища ВНЗ у формуванні деонтологічної культури соціального 
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педагога; теоретичне моделювання – для створення системи формування 

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога, структури соціально-

виховного середовища ВНЗ, розробки структурно-функціональної моделі системи 

формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога; емпіричні: 

спостереження, бесіди, інтерв’ювання, анкетування, контент-аналіз документації 

(планів роботи ВНЗ, навчальних планів спеціальності, програм навчальних курсів, 

планів виховної роботи, звітів кураторів), незалежне експертне оцінювання, аналіз 

педагогічних ситуацій, діагностичні методики для виявлення можливостей 

соціально-виховного середовища у формуванні деонтологічної культури студентів, 

стану її сформованості на різних етапах експериментальної роботи; педагогічний 

експеримент – для експериментальної перевірки ефективності розробленої системи; 

статистичні – ранжування, установлення коефіцієнтної шкали, кількісний та 

якісний аналіз з використанням методів математичної статистики для обробки 

експериментальних даних й аналізу динаміки досліджуваних явищ. 

Експериментальною базою дослідження були Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (далі – ХНПУ імені Г. С. Сковороди), 

Харківська державна академія культури (далі – ХДАК), Комунальний заклад 

„Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради (далі – КЗ 

„ХГПА”). На різних етапах у дослідженні брали участь 502 студенти – майбутні 

соціальні педагоги та 43 науково-педагогічних працівники профільних кафедр ВНЗ. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

- уперше розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

систему формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в 

соціально-виховному середовищі вищого навчального закладу; виявлено 

особливості формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога 

з використанням потенціалу соціально-виховного середовища; визначено поняття 

„деонтологічна культура соціального педагога”, її структуру, формування; розкрито 

потенціал соціально-виховного середовища у формуванні деонтологічної культури 

соціального педагога; 

- уточнено суть понять „деонтологічна культура особистості”, „деонтологічна 

культура фахівця”, „деонтологія в соціально-педагогічній галузі”; критерії, 

показники та рівні сформованості деонтологічної культури соціального педагога;  

- подальшого розвитку набули форми та методи соціально-виховної роботи зі 

студентами – майбутніми соціальними педагогами з формування їхньої 

деонтологічної культури в умовах вищого навчального закладу з використанням 

потенціалу соціально-виховного середовища. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблені автором 

матеріали можуть бути застосовані в практиці роботи вищих навчальних закладів 

різного рівня акредитації; при розробці та викладанні курсів „Деонтологічна 

культура соціального педагога”, „Етика соціально-педагогічної діяльності”, 

„Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти”, „Технології соціально-

педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі” для фахової підготовки 

соціальних педагогів у ВНЗ, організації соціально-виховної роботи на внутрішньому 

та зовнішньому рівні соціально-виховного середовища ВНЗ у напрямі формування 

деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів з використанням 
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запропонованих форм та методів („День корпоративної соціальної 

відповідальності”, „Свято першого робочого місця”, сценарій концерту до 

Міжнародного дня соціального педагога). 

Результати дослідження впроваджено в процес професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів Харківської державної академії культури (довідка 

№ 01-03-488 від 04.06.2015 р.), Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-518 від 05.06.2015 р.), 

Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської 

обласної ради (довідка № 01-12/514 від 03.06.2015 р.); Дніпропетровського 

університету імені Альфреда Нобеля (довідка № 441 від 15.06.2015 р.); 

Бердянського державного педагогічного університету (довідка № 64-08/687 від 

16.06.2015 р.); Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (довідка № 868-33/03 від 23.06.2015 р.). 

Апробація результатів дослідження відбувалася під час участі в наукових, 

науково-теоретичних та науково-практичних конференціях різного рівня: 

Міжнародних: „Інноваційні процеси на виробництві та в професійній освіті” 

(Первоуральськ, 2011, 2013), „Актуальні проблеми взаємодії вищої професійної 

освіти, соціальних служб і педагогічної практики: регіональний аспект (на основі 

досвіду України та Росії)” (Харків, 2011), „Розвиток особистості в умовах 

трансформаційного суспільства” (Київ, 2012), „Педагогічна спадщина 

А. С. Макаренка і сучасність” (Харків, 2013), „Соціальна педагогіка: наука, 

професія, діяльність (здобутки двох десятиріч)” (Івано-Франківськ, 2013), 

„Проблеми та перспективи підготовки сучасних педагогів до неперервного 

соціально-особистісного розвитку дітей різного віку” (Владимир, 2014); 

Всеукраїнських: „Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття” (Харків, 2013, 

2014, 2015); „Соціально-педагогічна діяльність у сфері дозвілля: проблеми та 

перспективи” (Харків, 2014); регіональних: „Сучасна освіта в умовах реформування: 

проблеми, теорія, практика” (Харків, 2010, 2012), „Методологія сучасних наукових 

досліджень” (Харків, 2010), „День науки – 2013” (Харків, 2013), „Сучасна вища і 

середня освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика” (Харків, 2013), 

„Теорія і практика соціального виховання: соціальна суб’єктність, активність та 

відповідальність” (Харків, 2014), „Проблеми становлення молодих фахівців 

гуманітарно-мистецької сфери в сучасних ринкових відносинах” (Харків, 2014), а 

також під час обговорення на засіданнях методологічних семінарів кафедри 

соціальної педагогіки Харківської державної академії культури, Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

Публікації. Основні положення й висновки дисертаційної роботи викладено в 

28 одноосібних наукових публікаціях автора, з них 10 – у фахових виданнях 

України, 1 – зарубіжному науковому виданні, 4 – збірниках наукових праць, 13 – 

збірниках матеріалів конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел 

(287 найменувань, із них 2 – іноземною мовою) та 18 додатків на 49 сторінках. 

