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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах ринкової економіки здатність 

ефективно репрезентувати себе, свої особистісні якості, здобутки входить у низку 

значущих чинників досягнення успіху. Знання, уміння, здібності в сукупності 

забезпечують ефективність самопрезентації, істотно визначають соціальну та 

професійну конкурентоспроможність. Системною якістю, яка інтегрує необхідні в 

цьому контексті характеристики особистості, є культура самопрезентації. 

Актуальність вирішення завдання розвитку культури самопрезентації 

майбутнього соціального педагога в процесі навчання в закладі вищої освіти 

зумовлена процесами інтеграції та модернізації, які відбуваються в сучасному 

суспільстві і в освіті, зокрема поглибленням протиріч між вимогами, які 

висуваються до особистості й діяльності сучасного фахівця у вигляді соціального 

замовлення суспільства, і фактичним рівнем культури самопрезентації випускників 

вишів. Специфіка діяльності фахівця соціально-педагогічної сфери така, що його 

особистісні якості, поряд із професійними, є одним з основних інструментів впливу 

на клієнтів і чинником, що визначає ефективність професійної діяльності.  

Професійна підготовка майбутнього соціального педагога має бути 

зорієнтована на формування високого рівня професійної компетентності й 

перебувати в тісному зв’язку з наукою та практикою. Сьогодні в студентів є 

реальна можливість оволодіти не тільки базовими професійними знаннями, а й 

культурою, на основі якої можливий розвиток усіх сторін особистості, урахування 

її суб’єктивних потреб і об’єктивних умов, пов’язаних з матеріальною базою й 

кадровим потенціалом освіти. Кожен, хто обирає професію соціального педагога, 

бере на себе відповідальність за тих, кого він буде виховувати, разом з тим він 

відповідає за самого себе, свою професійну підготовку, своє право бути педагогом, 

наставником, вихователем. 

Дієвим способом розвитку емоцій, почуттів, комунікативних здібностей 

завжди слугувало мистецтво, зокрема театральне. Використання потенціалу 

театрального мистецтва у формуванні загальної культури, а також культури 

самопрезентації в період професійного становлення є надзвичайно актуальним. 

Окремі питання соціально-педагогічної роботи з молоддю, зокрема зі 

студентською, були розкриті теоретиками та практиками соціальної педагогіки 

(С. Курінна, О. Кузьміна, С. Омельченко, І. Трубавіна, Л. Цибулько).  

Різні аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів та 

соціальних працівників вивчали вітчизняні й зарубіжні вчені: підготовка в системі 

середньої освіти (В. Масленникова), університетської освіти (О. Карпенко, 

С. Коношенко), культурологічної освіти (Л. Вітебський); педагогічний, 

психологічний та управлінський аспекти підготовки (Л. Міщик); системність 

професійної підготовки (Ю. Галагузова); формування професійної компетентності 

фахівців соціальної сфери (Л. Завацька, А. Капська, І. Ніколаєва) та окремих її 

складників у різних сферах діяльності (А. Ведмедюк, Я. Кічук, Н. Коношенко, 

Н. Лаута, С. Пащенко, Л. Смеречак, Т. Спіріна, Р. Чубук, М. Ярошко), формування 

окремих професійних умінь: формування вмінь іншомовного ділового спілкування 

(О. Канюк), підготовка до застосування особистісно зорієнтованих виховних 
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технологій у спеціальних установах для дітей (О. Караман, О. Платонова), 

практична підготовка у вищих навчальних закладах (З. Фалинська), підготовка до 

використання казкотерапії в професійній діяльності (О. Філь); підготовка фахівців 

соціальної сфери за кордоном (Н. Карпенко, Н. Микитенко, О. Ольхович, 

О. Пришляк, Г. Слозанська, Н. Собчак та ін.); вивчалися також окремі засоби 

професійної підготовки, а саме: інтерактивні технології (І. Мельничук, І. Трубник, 

С. Харченко), електронні засоби (Л. Боднар), танцтерапія (К. Петровська) та ін. 

Вітчизняними і зарубіжними вченими досліджено поняття самопрезентації та 

самопрезентаційної діяльності (Н. Амяга, Ю. Артюхова, Г. Бороздіна, З. Карпенко, 

Н. Корчакова, Л. Кроль, І. Шкуратова), мотиваційні засади самопрезентації 

(І. Гофман, Д. Майєрс та ін.), стратегії й тактики самопрезентації (М. Котлярова, 

В. Футін, В. Шепель та ін.). Окремі якості особистості, що впливають на 

ефективність самопрезентаційної поведінки, обґрунтовані М. Апраксіною, 

Р. Вердербером, К. Вердербером та ін.  

Останнім часом підвищився інтерес до проблеми формування 

самопрезентації з боку педагогів (Т. Астафурова, Є. Бєлінська, О. Булатова, 

О. Гойхман, В. Загвязінський, Г. Коджаспірова, О. Коджаспіров, А. Мудрик, 

А. Панфілова та ін.). Ці автори вивчали стратегії й техніки самопрезентації в 

педагогічному процесі, можливості формування самопрезентаційних умінь у 

майбутніх педагогів. 

Отже, проблема формування культури самопрезентації, за винятком окремих 

її аспектів, спеціальному аналізу не піддавалася. 

Ідеї поєднання театру та педагогіки, цінності театру як соціально-виховної 

інституції розкрито в працях В. Абрамян, К. Станіславського та ін. Роль 

театральної гри у становленні ефективної взаємодії людини та соціуму знайшла 

обґрунтування в студіях Т. Астафурової, С. Гіппіус, І. Гофмана та ін. 

Виховну й корекційну функції самодіяльного дитячого та молодіжного 

театру виокремили свого часу А. Макаренко, С. Русова. Значення використання 

театрального мистецтва у вихованні молодого покоління розкрито в багатьох 

сучасних науково-педагогічних дослідженнях (Г. Аркавій, В. Букатов, 

Н. Горбунова, О. Кужнєва, А. Лаврик, С. Рудь, А. Степанова, В. Шахрай та ін.). 

Підготовку фахівців до застосування театрально-ігрових методів у професійній 

діяльності, розвиток комунікативної культури висвітлено в наукових доробках 

Д. Будянського, О. Булатової, Ж. Ваганової, В. Вартанової, Г. Гарипової, 

О. Ткачової та ін. 

Протягом останніх років педагогічна наука дедалі частіше порушує проблему 

використання театрального мистецтва в соціально-педагогічній роботі з дітьми та 

молоддю, зокрема для профілактики та корекції поведінкових девіацій (Є. Ганелін, 

А. Капська, М. Кіпніс, Р. Короткова). У соціально-педагогічну практику 

впроваджується технологія інтерактивного психологічного театру (І. Сергієнко), 

соціального театру, засоби якого порушують й аналізують важливі соціальні 

проблеми та спрямовані на поліпшення й гармонізацію соціальних відносин 

(А. Агавелова, Р. Іванян, Г. Петросян, Е. Савосін, В. Шахрай). 

