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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальнiсть теми. Сучасний етап розвитку незалежної України 
характеризується стратегiчним курсом на оновлення усiх сфер суспiльного життя, 
зокрема освіти. Успiшнiсть процесу соцiалiзацiї молодi як демографічного, 
інтелектуального та культурного ресурсу визначено нині важливим фактором 
iнтеграцiї закладів освіти України в європейський освітній простір. Саме тому до 
пріоритетних завдань теорії та практики соціальної педагогіки належить 
обгрунтування значення етнічної та культурної складової у загальному 
соціалізаційному процесі молодої людини, створення та реалізація сприятливих для 
цього умов освітнього середовища.  

Важливим завданням соціально-виховної роботи закладу вищої освіти (назву 
змінено згідно із Законом України «Про вищу освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017) є 
збереження та популяризацiя нацiональної культури, традицiй та звичаїв свого 
народу, їх вiдтворення з метою збагачення освiтнього та особистiсного 
соцiокультурного простору студентів. 

Необхідність розв’язання цього завдання пiдтверджена положеннями 
нормативно-законодавчих актiв з питань соцiалiзацiї пiдростаючого поколiння: 
Законiв України: «Про вищу освiту» (2019), «Про сприяння соцiальному 
становленню та розвитку молодi в Українi» (2016), «Про засади державної мовної 
полiтики» (2018), «Про захист вiд дискримiнацiї» (2018), «Про Концепцiю 
державної етнонацiональної полiтики України» (2018), «Про культуру» (2018), 
Стратегiї нацiонально-патрiотичного виховання дiтей i молодi на 2016-2020 рр. 

Проблема соціалізації особистості є мультидисциплінарною, її різні аспекти 
досліджуються вітчизняними та зарубіжними вченими у філософії (В. Кремень, 
В. Огнев’юк та ін.), педагогіці (С. Вітвицька, С. Карпенчук, та ін.), соціології 
(В. Городяненко, О. Яременко та ін.), соціальній педагогіці (О. Безпалько, І. Звєрєва, 
А. Капська, С. Савченко та ін.), психології (Л. Божович, І. Булах, І. Кон та ін.). 
Сутність та особливості етнічної соціалізації молоді розкрито в працях таких 
вітчизняних (Н. Лавриченко, А. Мудрик та ін.) та зарубіжних (А. Вендланд, 
Ф. Гіддінгс, К. Струве, С. Чжан та ін.) дослідників. 

Теоретичні засади функціонування соціального середовища як необхідної 
умови соціалізації особистості обґрунтовані В. Бєлоусовим, Л. Буєвою, П. Бурдьє, 
А. Дорошенком, М. Лукашевичем, А. Мудриком, С. Харченко та ін. Дослідженню 
освітнього середовища як різновиду соціально-виховного середовища присвячені 
роботи Ж. Петрочко, М. Шакурової; соціокультурного середовища – О. Джексон, 
А. Рижанової, О. Холоденко; освітнього середовища навчального закладу – 
М. Бартко, О. Бурим, О.Карпової, Г. Мешко, Л. Хоружої та iн. Проблеми 
етнокультурного виховання молоді розкрито в працях таких зарубіжних 
дослідників: Ж. Ауєрнхеймера, Е. Гелнера, Н. Глейзера, Дж. Грасія Хорхе та ін. 

Вагомі наукові здобутки у розкритті порушеної проблеми дослідження 
утворюють: аналіз стану соціалізації студентів в позанавчальній діяльності в умовах 
регіонального освітнього простору (С. Савченко); діагностика соціально-виховного 
процесу як умови соціалізації студента (Ж. Баб’як); визначення педагогічних умов 
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соціалізації студентів у позанавчальній діяльності (Г. Овчаренко); формування 
просоціальних особистісних смислів студентської молоді (Н. Грищенко); 
обгрунтування ідей національно-патріотичного виховання дітей і молоді в умовах 
трансформації суспільства (Г. Іванюк); визначення значення особистісно-
професійного розвитку студентів педагогічних спеціальностей (О. Венгловська). 

Підтвердженням взаємозалежності та взаємообумовленості процесів 
етнокультурної соціалізації молоді та соціально-виховної діяльності зі студентами 
стали праці, в яких визначено педагогічні умови політичної соціалізації студентської 
молоді в умовах великого міста (Ю. Загородній), здійснено характеристику 
ціннісних орієнтацій студентської молоді в умовах культурно-освітнього простору 
(Р. Кубанов), обгрунтовано роль культурної соціалізації молоді як фактору 
организації та самоорганізації (А. Тесленко). 

Водночас вивчення наукових джерел з проблеми етнокультурної соцiалiзацiї 
студентiв в освiтньому середовищi закладу вищої освіти дозволили виявити низку 
суперечностей мiж: 

– сучасними тенденціями до глобалізації суспільних процесів і 
міжкультурності у вихованні та необхідністю збереження етнокультурної 
самобутності молоді як чинника національної ідентифікації; 

– необхiднiстю використання потенцiалу освiтнього середовища закладу 
вищої освіти у процесi етнокультурної соцiалiзацiї студентiв та вiдсутнiстю 
оптимальних форм та методiв забезпечення його ефективностi; 

– об’єктивною потребою реалiзацiї механiзмiв етнокультурної соцiалiзацiї 
студентiв в освiтньому середовищi закладу вищої освіти та недостатньою 
розробленістю вiдповiдного змiстово-методичного забезпечення. 

Узагальнення та аналiз результатiв наукoвих дoслiджень щодо формування 
етнокультури студентiв закладів вищої освіти дали змoгу вiдзначити, щo у вагoмих 
за теoретичними i прикладними здoбутками працях, залишається пoза увагoю 
ґрунтoвне вивчення прoблеми етнокультурної соцiалiзацiї студентiв, зокрема в 
освiтньому середовищi закладу вищої освіти.  

