
Тематика семінарських занять  

з курсу: Основи соціально-педагогічних досліджень 

для студентів 2 курсу, спеціальності 231 – соціальна робота 

 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1 - 5: «Наука як система пізнання світу. Методологічні основи 

науково-педагогічних досліджень» (10 год.) 

 

Основні поняття: наука, наукове (науково-педагогічне, соціально-

педагогічне) дослідження, методологія, рівні методології, дескриптивна та 

прескриптивна форми методологічного знання, парадигма, ньютоно-

картезіанська парадигма, парадигма нової реальності, парадигми соціальної 

педагогіки, філософські учіння та їх методологічні позиції: діалектичний 

матеріалізм, холізм, прагматизм і неопрагматизм, позитивізм і 

неопозитивізм, неотомізм, екзистенціалізм, біхевіоризм;  

 

ПЛАН 

 

1. Наука: характерні риси та функції. 

2. Наукове дослідження – основна форма розвитку науки: сутність, види 

наукових досліджень. 

3. Поняття про методологію та форми методологічного знання. 

4. Філософський рівень методології. Сутність філософського рівня 

соціальної педагогіки:  

А) Філософська «Картина світу» на різних історичних етапах розвитку 

людства (робота в мікро- групах щодо усвідомлення сутності «Картин 

світу», презентація філософських картин світу різних історичних 

періодів розвитку людства). 

Б) Парадигма наукового знання та сучасні проблеми розвитку 

соціальної педагогіки.  

В) Парадигми соціальної педагогіки. Психологічна картина «Образу 

людини» ( 

Г) Філософські підстави соціальної педагогіки. 

5. Загальнонауковий рівень методології. Загальнонаукові підходи до 

соціально-педагогічних досліджень (див. додаткові матеріали для 

підготовки): 

А) Системний підхід. 

Б) Комплексний підхід. 

В) Особистісний підхід. 

Г) Діяльнісний підхід.  

Д) Системно-структурний-діяльнісно-особистісний підхід. 

(Робота в мікро- групах щодо усвідомлення сутності загальнонаукових 

підходів до соціально-педагогічних досліджень, презентація 

напрацювань груп). 



6. Конкретно-науковий рівень методології соціальних (соціально-

педагогічних) досліджень: 

А) Визначення соціальної педагогіки та соціальної роботи. 

Б) Співвідношення соціальної педагогіки та соціальної роботи.  

В) Категоріальний апарат соціальної педагогіки та соціальної роботи. 

 

Питання і завдання для самостійної роботи студентів: 

Ознайомившись із навчальними текстами і робочими матеріалами до 

семінару 1-5:  

1. З’ясуйте сутність методології, її рівні, форми та роль у процесі 

наукового пізнання. 

2. Охарактеризуйте сутнісні ознаки наукової парадигми та парадигм 

соціальної педагогіки. 

3. Вивчаючи пункт 2-Г складіть узагальнюючу таблицю із назвою: 

«Філософські засади соціальної педагогіки» 

№ 

з/п 

Назва філософського 

учіння 

Основні положення та 

принципи 

Представники/засновники 

учіння 

    

ВИСНОВОК:  

Філософський рівень методології. Філософські підстави науково-

педагогічних досліджень: діалектичний матеріалізм, холізм, прагматизм і 

неопрагматизм, позитивізм і неопозитивізм як філософські підстави науково-

педагогічних досліджень. 

4. Готуючись до питання 5, визначте сутність кожного з наукових підходів 

та наведіть приклад реалізації даного підходу у соціальній педагогіці / 

соціальній роботі.  

5. Складіть тезаурус за матеріалами навчального тексту семінару, 

випишіть основні поняття теми. 
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h_doslidzhen 

10. Суть нової методології педагогіки // Електронний ресурс: 
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11. Логіка і методика науково-педагогічних досліджень // Електронний 
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pedagogichnih_doslidzhen#741 

12. Методологія, методи, логіка наукових досліджень // Електронний 

ресурс : 
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Семінарське заняття 6. 

Тема 6: «Рівень технологічної методології науково-педагогічних 

досліджень»  

 

Основні поняття: педагогічна технологія, педагогічна техніка, 

педагогічна операція, педагогічна майстерність, педагогічний метод. 

 

ПЛАН 

1. Поняття про педагогічну технологію. Історичне коріння 

педагогічної технології. 

2. Теоретичні основи педагогічної технології. Зміст педагогічної 

технології. 

3. Технологія і педагогічна система. 

4. Феномен інновації та педагогічна технологія. 

https://books.google.com.ua/books?id=Jlf3CwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&hl=ru&source=gbs_book_similarbooks#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=Jlf3CwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&hl=ru&source=gbs_book_similarbooks#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=Jlf3CwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&hl=ru&source=gbs_book_similarbooks#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=Jlf3CwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&hl=ru&source=gbs_book_similarbooks#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ua/books?id=Jlf3CwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&hl=ru&source=gbs_book_similarbooks#v=onepage&q&f=false
http://pidruchniki.com/19120621/pedagogika/metodologiya_metodi_pedagogichnih_doslidzhen
http://pidruchniki.com/19120621/pedagogika/metodologiya_metodi_pedagogichnih_doslidzhen
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Питання та завдання для самостійної роботи 

1. В чому відмінність технології від методики? 

2. Охарактеризуйте особливості технології педагогічної взаємодії. 

3. Яка структура педагогічної системи? 

4. Що таке  інновація? Що мається на увазі під педагогічними 

інноваціями? 
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8. Буркова Л. В. Класифікація інновацій в освіті // Теорія та методика 

управління освітою. – 2010. – № 4. // Електронний ресурс : 
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9. Яровенко В. С. Види інновацій в освіті та їх класифікація // Вісник 
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10. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, 

практика: Научное издание. - М. : Изд-во УНЦ ДО, 2005. - 222 c. 

11. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989. 

