
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність дослідження. Українське суспільство на сучасному 

етапі державотворення має гостру потребу у визначенні та оптимізації 
шляхів свого розвитку. Одним із цих шляхів є гуманізація. Соціальна 
робота виявляє значний вплив на гуманізацію суспільних відносин, де 
турбота про загальне добро та благо кожної людини є повсякденною 
практичною діяльністю працівників соціальної сфери. 

Проблема виховання гуманності в студентської молоді набула 
актуальності в сучасному українському суспільстві. На її розв’язання 
спрямовані державні документи: Державна національна програма 
“Освіта” (“Україна ХХІ століття”) (1994), Закон України “Про вищу 
освіту” (2002), Закон України “Про захист суспільної моралі” (2003), Закон 
України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні” (2000), у яких зазначено, що серед основних принципів соціальної 
політики держави є повага до загальнолюдських цінностей, прав людини і 
народів України, безпосередня участь молоді в соціальному та культурному 
житті, відповідальність держави за створення умов для самореалізації 
кожної особистості. У контексті цих положень особливо гостро постає 
проблема орієнтації університетської освіти не лише на забезпечення 
майбутніх соціальних працівників ґрунтовними знаннями, але й 
акцентування уваги на ціннісних та світоглядних аспектах професійної 
культури молодого фахівця. 

Попередній досвід підготовки соціальних працівників указує на 
необхідність вивчення специфіки виховання й підвищення гуманності в 
студентів даного фаху, які в майбутньому працюватимуть з людьми, що 
більш за все потребують підтримки та допомоги. Соціальний захист має 
постійний зв’язок із духовністю, а гуманність є одним з найголовніших 
інструментів людей, професійна діяльність яких пов’язана з найбільш 
незахищеними верствами суспільства.  

Звернення до цієї проблеми є актуальним і являє собою значний 
інтерес ще й тому, що на сучасному етапі суспільного розвитку багато 
уваги приділяється інтелектуально вагомим та професійно значимим 
якостям. Студентів навчають володінню сучасними технологіями, 
логічному мисленню, комунікабельності, наполегливості, не приділяючи 
належної уваги вихованню гуманних якостей, що несе в собі небезпеку у 
вигляді дегуманізації освіти під натиском індустріального технократизму.  

Педагогічною наукою накопичено значний досвід вивчення питань 
виховання гуманності в підростаючого покоління. На теренах вітчизняної 
педагогічної думки над цим питанням працювали Г.Сковорода, П.Юркевич, 
К.Ушинський, Г.Ващенко, В.Сухомлинський та ін. (прізвища подaно в 
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хронологічному порядку). 
Дослідження проблеми гуманізації освітнього середовища 

здійснювали відомі зарубіжні вчені, такі як Д.Дьюї, А.Маслоу, Е.Фромм та 
ін. 

Проблемі виховання гуманності в студентської молоді сьогодні 
приділяють увагу вітчизняні науковці Г.Балл, Є.Барбіна, І.Бех, Р.Бєланова, 
І.Богданова, М.Букач, В.Бутенко, З.Гіптерс, Г.Дашутін, І.Зязюн, 
О.Корольчук, Л.Кулікова, Л.Нечипоренко, Л.Сохань та ін. Але, незважаючи 
на інтерес науковців до цієї проблеми, слід констатувати, що на сучасному 
етапі остаточно не з’ясовані структура цього поняття, його місце в системі 
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, умови та шляхи 
виховання гуманності в процесі навчання в університеті. Значний інтерес 
для нашого дослідження становлять праці І.Герасимової, В.Донія, 
В.Кувакіна, В.Кузнецова, О.Столяренко, Т.Яцули та інших науковців, які 
розглядають питання гуманізації освітнього середовища. 

Особливої уваги заслуговують роботи Л.Віннікової, Д.Годлевської, 
Н.Микитенко, О.Пічкар, Н.Собчак, у яких розглядається зміст та форми 
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Проте проблема 
виховання гуманності в дослідженнях названих учених не знайшла свого 
відображення. 