Водночас нами не виявлено робіт, у яких би визначалося й розкривалося 

поняття сформованості культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів і 
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обґрунтовувалися соціально-педагогічні умови її формування в процесі 

професійної підготовки. Недостатня увага питанню забезпечення відповідності 

випускників об’єктивним вимогам соціуму, ринку праці та роботодавців, а також 

становленню здібностей до пред’явлення власних конкурентних переваг 

призводить до значних утруднень професійного старту молодих фахівців, а також 

істотно знижує конкурентоспроможність уже з досвідченими працівниками. Отже, 

формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів можна 

розглядати як актуальне завдання сучасної професійної освіти, яке сьогодні 

вирішується не цілком ефективно, зважаючи на наявність таких суперечностей 

між: потребою суспільства в підготовці конкурентоспроможних фахівців, 

значущістю в цьому аспекті формування в студентів здібностей демонструвати 

власні конкурентні переваги й недостатністю наукових знань про сутність і зміст 

культури самопрезентації особистості, що забезпечують цю здатність; потребою 

особистості в успішній соціалізації й відповідно самопрезентації та недостатньою 

увагою до створення умов, що забезпечують формування в студентів в освітньому 

процесі вищого навчального закладу культури самопрезентації; необхідністю 

формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів і 

нерозробленістю соціально-педагогічних умов, що забезпечують ефективний 

розвиток культури самопрезентації засобами соціального театру в позааудиторній 

роботі. 

Отже, актуальність зазначеної проблеми, її недостатня розробленість у 

соціально-педагогічній теорії та практиці зумовили вибір теми дисертаційної 

роботи: „Формування культури самопрезентації майбутніх соціальних 

педагогів засобами соціального театру у позааудиторній роботі”. 

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

Тема дисертації входить до плану науково-дослідної роботи кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Державного вищого навчального закладу 

„Донбаський державний педагогічний університет” як складова частина 

комплексної наукової теми „Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з 

різними категоріями населення” (державний реєстраційний номер 0115U003305). 

Тему затверджено на засіданні Вченої ради ДВНЗ „Донбаський державний 

педагогічний університет” (протокол № 3 від 29.11.2012 р.) та погоджено в 

Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 26.02.2013 р.). 

Об’єкт дослідження – процес формування культури самопрезентації 

майбутніх соціальних педагогів. 

Предмет дослідження – соціально-педагогічні умови формування культури 

самопрезентації майбутніх соціальних педагогів засобами соціального театру в 

позааудиторній роботі. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити соціально-педагогічні умови формування культури самопрезентації 

майбутніх соціальних педагогів засобами соціального театру в позааудиторній 

роботі. 

Відповідно до об’єкта, предмета та мети дослідження визначено такі 

завдання: 
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1. Здійснити аналіз проблеми дослідження в історико-педагогічному аспекті й 

визначити ступінь її розробленості в сучасній соціально-педагогічній теорії. 

2. Уточнити та конкретизувати понятійно-термінологічний апарат 

дослідження, зокрема поняття „культура майбутнього соціального педагога”, 

„культура самопрезентації”, „культура самопрезентації майбутнього соціального 

педагога”, „позааудиторна робота”, „соціальний театр”, „студентський соціальний 

театр”. 

3. Визначити критерії, показники та рівні сформованості культури 

самопрезентації майбутніх соціальних педагогів. 

4. Розробити соціально-педагогічні умови формування культури 

самопрезентації майбутніх соціальних педагогів засобами соціального театру в 

позааудиторній роботі. 

5. Експериментально перевірити й оцінити ефективність розроблених 

соціально-педагогічних умов формування культури самопрезентації майбутніх 

соціальних педагогів засобами соціального театру в позааудиторній роботі. 

Для вирішення окреслених завдань та досягнення поставленої мети 

використано такі методи дослідження: теоретичні: аналіз соціально-педагогічної, 

психологічної, педагогічної, філософської, культурологічної літератури з метою 

визначення та теоретичного обґрунтування досліджуваної проблеми; синтез, 

систематизація, порівняння, класифікація, узагальнення для з’ясування змісту 

базових понять дослідження, обґрунтування сутності та особливостей процесу 

формування культури самопрезентації, розробки соціально-педагогічних умов 

формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів засобами 

соціального театру в позааудиторній роботі; емпіричні: діагностичні (анкетування, 

тестування); обсерваційні (пряме й непряме спостереження), педагогічний 

експеримент, з метою вивчення рівня сформованості культури самопрезентації 

майбутніх соціальних педагогів та перевірки ефективності розроблених соціально-

педагогічних умов; статистичні: кількісна та якісна обробка даних за допомогою 

методів математичної статистики, зокрема критерію Пірсона (х2), для порівняння й 

підтвердження отриманих результатів дослідження. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:  

– уперше розроблено та обґрунтовано соціально-педагогічні умови 

формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів засобами 

соціального театру в позааудиторній роботі (створення сприятливого 

психологічного мікроклімату для формування культури самопрезентації під час 

позааудиторної роботи майбутніх соціальних педагогів; застосування 

інтерактивних технологій у процесі формування культури самопрезентації 

майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі; використання соціального 

театру як засобу формування культури самопрезентації майбутніх соціальних 

педагогів у позааудиторній роботі) та визначено поняття „культура самопрезентації 

майбутнього соціального педагога”;  

– уточнено та конкретизовано понятійно-термінологічний апарат 

проблеми дослідження, зокрема, поняття „культура майбутнього соціального 

педагога”, „культура самопрезентації”, „соціальний театр”, „студентський 

соціальний театр”; критерії, показники та рівні сформованості культури 
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самопрезентації майбутніх соціальних педагогів;  

– набули подальшого розвитку зміст роботи соціального театру в 

позааудиторній роботі, спрямований на формування культури самопрезентації 

майбутніх соціальних педагогів, та методи взаємодії керівника соціотеатру зі 

студентами-акторами. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в упровадженні в 

освітній процес вищого навчального закладу форм та методів формування культури 

самопрезентації, навчально-методичних матеріалів роботи студентського 

соціотеатру, а саме: ситуаційно-проблемних завдань, ділових і рольових ігор, 

тренінгів, які забезпечують ефективність формування культури самопрезентації 

майбутніх соціальних педагогів засобами соціального театру в позааудиторній 

роботі. Використання запропонованого діагностичного комплексу уможливлює 

контроль і корекцію процесу формування культури самопрезентації. Окрім того, 

матеріали дослідження можуть бути використані в професійній діяльності 

соціальних педагогів та в системі підвищення кваліфікації працівників соціальної 

сфери. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено в освітній процес Державного 

вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет” 

(довідка № 68-17-468 від 22.06.2017 р.), Державного вищого навчального закладу 

„Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди” (довідка № 813 від 04.10.2017 р.), Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка (довідка № 2037/14-55/19 від 

29.06.2017 р.) та Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія” (довідка № 01-13/607 від 27.06.2017 р.). 