12. Освітні інновації // Електронний ресурс : 

http://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/metod_robota/osv_tn__tekhnolog_yi.pdf 

13. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – Навч. посіб.– К.: 

Академвидав, 2004. – 352 с. 
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http://pidruchniki.com/1365122850422/marketing/klasifikatsiya_innovatsiy_zhittyeviy_tsikl_innovatsiy#766
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15. Дудченко B.C. Инновационные технологии: Учеб.-мет. пособие. – М, 

1996. 

16. Методология и методы социально-педагогических исследований /Авт.-

сост.: С.Я. Харченко, Н.С.Кратинов, А.Н.Чиж, В.А.Кратинова. – 

Луганск, 2001. 

17. Никитин В.А. Понятия и принципы социальной педагогики. – М.,1996. 

18. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. – М., 2000. 

19. Питюков В.Ю. Что такое педагогическая технология. // Воспитание 

школьников. – 1995. – №1. 

20. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. В 2-х кн. – М., 1998-1999. 

21. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. 

22. Щуркова Н.Р. Педагогическая технология: Педагогическое воздействие 

в процессе воспитания школьника. – М., 1992. 

 

Семінарське заняття 7-8. 

 

«Загальна характеристика методів науково-педагогічних досліджень»  

 

Основні поняття: індукція, дедукція, аналіз, синтез, порівняння, 

класифікація, узагальнення, парадигма; досвід, емпірика, експеримент, 

бесіда, інтерв'ю, анкета, біографічний метод, метод аналізу документів, 

прогнозування, «мозкова атака», метод «Дельфі», соціальна експертиза, 

соціальна діагностика, соціальна статистика. 

 

ПЛАН 

1. Поняття «метод науково-педагогічного дослідження». Особливості 

використання методів в науково-педагогічному дослідженні.  

2. Класифікація методів. 

3. Загальна характеристика методів теоретичного пізнання. 

4. Поняття емпіричних методів дослідження («досвід», «емпірика», 

«експеримент»). 

5. Спостереження як метод науково-педагогічних досліджень. 

6. Експеримент як метод науково-педагогічних досліджень. 

7. Опитувальні методи в науково-педагогічних дослідженнях (бесіда, 

інтерв'ю, анкета). 

8. Вивчення документів і результатів діяльності. 

9. Соціологічні методи в соціально-педагогічних дослідженнях (біографічний 

метод, метод аналізу документів, прогнозування, «мозкова атака», метод 

«Дельфі», соціальна експертиза, соціальна діагностика, соціальна 

статистика). 

Література 

1. Методологія, методи, логіка наукових досліджень // Електронний 

ресурс : 

http://pidruchniki.com/1056112760990/dokumentoznavstvo/metodologiya_metodi

_logika_naukovih_doslidzhen#172 

http://pidruchniki.com/1056112760990/dokumentoznavstvo/metodologiya_metodi_logika_naukovih_doslidzhen#172
http://pidruchniki.com/1056112760990/dokumentoznavstvo/metodologiya_metodi_logika_naukovih_doslidzhen#172


2. Методи науково-педагогічних досліджень // Електронний ресурс : 

http://pidruchniki.com/12281128/pedagogika/metodologiya_pedagogiki#993 

1. Архіпова С. П. Основи соціально-педагогічних досліджень / С. П. 

Архіпова. – Черкаси, 2011. – 239 с. 

2. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : [навч. пос.] / Володимир 

Володимирович Ковальчук. – К. : Слово, 2009. – 240 с. 

3. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : 

[навч. пос.] / Ольга Володимирівна Крушельницька. – К. : Кондор, 2009. – 

206 с. 

4. Харченко С. Я. Методология и методы социально-педагогических 

исследований / авт.-сост. : С. Я. Харченко, Н. С. Кратинов, А. Н. Чиж, В. А. 

Кратинова. – Луганск, 2001. – 219 с. 

7. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень : [конспект лекцій] / А. С. 

Філіпенко. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с. 

8. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : [навчальний посібник] / А. 

М. Єріна. – К., 2004. – 212 с. 

9. Основи методології та організації наукових досліджень : [навч. посіб. для 

студентів, курсантів, аспірантів і адюнтів] / за ред. А. Є. Конверського. – К. : 

Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

10. Романчиков В. I. Основи наукових досліджень : [навч. посіб.] / 

Володимир Іванович Романчиков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 

254 с. 

11. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : [підруч.] / Дмитро 

Миколайович Стеченко, Олена Сергіївна Чмир. – К. : Знання, 2005. – 309 с. 

12. Логіка процесу наукового дослідження // Електронний ресурс : 

http://pidruchniki.com/1597012260992/dokumentoznavstvo/logika_protsesu_nauk

ovogo_doslidzhennya#335 

 

 

 

Семінарське заняття 9. 

 

«Обробка та оформлення результатів дослідження» 

 

Основні поняття: графік, діаграма, таблиця, коефіцієнт кореляції. 

 

ПЛАН 

1. Методи зведення й обробки результатів експериментальних 

досліджень. 

2. Таблиця як засіб відображення кількісних ознак досліджувального 

об’єкта. Текстова і цифрова частини таблиці. Оформлення таблиці 

та її розміщення у науковій праці. 

3. Оформлення графічних залежностей у вигляді графіків та діаграм. 

http://pidruchniki.com/12281128/pedagogika/metodologiya_pedagogiki#993


4. Вимоги до оформлення наукових праць (списку використаних 

джерел) та оформлення цитувань та посилань у науковому 

дослідженні.  

 

Питання та завдання для самостійної роботи 

1. Розкрийте методи зведення й обробки результатів 

експериментальних досліджень: статистичні, графічні, табличні. 

2. Дайте характеристику математичним методам опрацювання 

результатів дослідження. 

3. Охарактеризуйте вимоги до оформлення наукових праць. Цитування 

у тексті наукової праці. Види посилань на використані літературні 

джерела. Числа та знаки у тексті. Скорочення у тексті. Вимоги до 

оформлення різних видів першоджерел. 