Таким чином, актуальнiсть окресленої проблеми, її недостатня розробленiсть у 
сучаснiй педагогiчнiй теорiї i практицi та визначеннi суперечностi зумовили вибiр 
теми дисертацiйного дослiдження – «Етнокультурна соцiалiзацiя студентiв в 
освiтньому середовищi вищого навчального закладу». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукову 
роботу виконано в межах комплексної теми науково-дослідної роботи Київського 
університету імені Бориса Грінченка (2010-2014 рр.) «Філософські, освітологічні та 
методичні засади компетентнісної особистісно-професійної багатопрофільної 
університетської освіти» (державний реєстраційний номер 0110U006274) та теми 
Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (2015-2017 рр.) 
«Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України» (державний 
реєстраційний номер 0116U002960). 

Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою Київського 
університету імені Бориса Грінченка (протокол №12 від 26 листопада 2015 року) та 



3 
 
узгоджено Міжвідомчою радою з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки 
і психології НАПН України (протокол №8 від 15 грудня 2015 року). 

Мета дослiдження – обґрунтування механiзмiв етнокультурної соцiалiзацiї 
студентiв та розроблення змiстово-технологiчного забезпечення їх реалiзацiї. 

Для реалізації поставленої мети виокремлено основні завдання дослiдження: 
1. Обґрунтувати сутнiсть та складові етнокультурної соцiалiзацiї особистостi 

в сучасних соцiокультурних умовах. 
2. Охарактеризувати особливостi етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в 

освiтньому середовищi закладу вищої освіти. 
3. Визначити провiднi механiзми, показники та виявити рiвнi етнокультурної 

соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi закладу вищої освіти. 
4. Перевiрити результативнiсть змiстово-технологiчного забезпечення 

реалiзацiї механiзмiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi 
закладу вищої освіти. 

Об’єкт дослiдження – процес етнокультурної соцiалiзацiї особистостi.  
Предмет дослiдження – механiзми етнокультурної соцiалiзацiї студентiв і 

змiстово-технологiчне забезпечення їх реалізації в освiтньому середовищi закладу 
вищої освіти. 

Теоретичною основою дослiдження є культурологічний та середовищний 
підходи до аналізу освітніх та соціальних явищ; положення про нерозривний зв’язок 
культури і освіти; системність виховних впливів; принципи гуманізму, 
толерантності, міжкультурної взаємодії, культуровідповідності, етнопсихологізації, 
етнопедагогізації, наукові положення і висновки щодо: теорії та методики 
виховання (І. Бех, С. Карпенчук, О. Сухомлинська); теорії міжкультурного діалогу 
(Ф. Бацевич, О. Бучковська, П. Осипов, В. Терехова), полікультурної та 
міжкультурної освіти (Т. Левовицький, Д. Мацумото, С. Сисоєва); теорії 
етнокультурного виховання в закладах вищої освіти (В. Бойченко, А. Капська, 
О. Матвієнко, Н. Олексюк, Ю. Руденко, В. Тернопiльська, С. Цимбрило); положення 
про: розвиток особистостi у вiдкритому соцiальному середовищi (Н. Андрєєнкова, 
I. Кон, В. Лозова, В. Москаленко, А. Мудрик); взаємозв’язок процесiв соцiалiзацiї, 
виховання i формування особистостi (В. Лiсовський, В. Ляудiс, В. Павловський, 
А. Рижанова, Б. Рубiн, К. Штарке); умови та фактори соцiалiзацiї студентської 
молодi (С.Вiтвицька, Н. Лавриченко, М. Лукашевич, С. Савченко, С. Харченко, 
Н. Чернуха); соцiально-педагогiчну дiяльнiсть з молоддю в умовах соцiального 
середовища (О. Безпалько, Р. Вайнола, Т. Веретенко, I. Звєрєва, Ж. Петрочко). 

Для реалізації поставленої мети та розв’язання завдань дослідження 
використано комплекс методів: теоретичнi – аналiз, синтез, порiвняння i 
систематизацiя наукових джерел для визначення сутностi основних понять 
дослiдження, узагальнення теоретичних пiдходiв до проблеми соцiалiзацiї загалом 
та етнокультурної соцiалiзацiї особистостi в соцiальнiй педагогiцi та сумiжних 
галузях знань; узагальнення педагогiчних, психологiчних, соцiологiчних пiдходiв 
для дослiдження проблеми з метою визначення напрямiв наукового пошуку, 
особливостей етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi 
закладу вищої освіти; емпiричнi – контент-аналіз документації, педагогiчне 
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спостереження, дiагностичнi бесiди, iнтерв’ювання, анкетування, тестування, аналiз 
результатiв дiяльностi, метод незалежних експертних оцiнок – для визначення 
дiєвостi механiзмiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв на рiзних етапах 
експериментальної роботи; педагогiчний експеримент (констатувальний, 
формувальний, контрольний етапи) – для виявлення результативностi змiстово-
технологiчного забезпечення реалiзацiї механiзмiв етнокультурної соцiалiзацiї 
студентiв; статистичнi – методи математичної статистики для достовiрностi оцiнки 
впровадження змiстово-технологiчного забезпечення реалiзацiї механiзмiв 
етнокультурної соцiалiзацiї студентiв.  

Експериментальною базою дослідження стали: ДВНЗ «Прикарпатський 
національний унiверситет iменi Василя Стефаника», Український католицький 
унiверситет, Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Київський 
унiверситет iменi Бориса Грiнченка. Експериментальною роботою було охоплено 
302 особи. 

Наукова новизна одержаних результатів дослiдження полягає в тому, що: 
вперше теоретично обґрунтовано: сутнiсть поняття «етнокультурна соцiалiзацiя 
студентiв», яке трактується як процес засвоєння, прийняття та особистiсної 
трансформацiї студентами етнiчних та культурних цiнностей, зразкiв поведiнки, що 
забезпечує етнокультурну iдентифiкацiю, самовизначення та толератнiсть в 
соцiокультурному середовищi закладу вищої освіти; механiзми етнокультурної 
соцiалiзацiї студентiв (iдентифiкацiї, наслiдування, традицiйний, iнституцiйний, 
стилiзований, мiжособистiсний); показники та рiвнi етнокультурної соцiалiзацiї 
студентiв; змiстово-технологiче забезпечення етнокультурної соцiалiзацiї студентів 
як сукупність напрямів та алгоритмізованих дій з розробки та упровадження 
організаційних форм та методів соціально-педагогічної роботи зі студентами за 
напрямом їх етнокультурної соціалізації в освітньому середовищі закладу вищої 
освіти; уточнено трактування понять: «освiтнє середовище закладу вищої освіти», 
«механiзми соцiалiзацiї», «механiзми етнокультурної соцiалiзацiї»; особливостi 
етнокультурної соцiалiзацiї студентів в освiтньому середовищi закладу вищої освіти 
(вплив освітнього процесу, студентського віку, особистісного й професійного 
становлення студента, освітнього дизайну закладу вищої освіти, субкультури 
закладу вищої освіти); подальшого розвитку набули організаційні форми соціально-
педагогічної роботи з етнокультурної соцiалiзацiї студентів в освітньому середовищі 
закладу вищої освіти.  