Апробація результатів дослідження здійснювалася під час обговорення на 

науково-практичних конференціях різного рівня: Міжнародних: „Категория 

социального в современной педагогике и психологии” (Ульяновськ, 2013), 

„Професійна підготовка студентів соціально-педагогічної сфери – освітня складова 

суспільного розвитку” (Київ, 2014), International Scientific-Practical Conference 

Actual questions and problems of development of social sciences (Kielce, 2016), 

„Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних 

викликів: теорія і практика” (Харків, 2017); Всеукраїнських: „Перший крок у науку” 

(Луганськ, 2014), „Підготовка соціального педагога на засадах партнерства” 

(Харків, 2015); регіональній: „Проблеми та перспективи розвитку ринку освітніх 

послуг: регіональний аспект” (Армянськ, 2013). 

Результати дослідження обговорювалися й були позитивно оцінені на 

щорічних звітних наукових конференціях, засіданнях кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Державного вищого навчального закладу 

„Донбаський державний педагогічний університет” (2012 – 2017 рр.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи висвітлено в 15 

одноосібних наукових публікаціях автора, з них 8 – у наукових фахових виданнях 

України, зокрема – 2 видання, що включено до наукометричної бази Index 

Copernicus; 2 – у зарубіжних наукових виданнях; 5 – у збірниках матеріалів 

науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 



6 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел (369 найменувань, із них 10 – іноземною мовою), 13 додатків на 

47 сторінках. Робота містить 25 таблиць, 5 рисунків. Загальний обсяг дисертації 

становить 283 сторінки, з яких основного тексту – 182 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено об’єкт, 

предмет, мету, завдання та методи дослідження, наукову новизну, практичне 

значення, наведено дані щодо апробації та впровадження результатів дисертаційної 

роботи в освітній процес вищих начальних закладів. 

У першому розділі – „Теоретичний аспект проблеми формування 

культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів засобами 

соціального театру в позааудиторній роботі” – здійснено вивчення досліджуваної 

проблеми за чотирма напрямами наукового пошуку, а саме: феномен культури 

самопрезентації; підготовка майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному 

закладі; організація позааудиторної роботи зі студентами вищих навчальних 

закладів; театральна педагогіка взагалі та соціальний театр зокрема. 

Відповідно до першого напряму на основі аналізу літератури (І. Гофман, 

Е. Джонс, Т. Піттман, А. Шутц) визначено культуру самопрезентації інтегративна 

якість особистості представляти себе іншим, вигідно підкреслювати свої найкращі 

якості, спираючись на загальноприйняті норми та правила поведінки, притаманні 

цьому суспільству, застосовуючи для цього адекватні стратегії, тактики та техніки 

самопрезентації. 

Відповідно до визначення культури самопрезентації виокремлено складники 

цієї дефініції: умотивованість (бажання) справити приємне враження на інших 

людей (позитивна самопрезентація); наявність знань про техніки, тактики 

самопрезентації; уміння створювати привабливий образ, застосовуючи відповідні 

техніки та тактики самопрезентації. 

Положення, визначені в дослідженнях Л. Вітебського, Ю. Галагузової, 

Л. Завацької, С. Коношенка, Л. Міщик, З. Фалинської, С. Харченка, присвячених 

проблемі підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному 

закладі, є теоретичною базою для формування культури самопрезентації майбутніх 

соціальних педагогів.  

Особливого значення серед виділених у другому напрямі досліджень для нас 

мали праці, у яких акцентовано увагу на окремих аспектах самопрезентаційних 

умінь у фахівців соціальної сфери (С. Пащенко, Ю. Рябової, Л. Міщик). Автори 

зазначають, що під час навчання у вищому навчальному закладі в майбутніх 

соціальних педагогів формується толерантність до інших поглядів, віросповідання, 

володіння емоційною пластичністю, уміння швидко пристосовуватися до 

змінюваних обставин. Усе це неможливо без оволодіння засадами культури 

самопрезентації. 

Своєю чергою, вивчення та аналіз досліджень щодо проблеми організації 

позааудиторної роботи зі студентами вищих навчальних закладів (І. Карпова, 

А. Комарова, Ю. Максимчук, Ю. Мануйлов, О. Медведєва, А. Мудрик, Н. Руденко, 
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Т. Сарафанова, Л. Смеречак) дозволили визначити позааудиторну роботу як 

роботу, що спирається на професійні інтереси студентів; тісно пов’язана з 

навчальним процесом; відбувається у вільний час студента на базі вищого 

навчального закладу або поза ним; має вихід на наукову діяльність студентів; 

задовольняє потребу у творчій праці та створює можливості для формування 

особистості з високим рівнем культури самопрезентації.  

Потенціал позааудиторної діяльності щодо формування культури 

самопрезентації майбутніх соціальних педагогів полягає в гуманістичній 

спрямованості виховного процесу, побудованого на використанні різних форм, 

методів, засобів, які сприяють розвитку здібностей, пізнавальної й творчої 

активності; у можливості будувати процес розвитку культури самопрезентації на 

принципах довіри, толерантності, співпраці, вільних взаємин і спілкування; у 

свободі самовираження в умовах доступного культурно-розвивального середовища 

вищого навчального закладу.  

Аналіз філософської, соціологічної, психологічної, філологічної та 

педагогічної літератури (А. Агавелова, Г. Аркавій, О. Булатова, В. Варатанова, 

Р. Іванян, Г. Петросян, Е. Савосін, Д. Томпсон, В. Шахрай, Р. Шехнер) дав 

можливість стверджувати про доцільність використання соціального театру як 

засобу формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів у 

позааудиторній роботі, і дозволив сформулювати визначення соціального театру 

як сучасного виду театралізованої діяльності, що вирішує завдання розширення 

знань про актуальні соціальні процеси та проблеми; спрямовує на обговорення й 

осмислення питань, дотичних до життєвих потреб, інтересів; сприяє активізації 

соціальної взаємодії, розвитку соціального мислення, виробленню соціально-

поведінкових навичок та вмінь передбачати різноманітні соціальні ризики й 

уникати їх. 

Відповідно до об’єкта та предмета нашого дослідження визначено 

студентський соціальний театр як форму позааудиторної роботи, що сприяє 

формуванню професійних умінь і навичок та створює умови для підвищення рівня 

саморозкриття, самовираження й культури самопрезентації майбутніх соціальних 

педагогів. 