 

Література 

1. Воловик П.М. Теорія ймовірності і математична статистика в педагогіці. 

– К, 1986. 

2. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради 

молодим науковцям. – К.: АПН України, 1995. – 45 с 

3. Грищенко У.М., Грищенко О.М., Борисенко В.А. Основи наукових 

досліджень. Навчальний посібник. – К., 2001. 

4. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Учебник. – М., 2000. 

5. Математичні методи опрацювання результатів дослідження. Поняття 

коефіцієнта кореляції та середнього квадратичного відхилення // Електронні 

ресурси : 1) http://buklib.net/books/28398/ 

                 2) http://westudents.com.ua/glavy/77495-342-viznachennya-serednh-

pri-opratsyuvann-dosldnih-danih.html 

                3) http://politics.ellib.org.ua/pages-3025.html 

6. Методи зведення й обробки результатів експериментальних 

досліджень: статистичні, графічні, табличні // Електронний ресурс : 

http://pidruchniki.com/1812020661445/pedagogika/uzagalnennya_rezultativ_peda

gogichnogo_doslidzhennya 

7. Оформлення графічних залежностей у вигляді графіків та діаграм. 

8. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень. – К., 

2000. 

9. Скалкова Я. Методология и методы педагогического исследования. – М.: 

Педагогика, 1989. – 220 с. 

 

Семінарське заняття 10 

 

Тема: Експериментальна частина наукового соціального 

дослідження 

 

ПЛАН: 

http://buklib.net/books/28398/
http://westudents.com.ua/glavy/77495-342-viznachennya-serednh-pri-opratsyuvann-dosldnih-danih.html
http://westudents.com.ua/glavy/77495-342-viznachennya-serednh-pri-opratsyuvann-dosldnih-danih.html
http://politics.ellib.org.ua/pages-3025.html
http://pidruchniki.com/1812020661445/pedagogika/uzagalnennya_rezultativ_pedagogichnogo_doslidzhennya
http://pidruchniki.com/1812020661445/pedagogika/uzagalnennya_rezultativ_pedagogichnogo_doslidzhennya


1. Планування експерименту 

2. Мета експерименту 

3. Програма експерименту 

4. Методика експериментального дослідження 

5. Статистична обробка результатів дослідження 

 

Література  

1. Архіпова С. П. Основи соціально-педагогічних досліджень / С. П. 

Архіпова. – Черкаси, 2011. – 239 с. 

2. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : [навч. пос.] / Володимир 

Володимирович Ковальчук. – К. : Слово, 2009. – 240 с. 

3. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : 

[навч. пос.] / Ольга Володимирівна Крушельницька. – К. : Кондор, 2009. – 

206 с. 

4. Харченко С. Я. Методология и методы социально-педагогических 

исследований / авт.-сост. : С. Я. Харченко, Н. С. Кратинов, А. Н. Чиж, В. А. 

Кратинова. – Луганск, 2001. – 219 с. 

7. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень : [конспект лекцій] / А. С. 

Філіпенко. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с. 

8. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : [навчальний посібник] / А. 

М. Єріна. – К., 2004. – 212 с. 

9. Основи методології та організації наукових досліджень : [навч. посіб. для 

студентів, курсантів, аспірантів і адюнтів] / за ред. А. Є. Конверського. – К. : 

Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

10. Романчиков В. I. Основи наукових досліджень : [навч. посіб.] / 

Володимир Іванович Романчиков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 

254 с. 

11. Практикум з педагогіки : [навчальний посібник : видання 2-ге, доповнене 

і перероблене] / заг. ред. О. А. Дубасенюк, А. В. Іванченка. – Житомир : 

Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. 

 

 

Семінарське заняття 11-14  

(захист проекту наукового соціально-педагогічного дослідження)  

«Логіка науково-педагогічного дослідження»  

 

Основні поняття: об'єкт, предмет, гіпотеза, теорія, практика, 

актуальність, тема. 

 

ПЛАН 

1. Загальна характеристика логіки науково-педагогічного дослідження. 

2. Проблема. Тема. Актуальність вибраної теми. 

3. Об'єкт і предмет дослідження. 



4. Мета і завдання дослідження. 

5. Гіпотеза і положення, що захищаються. 

6. Новизна дослідження. Теоретична і практична значущість. 

_________________________________________________________________ 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 

ОБОВЯЗКОВОГО ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

З ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ НАУКОВОГО СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 

Визначте тему власного наукового соціально-педагогічного дослідження та 

підготуйте його проект за наданим зразком: 

1. Оберіть проблему та визначте тему наукового соціально-педагогічного 

дослідження, сформулюйте її відповівши на питання: Що 

досліджується? Яке явище або процес? З ким або відносно кого, якої 

категорії здійснюється дослідження? Де, в якій установі чи умовах? 

2. Розкрийте актуальність обраної теми, виклавши її у 5-7 абзацах, 

визначивши – соціальну, наукову і практичну актуальність. 

3. Визначте науковий апарат Вашого дослідження, а саме: об’єкт, 

предмет, мету, завдання і гіпотезу, сформулюйте їх за методичними 

вимогами, що вивчили в ході роботи над лекційним курсом. 

4. Оберіть і зазначте методи наукового дослідження. 

5. Сформулюйте можливу наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення Вашого наукового дослідження відповідно до вимог, що 

вивчали в ході лекційного курсу. 

6. Визначте зміст науково-дослідної роботи, при цьому зверніть увагу на 

те, що кожен із визначених параграфів роботи повинен відповідати 

конкретному завданню наукового дослідження. 

________________________________________________________________ 

 

ПРИКЛАДИ ПРОЕКТІВ: 

Тема дослідження №1: ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ БЕЗДОГЛЯДНИХ ДІТЕЙ У ПРИТУЛКАХ ДЛЯ 

НЕПОВНОЛІТНІХ 
Актуальність теми дослідження. Захист прав дітей, забезпечення їх повноцінного 

розвитку – проблема національного значення, яка не викликає сумнівів у будь-якої 

здравомислячої людини, яка дбає про своє майбутнє.  