Практичне значення одержаних результатiв дослiдження полягає у 
впровадженнi в освітній процес закладів  вищої освіти якiсно нового змiстово-
технологiчного забезпечення етнокультурної соцiалiзацiї студентiв; методичних 
рекомендацiй для органiзаторiв соцiально-виховної роботи зi студентами, педагогiв 
щодо пiдвищення ефективностi етнокультурної соцiалiзацiї студентів.  

Матерiали дослiдження можуть бути використанi у системi пiдготовки та 
пiдвищення квалiфiкацiї науково-педагогiчних працiвникiв, що залученi до процесу 
формування етнокультурної соцiалiзацiї студентiв; у практичнiй роботi соцiальних 
педагогiв, керiвникiв студентських об’єднань, органiв студентського 
самоврядування; під час викладання навчальних дисциплін «Соцiалiзацiя 
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особистостi», «Соцiально-педагогiчна робота в закладах освiти», «Технологiї 
соцiально-педагогiчної роботи» для студентів першого бакалаврського рівня 
спеціальності «Соціальна робота», освітніх програм «Соціальна педагогіка», 
«Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю».  

Результати дослiдження впроваджено у практику роботи ДВНЗ 
«Прикарпатський нацiональний унiверситет iменi Василя Стефаника» (довiдка про 
впровадження №01-15/03/386 вiд 15.03.2018), Українського католицького 
унiверситету (довiдка про впровадження №268/18 вiд 18.05.2018), Львiвського 
нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка (довiдка про впровадження №2868-Н 
вiд 26.06.2018), Київського унiверситету iменi Бориса Грiнченка (акт про 
впровадження №134-н вiд 03.12.2018). 

Особистий внесок здобувача. У статті «Механізми соціалізації студентської 
молоді в освітньому середовищі закладу вищої освіти», опублiкованiй у 
спiвавторствi з Р. Вайнолою, авторським є висвiтлення сутності механiзмiв 
соцiалiзацiї студентської молодi в освiтньому середовищi закладу вищої освіти. 

Апробацiя результатів дисертацiї. Основнi положення i результати 
дослiдження було представлено у доповiдях та повiдомленнях на наукових, науково-
практичних конференцiях рiзного рiвня: мiжнародних – «Управлiння в освiтi» 
(м. Львiв, 2015), «Соцiальна робота як правозахисна професiя» (м Чернiвцi, 2015), 
«Current issues and problems of social sciences» (м. Кєльце, Республiка Польща, 2016), 
«Актуальнi проблеми сучасної соцiологiї i соцiальної роботи та професiйної 
пiдготовки фахiвцiв» (м. Ужгород, 2016), «Innovation and modern technology in the 
educational system: contribution of Poland and Ukraine» (м. Сандомир, Республiка 
Польща, 2017), «Сучаснi педагогiка та психологiя: перспективнi та прiоритетнi 
напрями наукових дослiджень» (м. Київ, 2017), «Modernization of educational system: 
world trends and national peculiarities» (м. Канаус, Литва, 2018), «Прiоритети розвитку 
педагогiчних та психологiчних наук у ХХI столiттi» (м. Одеса, 2018), «Сучаснi 
науковi дослiдження у психологiї та педагогiцi – прогрес майбутнього» (м. Одеса, 
2018), «Психологiя та педагогiка у ХХI столiттi: перспективнi та прiоритетнi 
напрямки дослiджень»(м. Київ, 2018); всеукраїнських – «Суспiльнi проблеми 
сучасної соцiологiї, психологiї та соцiальної роботи» (м. Херсон, 2015), 
«Формування професiоналiзму фахiвця в системi безперервної освiти» 
(м. Переяслав-Хмельницький, 2015), «Практична педагогiка та психологiя: методи i 
технологiї» (м. Запорiжжя, 2016), «Актуальнi проблеми педагогiчної освiти: 
європейський i нацiональний вимiр» (м. Луцьк, 2018).   

Публiкацiї. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 
викладено в 24 публікаціях, із них: 23 – одноосібних, 1 – у співавторстві; із них 8 
статей опубліковано в провідних фахових виданнях України (з яких 2 – у виданнях, 
що входять до міжнародних наукометричних баз), 1 – у науковому виданні, що 
включене до міжнародних наукометричних баз, 14 – у матеріалах науково-
практичних конференцій, 1 − методичні рекомендації. 

Структура та обсяг дисертацiї. Робота складається iз анотації, вступу, трьох 
роздiлiв, висновкiв, списку використаних джерел та додаткiв. Загальний обсяг 
роботи становить 264 сторiнки, iз них 164 сторiнки основного тексту; 11 додаткiв 
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обсягом 51 сторiнка. У роботi представлено 31 таблицю i 12 рисункiв, якi 
вiдображенi на 14 сторiнках. Список використаних джерел нараховує 322 
найменування (iз них 15 – iноземними мовами) на 30 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, ступінь розробленості 

проблеми, її зв’язок із науковими програмами, планами, темами, визначено мету, 
завдання, об’єкт, предмет, теоретико-методологічну основу та методи дослідження, 
розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, подано 
відомості про апробацію дослідження та впровадження його результатів, публікації, 
структуру та обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретико-методичнi засади етнокультурної 
соцiалiзацiї студентiв» – обґрунтовано теоретико-методичнi засади етнокультурної 
соцiалiзацiї студентiв: розкрито сутність етнокультурної соцiалiзацiї особистостi як 
соцiально-педагогiчної проблеми; охарактеризовано етнокультурну соцiалiзацiю 
студентiв; визначено механiзми та показники етнокультурної соцiалiзацiї студентів 
в освітньому середовищі закладу вищої освіти. 