Для формулювання одного з ключових понять нашого дослідження – 

культура самопрезентації соціального педагога – розглянуто сутність професії 

„соціальний педагог” та специфіку його діяльності (О. Безпалько). Вивчення 

практичного досвіду доводить, що професія соціального педагога пов’язана 

безпосередньо з широким колом спілкування (клієнти, партнери, адміністрація). З 

усіма партнерами ділового спілкування соціальний педагог має встановити контакт 

із відповідним ставленням до себе. Уважаємо, що в якісному здійсненні 

професійних функцій соціального педагога пріоритетну роль відіграє 

самопрезентаційна культура. Ми розглядаємо її як один зі складників професійної 

культури соціального педагога. Культура самопрезентації включає високі рівні 

розвитку таких властивостей, якостей психіки й особистості людини, які надають 

професійній діяльності соціального педагога відмінні якісні характеристики 

(змінюють індивідуальний стиль діяльності, розвивають компетентність та 

комунікативні навички). 
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Отже, культуру самопрезентації соціального педагога розглядаємо як 

активне визначення своєї позиції щодо створення сприятливого образу в ситуаціях 

ділової взаємодії, що дозволяє управляти створюваним образом, ураховуючи 

чинники (вік, стать, національність, віросповідання, соціальний стан реципієнтів 

тощо), за яких відбувається процес самопрезентації. 

Загалом готовність до оволодіння культурою самопрезентації є наявністю 

теоретичних, практичних та психологічних конструктів, зміст яких складають 

знання, уміння та мотиви, необхідні для ефективного оволодіння цією діяльністю. 

Це інтегративна якість особистості фахівця, що формується в результаті оволодіння 

всіма компонентами самопрезентаційної діяльності й характеризується його 

прагненням та здатністю здійснювати самопрезентаційну діяльність. 

Відповідно до вказаного вище виділено критерії та показники сформованості 

культури самопрезентації в майбутніх соціальних педагогів: мотиваційний 

критерій (наявність мотивів досягнення успіху в оволодінні культурою 

самопрезентації; зацікавленість у формуванні самопрезентаційних знань та 

навичок; потреба в оволодінні культурою самопрезентації під час навчання у 

вищому навчальному закладі); когнітивний критерій (наявність знань про сутність 

самопрезентації; володіння теоретичними знаннями щодо культури 

самопрезентації майбутнього соціального педагога); діяльнісний критерій 

(володіння комунікативною та самопрезентаційною компетентністю; володіння 

культурою самопрезентації; практичні вміння використання соціального театру як 

засобу соціально-педагогічного впливу на неповнолітніх). Відповідно до критеріїв 

та показників визначено рівні сформованості культури самопрезентації майбутніх 

соціальних педагогів – високий, середній, низький. 

Перший етап дослідно-експериментальної роботи передбачав перевірку 

початкового рівня сформованості культури самопрезентації майбутніх соціальних 

педагогів ЕГ та КГ. З цією метою нами був застосований діагностичний матеріал 

відповідно до визначених критеріїв, а саме: 

– мотиваційний: питальник для дослідження мотивації до успіху в 

оволодінні культурою самопрезентації (адаптований питальник Т. Елерса); 

методика „Вивчення мотивації навчання у виші” (адаптована методика Т. Ільїна); 

питальник для дослідження мотивів оволодіння культурою самопрезентації 

(адаптований питальник С. Карасьової); 

– когнітивний: анкета для майбутніх соціальних педагогів щодо наявності в 

них самопрезентаційних знань (адаптований питальник С. Карасьової); тест на 

наявність теоретичних знань з культури самопрезентації;  

– діяльнісний: самоаналіз (адаптована методика Г. Трофімової); експертна 

оцінка; експертна оцінка використання соціального театру як засобу соціально-

педагогічного впливу на неповнолітніх. 

Базою дослідження стали Державний вищий навчальний заклад „Донбаський 

державний педагогічний університет”, Державний вищий навчальний заклад 

„Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди”, Полтавський національний педагогічний університет імені 

В. Г. Короленка та Комунальний заклад „Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія”. В експерименті брали участь 86 студентів – експериментальна група 
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(ЕГ) та 84 студенти – контрольна група (КГ). 

Результати констатувального етапу дослідження дали змогу встановити, що в 

ЕГ та КГ початковий рівень сформованості культури самопрезентації був майже 

однаковий. Так, високий рівень продемонстрували 17,5% студентів ЕГ та 15,5% КГ. 

Середній рівень притаманний 30,2% респондентів ЕК та 30,9% КГ відповідно. 

Низький рівень показали 52,3% студентів ЕГ та 53,6% КГ. 

Отже, теоретичний аналіз означеної проблеми та результати діагностики 

стали провідними орієнтирами для розробки комплексу соціально-педагогічних 

умов розвитку формування культури самопрезентації майбутніх соціальних 

педагогів та їх експериментальної апробації. 

У другому розділі – „Теоретичне обґрунтування та експериментальна 

перевірка соціально-педагогічних умов формування культури самопрезентації 

майбутніх соціальних педагогів засобами соціального театру в позааудиторній 

роботі” – теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено сукупність 

соціально-педагогічних умов. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень вітчизняних і зарубіжних 

педагогів-науковців та практиків з проблеми самопрезентації особистості та 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних 

закладах дав можливість визначити соціально-педагогічні умови успішного 

формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів засобами 

соціального театру в позааудиторній роботі, а саме: створення сприятливого 

психологічного мікроклімату для формування культури самопрезентації під час 

позааудиторної роботи майбутніх соціальних педагогів (формування мотивів 

досягнення успіху в оволодінні культурою самопрезентації, зацікавленості у 

формуванні самопрезентаційних знань та навичок, потреби в оволодінні культурою 

самопрезентації під час навчання у виші); застосування інтерактивних технологій у 

процесі формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів у 

позааудиторній роботі (формування знань про сутність самопрезентації та знань з 

культури самопрезентації майбутнього соціального педагога, розвиток 

комунікативних та самопрезентаційних умінь і навичок); використання соціального 

театру як засобу формування культури самопрезентації майбутніх соціальних 

педагогів у позааудиторній роботі (актуалізація знань про культуру самопрезентації 

забезпечувала формування культури самопрезентації, комунікативної та 

самопрезентаційної компетентності, практичних умінь використання соціального 

театру як засобу соціально-педагогічного впливу на неповнолітніх). 

Реалізація першої соціально-педагогічної умови – створення сприятливого 

психологічного мікроклімату для формування культури самопрезентації під час 

позааудиторної роботи майбутніх соціальних педагогів – полягала в адаптації 

студентів до умов вищого навчального закладу, створення довірливих відносин у 

групі, формуванні адекватної поведінки студента та передбачала провідну роль 

куратора у формуванні сприятливого психологічного мікроклімату в групі. 