Тривалий процес структурної перебудови, оновлення держави і суспільства сьогодні 

супроводжується об’єктивними труднощами, кризовими явищами, деформаціями 



суспільної свідомості, помилками та прорахунками влади, внаслідок яких страждають діти 

– ті, чиє життя тільки починається. Часто не усвідомлюючи і не розуміючи причин 

життєвих негараздів, вони повною мірою відчувають їх наслідки на своїх долях.  

За даними МВС України протягом останніх років на профілактичному обліку служб у 

справах дітей щорічно заходилося близько 140 тис. неповнолітніх, які схильні до 

правопорушень, вживання наркотичних речовин та алкогольних напоїв, безпритульних та 

бездоглядних дітей. Не бажаючи миритися з реальністю (конфлікти в родині, фізичне та 

сексуальне насильство, порушення житлових та майнових прав, утягування у кримінальну 

діяльність), вони йдуть з рідної домівки і змушені жити на вулиці, бродяжити та 

жебракувати. Зрозуміло, що, потрапивши „на вулицю”, самотужки діти не в змозі 

подолати негативні явища середовища і потребують системної допомоги та підтримки з 

боку держави і суспільства, захисту їх природних прав на життя, свободу і рівність, 

незалежність, право стати індивідуальністю, реалізувати свої задатки і творчі можливості, 

щоб бути готовими повноцінно розвиватися у нестабільному суспільстві. Саме тому 

соціальний захист бездоглядних та безпритульних дітей, які стали заручниками 

перетворень та нової соціально-економічної реальності є найбільш гострою соціальною 

проблемою сьогодення української держави. 

За станом на квітень 2007 р., в Україні функціонує 95 притулків для дітей, які 

опікуються вирішенням проблеми соціального захисту бездоглядних і безпритульних 

дітей, але, водночас, поряд з позитивними моментами у системі роботи притулків є багато 

проблем і недоліків. Так, майже 10% дітей потрапляють до притулків неодноразово. Все 

ще низькою залишається результативність влаштування дітей після перебування у 

притулку до сімейних форм виховання, гострою є проблема укомплектування закладів 

фахівцями, які володіють знаннями й вміннями щодо соціального захисту дитини 

відповідно до вимог сьогодення.  

Усе це, а також аналіз контингенту дітей, які перебувають у притулках, стан їхнього 

психофізичного розвитку, дозволяє зробити висновок про наявність потреби у розробці 

нових умов удосконалення діяльності притулків щодо соціального захисту бездоглядних 

дітей, а можливо й створення нових закладів соціального захисту – центрів соціально-

психологічної допомоги неповнолітнім, в яких діти мали б змогу пройти курс 

індивідуальної комплексної реабілітації та відчути себе захищеними. 

На теперішній час у монографіях, дисертаціях та інших наукових працях із соціальної 

педагогіки певною мірою висвітлено: науково-теоретичні засади соціально-правового, 

соціально-педагогічного та соціального захисту дитинства (Н. Агаркова, І. Звєрєва, 

А. Капська, О. Караман, М. Ковальчук, І. Ковчіна, І. Пєша, А. Платонова, Г. Сєм’я, 

Л. Яковлєва); причини виникнення соціального явища дитячої бездоглядності та питання 

розробки соціальних (соціально-педагогічних) механізмів його локалізації (А. Адлер, 

Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, Л. Волинець, Л. Дулінова, А. Зінченко, А. Капська, 

П. Люблінський, Л. Мардахаєв, Ф. Мустаєва, І. Пінчук, С. Толстоухова); особливості 

професійної діяльності соціального педагога з дезадаптованими категоріями дітей та 

технології соціально-педагогічної роботи з ними (Л. Артюшкіна, Г. Бевз, Т. Василькова, 

Ю. Василькова, Н. Заверико, І. Звєрєва, А. Капська, Л. Коваль, А. Мудрик, А. Поляничко, 

С. Харченко, С. Хлєбік); соціально-психологічні аспекти впливу вулиці на розвиток 

особистості дитини (Л. Виготський, Н. Йорданський, М. Крупініна, А. Лурія, 

А. Макаренко, С. Шацький, В. Шульгін); питання вдосконалення нормативно-правової 

бази щодо захисту неповнолітніх та профілактики негативних явищ у дитячому 

середовищі (Н. Комарова, В. Оржеховська, В. Татушинський, І. Трубавіна); соціально-

психологічні механізми роботи з дезадаптованими дітьми (Л. Оліференко, А. Реан, 

С. Рубінштейн, В. Шульга, Є. Холостова). Різні аспекти соціального явища дитячої 

бездоглядності розглядалися у дисертаційних дослідженнях Т. Бессонової, А. Кацеро, 

В. Кондратішко, Н. Павлік. 



Аналіз літературних джерел та результатів наукових досліджень із проблем 

соціальної педагогіки показав, що фундаментальних досліджень з проблеми соціального 

захисту бездоглядних та безпритульних дітей в умовах притулків для неповнолітніх немає, 

хоча є яскраво вираженою потреба у систематизації знань з даної наукової проблеми.  

Актуальність і соціальна значимість роботи значною мірою обумовлена 

спрямованістю її результатів на вирішення низки суперечностей між:  

– стрімким зростанням кількості бездоглядних і безпритульних дітей та відсутністю у 

сучасній науковій теорії та практиці обґрунтованих ефективних шляхів, методів та засобів 

локалізації явища дитячої бездоглядності, покращення становища даної категорії дітей; 

– об’єктивною потребою соціального захисту бездоглядних дітей і недостатньою 

теоретичною та методичною розробкою педагогічних умов, змісту і технологій цієї 

діяльності у притулках; 

– необхідністю підготовки педагогічних кадрів до роботи у притулках для 

неповнолітніх та відсутністю теоретико-методологічного обґрунтування й науково-

методичного забезпечення такої підготовки. 