Робота містить 12 таблиць, 5 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 299 сторінок. 

Обсяг основного змісту дисертації становить 219 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено об’єкт, предмет, 

мету, завдання, гіпотезу, методи дослідження, розкрито наукову новизну та 

практичне значення роботи; наведено дані про впровадження й апробацію 

результатів дослідження. 

У першому розділі – „Теоретичне обґрунтування процесу формування 

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-

виховному середовищі вищого навчального закладу” – на основі аналізу 

наукової літератури узагальнено визначення провідних дефініцій, визначено суть і 

структуру деонтологічної культури соціального педагога як соціально-педагогічного 

феномену, розкрито особливості її формування у вищому навчальному закладі з 

використанням потенціалу соціально-виховного середовища ВНЗ; теоретично 

обґрунтовано систему формування деонтологічної культури майбутнього 

соціального педагога в соціально-виховному середовищі вищого навчального 

закладу, розкрито її компоненти. 

Проведений аналіз аксіологічної (С. Анісімов, А. Арнольдов, С. Дробницький, 

Н. Чавчавадзе та ін.), технологічно-діяльнісної (В. Давидович, Ю. Жданов, 

Н. Злобін, М. Каган та ін.), особистісно-діяльнісної (Є. Баллер, Л. Круглова, 

М. Межуєв, Л. Сохань та ін.), інформаційно-семіотичної (В. Іванов, А. Кармін, 

Е. Кассирер, Ю. Лотман, А. Моль та ін.) концепцій трактування культури, положень 

праць О. Газмана, В. Гриньової дозволив визначити культуру особистості як 

необхідний мінімум загальних здібностей людини, її ціннісних уявлень і якостей, 

що забезпечують соціалізацію особистості. 

Теоретико-методологічні аспекти деонтології як наукової теорії (І. Бентам, 

М. Васильєва, В. Горшеньов, О. Грандо, К. Левітан, О. Скакун, С. Сливка, 

М. Фіцула та ін.), що вивчає різні форми вимог соціальних законів до особистості, 

аналіз праць Д. Декерта, Г. Медведєвої, Г. Караханової, М. Кропачової, Л. Левчук, 

З. Селімової зумовили визначення деонтологічної культури особистості як 

складника загальної культури, інтегрованого цілісного особистісного утворення, яке 

характеризується сформованим у процесі соціального виховання ціннісно-

мотиваційним ставленням особистості до вимог зобов’язань соціуму, їх 

добровільним прийняттям як обов’язку, що забезпечує належну поведінку 

особистості в соціумі. 

Відповідно до функцій професійної діяльності деонтологічна культура 

представника певної професійної галузі здобуває свою специфіку, про що свідчить 

виділення й теоретичне обґрунтування видів професійної деонтології тих професій, 

що мають деонтологічний характер (юридичної, медичної, педагогічної тощо). 

Проведений аналіз наукових джерел (Р. Вайноли, Д. Деккерта, Г. Караханової, 

Л. Переймибіди, З. Селімової, С. Хлєстової та ін.) дозволив визначити 

деонтологічну культуру фахівця як інтегроване цілісне особистісне утворення, що 

характеризується сформованим у процесі оволодіння професійною діяльністю 

активним позитивним ціннісно-мотиваційним ставленням фахівця до вимог 

професійних зобов’язань та їх суб’єктивацією як особистісного професійного 

обов’язку, що виявляється в сукупності набутих професійно значущих якостей, 
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наявність яких забезпечує належну (відповідну суспільним очікуванням) поведінку 

професіонала певної галузі. 

Аналіз концепцій педагогічної деонтології (М. Васильєва, К. Левітан та ін.) та 

деонтології соціальної роботи (С. Іщук, Г. Медведєва та ін.) дозволив визначити 

деонтологію в соціально-педагогічній галузі як систему професійних, правових і 

моральних засад поведінки, які у вигляді сукупності норм, настанов і розпоряджень 

складають зобов’язання соціального педагога в професійній сфері, що 

суб’єктивуються в почуття професійного обов’язку фахівця, одночасно визначаючи 

вид та міру відповідальності за їх належне виконання. Узагальнення результатів 

проведеного аналізу дозволило схарактеризувати деонтологічну культуру 

соціального педагога як показник рівня його соціальності, складник професійної 

культури, що становить інтегроване цілісне особистісне утворення, яке 

характеризується усвідомленням об’єктивно існуючих професійних зобов’язань 

щодо поведінки у взаємодії з іншими суб’єктами соціально-педагогічної діяльності. 

Визначено особливості деонтологічної культури соціального педагога, 

зумовлені специфікою професійних функцій, утілених у переліку професійних 

зобов’язань фахівця; специфікою об’єкта професійної діяльності (людина впродовж 

життя, що має проблеми з соціалізацією й неспроможна через різні причини 

самостійно їх вирішити); специфікою суб’єкта діяльності – соціального педагога як 

фахівця (зумовлену статусом професії в суспільстві, різноманітністю та значущістю 

соціальних ролей у процесі практичної діяльності, відсутністю чіткої регламентації з 

боку держави вимог до особистісних характеристик фахівця, його професійної 

поведінки). Деонтологічна культура соціального педагога є особистісною 

характеристикою, в основі якої лежить спрямованість на іншу людину, співпрацю з 

соціальними інститутами, готовність до належного виконання зобов’язань на основі 

їх суб’єктивації й самопримусу до виконання, і нормотворчості в соціальній галузі. 