Першим етапом реалізації зазначеної соціально-педагогічної умови була робота з 

кураторами вищих навчальних закладів, які були задіяні в дослідженні. Мотивація 

професорсько-викладацького складу, кураторів студентських груп на створення 

сприятливого психологічного мікроклімату в групах здійснювалася в процесі бесід 
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(„Культура самопрезентації – запорука майбутнього успіху соціального педагога”, 

„Сприятливий психологічний мікроклімат як умова формування культури 

самопрезентації майбутніх соціальних педагогів”, „Коучинг – як активний метод 

взаємодії зі студентами”), дискусій („Чи потрібно формувати культуру 

самопрезентації в майбутніх соціальних педагогів?”, „Психологічний мікроклімат: 

вивчення та покращення”), тренінгів („Абетка демократичного спілкування”, 

„Добрий день! А ось і я!”) на засіданнях Ради кураторів; спільної роботи з розробки 

плану заходів, спрямованих на розвиток психологічного мікроклімату.  

Другий етап упровадження соціально-педагогічної умови полягав у 

безпосередній роботі кураторів зі студентами, спрямованої на створення 

сприятливого мікроклімату шляхом активізації роботи студентського активу. 

Спілкування кураторів та викладачів кафедри зі студентами було переважно 

демократичним, відбувалося на засадах „рівний – рівному”, що сприяло оптимізації 

самого процесу спілкування, а в подальшому формуванню культури 

самопрезентації. Крім того, на кураторських годинах викладачі намагалися кожен 

раз включати студентів у різні підгрупи для розширення їхніх контактів один з 

одним. Це дало можливість студентам, працюючи в малій групі, бути більш 

активними; відчувати себе впевненіше, ніж у великій групі; долати бар’єри в 

спілкуванні.  

У реалізації першої соціально-педагогічної умови куратор самостійно обирав 

форми, спрямовані на формування сприятливого психологічного мікроклімату в 

студентських групах для збереження й примноження традицій позааудиторної 

роботи кожного вищого навчального закладу та регіональних особливостей, які 

можуть відбиватися у виховній роботі зі студентами („Мій університет – моя 

гордість”, „Місто молоді”, „День міста”, „Полтава Вишивана”, „Свято галушки” та 

ін.). 

Друга соціально-педагогічна умова – застосування інтерактивних 

технологій у процесі формування культури самопрезентації майбутніх соціальних 

педагогів у позааудиторній роботі – реалізовувалася шляхом упровадження в 

позааудиторну роботу вищих навчальних закладів програми занять з елементами 

тренінгу, метою яких було зміцнення знань, умінь, навичок, що сприяли 

формуванню культури самопрезентації, а саме: 

– засвоєння студентами основних понять щодо культури самопрезентації 

(наприклад, інтерактивні лекції „Поняття самопрезентації, історія питання”, 

„Самопрезентація засобами вербальної комунікації як складова соціалізації 

особистості”, „Самопрезентація особистості засобами вербальної комунікації як 

засіб успішної самореалізації”); 

– знайомство з основами мови тіла: розуміння жестів інших людей, уміння 

викликати прихильності до себе своїми жестами (наприклад, тренінгові вправи 

„Угадай емоцію”, „Диригент”, „Сліпий і поводир”, „Добери емоцію”, „Лото 

емоцій”, „Закритися різними способами”); 

– ознайомлення з вербальними аспектами спілкування, тренування виступу 

перед групою, розвиток навичок аргументації (наприклад, ігрові вправи „Повтори 

фразу”, „Скажи як …” , „Кубок володарів гарного голосу” та ін.); 

– розвиток навичок слухання й розуміння партнера у спілкуванні 
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(наприклад, вправи „Взаємна презентація”, „Сліпа довіра”, „Бесіда”, „Зрозуміти 

партнера”, „Відкриті питання – відкриті відповіді”, „Упевнений або агресивний”); 

– розвиток артистичної сміливості, акторської уваги, уяви та фантазії; 

імпровізаційних здібностей; навичок сценічного спілкування (ділові ігри „Оцініть 

мій професіоналізм”, „Педагог чи актор?”, „Ось і я!”). 

Структура кожного тренінгового заняття включала чотири частини: 

привітання (вправи на привітання різними способами); розминка (вправи на 

встановлення контакту, створення доброзичливої атмосфери в групі, активізацію 

спільної роботи); основний зміст (форми й методи роботи залежать від поставлених 

на занятті завдань); рефлексія (здійснення учасниками самоаналізу). 

Окрім того, робота над упровадженням означеної соціально-педагогічної 

умови полягала також в ознайомленні викладачів-тренерів зі змістом їхньої 

подальшої роботи зі студентами ЕГ, а саме: робота над планом-сценарієм тренінгу; 

робота зі студентами щодо їх активізації у вирішенні завдань тренінгу; 

самопідготовка викладача; орієнтовний розподіл ролей між учасниками (хоча в 

процесі тренінгу розподіл ролей міг змінюватися, при цьому активність його 

учасників була різною). 

Реалізація третьої соціально-педагогічної умови – використання соціального 

театру як засобу формування культури самопрезентації майбутніх соціальних 

педагогів у позааудиторній роботі – відбувалася шляхом залучення студентів до 

роботи соціального театру. Робота театрального гуртка передбачала: організацію 

спостереження за ораторським мистецтвом і паралінгвістичними особливостями 

сценічного мовлення акторів у переглянутих та відвіданих театральних постановах; 

включення студентів в ігри комунікативно-вербального характеру, де була 

можливість проводити „репетицію” культури самопрезентації в межах 

пропонованої ролі, що мало на меті збагатити відповідний досвід.  

Практичні заняття соціотеатру мали певну структуру, що включала 

теоретичний, розвивальний, практичний блоки та блок самоосвіти.  

Завдання теоретичного блоку передбачали розгляд і обговорення 

теоретичних положень теми, спрямованість на формування теоретичного 

складника самопрезентаційної культури („Самопрезентація – умова та засіб 

самоактуалізації особистості”, „Самопрезентаційна культура – запорука 

професійного успіху”, „Самопрезентаційні вміння соціального педагога”, 

„Створення позитивного іміджу соціального педагога”). У процесі вивчення 

зазначених тем студенти знайомилися з поняттями „самопрезентація”, 

„самопрезентаційна культура”, „самопрезентаційні уміння”, особливостями 

формування самопрезентаційних умінь та створення позитивного професійного 

іміджу соціального педагога.  