На основі аналізу культурологiчного та середовищного підходів до освiтнiх та 
соцiальних явищ досліджено сутність феномену етнокультурної соціалізації 
особистості. Соцiалiзацiю (О. Безпалько) охарактеризовано як процес засвоєння та 
активного відтворення людиною соціокультурного досвіду (знань, цінностей, норм, 
традицій, зразків поведінки, визнаних у суспільстві), що забезпечує її становлення 
та розвиток як соціального індивіда. За результатами теоретичного пошуку 
з’ясовано, що етнiчну соцiалiзацiю особистостi (Л. Аза, В. Євтух) трактовано як 
процес становлення людини як представника певного етносу, опанування людиною 
цiнностей, настанов, зразкiв поведiнки, що притаманнi даному етносу, вiдтворення 
нею соцiальних зв’язкiв i соцiального досвiду етносу, перетворення цього досвiду на 
особисте надбання. Культурну соцiалiзацiю (за А. Тесленком, М. Дж. Херсковиц) 
визначено як процес засвоєння людиною притаманної культурi свiтобачення i 
поведiнки, в результатi чого формується когнiтивна, емоцiйна та поведiнкова 
схожiсть з членами даної культури та вiдмiнностi вiд членiв iнших культур. 
Етнокультурну соцiалiзацiю особистостi (Г. Лозко, М. Махнiй, О. Татаренко) 
представлено як процес засвоєння етнiчних та культурних цiнностей, зразкiв 
поведiнки етнiчної спiльноти; формування здатностi до збереження i збагачення 
нацiональної культури, традицiй, звичаїв. 

Встановлено, що освітнє середовище є дієвим соціалізаційним чинником 
впливу на студента. Освітнє середовище закладу вищої освіти (М. Братко, 
Р. Вайнола, С. Савченко) розглядається як цілісна єдність соціально створених 
умов-можливостей та ресурсів (матеріальних, фінансових, особистісних, 
технологічних, організаційних, репутаційних) для освіти особистості, що склались 
цілеспрямовано в установі, яка виконує освітні функції, забезпечує набуття 
соціального досвіду, професійну та особистісну самореалізацію та самовираження 
студентів. 
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Запропоновано авторське визначення етнокультурної соцiалiзацiї студентiв 
як процес засвоєння, прийняття та особистiсної трансформацiї студентами етнiчних 
та культурних цiнностей, зразкiв поведiнки, що забезпечує етнокультурну 
iдентифiкацiю, самовизначення та толератнiсть в освітньому середовищi закладу 
вищої освіти. Визначено особливості етнокультурної соціалізації студентів в 
освітньому середовищі закладу вищої освіти: вплив освітнього процесу, 
студентського віку,  особистісного й професійного становлення студента, освітнього 
дизайну закладу вищої освіти,  субкультури закладу вищої освіти. 

Узагальнено пiдходи до визначення поняття «механiзми соцiалiзацiї»: як 
наслiдування (Г. Тард); як прогресивної взаємної акомодацiї (пристосовуваності) 
мiж людською iстотою, що активно росте, i мiнливими умовами, в яких вона живе 
(Ю. Бронфенбренер); як iдентифiкацiї та вiдособлення особи (В. Мухiна); як 
закономiрної змiни фаз адаптацiї, iндивiдуалiзацiї й iнтеграцiї в процесi розвитку 
особи (А. Петровський). Механізми соціалізації особистості (за А. Мудриком та 
А. Петровським) визначено як результат соціальної ідентифікації, адаптації та 
інтеграції особистості, що обумовлений інтеріоризацією зовнішніх впливів 
середовища, групових норм і цінностей в життєдіяльність.  

Виокремлено механiзми етнокультурної соцiалiзацiї студентiв (iдентифiкацiї, 
наслiдування, традицiйний, iнституцiйний, стилiзований, мiжособистiсний), 
визначено та схарактеризовано показники їх реалізації.  

Показниками реалізації механiзму iдентифiкацiї визначено: зарахування себе 
до певної етнiчної спiльноти; вiдчуття приналежностi до певної етнiчної спiльноти. 
Показниками за механiзмом наслiдування обрано: повторення та копiювання 
культурних зразкiв етносу як цiнностi; трансформацiя етнiчних зразкiв в сучасне 
життя. Реалiзацiя традицiйного механiзму передбачає сформованiсть таких 
показникiв, як: засвоєння норм, еталонiв поведiнки певного етносу; прийняття 
традицiй, сприйняття поглядiв, стереотипiв, що характернi для родини та осiб з 
найближчого оточення. Iнституцiйний механiзм реалiзується як прояв таких 
показникiв: знання тих соцiальних iнституцiй, що сприяють етнокультурнiй 
соцiалiзацiї; залучення до роботи культурно-просвiтницьких закладiв. Показниками 
реалізації стилiзованого механiзму етнокультурної соціалізації стали: наявнiсть 
субкультурних поведiнкових проявiв, типових для певного етносу; прийняття 
певного стилю поведiнки i мислення даної етнiчної групи як особистiсної цiнностi. 
Показниками, що дозволили здiйснити реалiзацiю мiжособистiсного механiзму 
етнокультурної соціалізації обрано: етнiчна толерантнiсть у процесi мiжособистiсної 
взаємодiї; культурна спiвтворчiсть з представниками рiзних етнiчних груп. 
Виокремлені показники прийнято як індикатори оцінки успішності етнокультурної 
соцiалiзацiї студентiв, тобто вони покладені в основу подальшої системи 
педагогічного оцінювання. 

Визначення механiзмiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв та показникiв їх 
реалiзацiї дозволило ввести поняття «рiвень етнокультурної соцiалiзацiї студентiв», 
який ми розуміємо як постiйнiсть, системнiсть прояву показникiв етнокультурної 
соцiалiзацiї студентiв в когнiтивнiй, аксiологiчнiй, емоцiйнiй, практичнiй сферах їх 
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дiяльностi. Охарактеризовано рiвнi сформованостi етнокультурної соцiалiзацiї 
студентiв: мiнiмальний, достатнiй та оптимальний.  