Таким чином, недостатня наукова розробка обраної проблеми, необхідність її 

глибокого і послідовного рішення на рівні педагогічної теорії та практики зумовили вибір 

теми нашого дослідження: „Педагогічні умови соціального захисту бездоглядних дітей 

у притулках для неповнолітніх”. 
Об’єкт дослідження – діяльність притулків для неповнолітніх із соціального захисту 

бездоглядних дітей. 

Предмет дослідження – педагогічні умови удосконалення процесу соціального 

захисту бездоглядних дітей у притулках для неповнолітніх  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально 

перевірити педагогічні умови соціального захисту бездоглядних дітей у притулках для 

неповнолітніх. 

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні про те, що процес соціального захисту 

бездоглядних дітей у притулках може бути більш ефективним, якщо буде побудований на 

основі реалізації наступних педагогічних умов:  

– організація соціально-педагогічного супроводу соціального захисту бездоглядних 

дітей, який спрямований на надання їм професійної комплексної освітньої, медико-

психологічної, соціально-правової, організаційно-комунікативної, соціально-педагогічної 

допомоги та підтримки;  

– забезпечення соціальної взаємодії педагогів і вихованців притулків на підставі 

активного, емоційно-позитивного, особистісного спілкування з урахуванням принципів 

гуманізму і ненасильницької взаємодії; 

– використання у програмі соціального захисту бездоглядних дітей у притулках та її 

методичному підґрунті соціально-педагогічних технологій, що забезпечують урахування 

соціально-психологічних особливостей бездоглядних дітей та сприяють їх соціальній 

захищеності.  

Відповідно до мети й гіпотези дослідження було визначено такі завдання: 

1. Здійснити аналіз проблеми соціального захисту бездоглядних дітей в Україні в 

існуючій соціально-педагогічній, правовій, педагогічній, соціологічній, психологічній 

літературі. 

2. Теоретично обґрунтувати зміст і визначити особливості соціального захисту 

бездоглядних дітей у діяльності притулків для неповнолітніх. 

3. Визначити соціально-психологічний портрет бездоглядної, безпритульної дитини. 

4. Визначити й обґрунтувати педагогічні умови соціального захисту бездоглядних 

дітей та впровадити їх у практику роботи притулків для неповнолітніх. 

5. Провести аналіз ефективності розроблених педагогічних умов соціального захисту 

бездоглядних дітей та сформулювати практичні рекомендації щодо організації 

соціального захисту бездоглядних дітей у притулках. 



У процесі роботи буде використано комплекс методів дослідження: теоретичні: 

аналіз соціально-педагогічної, психологічної, педагогічної, соціологічної, юридичної 

літератури, синтез, систематизація, порівняння, класифікація, узагальнення для з’ясування 

змісту базових понять дослідження, обґрунтування сутності та особливостей процесу 

соціального захисту, розробки педагогічних умов даного процесу; контент-аналіз 

нормативно-правових документів для визначення змісту соціально-захисної діяльності у 

закладах соціально-педагогічної підтримки; емпіричні: діагностичні (інтерв’ю, 

анкетування, тестування, бесіда), обсерваційні (включене та опосередковане 

спостереження), соціально-педагогічний експеримент та моніторинг для вивчення стану 

досліджуваної проблеми, перевірки ефективності розроблених педагогічних умов; 

статистичні (кількісна та якісна обробка даних за допомогою методів математичної 

статистики) для порівняння і підтвердження отриманих результатів дослідження. 

Наукова новизна дослідження: 

• вперше, обґрунтовано педагогічні умови соціального захисту безоглядних дітей у 

притулках для неповнолітніх на основі ідеї комплексного соціально-педагогічного 

супроводу процесу соціального захисту, що базується на міждисциплінарному, 

індивідуально орієнтованому і адаптаційному підходах та залучають до процесу всіх 

суб’єктів захисту – бездоглядну дитину, педагогічні кадри притулку, фахівців соціальної 

сфери, представників влади і територіальної громади, батьків вихованців (осіб, що їх 

замінюють); складено комплексну програму соціального захисту бездоглядних дітей в 

умовах притулків; змістовно обґрунтовано технологію впровадження розробленого 

комплексу педагогічних умов соціального захисту безоглядних дітей у притулках; 

розроблено сукупність критеріїв для визначення ефективності процесу соціального 

захисту бездоглядних дітей у притулках;  

• подальшого розвитку набули ідеї гуманістичної педагогіки щодо організації 

соціальної взаємодії та спілкування педагогів-вихователів і вихованців притулків; 

організаційно-змістовні компоненти соціально-захисної діяльності притулків для дітей; 

змістовно-технологічні компоненти підготовки педагогічних працівників притулків до 

соціального захисту бездоглядних дітей та підготовки кандидатів у прийомні батьки, 

майбутніх батьків-вихователів; форми соціально-психолого-педагогічної роботи з 

бездоглядними дітьми спрямовані на їх захист; 

• удосконалено положення про соціальний захист бездоглядних дітей у притулках як 

категорії соціальної педагогіки; функції педагогічних працівників притулку, які 

здійснюють соціально-захисну діяльність. 

Теоретична значимість дослідження полягає в тому, що на основі отриманих 

нових знань про проблему соціального захисту теоретично обґрунтовуються положення, 

які дають можливість збагатити наукові уявлення про цілі, зміст, механізми соціального 

захисту бездоглядних дітей у соціально-педагогічному контексті. 

Практична значимість дослідження полягає в розробці й упровадженні у процес 

соціального захисту притулків: програми комплексного соціально-педагогічного 

супроводу „Захист”, політехнологічного комплексу соціально-захисних технологій, які 

враховують соціально-психологічні особливості бездоглядних дітей; педагогічних вимог і 

методичних рекомендацій для педагогічних працівників притулків щодо організації 

спілкування і соціальної взаємодії із вихованцями притулків на засадах гуманістичної 

педагогіки; комплексу освітніх та просвітницьких семінарів-тренінгів соціально-

психолого-педагогічної спрямованості для педагогічних працівників притулків, 

вихованців та батьків (чи осіб, що їх замінюють), потенційних усиновителів, майбутніх 

опікунів; створенні служби комплексного супроводу процесу соціального захисту при 

притулку та мобільного науково-методичного консультаційного центру, бази даних 

сучасних інноваційних соціально-педагогічних технологій, спрямованих на вирішення 

питань соціального захисту бездоглядних і безпритульних дітей та надання їм 

різноманітних видів допомоги і підтримки.  