Завдання розвивального блоку сприяли формуванню самопрезентаційних 

умінь і навичок, оволодінню практичним аспектом культури самопрезентації 

(розвиток сценічного мовлення, налаштування до дії, зняття м’язових затисків, 

ігрові вправи). Під час занять соціального театру діяльність студентів 

активізувалася шляхом реалізації імітаційно-ігрового й особистісно зорієнтованого 

підходів, для чого використовувалися різноманітні вправи („Пройдися як…”, 

„Повтори фразу”, „Знайомство” та ін.), рольові ігри („Фахівці”, „Телефон довіри”, 
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„Психодрама” (професійна соціальна тематика), „Відеокліп” та ін.), читання віршів, 

читання за ролями, міні-драматизації, програвання епізодів, імпровізації на тему. 

Практичний блок передбачав роботу майбутніх соціальних педагогів із 

застосуванням власного досвіду, самооцінку рівня теоретичної та практичної 

сформованості культури самопрезентації в межах конкретної теми, самооцінку 

особистісних якостей, необхідних для подальшої практичної діяльності. Указаний 

блок містив такі форми та методи роботи: перегляд театральних вистав (за 

підсумками перегляду яких студентам пропонувалося зробити аналіз переглянутої 

вистави за запропонованою схемою), організація конкретних ситуацій (штучно 

створена проблемна ситуація, яку вирішує соціальний педагог у своїй професійній 

діяльності), робота над соціальними етюдами (етюди на соціально-педагогічну 

тематику, що стосувалися професійної сфери майбутніх соціальних педагогів). 

Студентами-учасниками соціотеатру було представлено соціальні етюди на 

теми: „Ранній шлюб”, „Аборт”, „Праця: задоволення або необхідність?”, „Сенс 

життя” тощо; вистави: „Щоденник щастя”, „Права та обов’язки”, „Цінність життя”, 

„Наодинці зі світом”, „Приховані вороги” тощо.  

Блок самоосвіти орієнтував на самостійне вивчення літературних джерел з 

досліджуваної теми й виконання системи завдань репродуктивного, 

конструктивного та творчого характеру. Самостійні завдання репродуктивного 

характеру були спрямовані на відтворення студентами теоретичного матеріалу 

(знайомство зі сценаріями вистав соціальної спрямованості, з конспектами ігор і 

вправ для вдосконалення самопрезентаційних умінь та підготовка до їх проведення 

на театральних заняттях; створення добірки зразків декорацій, театральних 

костюмів, афіш, програм, білетів та ін.). Самостійні завдання конструктивного 

характеру передбачали реконструювання інтелектуальних і практичних дій 

студентів, перетворення досвіду вирішення пізнавальних завдань, пропонованих 

для самостійного виконання (розробка сценарію театрального (тематичного) 

вечора; розробка програми святкування Дня театру; розробка проекту „Тиждень 

театру” та ін.). У процесі виконання самостійних завдань творчого характеру 

проявлявся високий рівень пізнавальної активності майбутніх соціальних педагогів 

(складання описової розповіді про себе; підготовка самопрезентаційного 

повідомлення та підготовка до його виголошення; розробка епізоду для 

програвання, етюду професійного спілкування, авторського сценарію соціального 

театру та підготовка до його презентації). 

Перевірка сформованості культури самопрезентації майбутніх соціальних 

педагогів була здійснена за програмою констатувального етапу експерименту через 

діагностику студентів ЕГ та КГ за вказаним вище діагностичним інструментарієм 

(див. табл. 1).  

Для визначення достовірності збігів і відмінностей результатів 

діагностування студентів КГ і ЕГ здійснено кількісний аналіз отриманих даних з 

використанням статистичного критерію Пірсона (χ2). 

Результати проведеної діагностики на контрольному етапі експерименту 

показали покращення рівня сформованості культури самопрезентації майбутніх 

соціальних педагогів за трьома критеріями (мотиваційний, когнітивний, 

діяльнісний).  
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Таблиця 1 

Динаміка сформованості культури самопрезентації  

студентів ЕГ та КГ (у %) 

Критерії 
Етапи 

експерименту 

Рівні 

Високий Середній Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Мотиваційний 
констат. 20,9 19,1 34,9 34,5 44,2 46,4 

контр. 25,9 19,9 45,8 36,5 28,3 43,6 

Когнітивний 
констат. 15,1 15,5 24,4 26,2 60,5 58,3 

контр. 23,8 15,5 48,3 29,2 27,9 55,3 

Діяльнісний 
констат. 15,1 13,1 31,4 30,3 54,5 56,0 

контр. 22,1 14,7 46,1 35,4 31,8 49,9 

 

Результати діагностики за мотиваційним критерієм показали, що студенти, 

які висловили бажання отримати можливість для досягнення успіху в професійній 

сфері, були достатньо мотивовані до формування самопрезентаційного складника 

соціально-педагогічної діяльності. Під час формувального етапу дослідження ці 

студенти мали власну зацікавленість у діяльності соціального театру та розуміли 

необхідність участі в позааудиторній роботі, спрямованій на розвиток культури 

самопрезентації. Отримані дані показали, що студенти ЕГ стали більше 

усвідомлювати важливість культури самопрезентації, це сприяло суттєвому 

підвищенню активності їхньої участі в позааудиторній роботі, що загалом впливало 

і на характер їхньої діяльності, і на кінцевий результат, забезпечуючи покращення 

культури самопрезентації в студентів ЕГ за високим рівнем на 5% та середнім – на 

10,9%. 

Результатом формувального етапу експерименту за когнітивним критерієм 

стало значне покращення (за високим рівнем на 8,7% та середнім – на 23,9%) 

системності фахових самопрезентаційних знань та володіння самопрезентаційними 

знаннями практичного спрямування в студентів ЕГ. Результати тестування 

продемонстрували підвищення рівня знань студентів, у відповідях студенти ЕГ 

давали визначення поняттю „культура самопрезентації соціального педагога”, 

відповіді були насичені професійною лексикою. До того ж студенти ЕГ, на відміну 

від студентів КГ, більш вільно та впевнено оперували поняттями „комунікація”, 

„вербальні засоби спілкування”, „невербальні засоби спілкування”, „комунікативні 

бар’єри” тощо.  

Отримані дані за діяльнісним критерієм показали, що студенти ЕГ 

характеризувалися більшою, порівняно зі студентами КГ, делікатністю, 

тактовністю, чесністю, відкритістю у спілкуванні з іншими, своєю поведінкою 

демонстрували самоповагу й почуття власної гідності, успішно репрезентували 

себе під час роботи з малознайомою аудиторією. Студенти КГ за період проведення 

експериментальної роботи також підвищили власний рівень культури 

самопрезентації (за високим рівнем на 7% та середнім – на 14,7%), але це відбулося 

завдяки якості навчання у вищому навчальному закладі та адаптації до умов 

вищого навчального закладу. До того ж викладачі, які оцінювали студентів ЕГ під 
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час експертної оцінки, відзначили покращення у використанні вербальних засобів 

(голос, інтонація, швидкість мовлення, будова фраз) та невербальних засобів 

самопрезентації (положення рук, поза, погляд), дотримання студентами соціальних 

норм і правил поведінки в процесі діяльності соціального театру. Студенти ЕГ 

продемонстрували високий рівень ініціативності під час проведення соціально 

спрямованих акцій і заходів та активно встановлювали вербальний контакт з 

учасниками. 