Виявлено, що для мiнiмального рiвня етнокультурної соцiалiзованостi 
студентiв властивою є відсутність розумiння культурних зразкiв етносу, 
трансформацiя етнiчних зразкiв, еталонiв знаходиться на критичному рiвнi 
засвоєння та вiдтворення. Студент не iдентифiкує себе як представника певної 
етнiчної групи; нехтує нацiональними традицiями та не визнає цiнностей власної 
етнiчної культури. Студентам цiєї групи притаманнi такi риси як пасивнiсть участi в 
культурно-просвiтницьких формах роботи. У поведiнцi цих студентів проявляється 
iнтолерантнiсть; що стосується взаємодiї з представниками iнших етносiв, то вона 
вiдсутня. Студенти з мінімальним рiвнем етнокультурної соцiалiзованостi не 
визнають культурнi зразки етносу, та не трансформують їх у сучасне життя. 

У студентiв iз достатнiм рiвнем етнокультурної соцiалiзованостi 
простежується вибiрковiсть у прийняттi нацiональних традицiй та визнаннi 
цiнностей етнокультури. Студенти цiєї групи ситуативно ототожнюють себе як 
представника власної етнiчної спiльноти; не завжди можуть визнавати культурнi 
зразки етносу як цiнностi та здійснювати перенесення етнiчних зразкiв, еталонiв у 
сучасне життя. Студенти із достатнім рівнем етнокультурної соцiалiзованостi майже 
завжди виявляють бажання бути залученими до роботи культурно-просвiтницьких 
закладiв. Вони здатні до проявів етнiчної толерантності у процесi мiжособистiсної 
взаємодiї iз представниками різних етнічних груп, проте не схильні залучати до 
культурної спiвтворчості одногрупників, інших студентів.  

На оптимальному рiвнi етнокультурної соцiалiзованостi студентiв в їхній 
дiяльностi наявнi прояви активностi у культурних, просвiтницьких формах 
соціально-педагогічної роботи. Студенти чiтко iдентифiкують себе як представникiв 
етнiчної спiльноти, свiдомо приймають нацiональнi традицiї та визнають їх цiннiсть. 
Чiтко визначають культурнi зразки, еталони етносу як цiнностi i з впевненiстю 
переносять їх у сучасне життя. Студенти iз оптимальним рiвнем соцiалiзованостi є 
етнiчно толерантними до представникiв iнших етнiчних груп та на високому рiвнi 
визнають культурнi зразки етносу як цiнностi; вони здатнi до культурної 
спiвтворчостi з представниками рiзних етнiчних груп та залучають до цього iнших 
студентiв. 

Узагальнення теоретичних пiдходiв та обґрунтування критерiальних засад 
дослiдження проблеми етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому 
середовищi закладу вищої освіти дозволило розгорнути експериментальну роботу. 

У другому розділі – «Шляхи оптимiзацiї етнокультурної соцiалiзацiї 
студентiв в освiтньому середовищi закладу вищої освіти» – виявлено стан 
сформованостi етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтнiй дiяльностi закладiв 
вищої освіти; здійснено обґрунтування складових змiстово-технологiчного 
забезпечення реалiзацiї механiзмiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв. 

Констатувальний етап експерименту тривав з лютого 2016 р. по квiтень 
2016 р. на базi чотирьох закладiв вищої освіти України: ДВНЗ «Прикарпатський 
національний унiверситет iменi Василя Стефаника», Українського католицького 
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унiверситету, Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка, 
Київського унiверситету iменi Бориса Грiнченка.  

За результатами контент-аналiзу документацiї закладiв вищої освіти виявлено 
недолiки в системi планування та органiзацiї процесу етнокультурної соцiалiзацiї 
студентської молодi. Так, наприклад, у жодному з планiв виховної роботи 
факультетiв закладiв вищої освіти i планiв роботи кураторів/порадників академiчних 
груп не зазначено завдання формування етнокультурної соцiалiзацiї студентської 
молодi, профiлактики етнiчної iнтолерантностi. Формам етнокультурної соцiалiзацiї 
студентiв у планах i змiстi соцiально-виховної роботи придiляється недостатня 
увага, а етнокультурна соцiалiзацiя студентiв в освiтньому середовищi не визначена 
як окремий напрям соцiально-виховної роботи закладу вищої освіти.  

До участi в пiлотнiй частинi констатувального етапу експерименту було 
залучено 302 особи, вiком 19-21 рік. Було обрано студентiв 2-3 курсів 
спецiальностей «Фiлософiя», «Полiтологiя», «Iсторiя», «Дошкiльна освiта», 
«Психологiя», «Соцiальна робота» та освiтньої програми «Соцiальна педагогiка» і 
15 науково-педагогічних працівників (кураторів/ порадників академічних груп). 

Було пiдiбрано як авторськi, так i стандартизовані діагностичні методики, а 
саме: авторська анкета на визначення рiвня показникiв етнокультурної соцiалiзацiї 
студентiв; дiагностична бесiда; ранжування; тест ставлень Г. Солдатової; тест «Типи 
етнiчної iдентичностi» (Г. Солдатова, С. Рижова); тест М. Куна i Т. Макпартленда 
«Хто Я?»; методика «Цiннiснi орієнтації» М. Рокича; Експрес-опитувальник «Iндекс 
толерантности» (Г. Солдатова, О. Кравцова, О. Хухлаев, Л. Шайгерова); методика 
дiагностики мiжособистiсних стосункiв Т. Лiрi (ДМС). 

Проведене опитування, ранжування вiдповiдей та застосування ряду 
стандартизованих методик дозволили засвiдчити достатнiй рiвень сформованостi 
показникiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв у значної частини респондентiв 
(КГ – 57,9% i ЕГ – 56,95%). На мiнiмальному рiвнi показники варiюють в межах 
26,1% – 27,81%. Оптимальний рiвень продемонстрували у КГ – 16% студентів, ЕГ – 
15,24% студентів. 