Розроблена в ході дослідження система тренінгових занять та пакет проблемних 

завдань практичного характеру з питань соціально-пихолого-педагогічної компетентності 

батьків можуть бути використані в діяльності притулків для дітей, центрів соціально-

психологічної допомоги неповнолітнім, у процесі організації соціальної роботи 

спеціалістів центрів соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді щодо поширення сімейних 

форм виховання, в рамках „Школи для кандидатів у прийомні батьки та батьки-

вихователі”, при розробці навчальних прикладних курсів і семінарів з проблем вивчення 

змісту і технологій соціально-педагогічної діяльності з дітьми групи ризику для студентів 

спеціальностей „Соціальна педагогіка” і „Соціальна робота”. 

Запропоновані організаційно-методичні рекомендації щодо покращення 

результативності соціально-захисного процесу бездоглядних дітей у притулках для 

неповнолітніх можуть бути ефективно використані в рамках процесу реформування 

системи соціального захисту бездоглядних дітей і реструктуризації притулків у центри 

соціально-психологічної допомоги за територіальними громадами. 
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ТЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ №2: ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕНОГО 

БАТЬКІВСТВА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА 
 

Актуальність теми дослідження. Характерна риса цільності будь-якої системи – 

здатність до самозбереження в процесі постійного руху, змін та розвитку. Усе це повною 

мірою можна віднести до батьківства як до комплексного утворення, яке являє собою 

систему. Батьківство є базовою життєвою місією, важливим станом та значною соціально-

психологічною функцією кожної людини. Якість цих проявів, їх соціально-психологічні та 

педагогічні наслідки мають завжди актуальне значення. Можна стверджувати, що майбутнє 

суспільства завтра – це стан батьківства сьогодні, адже забезпечення сприятливих умов 

розвитку дитини раннього віку, на порозі життя, сприяє формуванню гармонійної особистості 

у майбутньому [138]. 

Сучасна ситуація в Україні характеризується соціально-економічною та політичною 

нестабільністю, значним спадом виробництва, зниженням рівня життя більшості населення, 

посиленням розшарування населення за рівнем доходів, девіацією моральних норм і 

цінностей у суспільстві, зростанням злочинності та насильства, усі ці чинники, поруч із 

іншими призвели до втрати сучасною молоддю орієнтирів на створення повноцінної сім’ї, 

народження дитини та на усвідомлене батьківство.  

Усвідомлене батьківство – одна з найбільш складних та мало розроблених проблем 

сучасної науки. Актуальність її вивчення обумовлена протиріччями між гостротою 

демографічних проблем, які пов’язані з кількісною перевагою людей похилого віку над 

молоддю, великою кількістю сімей, які розпадаються, лавиноподібним збільшенням кількості 

дітей-сиріт при живих батьках, зростанням кількості випадків жорстокого ставлення до 

дитини та нерозробленістю програм соціальної і психологічної допомоги молоді, яка є 

потенційними батьками.  

Лібералізація поглядів сучасного суспільства на статеву поведінку та сексуальність 

людини призвела до активного набуття молоддю дошлюбного статевого досвіду, що знайшло 

своє відображення в погіршенні стану репродуктивного здоров’я нації, яке обумовлене 

зростанням серед молоді кількості захворювань, які передаються статевим шляхом, 

збільшенням випадків небажаної вагітності підлітків, стрімким поширенням ВІЛ-інфекції [183]. 

Шлюбна й дітородна ситуація в сучасній Україні визначена шлюбною та дітородною 

поведінкою молоді. За статистичними даними експертів в Україні за 2012 рік, найбільший 

коефіцієнт народжуваності (89,9) припадає на молодих жінок віком 20 – 24 років [230, с. 34], 

разом з тим, приблизно в цьому віці майже кожен десятий молодий українець має негативний 

досвід подружнього життя, тобто є розлученим [126, с. 46].  

Останнім часом ще однією особливістю в народженні дітей серед молоді стало те, що 

значна їх частина народжена молодими жінками поза офіційним шлюбом. Так, якщо в 1991 р. 

в Україні частка дітей народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, 

становила 11,9%, то в 2012 р. вона зросла до 21,9%, і якщо у старшого покоління частка 

позашлюбних народжувань з часом навіть дещо скорочується (наприклад, серед 40 – 44-

річних жінок у 1991 р. ця частка становила 33,7%, а в 2011 р. – 31,4%), то в молоді навпаки 

значно зростає – серед 15 – 19-річних – з 13,8 до 39,8%, серед 20 – 24-річних – з 8,0 до 20,7%, 

серед 25 – 29-річних – з 10,9 до 17,3% [230, с. 33]. 

В Україні абортом закінчується 92% незапланованих вагітностей, за рік реєструють 230 

тисяч випадків штучного переривання вагітності [51], що також є наслідком неусвідомленого 

ставлення молоді до майбутнього батьківства.  

Негативною тенденцією є те, що в Україні близько 47% дітей виховують у неповних 

сім’ях. Станом на 2010 рік, в Україні 6,9 млн. сімей виховують неповнолітніх дітей, з них 2,3 

млн. – неповні сім’ї, де дітей виховує один із батьків, частіше мати [109]. За даними 

Державного комітету статистики, станом на 01.01.2011 р. в Україні налічується 98 119 дітей-

сиріт [44], з яких лише 7% є біологічними сиротами. 



Світовий досвід переконливо доводить, що зовнішні й внутрішні проблеми батьківства 

та материнства більш ефективно можна вирішити за допомогою спеціально організованої 

системи державної сімейної політики. 