Аналіз сучасних наукових досліджень та стану підготовки майбутніх 
соціальних працівників у вищих закладах освіти дозволив зробити 
висновок, що питання виховання гуманності в майбутніх соціальних 
працівників системно не вивчалося ні теорією, ні практикою, свідченням 
чого є ряд суттєвих протиріч: 1) між зростанням актуальності виховання 
гуманістично спрямованої особистості фахівця із соціальної роботи та 
недостатньою кількістю методик виховання гуманності в майбутніх 
соціальних працівників; 2) між значними можливостями вищих закладів 
освіти для виховання гуманності в майбутніх соціальних працівників та 
малоефективним характером їх використання в практиці вищої школи; 3) 
між моральними потребами особистості майбутнього фахівця та складністю 
сучасної ситуації, пов’язаною із девальвацією цінностей у суспільстві. 

Ураховуючи суспільну значимість та об’єктивну потребу виховання 
гуманності в соціальних працівників, актуальність даної проблеми, її 
недостатню теоретичну та практичну розробленість, темою дисертаційного 
дослідження обрано „Виховання гуманності у майбутніх соціальних 
працівників в умовах професійної підготовки”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Договору спільної 
підготовки науково-педагогічних кадрів, спільних наукових досліджень та 
проведення експертизи освітньо-професійних програм між Миколаївською 
філією НаУКМА та Інститутом педагогіки і психології професійної освіти 
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АПН України від 1 вересня 2000 р. Тема затверджена на засіданні Вченої 
ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра 
Могили від 20.10.2005 р. (протокол №2/34), узгоджена рішенням бюро Ради 
з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в 
Україні від 21.05. 2006 р. (протокол №3) та зареєстрована в УкрІНТЕІ – (РК 
№ 0106 U 005073) від 26.04.2006 р. 

Об’єктом дослідження є процес гуманістичного виховання майбутніх 
соціальних працівників. 

Предметом дослідження є педагогічні умови виховання гуманності в 
майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки.  

Мета дослідження полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні, 
розробці та експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов 
виховання гуманності в майбутніх соціальних працівників у процесі 
професійної підготовки. 

Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання таких завдань:   
1) дослідити на основі всебічного аналізу джерел, як закордонних, 

так і вітчизняних фахівців, рівень наукової розробки проблеми, що 
розглядається; 

2) визначити структуру гуманності, змістову характеристику її 
компонентів, критеріїв та рівнів сформованості; 

3) виявити та обґрунтувати педагогічні умови ефективного 
виховання гуманності в майбутніх соціальних працівників у 
процесі професійної підготовки;  

4) розробити та експериментально перевірити педагогічні умови 
виховання гуманності в майбутніх соціальних працівників в 
умовах професійної підготовки; 

5) укласти методичні рекомендації щодо виховання гуманності в 
майбутніх соціальних працівників у процесі їх професійної 
підготовки.  

Гіпотезу дослідження склало припущення про те, що досягти 
істотного підвищення ефективності виховання гуманності в майбутніх 
соціальних працівників можливо за умов теоретичної розробки та 
впровадження комплексу заходів у навчально-виховний процес, а саме:  

 зорієнтованості процесу професійної підготовки на поєднання 
активних та традиційних методів навчання, спрямованих на 
підвищення гуманності в майбутніх соціальних працівників;  

 збагачення змісту виховної роботи засобами художньої культури з 
метою активізації творчого потенціалу та створення емоційно-
чуттєвого середовища в позааудиторній діяльності майбутніх 
соціальних працівників;  

 уведення в зміст соціально-педагогічної практики завдань 
гуманістичного спрямування та включення майбутніх соціальних 
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працівників у гуманістично спрямовані акції з метою накопичення 
досвіду моральних учинків. 