Деонтологічна культура забезпечує нормативність його поведінки під час виконання 

професійних функцій і є умовою ефективності соціально-педагогічної діяльності. 

На основі аналізу наукових праць (Г. Караханова, А. Капська, О. Пономаренко, 

Т. Спіріна, І. Шарова) з урахуванням функцій соціально-педагогічної діяльності 

визначено й схарактеризовано структуру деонтологічної культури соціального 

педагога, яка містить такі взаємопов’язані і взаємозумовлені компоненти: ціннісний, 

когнітивний, нормативний та поведінковий. Основою деонтологічної культури є 

моральне особистісно ціннісне підґрунтя як сформованість сукупності професійно-

групових цінностей та професійно значущих якостей (милосердя, гуманність, 

толерантність). Когнітивний компонент деонтологічної культури соціального 

педагога включає систему знань (про професійно-групові цінності професії; 

специфіку й деонтологічний характер професійної соціально-педагогічної 

діяльності, її функції). Нормативний компонент представлений сукупністю 

деонтологічних норм як професійних зобов’язань, що висуваються з боку 

суспільства до представника соціально-педагогічної професії, у виробленні яких у 

подальшому братиме активну участь. Поведінковий компонент є способом 

реалізації усвідомлених деонтологічних норм як професійно-групових цінностей у 

практичній професійній соціально-педагогічної діяльності, що виявляється в 

соціальній активності, сумлінності, дисциплінованості, відповідальності фахівця. 
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Процес формування деонтологічної культури соціального педагога передбачає 

забезпечення суб’єктивації особистістю професійних зобов’язань у професійній 

підготовці студентів шляхом спеціально організованого, цілісного, 

цілеспрямованого процесу за етапами: накопичення фахівцем знань про наявні в 

суспільстві норми діяльності соціального педагога (його професійні зобов’язання); 

їх осмислення, усвідомлення та суб’єктивація як особистісно важливих та 

необхідних; вироблення на цій основі імперативів діяльності, що забезпечать його 

готовність до якісної реалізації нормативних вимог у повсякденній та професійній 

соціально-педагогічній діяльності. 

Проведений аналіз наукових джерел (О. Безпалько, Р. Вайнола, І. Звєрєва, 

А. Капська, Л. Коваль, Л. Міщик, Ж. Петрочко, В. Поліщук, А. Рижанова, 

С. Савченко, С. Харченко та ін.) дозволив розкрити потенціал соціально-виховного 

середовища ВНЗ як одного із чинників, що впливає на процес формування 

деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів. Соціально-виховне 

середовище ВНЗ схарактеризоване як частина загального соціального простору, у 

якому цілеспрямовано створюються умови для інтеграції дії внутрішніх виховних 

механізмів і соціально-виховного впливу зовнішніх соціальних інституцій та 

забезпечення цілісного соціально-виховного впливу на суб’єктів соціального 

виховання для активізації соціального розвитку студентів з метою підвищення рівня 

їхньої соціальності. Особливостями соціально-виховного середовища ВНЗ, що 

зумовлюють його потенціал у формуванні деонтологічної культури, є: системність, 

соціальна детермінованість мети та функцій, цілеспрямованість, ціннісна 

зорієнтованість, цілісність, відкритість, самокерованість. 

Визначено умови використання потенціалу соціально-виховного середовища 

ВНЗ у формуванні деонтологічної культури майбутнього соціального педагога: 

створення або вдосконалення соціально-виховного середовища ВНЗ для 

забезпечення фахівця системою знань про професійні зобов’язання соціального 

педагога; цілеспрямоване залучення соціальних інституцій зовнішнього рівня для 

суб’єктивації студентами вимог професійних зобов’язань, їх сприйняття як 

обов’язку; координація та спрямування діяльності соціальних інституцій 

внутрішнього й зовнішнього рівнів на активізацію соціально-професійного розвитку 

студентів і вироблення в них імперативів нормативної професійної поведінки; 

розробка та реалізація науково-методичного забезпечення системи формування 

деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів упродовж навчання у ВНЗ 

з урахуванням наступності й послідовності процесу. 

На підставі проведеного аналізу процесу формування деонтологічної культури 

в професійній підготовці майбутнього фахівця соціально-педагогічної галузі 

констатовано недостатнє використання потенціалу соціально-виховного 

середовища, закладених у його особливостях, що зумовило розробку системи 

формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в 

соціально-виховному середовищі ВНЗ, представлену у вигляді структурно-

функціональної моделі (див. рис.1) як єдність функціонально-цільового, змістово-

процесуального та оцінно-результативного компонентів. 

Функціонально-цільовий компонент містить мету, завдання, принципи 

(системності; соціальної й професійної детермінованості; забезпечення взаємодії  
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 ЗАГАЛЬНА МЕТА: підвищення рівня сформованості деонтологічної культури (ДК) майбутніх 

соціальних педагогів (СП) 

ЗАВДАННЯ: створення умов для формування ДК майбутніх СП у соціально-виховному середовищі ВНЗ 

ПРИНЦИПИ: системності; соціальної і професійної детермінованості; забезпечення взаємодії соціальних інституцій; 

варіативності; наступності; послідовності; практичної спрямованості 
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МЕТА: визначення дієвих суб’єктів соціально-виховного середовища, їх підготовка до формування ДК у СП 

СУБ’ЄКТИ 

Керівник ВНЗ Проректор з виховної роботи ВНЗ Завідувач профільної кафедри 

ОБ’ЄКТИ 

Адміністрація ВНЗ Викладачі профільної кафедри Куратори груп Студенти – майбутні СП 