З'ясовано, що найменш сформованими виявилися показники стилiзованого 
механiзму етнокультурної соцiалiзацiї студентiв, а саме: наявнiсть субкультурних 
поведiнкових проявiв, типових для певного етносу та прийняття певного стилю 
поведiнки i мислення даної етнiчної групи як особистiсної цiнностi. На переважно 
мiнiмальному рiвнi також було виявлено такi показники традицiйного механiзму 
етнокультурної соцiалiзацiї студентiв, як: засвоєння норм, еталонiв поведiнки 
певного етносу та прийняття традицiй, сприйняття поглядiв, стереотипiв, що 
характернi для родини та осiб з найближчого оточення.  

Оскiльки результати діагностики засвiдчили оптимальний рiвень 
сформованостi показникiв механiзму ідентифікації, в подальшому показники цього 
механізму не було враховано. 

Отриманi результати дозволили конкретизувати завдання експериментальної 
роботи щодо розробки та впровадження змiстово-технологiчного забезпечення 
реалiзацiї механiзмiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi 
закладу вищої освіти. 
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Змiстове забезпечення процесу реалiзацiї механiзмiв етнокультурної 
соцiалiзацiї студентiв вiдображено як сукупнiсть напрямiв етнокультурної 
соцiалiзацiї студентiв, що знаходять вiдображення в освiтньому середовищi закладу 
вищої освіти. Технологiчне забезпечення процесу реалiзацiї механiзмiв 
етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi закладу вищої освіти 
визначено як сукупнiсть алгоритмiзованих дiй з розробки та упровадження 
органiзацiйних форм та методiв соцiально-педагогiчної роботи зi студентами за 
напрямом їх етнокультурної соцiалiзацiї.  

Технологiю етнокультурної соцiалiзацiї студентiв трактовано як 
алгоритмiзовану сукупнiсть форм та методiв позанавчальної соцiально-педагогiчної 
роботи закладу вищої освіти з реалiзацiї механiзмiв ектокультурної соцiалiзацiї. 

Визначено етапи упровадження змістово-технологічного забезпечення 
реалізації механізмів етнокультурної соціалізації студентів в освітньому середовищі 
закладу вищої освіти: теоретико-аналітичний етап (характеристика базових понять, 
аналіз сутності і особливостей процесу формування етнокультурної соціалізації 
студентів); прогностичний етап (оцінка реального стану етнокультурної соціалізації 
студентів, визначення мети та завдань етнокультурного процесу); етап добору форм 
та методів формування етнокультурної соціалізації студентів; етап впровадження 
напрямів, форм та методів формування етнокультурної соціалізації студентів 
(корекція діяльності та організація роботи усіх підрозділів); етап оцінки 
ефективності процесу етнокультурної соціалізації студентів в освітньому 
середовищі закладу вищої освіти. 

Деталiзовано можливостi застосування таких методiв, як: загальнопедагогiчнi 
методи (формування свiдомостi, органiзацiї дiяльностi, стимулювання, 
самовиховання); iнтерактивнi методи, методи народної педагогiки, метод створення 
художнього контексту. 

У технологiчному забезпеченнi етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в 
освiтньому середовищi закладу вищої освіти було виокремлено три групи 
органiзацiйних форм соцiально-педагогiчної роботи: iндивiдуальнi форми 
позанавчальної соцiально-педагогiчної роботи  (гра, iнтерв’ю, творче завдання, 
робота в мережi Iнтернет, презентацiя, конкурс); груповi форми позанавчальної 
соцiально-педагогiчної роботи (бесiда, творча майстерня, конференцiя, диспут, 
дискусiя, круглий стiл, усний журнал); масовi форми позанавчальної соцiально-
педагогiчної роботи (тематичний день, фестиваль, вогнище, квест, заочна подорож, 
свято, концерт). 

Обґрунтування змiстово-технологiчного забезпечення реалiзацiї механiзмiв 
етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi закладу вищої освіти 
надало можливiсть деталiзувати хiд та результати експериментальної роботи. 

У третьому розділі – «Упровадження змiстово-технологiчного забезпечення 
реалiзацiї механiзмiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому 
середовищi закладу вищої освіти» – вiдображено процес розробки та 
упровадження змiстово-технологiчного забезпечення реалiзацiї механiзмiв 
етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi закладу вищої 
освіти; надано характеристику експериментальної роботи по реалiзацiї механiзмiв 
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етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi закладу вищої 
освіти; здiйснено оцiнку та аналiз результатiв експериментальної роботи. 

На формувальному етапі експерименту до складу експериментальних груп 
увiйшло 55 студентiв Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка та 
50 студентів Українського католицького унiверситету. Контрольнi групи були 
утворені студентами Київського університету імені Бориса Грінченка в кількості 71 
особа та ДВНЗ «Прикарпатський національний унiверситет iменi Василя 
Стефаника» у кількості 24 особи. 

З метою формування показникiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв за 
механiзмом наслiдування було впроваджено такi форми соцiально-педагогiчної 
роботи, як: творче завдання «Етно – це модно!», робота творчої майстернi «Рослиннi 
символи на писанках: дуб». 

Виявлено, що розвитку показникiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв за 
традицiйним механiзмом сприяло впровадження таких форм роботи, як: дебати «Чи 
потрiбно вiдчувати себе представником певної етнiчної спiльноти?», рольова гра 
«Хто я, звiдки похожу?», презентацiя етно-колекцiй тощо. 

Позитивну динамiку в змiнах рiвнiв сформованостi показникiв етнокультурної 
соцiалiзацiї студентiв за iнституцiйним механiзмом забезпечили такi форми 
соцiально-педагогiчної роботи, як: виставка «Толерантнiсть – шлях до згоди», 
заочна подорож в стародавнє українське село, концерт до Дня Соборностi України 
тощо. 

Розвитку показникiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв за стилiзованим 
механiзмом сприяло впровадження таких форм соцiально-педагогiчної роботи, як: 
бесiда «Етнос/нацiя i особистiсть» та форми пошуково-дослiдницької роботи 
студентiв в електроннiй мережi Iнтернет. 

На розвиток показникiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв за 
мiжособистiсним механiзмом було спрямовано органiзацiю та проведення таких 
форм роботи: конкурс плакатiв-колажiв «Абетка миру», диспут «Чи можна вважати 
Україну країною етнiчної толерантностi?», круглий стiл «Етнокультурна 
соцiалiзацiя студентiв в освiтньому середовищi», усний журнал «Етнiчна 
спiльнiсть». 