Методологічною основою дослідження є провідні положення філософії 
про зміст та організацію процесу виховання; положення психолого-
педагогічної науки про ціннісні орієнтації особистості; концептуальні 
положення теорії з виховання гуманності студентів в умовах навчально-
виховного процесу вищого навчального закладу; принципи професійної 
спрямованості, особистісного підходу; теорії розвивального та активного 
навчання, що забезпечує різнобічний розвиток майбутнього фахівця. 

Вихідні положення ґрунтуються на засадах Державної національної 
програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Законів України “Про вищу 
освіту”, “Про захист суспільної моралі”, “Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні”. 

Теоретичну основу дослідження становлять фундаментальні положення 
теорій і концепцій щодо: теоретичних основ педагогіки вищої школи та 
організації навчально-виховного процесу (А.Алексюк, І.Бех, Є.Голобородько, 
С.Гончаренко, І.Зязюн, Т.Осипова, І.Підласий, О.Сухомлинська, О.Цокур, 
О.Яцій та ін.); основних положень щодо професійної діяльності соціального 
працівника та його підготовки (О.Біла, І.Грига, І.Звєрева, А.Капська, 
Н.Клушина, Н.Ларіонова, В.Полтавець, Т.Семигіна, Н.Собчак, В.Ткаченко та 
ін.); гуманізації освітнього середовища вищої школи (Г.Балл, І. Богданова, 
І.Вільш, І.Герасимова, З.Гіптерс, В.Дзюба, І.Зязюн, О.Корольчук, 
Л.Нечипоренко, М.Ткаченко та ін.). 

Для розв’язання завдань дослідження використано комплекс 
взаємопов’язаних теоретичних та емпіричних методів дослідження:  

 теоретичні: аналіз філософської, психолого-педагогічної, 
соціологічної та методичної літератури (дозволив класифікувати та 
систематизувати теоретичний матеріал із досліджуваної проблеми); 

 емпіричні: анкетні опитування, бесіди, стандартизовані спостереження, 
вивчення продуктів діяльності (уможливили визначення рівнів 
сформованості гуманності в студентів на різних етапах дослідження, а 
також реалізацію педагогічних умов виховання гуманності в 
експериментальних групах);  

 експериментальні: педагогічний експеримент констатувальний та 
формувальний (сприяв дослідженню реального стану розвитку 
гуманності в студентів та апробацію створеної моделі педагогічних 
умов, що забезпечують ефективність виховання гуманності);  

 статистичні: обробка математичних даних (дозволили виявити 
кількісні та якісні показники відсоткових співвідношень та порівняти 
рівні сформованості гуманності на різних етапах дослідження). 

Організація дослідження. Дослідження проводилось протягом 2002-2006 
рр. та включало кілька взаємопов’язаних етапів. 

На першому етапі (2002-2003 рр.) – пошуково-теоретичному – вивчалась 
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історія та стан висвітлення досліджуваної проблеми у філософській, педагогічній, 
психологічній та соціологічній літературі; визначалися вихідні положення, 
науковий апарат, методологія експерименту; проводився констатувальний 
експеримент; розроблялася теоретична модель виховання гуманності в майбутніх 
соціальних працівників в умовах професійної підготовки. 

На другому етапі (2003-2005 рр.) – дослідно-експериментальному – 
здійснено експериментальну перевірку запропонованих у моделі педагогічних 
умов виховання гуманності в майбутніх соціальних працівників; у процесі 
формувального експерименту проводилась обробка, узагальнення та 
порівняльний аналіз отриманих даних.  

На третьому етапі (2005-2006 рр.) – узагальнюючому – проводився 
кінцевий аналіз формувального експерименту; вносилися корективи у 
формулювання основних понять; розроблялися методичні рекомендації; 
результати обговорювалися на засіданнях кафедр університету. 

Експериментальна база дослідження. Науково-дослідна робота 
виконувалася в Миколаївському державному гуманітарному університеті імені 
Петра Могили, Миколаївському політехнічному інституті, Миколаївському 
відділі Київського університету “Україна” та Миколаївській філії Київського 
Національного університету культури і мистецтв. Усього експериментально-
дослідною роботою на всіх етапах дослідження охоплено 435 студентів.  