ЗМІСТ: 
Визначення соціальних інституцій 

внутрішнього та зовнішнього рівнів СВС 

ВНЗ 

Виокремлення змісту, видів діяльності, 

форм і методів взаємодії соціальних 

інституцій внутрішнього та зовнішнього 

рівнів СВС ВНЗ  

Визначення напрямів і етапів роботи з 

формування ДК майбутніх СП, розробка 

плану  

ФОРМИ ТА МЕТОДИ: діагностичні (опитування, анкетування, метод експертних оцінок, контент-аналіз документації, бесіди), 

прогностичні (проектування, аналіз, синтез, розробка інформаційно-методичних матеріалів)  
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МЕТА: координація взаємодії соціальних інституцій внутрішнього і зовнішнього рівнів, залучення їх до співпраці з  

формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів 

СУБ’ЄКТИ 

Адміністрація ВНЗ (керівник, 

проректор з виховної роботи) 

Завідувач і викладачі 

профільної кафедри 

Керівник практики 

студентів 

Куратори груп 

 

ОБ’ЄКТИ 
Заклади 

освіти (ЗНЗ,  

ДНЗ, ПТНЗ, 

ВНЗ) 

Соціальні 

педагоги –  

випускники 

ВНЗ 

Соціальні 

служби 

Заклади 

культури 

Місцеві 

ЗМІ 

Громадські 

організації 

Правоохоронні 

структури 

Сім’я 

ЗМІСТ: 
Просвіта і підготовка  

викладачів до використання 

можливостей СВС 

Установлення зв’язку із 

зовнішніми соціальними 

інституціями  

Складання та затвердження загального 

плану роботи, створення координаційно-

творчої групи 

Розширення соціального 

досвіду майбутніх СП  

ФОРМИ ТА МЕТОДИ: 
відеолекції, бесіди, дискусії, диспути, „круглі 

столи”, науково-методичні семінари, конференції, 

індивідуальні бесіди з керівниками практики, 

кураторами  

вироблення традицій; створення студентського клубу „Школа соціальності”, 

бесіди з представниками студентського активу, проведення конкурсів, творчих 

вечорів, КВК, вуличних акцій (студентських флешмобів)  
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МЕТА: формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів 

СУБ’ЄКТИ 

Зовнішні соціальні 

інституції 

Завідувач і викладачі 

профільної кафедри 

Керівник практики 

студентів 

Куратори груп 

ОБ’ЄКТИ: Студенти – майбутні соціальні педагоги 

ЗМІСТ: 

Формування 

уявлень про 

деонтологічні 

категорії  

Формування 

ціннісного 

ставлення до 

деонтологічних 

норм 

Формування 

мотивації до 

нормативної 

поведінки  

Формування і розвиток професійно 

значущих особистісних якостей 

студентів, необхідних для нормативної 

поведінки 

Формування вміння й 

навичок належної 

професійної поведінки 

НАПРЯМИ 

інформаційно-

теоретичний 

ціннісно-мотиваційний особистісно-поведінковий аналітико-рефлексивний 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ 
тематичні лекції і семінарсько-практичні заняття; майстер-класи; навчально-рольові ігри; бесіди, диспути, дискусії; опитування; 

тематичні свята; рекламно-інформаційні кампанії; навчальні практики в соціально-педагогічних закладах; всеукраїнські, 

регіональні конференції та семінари; конкурси соціальних проектів; відеопрезентації; вуличні акції (студентські флешмоби), 

фестивалі; гуртки екскурсії тощо 
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МЕТА: оцінка рівня сформованості показників деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів 
Критерії і показники високого, середнього та низького рівнів сформованості деонтологічної культури майбутнього 

соціального педагога (когнітивний, мотиваційно-ціннісний, емоційно-вольовий, поведінковий) 

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ: підвищений рівень сформованості показників деонтологічної культури майбутніх 

соціальних педагогів 

Рис 1. Структурно-функціональна модель системи формування ДК 

майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ 
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соціальних інституцій; варіативності; наступності; послідовності; практичної 

спрямованості) формування деонтологічної культури майбутнього соціального 

педагога в процесі професійної підготовки з використанням можливостей соціально-

виховного середовища ВНЗ. 

Змістово-процесуальний компонент системи включає етапи: підготовчий, 

координаційний та процедурно-технологічний (інформаційно-теоретичний, 

ціннісно-мотиваційний, особистісно-поведінковий та аналітико-рефлексивний 

напрями), кожному з яких відповідає зміст, форми й методи забезпечення соціально-

виховної роботи з розширення досвіду професійної соціально-педагогічної взаємодії 

на внутрішньому (зі студентами, науково-педагогічними працівниками) та 

зовнішньому (із соціальними інституціями, залученими до співпраці: закладами 

освіти різного рівня, соціальними службами, закладами соціального обслуговування, 

притулками, закладами культури, сім’ями, випускниками тощо) рівнях соціально-

виховного середовища ВНЗ. 