В Україні останнім часом фахівці соціальної сфери державних та громадських 

організацій територіальних громад реалізують проекти, які спрямовані на формування 

навичок усвідомленого батьківства молоді, що дає змогу підготуватися до народження 

дитини, виховання дітей раннього віку, їхнього розвитку тощо, але результативність 

більшості з них має ефект лише під час проведення проекту, що дозволяє нам зробити 

висновок про наявність потреби у створенні та впровадженні нової соціально-педагогічної 

технології формування усвідомленого батьківства молоді в межах територіальної громади.  

Аналіз соціологічної, психологічної, соціально-педагогічної літератури свідчить про 

наполегливі пошуки механізмів соціально-психологічної та соціально-педагогічної роботи з 

майбутніми батьками, спрямованої на формування усвідомленого ставлення до народження і 

виховання майбутньої дитини. Так, у демографічних та соціологічних дослідженнях 

розглянуто проблеми сім’ї, їх причини, закономірності розвитку; ціннісні орієнтації 

майбутніх батьків (В. Береговий, В. Бойко, І. Бестужева-Лада, С. Бурова, Ю. Вишневський, 

Н. Головатий, І. Демент’єва, М. Мацьковський, А. Харчев, Т. Шеляг, Ю. Якубова, 

О. Яременко та ін.). 

У соціально-психологічній літературі достатньо глибоко розкриті проблеми пов’язані з 

психологічною готовністю чоловіка та жінки стати батьками, вплив психологічної атмосфери 

сім’ї на психологічний розвиток плоду, на формування позитивного ставлення матері до 

майбутньої дитини (Т. Андрєєва, О. Бодальов, О. Бондарчук, А. Брусиловський, А. Буттєва, 

І. Гребенніков, В. Дружинін, І. Дубровіна, М. Єрміхіна, С. Ковальов, Р. Овчарова, О. Смірнова 

Г. Філіпова, Б. Шапірота ін.). 

Дослідженнями у сфері сімейної педагогіки, просвітницької роботи з батьками з 

формування педагогічної культури займаються як українські, так і зарубіжні науковці. На 

питання формування й розвитку педагогічної культури батьків звертали увагу І. Гребєнніков, 

О. Звєрєва, В. Котрило, Т. Кравченко, Є. Насєдкіна, Р. Овчарова, Р. Сережнікова та ін. 

Теоретико-практичні основи просвітницької роботи з батьками та формування 

усвідомленого батьківства розглянуто в працях Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, І. Дубінець, 

І. Звєрєвої, Т. Кравченко, Г. Лактіонової, О. Лещенко, Д. Луцик, В. Постового, 

С. Толстоухової, І. Трубавіної та ін. 

Висновки їх досліджень, досвід спільних соціальних проектів указують на те, що 

стрімке зростання соціального сирітства, дитячої бездоглядності й безпритульності, жорстоке 

ставлення до дітей, що є наслідками неусвідомленого батьківства, є злободенною суспільною 

проблемою, яка актуалізується  останніми роками у зв’язку зі складними соціально-

економічними трансформаціями.  

Отже, аналіз наукової літератури та стан практичної діяльності з окресленої проблеми 

показав, що фундаментальних досліджень, присвячених проблемі формування усвідомленого 

батьківства молоді в діяльності територіальної громади в Україні не проводилося, а також 

дозволив нам виявити низку суперечностей між: 

– соціально зумовленою, об’єктивною необхідністю підготовки молоді до виконання 

батьківської місії шляхом формування в неї усвідомленого батьківства в діяльності 

територіальної громади та відсутністю науково обґрунтованої технології такого формування в 

сучасній соціально-педагогічній теорії та практиці; 

– нормативним визначенням напрямів соціально-педагогічної діяльності з формування 

усвідомленого батьківства молоді різних суб’єктів територіальної громади (сім’ї, освітніх 

закладів, закладів соціально-педагогічного спрямування, громадських організацій) та 

відсутністю розробленого змісту, форм, методів, науково-методичного забезпечення 

комплексного формування усвідомленого батьківства молоді в територіальній громаді; 

– необхідністю формування усвідомленого батьківства високопрофесійними фахівцями 

державних і недержавних установ громади та недостатнім рівнем їх теоретичної та практичної 



готовності, відсутності системи підвищення кваліфікації фахівців щодо забезпечення їх 

сучасними соціально-педагогічними знаннями й технологіями формування усвідомленого 

батьківства молоді. 

Отже, актуальність обраної проблеми, теоретична та практична значущість, її 

недостатня наукова розробленість та необхідність її глибокого і послідовного рішення на 

рівні педагогічної теорії та практики зумовили вибір теми нашого дослідження: 

„Формування усвідомленого батьківства студентської молоді в діяльності 

територіальної громади міста”. 
Об’єкт дослідження – соціально-педагогічна діяльність територіальної громади міста з 

формування усвідомленого батьківства студентської молоді. 

Предмет дослідження – соціально-педагогічна технологія формування усвідомленого 

батьківства студентської молоді в діяльності територіальної громади міта. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні й експериментальній 

перевірці соціально-педагогічної технології формування усвідомленого батьківства 

студентської молоді в діяльності територіальної громади міста. 