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 
дослідження полягає в тому, що: 

уперше розроблено зміст гуманістично спрямованої організації навчально-
виховного процесу майбутніх соціальних працівників; уточнено сутність 
поняття “виховання гуманності в майбутнього соціального працівника”; 
науково обґрунтована та експериментально перевірена ефективність 
педагогічних умов виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників; 
запропоновано організаційно-педагогічну модель виховання гуманності у 
майбутніх соціальних працівників в умовах вищого навчального закладу; 
визначено критерії, показники та рівні гуманності, що дозволило підвищити 
ступінь чіткості діагностування її сформованості в майбутніх соціальних 
працівників; набули подальшого розвитку теоретичні положення з виховання 
гуманності у студентів в умовах навчально-виховного процесу вищого 
навчального закладу. 

Практичне значення дослідження. Розроблено та апробовано методику 
діагностики, що дозволила визначити рівні сформованості гуманності в 
студентів; розроблено комплекс заходів гуманітарного спрямування, з метою 
впровадження в навчально-виховний процес вищих закладів освіти. Результати 
дослідження можуть бути використані в практиці професійної підготовки 
майбутніх соціальних працівників, окремі результати – екстрапольовані для 
підвищення рівнів гуманності студентів інших спеціальностей, у тому числі й 
технічного профілю. 
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Вірогідність і достовірність результатів дослідження забезпечено 
методологічною обґрунтованістю вихідних теоретичних положень наукового 
пошуку; застосуванням комплексу методів, що взаємодоповнюються, і є 
адекватними об’єкту, предмету, меті й завданням дослідження; логіко-системним 
аналізом теоретичного матеріалу, законодавчої та навчально-методичної 
документації вищих навчальних закладів; кількісним і якісним аналізом 
експериментальних даних, який дозволив установити, що визначена модель 
організації навчально-виховної роботи в умовах професійної підготовки сприяє 
підвищенню ефективності виховання гуманності в майбутніх соціальних 
працівників. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та методологічні 
положення роботи, практичні результати проведеного дослідження 
представлялися та доповідалися на наукових конференціях різного рівня: 

 міжнародних конференціях: Науково-практична конференція 
„Ольвійський форум 2006: пріоритети України в геополітичному просторі” 
(Ялта, 2006).; Наукова конференція „Україна і франкомовний світ: 
формування нового мислення” (Миколаїв, 2006, 2007);  

 щорічних наукових конференціях: Наукова конференція „Дні науки 
НаУКМА” (Київ, 2002, 2003); Науково-методична конференція 
„Могилянські читання” (Миколаїв, 2003, 2004, 2005);  

 міжвузівських регіональних конференціях, семінарах, читаннях: 
Науково-практична конференція „Інформаційна діяльність сучасної 
бібліотеки” (Миколаїв, 2002); Науково-практичний семінар 
„Інноваційна діяльність бібліотек” (Миколаїв, 2003); Круглий стіл 
„Бібліотека вищого навчального закладу: грані співробітництва” 
(Миколаїв, 2003). 

Упровадження результатів дослідження. Основні висновки й результати 
дисертаційної роботи впроваджені в навчально-виховний процес Миколаївського 
державного гуманітарного університету імені Петра Могили (довідка від 
04.01.2007); Миколаївського політехнічного інституту (довідка від 23.11.2006), 
Миколаївського відділу Київського університету “Україна” (довідка від 
25.12.2006) та Миколаївської філії Київського Національного університету 
культури і мистецтв (довідка від 28.08.2006). 

Основні теоретичні положення і висновки дисертації викладено в 
навчально-методичних рекомендаціях та 6 одноосібних наукових працях автора в 
провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, 
висновків, списку використаних джерел, що включає 220 найменувань, із них – 5 
іноземними мовами, 14 додатків, 16 таблиць, 2 схеми-моделі, 10 діаграм. Обсяг 
основного тексту дисертації складає 169 сторінок, а загальний – 260 сторінок.  
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