Найбiльш дiєвими формами щодо забезпечення реалiзацiї механiзмiв 
етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi закладу вищої освіти 
стали комплекснi форми роботи, а саме: станцiйний експрес «Україна 
рiзноманiтна», родинне свято «Вiд родини йде життя людини», тематичний день 
толерантностi, фестиваль фольклору «Етновир». 

Завданнями контрольного етапу експерименту стало: повторне визначення 
рівня сформованостi показникiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв контрольних 
та експериментальних груп; перевiрка вiрогiдностi отриманих результатiв за 
допомогою методiв математичної статистики; виявлення перспективних напрямів 
дослiдження даної проблеми. 

Повторна оцiнка рiвнiв сформованостi показникiв сформованості 
етнокультурної соцiалiзацiї студентiв вiдбувалась з використанням ранiше 
апробованого на етапi констатувального експерименту комплексу дiагностичних 
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методик. Здiйснений аналiз рiвнів сформованостi показникiв етнокультурної 
соцiалiзацiї студентiв за всiма механiзмами та рiвнями відображено в змісті 
таблиці 1.  

Таблиця 1. 
Рiвнi сформованостi показникiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв за 

всiма механiзмами (у % та абс. значеннях) 
Механiзми Рiвнi КГ до 

експ. 
КГ пiсля 

експ. 
Динамiка ЕГ до 

експ. 
ЕГ пiсля 

експ. 
Динамiка 

Наслiдування Оптимальний 13,68 
(13) 

18,95 
(18) 

5,27 (5) 11,43 
(12) 

40,95 
(43) 

29,52 (31) 

Достатнiй 50,53 
(48) 

63,16 
(60) 

12,63 (12) 49,52 
(52) 

53,33 
(56) 

3,81 (4) 

Мiнiмальний 35,79 
(34) 

17,89 
(17) 

-17,9 (17) 39,05 
(41) 

5,72 
 (6) 

-33,33 (35) 

Традицiйний Оптимальний 15,79 
(15) 

25,26 
(24) 

9,47 (9) 13,33 
(14) 

63,81 
(67) 

50,48 (53) 

Достатнiй 52,63 
(50) 

53,69 
(51) 

1,06 (1) 54,29 
(57) 

26,67 
(28) 

-27,62 (29) 

Мiнiмальний 31,58 
(30) 

21,05 
(20) 

-10,53 
(10) 

32,38 
(34) 

9,52 
(10) 

-22,86 (24) 

Iнституцiйний Оптимальний 12,63 
(12) 

15,79 
(15) 

3,16 (3) 11,43 
(12) 

54,28 
(57) 

42,85 (45) 

Достатнiй 56,85 
(54) 

63,16 
(60) 

6,31 (6) 52,38 
(55) 

35,24 
(37) 

-17,14 (18) 

Мiнiмальний 30,52 
(29) 

21,05 
(20) 

-9,47 (9) 36,19 
(38) 

10,48 
(11) 

-25,71 (27) 

Стилiзований Оптимальний 23,15 
(22) 

26,32 
(25) 

3,17 (3) 20,95 
(22) 

51,43 
(54) 

30,48 (32) 

Достатнiй 66,32 
(63) 

65,26 
(62) 

-1,06 (1) 68,57 
(72) 

42,86 
(45) 

-25,71 (27) 

Мiнiмальний 10,53 
(10) 

8,42  
(8) 

-2,11 (2) 10,48 
(11) 

5,71 
(6) 

-4,77 (5) 

Мiжособистiс
ний 

Оптимальний 14,74 
(14) 

16,84 
(16) 

2,1 (2) 19,05 
(20) 

35,24 
(37) 

16,19 (17) 

Достатнiй 63,16 
(60) 

64,21 
(61) 

1,05 (1) 60  
(63) 

55,24 
(58) 

-4,76 (5) 

Мiнiмальний 22,1  
(21) 

18,95 
(18) 

-3,15 (3) 20,95 
(22) 

9,52  
(10) 

-11,43 (12) 

 
Аналiз отриманих даних дoзвoлив пiдтвердити наявнiсть суттєвої вiдмiнностi 

в рiвнях сформованостi показникiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв 
кoнтрoльних та експериментальних груп. 

Встановлено, що у студентiв контрольних груп помiтною є незначна 
позитивна динамiка на оптимальному рiвнi сформованостi показникiв 
етнокультурної соцiалiзацiї студентiв за всiма механiзмами, що становить 4,63% 
чисельностi студентiв (4 особи). Для учасникiв експериментальних груп 
сформованiсть показникiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв на оптимальному 
рiвнi збiльшилася на 33,9% (36 осiб). 
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В експериментальнiй групi простежуються чiткi тенденцiї до позитивної 
динамiки сформованостi показникiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв за всiма 
механiзмами, зокрема – зростання частки студентiв з оптимальним рiвнем 
сформованостi показникiв за всiма механізмами етнокультурної соцiалiзацiї (в 
межах вiд 16,19% до 50,48%). Найбiльшi прирости в розвитку механiзмiв 
етнокультурної соцiалiзацiї зафiксовано за iнституцiйним механiзмом та механiзмом 
наслiдування, найменшi – за стилiзованим та традицiйним механiзмами. 

Доведено, що здiйснене теоретичне обґрунтування механiзмiв етнокультурної 
соцiалiзацiї студентiв та упровадження змiстово-технологiчного забезпечення їх 
реалiзацiї сприяли розвитку показникiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертацiї подано теоретичне узагальнення та нове вирiшення проблеми 

етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi закладу вищої освіти, 
що полягає в теоретичному обґрунтуваннi механiзмiв етнокультурної соцiалiзацiї 
студентiв та розробці змiстово-технологiчного забезпечення їх реалiзацiї. Результати 
проведеного дослiдження засвiдчили ефективнiсть розв’язання поставлених завдань 
i дали пiдстави для формулювання таких висновкiв:  