Оцінно-результативний компонент системи передбачав моніторинг змін у 

сформованості деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів, що 

зумовило розробку критеріально-діагностичної бази. Підґрунтям для визначення 

критеріїв і показників високого, середнього та низького рівнів сформованості в 

студентів деонтологічної культури стала її компонентна структура. Як критерії 

визначено ціннісно-мотиваційний (показниками якого стали сформованість у 

студентів пізнавальних та соціальних мотивів нормативної професійної поведінки; 

усвідомлення значущості опанування деонтологічних знань); когнітивний (повнота, 

системність деонтологічних знань, сприйняття їх на особистісному рівні); емоційно-

вольовий (переконаність у необхідності та значущості деонтологічних норм, 

усвідомлений вибір їх як регулятивів власної майбутньої професійної поведінки, 

ставлення до вимог професійних зобов’язань; рівень сформованості професійно-

особистісних якостей, необхідних для здійснення нормативної професійної 

поведінки (соціальна активність, чесність, сумлінність, дисциплінованість, 

відповідальність)); поведінковий (рівень сформованості практичних умінь та 

навичок здійснення нормативної професійної поведінки; сформованість способів 

самостійного прийняття рішень, оцінювати їхні наслідки, готовність визначати 

необхідні обмеження та реалізовувати відповідну нормативним вимогам поведінку; 

залученням інших до виконання деонтологічних норм). 

Розроблена система вимагала експериментальної перевірки її ефективності. 

У другому розділі – „Експериментальна перевірка системи формування 

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-

виховному середовищі вищого навчального закладу” – розкрито організацію та 

результати експериментальної перевірки ефективності розробленої системи 

формування деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів з 

використанням потенціалу соціально-виховного середовища ВНЗ, проаналізовано й 

узагальнено отримані результати. 

Експериментальна робота, що проводилась упродовж 2010 – 2015 років і 

передбачала реалізацію констатувального, формувального та контрольного етапів, 

спрямована на перевірку ефективності розробленої системи формування 

деонтологічної культури майбутніх соціальних педагогів. 
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На констатувальному етапі експерименту на підставі визначених критеріїв і 

показників рівнів сформованості деонтологічної культури студентів I – V курсів 

спеціальності „Соціальна педагогіка” виявлено переважно низький рівень у 

більшості студентів, що підтвердило необхідність організації спеціальної діяльності, 

спрямованої на підвищення рівня сформованості деонтологічної культури. З цією 

метою створено дві експериментальні Е1 (133 студенти ХДАК), Е2 (199 студентів 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди), у яких упроваджувалася розроблена система, та 

контрольну К (170 студентів КЗ „ХГПА”), у якій процес професійної підготовки 

здійснювався традиційно, групи. Щодо групи Е2 порівняно з Е1 під час 

упровадження системи було додатково проведено роботу, спрямовану на 

підвищення ефективності координації діяльності соціальних інституцій 

внутрішнього й зовнішнього рівнів соціально-виховного середовища шляхом 

організації роботи постійно діючого навчально-методичного семінару „Партнерська 

взаємодія в процесі формування деонтологічної культури майбутніх соціальних 

педагогів”. 

На підготовчому етапі реалізації змістово-процесуального компонента системи 

формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога визначено 

суб’єктів соціальних інституцій внутрішнього (керівник ВНЗ, проректор з виховної 

роботи ВНЗ, завідувач профільної кафедри, адміністрація ВНЗ, викладачі 

профільної кафедри, куратори груп) та зовнішнього (заклади освіти, соціальні 

педагоги – випускники ВНЗ, соціальні служби, заклади культури, місцеві ЗМІ, 

громадські організації, правоохоронні структури, сім’ї) рівнів соціально-виховного 

середовища ВНЗ; виокремлено напрями спільної діяльності, уточнено її стратегію й 

тактику, визначено форми та методи, складено план соціально-виховної роботи. 

Ефективною формою роботи на підготовчому етапі реалізації змістово-

процесуального компонента системи формування деонтологічної культури 

майбутніх соціальних педагогів були семінари (семінар-зустріч, науково-

практичний і навчально-методичний, науково-практичний семінар „Шляхи 

вдосконалення змісту деонтологічної підготовки майбутніх соціальних педагогів у 

вищому навчальному закладі” тощо). 

На координаційному етапі реалізації змістово-процесуального компонента 

системи забезпечували взаємодію соціальних інституцій внутрішнього й 

зовнішнього рівнів. Так, на внутрішньому рівні соціально-виховного середовища 

організовано та проведено соціально-педагогічну просвіту науково-педагогічних 

працівників профільної кафедри з метою усвідомлення ними важливості та 

необхідності соціально-виховної роботи з формування деонтологічної культури 

майбутніх соціальних педагогів, а також підвищення рівня їхньої готовності до 

ефективного використання можливостей співпраці із соціальними інституціями 

зовнішнього рівня у визначеному процесі; спрямовано діяльність професорсько-

викладацького складу профільної кафедри на усвідомлене використання 

можливостей взаємодії в процесі формування деонтологічної культури майбутнього 

соціального педагога; створено координаційно-творчі ініціативні групи, 

активізовано внутрішні соціально-виховні сфери ВНЗ (традиції, студентське 

самоврядування, громадську діяльність, дозвілля). Формами роботи в межах 

організації соціально-педагогічної просвіти викладачів профільної кафедри були 
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лекції (лекції-дискусії на тему „Деонтологічна культура соціального педагога”, 

відеолекції), семінарські заняття – круглий стіл, дискусії, науково-практичні та 

навчально-методичні семінари („Формування деонтологічної культури майбутніх 

соціальних педагогів у процесі професійної підготовки у вищому навчальному 

закладі”), індивідуальні бесіди з керівниками практики та кураторами студентських 

груп. 