Аналіз результатів проведеного дослідження підтвердив достатньо високу 

ефективність розроблених соціально-педагогічних умов формування культури 

самопрезентації майбутніх соціальних педагогів засобами соціального театру в 

позааудиторній роботі та доцільність їх упровадження в освітній процес сучасного 

вищого навчального закладу. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й практичне розв’язання 

наукової проблеми формування культури самопрезентації майбутніх соціальних 

педагогів засобами соціального театру в позааудиторній роботі. 

1. Здійснений теоретико-методологічний аналіз наукової літератури показав, 

що культура самопрезентації є цінним компонентом у професійному становленні 

майбутніх соціальних педагогів та має конкретне практичне значення в підготовці 

конкурентоспроможних випускників вищого навчального закладу. До того ж 

використання соціального театру як засобу виховного впливу на майбутніх 

соціальних педагогів є ефективною позааудиторною формою роботи зі студентами 

та цікавим видом дозвіллєвої діяльності, що забезпечує освоєння нових соціальних 

ролей, придбання соціальних навичок, розкриття творчих здібностей, формування 

самопрезентаційних якостей особистості. 

2. Уточнено та конкретизовано понятійно-термінологічний апарат 

дослідження, зокрема, „культура майбутнього соціального педагога”, „культура 

самопрезентації”, „культура самопрезентації майбутнього соціального педагога”, 

„позааудиторна робота”, „соціальний театр”, „студентський соціальний театр”. 

Дефінітивний аналіз надав можливість визначити культуру самопрезентації 

соціального педагога як активне визначення своєї позиції щодо створення 

сприятливого образу в ситуаціях ділової взаємодії, що дозволяє управляти 

створюваним образом, ураховуючи чинники (вік, стать, національність, 

віросповідання, соціальний стан реципієнтів тощо), за яких відбувається процес 

самопрезентації; студентський соціальний театр як форму позааудиторної 

роботи, яка сприяє формуванню професійних умінь та навичок, створює умови для 

підвищення рівня саморозкриття, самовираження та культури самопрезентації 

майбутніх соціальних педагогів. 

3. Визначено критерії та показники сформованості культури самопрезентації 

майбутніх соціальних педагогів: мотиваційний критерій (наявність мотивів 

досягнення успіху в оволодінні культурою самопрезентації; зацікавленість у 

формуванні самопрезентаційних знань та навичок; потреба в оволодінні культурою 

самопрезентації під час навчання у вищому навчальному закладі); когнітивний 
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критерій (наявність знань про сутність самопрезентації; володіння теоретичними 

знаннями щодо культури самопрезентації майбутнього соціального педагога); 

діяльнісний критерій (володіння комунікативною та самопрезентаційною 

компетентністю; володіння культурою самопрезентації; практичні вміння 

використання соціального театру як засобу соціально-педагогічного впливу на 

неповнолітніх). Оцінка сформованості показників та критеріїв відбувалася за 

трьома рівнями: високий, середній, низький. 

4. Обґрунтовано соціально-педагогічні умови формування культури 

самопрезентації майбутніх соціальних педагогів засобами соціального театру в 

позааудиторній роботі: створення сприятливого психологічного мікроклімату для 

формування культури самопрезентації під час позааудиторної роботи майбутніх 

соціальних педагогів; застосування інтерактивних технологій у процесі 

формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів у 

позааудиторній роботі; використання соціального театру як засобу формування 

культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі. 

5. Упровадження соціально-педагогічних умов формування культури 

самопрезентації майбутніх соціальних педагогів засобами соціального театру в 

позааудиторній роботі здійснювалося комплексно та послідовно. Реалізація першої 

соціально-педагогічної умови полягала в адаптації студентів до умов вищого 

навчального закладу, створенні довірливих відносин у групі, формуванні 

адекватної поведінки студента. Друга умова реалізовувалася шляхом упровадження 

в позааудиторну роботу вищих навчальних закладів програми занять з елементами 

тренінгу, метою яких було формування знань, умінь, навичок, що сприяють 

формуванню культури самопрезентації, а саме: засвоєння студентами основних 

понять щодо культури самопрезентації, знайомство з основами мови тіла: 

розуміння жестів інших людей, уміння викликати прихильності до себе своїми 

жестами, набуттю власного мовленнєвого стилю, розвиток навичок слухання й 

розуміння партнера по спілкуванню, успішної поведінки в конфлікті, розвиток 

акторських здібностей. Реалізація третьої соціально-педагогічної умови 

відбувалася шляхом залучення студентів до діяльності соціального театру. Робота 

театрального гуртка передбачала: організацію спостереження за ораторським 

мистецтвом і паралінгвістичними особливостями сценічного мовлення акторів у 

переглянутих та відвіданих театральних постановах, включення студентів в ігри 

комунікативно-вербального характеру та до участі в соціальних етюдах і 

постановках.  

6. Результати експериментального дослідження засвідчили позитивну 

динаміку змін сформованості культури самопрезентації в студентів ЕГ, що 

доводить ефективність запропонованих соціально-педагогічних умов. Так, в ЕГ 

кількість студентів з високим рівнем сформованості культури самопрезентації 

збільшилася на 6,4%, а в КГ лише на 1,2%. Середній рівень в ЕГ збільшився на 

16,5%, а в КГ – на 2,8%. Водночас відсоток студентів ЕГ, віднесених до низького 

рівня, зменшився на 22,9%, разом з тим результати діагностування студентів КГ 

показали зменшення цього ж рівня лише на 4%. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми 

формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів засобами 
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соціального театру в позааудиторній роботі. Подальшого вивчення потребує 

розроблення організаційно-педагогічних засад і технологій підготовки викладачів 

вищої школи щодо здійснення керівництва студентським соціотеатром.  
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АНОТАЦІЇ 

 

Брусенко А. С. Формування культури самопрезентації майбутніх 

соціальних педагогів засобами соціального театру у позааудиторній роботі. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Державний вищий навчальний 

заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2018. 