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні того, що соціально-педагогічна діяльність 

територіальної громади міста з формування усвідомленого батьківства студентської молоді 

набуде ефективності, якщо буде теоретично обґрунтована та організована як соціально-

педагогічна технологія, що являтиме собою сукупність послідовних і координованих 

процедур діяльності суб’єктів територіальної громади: 1) цілепокладання, яка визначатиме 

мету, завдання, результат формування усвідомленого батьківства молоді, що спрямовані на 

популяризацію ідеї усвідомленого батьківства як умови попередження виникнення проблеми 

соціального сирітства, бездоглядності та безпритульності дітей, підвищення рівня надання 

соціально-педагогічних послуг суб’єктами територіальної громади й активізацію молоді в цій 

діяльності; 2) організаційно-діагностичної, що передбачатиме організацію, діагностику та 

планування ефективної соціально-педагогічної діяльності суб’єктів громади щодо формування 

усвідомленого батьківства молоді шляхом створення мультидисциплінарної команди фахівців 

державних та громадських організацій територіальної громади; 3) змістовно-операційної, що 

полягатиме в упровадженні комплексної програми формування усвідомленого батьківства 

молоді, основними напрямами якої є: соціально-медичний, просвітньо-правовий, психолого-

педагогічний, ціннісно-поведінковий; 4) оціночно-результативної, що передбачатиме оцінку й 

аналіз результатів упровадження соціально-педагогічної технології формування усвідомленого 

батьківства молоді, надання за потребою додаткових послуг молоді з формування 

усвідомленого батьківства, формулювання висновків та рекомендацій щодо подальшої 

діяльності з формування усвідомленого батьківства молоді. 

Відповідно до мети й гіпотези дослідження було визначено такі завдання: 

1. Здійснити аналіз наукових джерел щодо ступеня розробленості проблеми 

усвідомленого батьківства в існуючій соціально-педагогічній, психологічній, історико-

філософській, соціологічній, правовій літературі. 

2. Теоретично обґрунтувати сутність та особливості соціально-педагогічної діяльності 

територіальної громади міста з формування усвідомленого батьківства студентської молоді. 

3. Проаналізувати існуючу практику роботи територіальної громади міста з формування 

усвідомленого батьківства молоді. 

4. Розробити й експериментально перевірити соціально-педагогічну технологію 

формування усвідомленого батьківства студентської молоді. 

5. Провести аналіз ефективності розробленої соціально-педагогічної технології 

формування усвідомленого батьківства студентської молоді в діяльності територіальної 

громади міста. 

У процесі роботи було використано комплекс методів дослідження: теоретичні: аналіз 

соціально-педагогічної, психологічної, педагогічної, історико-філософської, соціологічної, 

юридичної літератури; синтез, систематизація, порівняння, класифікація, узагальнення для 

з’ясування змісту базових понять дослідження, обґрунтування сутності та особливостей 



процесу формування усвідомленого батьківства молоді, розробки соціально-педагогічної 

технології цього процесу; контент-аналіз нормативно-правових документів для визначення 

змісту соціально-педагогічної діяльності територіальної громади з формування усвідомленого 

батьківства молоді; емпіричні: діагностичні (інтерв’ю, анкетування, тестування, бесіда); 

обсерваційні (включене й опосередковане спостереження); соціально-педагогічний 

експеримент та моніторинг для вивчення стану досліджуваної проблеми, перевірки 

ефективності розробленої соціально-педагогічної технології; статистичні (кількісна та 

якісна обробка даних за допомогою методів математичної статистики для порівняння й 

підтвердження отриманих результатів дослідження). 

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження: уперше розроблено й 

змістовно обґрунтовано соціально-педагогічну технологію формування усвідомленого 

батьківства студентської молоді, метою якої є популяризація ідеї усвідомленого батьківства 

серед молоді як умови попередження виникнення проблеми соціального сирітства, 

бездоглядності та безпритульності дітей, завданням – підвищення рівня надання соціально-

педагогічних послуг суб’єктами територіальної громади з формування усвідомленого 

батьківства й активізації молоді як суб’єкта територіальної громади в цій діяльності та яка 

змістовно включає: процедуру цілепокладання, організаційно-діагностичну, змістовно-

операційну та оціночно-результативну процедури; реалізована ідея комплексної соціально-

педагогічної діяльності територіальної громади з формування усвідомленого батьківства 

молоді, що базується на міждисциплінарному й синергетичному підходах та залучає до 

процесу всіх суб’єктів з формування усвідомленого батьківства – молодь, молоду сім’ю, 

фахівців закладів освітньої сфери, закладів та організацій соціально-педагогічного 

спрямування та неурядових організації територіальної громади; розроблено сукупність 

критеріїв для визначення ефективності процесу формування усвідомленого батьківства 

молоді; удосконалено зміст підготовки молоді до усвідомленого батьківства; подальшого 

розвитку набули форми та методи формування усвідомленого батьківства молоді в 

територіальній громаді. 

Практична значимість дослідження полягає в розробці, упровадженні та 

експериментальній перевірці в діяльності територіальної громади міста: 1) соціально-

педагогічної технології формування усвідомленого батьківства студентської молоді; 

2) тренінгової програми підвищення кваліфікації спеціалістів різних суб’єктів територіальної 

громади з формування усвідомленого батьківства молоді „Територіальна громада як осередок 

формування усвідомленого батьківства молоді”; 3) комплексної програми формування 

усвідомленого батьківства молоді „Щасливе батьківство в щасливій родині”, через яку 

реалізують соціально-педагогічну технологію формування усвідомленого батьківства молоді. 

Програма побудована з: соціально-просвітницького тренінгу для молоді „Усвідомлене 

батьківство як умова сімейного благополуччя”; соціально-терапевтичних груп; консультацій 

фахівців – суб’єктів територіальної громади; соціально-просвітницького тренінгу для молоді 

„Молодь як суб’єкт громади з формування усвідомленого батьківства”.  
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з формування усвідомленого батьківства студентської молоді.. 

Висновки до розділу 1  

 

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ 

УСВІДОМЛЕНОГО БАТЬКІВСТВА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В 

ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА 

2.1. Змістовна характеристика соціально-педагогічної технології 

формування усвідомленого батьківства студентської молоді. 

2.2. Упровадження розробленої соціально-педагогічної технології 

формування усвідомленого батьківства студентської молоді в 

практику роботи територіальної громади міста 

2.3. Аналіз ефективності розробленої соціально-педагогічної 

технології формування усвідомленого батьківства студентської 

молоді 

Висновки до розділу 2  

 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ  
Бажаю творчого натхнення й успіху в роботі над проектом наукового 

соціально-педагогічного дослідження! 

З повагою, Л. В. Кальченко 
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