На зовнішньому рівні соціально-виховного середовища на координаційному 

етапі впровадження змістово-процесуального компонента системи формування 

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному 

середовищі ВНЗ завдяки налагодженим зв’язкам із соціальними інституціями 

(Харківськими міським і районними центрами соціальних служб для дітей, сім’ї та 

молоді, громадською організацією „Компас”, місцевими органами управління, 

місцевими ЗМІ, закладами освіти різних рівнів та іншими) залучено їх до співпраці 

(як співорганізаторів та/або консультантів, учасників та/або поважних гостей) під 

час проведення соціально-виховних заходів („Свята першого робочого місця”, „Дня 

корпоративної соціальної відповідальності”, конкурсів, концертів, творчих вечорів, 

КВК до святкування Міжнародного дня соціального педагога). Було організовано та 

проведено круглий стіл „Соціальні інституції: їх роль у формуванні деонтологічної 

культури майбутніх соціальних педагогів”. 

Реалізація процедурно-технологічного етапу забезпечувалася на основі 

використання в навчально-виховній роботі різних організаційних форм співпраці 

соціальних інституцій внутрішнього та зовнішнього рівнів соціально-виховного 

середовища ВНЗ: тематичних лекцій і семінарсько-практичних занять („Соціальна 

корпоративна відповідальність соціальних педагогів”), навчально-рольових ігор 

професійної спрямованості за участі представників зовнішніх соціальних інституцій 

(„Професійний кодекс”, „Ти і я – соціальні педагоги”), бесід („Межі 

конфіденційності у фаховій діяльності соціального педагога”, „Чи важко бути 

соціальним педагогом?”), диспутів („Чи завжди в людини є вибір?”, „Чи можлива 

суб’єктивація соціальних професійних зобов’язань як обов’язку?”, „Свобода + 

примус = обов’язок?”, „Обов’язок соціального педагога перед суспільством чи 

суспільства перед соціальним педагогом?”), круглих столів („Соціальна 

корпоративна відповідальність – міф чи реальність?”, „Майбутнє професії 

соціальний педагог”) тощо; планування програми проходження навчальної практики 

в закладах соціально-педагогічного спрямування з урахуванням необхідності 

забезпечення процесу формування деонтологічної культури студентів; проведення 

регіональних, всеукраїнських конференцій, семінарів з метою популяризації досвіду 

та інноваційних форм, методів соціально-виховної роботи з формування 

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному 

середовищі ВНЗ (студентська наукова конференція „Деонтологічні основи фахової 

соціально-педагогічної діяльності”); конкурсів („Кращий студент – соціальний 

педагог року”, конкурс на кращий відеоролик на тему „Ми – соціальні педагоги” 

(спільно з місцевим телевізійним каналом)), соціального проекту серед неурядових 

організацій „Створимо професійний кодекс соціального педагога разом!”, 

відеопрезентацій, творчих вечорів („Ми з тобою одного фаху!” (спільно з 

дозвіллєвим закладом – бібліотекою), квартирник „Ми – не поруч, ми – разом!”), 
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свят („День корпоративної соціальної відповідальності”, „Свято першого робочого 

місця”), студентських флешмобів (акція „Хто, якщо не Ми?”) із залученням до 

співучасті в них представників зовнішніх соціальних інституцій, тематичних занять 

у студентському гуртку „Молодий науковець”, клубів „Школа соціальності”, 

книжкових виставок („Обов’язок і відповідальність – запорука стабільного 

розвитку”), екскурсій (екскурсія до музею А. С. Макаренка) тощо. 

Поетапне впровадження всіх визначених компонентів дозволило забезпечити 

процес формування деонтологічної культури майбутнього соціального педагога в 

соціально-виховному середовищі вищого навчального закладу. 

Аналіз результатів експериментальної роботи на контрольному етапі засвідчив 

кількісні зміни у сформованості деонтологічної культури в студентів 

експериментальних груп, що узагальнено представлено в таблиці. 

Таблиця 

Узагальнені результати експериментальної роботи (у %) 

Критерії  Етапи 

експерименту 
Рівні 

Високий Середній Низький 

К Е1 Е2 К Е1 Е2 К Е1 Е2 

Ціннісно-

мотиваційний 

констат. 12,9 12,8 10,6 28,2 27,1 26,5 58,9 60,1 62,9 
контр. 16,3 27,8 28,6 34,4 37,1 38,7 49,3 35,1 32,7 

Когнітивний констат. 11,8 9,0 13,1 16,5 17,3 19,1 71,7 73,7 67,8 
контр. 14,6 23,0 30,1 22,9 39,3 42,1 62,5 37,7 27,8 

Емоційно-

вольовий 

констат. 15,9 17,3 12,0 31,2 27,8 30,7 52,9 54,9 57,3 
контр. 19,9 33,3 32,0 38,2 41,8 44,5 41,9 24,9 23,5 

Поведінковий констат. 23,5 21,8 21,6 40,6 40,6 40,2 35,9 37,6 38,2 
контр. 28,5 31,9 34,4 47,6 54,7 56,4 23,9 13,4 9,2 

Статистичну значущість одержаних результатів доведено методами 

математичної статистики (використання критерію χ
2
 (хі-квадрат). 

Якісний і кількісний аналіз результатів педагогічного експерименту підтвердив 

ефективність розробленої системи формування деонтологічної культури 

майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ, при 

цьому результати в Е2 є більш статистично значущими за результати в Е1. 
 