У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми формування культури 

самопрезентації майбутніх соціальних педагогів засобами соціального театру в 

позааудиторній роботі; уточнено та визначено поняття „культура майбутнього 

соціального педагога”, „культура самопрезентації”, „культура самопрезентації 

майбутнього соціального педагога”, „позааудиторна робота”, „соціальний театр”, 

„студентський соціальний театр”; теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено соціально-педагогічні умови формування культури самопрезентації: 

майбутніх соціальних педагогів засобами соціального театру в позааудиторній 

роботі: створення сприятливого психологічного мікроклімату для формування 

культури самопрезентації під час позааудиторної роботи майбутніх соціальних 
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педагогів; застосування інтерактивних технологій у процесі формування культури 

самопрезентації майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі; 

використання соціального театру як засобу формування культури самопрезентації 

майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі; визначено критерії 

(мотиваційний, когнітивний, діяльнісний), показники (наявність мотивів 

досягнення успіху в оволодінні культурою самопрезентації; зацікавленість у 

формуванні самопрезентаційних знань та навичок; потреба в оволодінні культурою 

самопрезентації під час навчання у вищому навчальному закладі; наявність знань 

про сутність самопрезентації; володіння теоретичними знаннями щодо культури 

самопрезентації майбутнього соціального педагога; володіння комунікативною та 

самопрезентаційною компетентністю; володіння культурою самопрезентації; 

практичні вміння використання соціального театру як засобу соціально-

педагогічного впливу на неповнолітніх) та рівні (низький, середній, високий) 

сформованості культури самопрезентації.  

Ключові слова: самопрезентація, культура самопрезентації, майбутні 

соціальні педагоги, культура самопрезентації майбутніх соціальних педагогів, 

підготовка майбутніх соціальних педагогів, позааудиторна робота, соціальний 

театр, студентський соціальний театр, соціально-педагогічні умови. 

 

Брусенко А. С. Формирование культуры самопрезентации будущих 

социальных педагогов средствами социального театра во внеаудиторной 

работе. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Государственное высшее 

учебное заведение „Донбасский государственный педагогический университет”. – 

Славянск, 2018. 

В диссертации осуществлен теоретический анализ проблемы формирования 

культуры самопрезентации будущих социальных педагогов средствами 

социального театра во внеаудиторной работе; уточнены и определены понятия 

„культура будущего социального педагога”, „культура самопрезентации”, 

„внеаудиторная робота”, „социальный театр”, „студенческий социальный театр”. 

Определено ключевое понятие исследования „культура самопрезентации 

социального педагога” как умение специалиста быстро и качественно 

устанавливать отношения взаимопонимания и взаимовосприятия с аудиторией 

(клиентом), управлять создаваемым образом, исходя из ситуации и факторов 

(возраст, пол, национальность, вероисповедание, социальное положение 

реципиентов и т. д.), при которых происходит процесс самопрезентации.  

Впервые теоретически обоснованы и экспериментально проверены 

социально-педагогические условия формирования культуры самопрезентации 

будущих социальных педагогов средствами социального театра во внеаудиторной 

работе: создание благоприятного психологического микроклимата для 

формирования культуры самопрезентации во внеаудиторной работе будущих 

социальных педагогов; применение интерактивных технологий в процессе 

формирования культуры самопрезентации будущих социальных педагогов во 

внеаудиторной работе; использование социального театра как средства 
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формирования культуры самопрезентации будущих социальных педагогов во 

внеаудиторной работе. 

В ходе исследования определены критерии (мотивационный, когнитивный, 

деятельностный), показатели (наличие мотивов достижения успеха в овладении 

культурой самопрезентации; заинтересованность в формировании 

самопрезентационных знаний и навыков, потребность в овладении культурой 

самопрезентации во время обучения в высшем учебном заведении, наличие знаний 

о сущности самопрезентации; владение теоретическими знаниями по культуре 

самопрезентации будущего социального педагога; владение коммуникативной и 

самопрезентационной компетентностью; овладение культурой самопрезентации, 

практическими умения использования социального театра как средства социально-

педагогического воздействия на несовершеннолетних) и уровни (низкий, средний, 

высокий) сформированности культуры самопрезентации. 

Экспериментальная работа подтвердила эффективность предложенного 

подхода к организации внеаудиторной работы по формированию культуры 

самопрезентации будущих социальных педагогов при реализации социально-

педагогических условий. 

Ключевые слова: самопрезентация, культура самопрезентации, будущие 

социальные педагоги, культура самопрезентации будущих социальных педагогов, 

подготовка будущих социальных педагогов, внеаудиторная работа, социальный 

театр, студенческий социальный театр, социально-педагогические условия. 

 

 

Brusenko A. Formation of the culture of self-presentation of future social 

educators by means of social theater in extra-curricular work. – Qualifying scientific 

work on the rights of manuscripts. 

Thesis for the degree of a candidate of pedagogical sciences in specialty 13.00.05 – 

Social Pedagogy. – State Higher Educational Establishment „Donbas State Pedagogical 

University”. – Sloviansk, 2018. 

The thesis is devoted to the problem of formation of the culture of self-presentation 

of future social educators by means of social theater in extra-curricular work. 

The conceptual and terminological research apparatus and the concepts of „culture 

of the future social teacher”, „culture of self-presentation”, „culture of self-presentation 

of the future social teacher”, „extracurricular work”, „social theater”, „student social 

theater” in particular have been clarified and specified.  

The „culture of self-presentation of a social pedagogue” as the key concept of the 

research is defined as the ability of a specialist to establish relations of mutual 

understanding and mutual perception with the audience (client) quickly and qualitatively, 

manage the created way, proceeding from the situation and factors (age, gender, 

nationality, religion, social status of recipients, etc.), during which the process of self-

presentation takes place. 

The socio-pedagogical conditions for the formation of the culture of self-

presentation of future social educators by means of social theater in extra-curricular work 

are theoretically grounded and experimentally tested, among them there are the creation 

of a favorable psychological microclimate for the formation of a culture of self-
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presentation during the extra-curricular work of future social educators; application of 

interactive technologies in the process of formation of the culture of self-presentation of 

future social educators in extra-curricular work; the use of social theater as a means of 

formation of the culture of self-presentation of future social educators in extra-curricular 

work. 

The criteria (motivational, cognitive, activity) and the indicators (the presence of 

motives for success in mastering the culture of self-presentation, the interest in the 

formation of self-presentation knowledge and skills, the need to master the culture of 

self-presentation during the studying in a higher education institution, the availability of 

knowledge about the essence of self-presentation, the theoretical knowledge of the culture 

of self-presentation of the future social pedagogue; the possession of communicative and 

self-representational competence; the practical skills of using social theater as a means of 

social and pedagogical influence on minors) at the level (low, medium, high) of the 

formation of the culture of self-presentation are defined. 

The experimental work has confirmed the effectiveness of our proposed approach 

to the organization of extra-curricular work on the formation of the culture of self-

presentation of future social educators subject to the implementation of socio-pedagogical 

conditions. 

Key words: self-presentation, culture of self-presentation, future social educators, 

culture of self-presentation of future social educators, training of future social educators, 

extra-curricular work, social theater, student social theater, social and pedagogical 

conditions. 