ВИСНОВКИ 

У дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукової проблеми, що виявляється в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці розробленої системи формування деонтологічної 

культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі 

вищого навчального закладу. Результати проведеного дослідження підтвердили 

правомірність висунутої гіпотези, засвідчили ефективність виконання поставлених 

завдань і дали підстави для формулювання таких висновків: 

1. На підставі аналізу наукової літератури визначено суть деонтологічної 

культури соціального педагога як інтегрованого цілісного особистісного утворення, 

яке характеризується усвідомленням об’єктивно існуючих професійних зобов’язань 

щодо поведінки у взаємодії з іншими суб’єктами соціально-педагогічної діяльності. 
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Деонтологічна культура, що забезпечує нормативність поведінки під час виконання 

професійних функцій, є показником рівня соціальності, складником професійної 

культури й умовою ефективності професійної діяльності соціального педагога. 

Визначено особливості деонтологічної культури соціального педагога як 

особистісної характеристики фахівця, що передбачає: спрямованість на іншу 

людину; на співпрацю з соціальними інститутами; готовність до належного 

виконання зобов’язань на основі їх суб’єктивації й самопримусу до виконання й 

нормотворчості в соціальній галузі. 

Схарактеризовано структуру деонтологічної культури соціального педагога, яка 

складається з взаємопов’язаних і взаємозумовлених компонентів: ціннісного 

(сформованість сукупності професійно-групових цінностей та професійно значущих 

якостей (милосердя, гуманність, толерантність)); когнітивного (система знань 

професійно-групових цінностей, специфіки, деонтологічного характеру, функцій 

професійної соціально-педагогічної діяльності), нормативного (сукупність 

професійних зобов’язань) та поведінковий (реалізація усвідомлених деонтологічних 

норм, що виявляється в соціальній активності, сумлінності, дисциплінованості, 

відповідальності фахівця). 

2. Проведений аналіз наукових праць дозволив визначити формування 

деонтологічної культури соціального педагога як процес забезпечення суб’єктивації 

особистістю професійних зобов’язань у професійній підготовці шляхом спеціально 

організованого, цілісного, цілеспрямованого процесу, що передбачає послідовну 

реалізацію етапів: накопичення фахівцем знань про наявні в суспільстві норми 

діяльності соціального педагога (його професійні зобов’язання); їх осмислення, 

усвідомлення та суб’єктивація як особистісно важливих та необхідних; вироблення 

на цій основі імперативів діяльності, що забезпечать його готовність до якісної 

реалізації нормативних вимог у повсякденній та професійній соціально-педагогічній 

діяльності. 

Соціально-виховне середовище ВНЗ схарактеризовано як частину загального 

соціального простору, у якому цілеспрямовано створюються умови для інтеграції дії 

внутрішніх виховних механізмів і соціально-виховного впливу зовнішніх 

соціальних інституцій та забезпечення цілісного соціально-виховного впливу на 

суб’єктів соціального виховання для активізації соціального розвитку студентів з 

метою підвищення рівня їхньої соціальності. Використання можливостей соціально-

виховного середовища ВНЗ (цілеспрямованого залучення зовнішніх соціальних 

інституцій, координації, спрямування їхнього соціально-виховного впливу, 

розробки, реалізації науково-методичного забезпечення впродовж навчання у ВНЗ з 

урахуванням забезпечення його наступності на різних етапах соціально-

професійного становлення особистості майбутнього соціального педагога) 

забезпечує підвищення ефективності формування деонтологічної культури 

майбутніх соціальних педагогів. 

3. Розроблено, теоретично обґрунтовано та представлено у вигляді структурно-

функціональної моделі систему формування деонтологічної культури майбутнього 

соціального педагога в соціально-виховному середовищі ВНЗ як єдність 

функціонально-цільового (мета, завдання, принципи), змістово-процесуального 

(підготовчий, координаційний, процедурно-технологічний етапи) та оцінно-
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результативного (моніторинг змін у сформованості деонтологічної культури 

майбутніх соціальних педагогів на підставі визначених критеріїв і показників) 

компонентів. 

4. Експериментальна робота з перевірки розробленої системи формування 

деонтологічної культури передбачала впровадження форм і методів забезпечення 

змісту передбаченої на кожному етапі роботи з різними суб’єктами соціально-

виховного середовища ВНЗ. 

У роботі з науково-педагогічними працівниками та представниками зовнішніх 

соціальних інституцій найбільш удалими виявилися такі форми роботи: лекції-

дискусії, семінарське заняття – круглий стіл, дискусії, науково-практичні та 

навчально-методичні семінари. Найбільш ефективними формами роботи зі 

студентами – майбутніми соціальними педагогами виявилися: лекції-конференції та 

бінарні лекції, семінари-конференції, навчально-рольові ігри професійної 

спрямованості за участі представників зовнішніх соціальних інституцій, бесіди, 

диспути, засідання круглих столів, конференції, конкурси, творчі вечори, свята, 

гуртки, клуби. Активізувалася взаємодія науково-педагогічних працівників 

профільної кафедри з представниками зовнішніх соціальних інституцій, вони 

усвідомили важливість спільної діяльності у формуванні деонтологічної культури 

майбутніх соціальних педагогів. 

На підставі визначення критеріїв та показників сформованості деонтологічної 

культури майбутнього соціального педагога виявлено позитивні зрушення в 

студентів експериментальних груп щодо високого рівня сформованості 

деонтологічної культури (збільшення кількості студентів на 13,8% в Е1 та на 19% в 

Е2). У контрольній групі такі зрушення були менш значущими – лише на 3,8% 

збільшилася кількість студентів з високим рівнем сформованості деонтологічної 

культури. Наочними є зрушення і в показниках низького рівня сформованості 

деонтологічної культури: на 28,8% зменшилася кількість респондентів із низьким 

рівнем в Е1 та на 33,3% в Е2. У контрольній групі кількість студентів із низьким 

рівнем сформованості деонтологічної культури зменшилася лише на 10,5%. 

Порівняльний аналіз отриманих даних засвідчив результативність 

упровадження в соціально-виховному середовищі вищого навчального закладу 

розробленої системи формування деонтологічної культури майбутніх соціальних 

педагогів  

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування 

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога. Перспективи подальшої 

роботи вбачаємо в пошуку шляхів використання потенціалу студентського 

самоврядування у формуванні деонтологічної культури майбутніх соціальних 

педагогів, забезпечення мотивації майбутніх соціальних педагогів до деонтологічної 

підготовки, розвиток деонтологічної культури професорсько-викладацького складу 

вищих навчальних закладів. 
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Дисертаційну роботу присвячено проблемі формування деонтологічної 

культури майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі 

вищого навчального закладу. 

У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми формування 

деонтологічної культури майбутнього соціального педагога; розкрито феномен 

деонтологічної культури соціального педагога, її суть, структуру, особливості; 

визначено „формування деонтологічної культури майбутнього соціального 

педагога”, його етапи; виявлено особливості формування деонтологічної культури 

майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі вищого 

навчального закладу; розроблено систему формування деонтологічної культури 

майбутнього соціального педагога в соціально-виховному середовищі вищого 

навчального закладу, представлену у структурно-функціональній моделі. 

Експериментальна перевірка розробленої системи підтвердила її ефективність. 

Ключові слова: деонтологічна культура, соціальний педагог, формування, 

вищий навчальний заклад, соціально-виховне середовище вищого навчального 

закладу, система. 

 

Шеплякова И. А. Формирование деонтологической культуры будущего 

социального педагога в социально-воспитательной среде высшего учебного 

заведения. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Государственное высшее 

учебное заведение „Донбасский государственный педагогический университет”. – 

Славянск, 2016. 

Диссертационное исследование посвящено научному решению проблемы 

формирования деонтологической культуры будущего социального педагога в 

социально-воспитательной среде высшего учебного заведения. 

В диссертации осуществлен теоретический анализ проблемы формирования 

деонтологической культуры будущего социального педагога; раскрыт феномен 

деонтологической культуры социального педагога, обоснованы ее сущность, 

структура, особенности; определено „формирование деонтологической культуры 

будущего социального педагога”, его этапы, выявлены особенности формирования 

деонтологической культуры будущего социального педагога в социально-

воспитательной среде высшего учебного заведения; разработана система 

формирования деонтологической культуры будущего социального педагога в 

социально-воспитательной среде высшего учебного заведения, которая 

представлена в виде структурно-функциональной модели; представлена программа 

экспериментального исследования, предусматривающая диагностику уровней 

сформированости деонтологической культуры студентов – будущих социальных 

педагогов в социально-воспитательной среде высшего учебного заведения на основе 

выделенных критериев и показателей. 

В ходе исследования доказано, что деонтологическая культура социального 

педагога может быть эффективно сформирована в процессе профессиональной 

подготовки будущих социальных педагогов при условии максимального 
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использования возможностей социально-воспитательной среды высшего учебного 

заведения, учета особенностей осуществления указанного процесса. 

Впервые разработана, теоретически обоснована, представлена в виде 

структурно-функциональной модели система формирования деонтологической 

культуры будущего социального педагога в социально-воспитательной среде 

высшего учебного заведения с учетом особенностей этого процесса (в целостности 

функционально-целевого (цель, задачи, принципы), содержательно-процессуального 

(подготовительный, координационный, процедурно-технологический этапы), 

оценочно-результативного (мониторинг изменений в сформированости 

деонтологической культуры будущих социальных педагогов на основе выделенных 

критериев и показателей) компонентов), которая экспериментально проверена путем 

внедрения в практику образовательного процесса высших учебных заведений, 

осуществляющих профессиональную подготовку социальных педагогов. 

С учетом компонентной структуры деонтологической культуры социального 

педагога (когнитивный, ценностный, нормативный, поведенческий) выделены 

ценностно-мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой и поведенческий 

критерии ее сформированости у будущих социальных педагогов. 

Экспериментальная проверка системы формирования деонтологической 

культуры будущего социального педагога доказала ее эффективность. Полученные 

результаты подтверждены в ходе применения математических и статистических 

методов исследования. 

Ключевые слова: деонтологическая культура, социальный педагог, 

формирование, высшее учебное заведение, социально-воспитательная среда 

высшего учебного заведения, система. 

 
Sheplyakova I. O. The forming to the deontological culture of future social 

pedagogue of socio-educational environment of higher educational establishment. – 
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Dissertation for the scientific degree of Candidate of pedagogical sciences in 
specialty 13.00.05 – Social Pedagogy. – State Higher Educational Establishment „Donbas 
State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2016. 

The dissertation is dedicated to the problem of the forming of the deontological 
culture of future social pedagogue in the socio-educational environment of higher 
educational establishment. 

The dissertation presents a theoretical analysis of the problem of the forming of the 
deontological culture of future social pedagogue; the phenomenon of the deontological 
culture of social pedagogue was analyzed, it’s content, structure, and peculiarities. The 
forming of deontological culture of future social pedagogues was determined together with 
its phases. The peculiarities of the forming of deontological culture of future social 
pedagogue in the socio-educational environment of higher educational establishment were 
researched. The system of the forming of deontological culture of future social 
pedagogues in the socio-educational environment of higher educational establishment was 
developed; it was presented in structural and functional model. An experimental 
examination of the developed system proved its own effectiveness. 

Key words: the deontological culture, social pedagogue, forming, higher educational 
establishment, socio-educational environment of higher educational establishment, system.
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