1. У дисертацiї обґрунтовано сутнiсть та складові етнокультурної 
соцiалiзацiї особистостi в сучасних соцiокультурних умовах. Соцiалiзацiю 
охарактеризовано як процес засвоєння та активного відтворення людиною 
соціокультурного досвіду (знань, цінностей, норм, традицій, зразків поведінки, 
визнаних у суспільстві), що забезпечує її становлення та розвиток як соціального 
індивіда. Виокремлено та охарактеризовано складові етнокультурної соціалізації 
особистості: етнічну та культурну. Етнiчну соцiалiзацiю особистостi трактовано як 
процес становлення людини як представника певного етносу, опанування людиною 
цiнностей, настанов, зразкiв поведiнки, що притаманнi даному етносу, вiдтворення 
нею соцiальних зв’язкiв i соцiального досвiду етносу, перетворення цього досвiду на 
особисте надбання. Культурну соцiалiзацiю розкрито як процес засвоєння людиною 
притаманної культурi свiтобачення i поведiнки, в результатi чого формується 
когнiтивна, емоцiйна та поведiнкова схожiсть з членами даної культури та 
вiдмiнностi вiд членiв iнших культур. Етнокультурну соцiалiзацiю особистостi 
визначено як процес засвоєння етнiчних та культурних цiнностей, зразкiв поведiнки 
етнiчної спiльноти; формування здатностi до збереження i збагачення нацiональної 
культури, традицiй, звичаїв.  

2. Охарактеризовано особливості етнокультурної соціалізації студентів в 
освітньому середовищі закладу вищої освіти: вплив освітнього процесу, 
студентського віку, особистісного й професійного становлення студента, освітнього 
дизайну закладу вищої освіти, субкультури закладу вищої освіти. Заклад вищої 
освіти трактується як впливовий соціальний інститут соціалізації студента, 
пов'язаний з фаховим вибором людини, поглибленням її світогляду і остаточним 
закріпленням професійної соціальної ролі. Освітнє середовище закладу вищої освіти 
розглядається як цілісна єдність соціально створених умов-можливостей та ресурсів 
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для освіти особистості, що склались цілеспрямовано в установі, яка виконує освітні 
функції, забезпечує набуття соціального досвіду, професійну та особистісну 
самореалізацію та самовираження студентів. Етнокультурну соцiалiзацiю студентiв 
визначено як процес засвоєння, прийняття та особистiсної трансформацiї 
студентами етнiчних та культурних цiнностей, зразкiв поведiнки, що забезпечує 
етнокультурну iдентифiкацiю, самовизначення та толератнiсть в соцiокультурному 
середовищi закладу вищої освіти.  

3. Визначено провiднi механiзми, показники та виявлено рiвнi 
етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi закладу вищої освіти. 
Механізми соціалізації особистості визначено як результат соціальної ідентифікації, 
адаптації та інтеграції особистості, що обумовлений інтеріоризацією зовнішніх 
впливів середовища, групових норм і цінностей в життєдіяльність. 
Охарактеризовано механiзми етнокультурної соцiалiзацiї студентiв та вiдповiднi 
показники: механiзм iдентифiкацiї (зарахування себе до певної етнiчної спiльноти; 
вiдчуття приналежностi до певної етнiчної спiльноти); механiзм наслiдування 
(повторення та копiювання культурних зразкiв етносу як цінності; трансформацiя 
етнiчних зразкiв в сучасне життя); традицiйний механiзм (засвоєння норм, еталонiв 
поведiнки певного етносу; прийняття традицiй, сприйняття поглядiв, стереотипiв, 
що характернi для родини та осiб з найближчого оточення); iнституцiйний механiзм 
(знання тих соцiальних iнституцiй, що сприяють етнокультурнiй соціалізації; 
залучення до роботи культурно-просвiтницьких закладiв); стилiзований механiзм 
(наявнiсть субкультурних поведiнкових проявiв, типових для певного етносу; 
прийняття певного стилю поведiнки i мислення даної етнiчної групи як особистiсної 
цiнностi); мiжособистiсний механiзм (етнiчна толерантнiсть у процесi 
мiжособистiсної взаємодії; культурна спiвтворчiсть з представниками рiзних 
етнiчних груп). Рiвень етнокультурної соцiалiзацiї студентiв трактовано як 
постiйнiсть, системнiсть прояву показникiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в 
когнiтивнiй, аксiологiчнiй, емоцiйнiй, практичнiй сферах їх дiяльностi. 
Охарактеризовано мiнiмальний, достатнiй та оптимальний рiвнi етнокультурної 
соцiалiзацiї студентiв. Аналiз даних констатувального етапу експерименту дозволив 
засвiдчити достатній рiвень сформованостi показникiв етнокультурної соцiалiзацiї 
студентiв у значної частини респондентiв (КГ – 57,9% i ЕГ – 56,95%). На 
мiнiмальному рiвнi показники варiюють в межах 26,1% – 27,81%. Оптимальний 
рiвень продемонстрували в КГ – 16%, в ЕГ – 15,24% студентів. Отриманi кiлькiснi 
результати засвiдчили недостатнiсть сформованостi показникiв етнокультурної 
соцiалiзацiї студентiв за п’ятьма механiзмами (окрiм механiзму iдентифiкацiї).  

4. Перевiрено результативнiсть змiстово-технологiчного забезпечення 
реалiзацiї механiзмiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi 
закладу вищої освіти. Деталiзовано можливостi застосування таких методiв, як: 
загальнопедагогiчнi методи (формування свiдомостi, органiзацiї дiяльностi, 
стимулювання, самовиховання); iнтерактивнi методи, методи народної педагогiки, 
метод створення художнього контексту та форм соцiально-педагогiчної роботи 
(iнтерв’ю, творче завдання, робота в мережi Iнтернет, презентацiя, конкурс, бесiда, 
творча майстерня, дискусiя, круглий стiл, усний журнал, тематичний день, 
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фестиваль, вогнище, станцiйний експрес, заочна подорож, свято, концерт). З метою 
формування показникiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв за механiзмом 
наслiдування було впроваджено такi форми роботи соцiально-педагогiчної роботи, 
як: творче завдання «Етно – це модно!», робота творчої майстернi «Рослиннi 
символи на писанках: дуб». Розвитку показникiв етнокультурної соцiалiзацiї 
студентiв за традицiйним механiзмом сприяло впровадження таких форм роботи, як: 
дебати «Чи потрiбно вiдчувати себе представником певної етнiчної спiльноти?», 
рольова гра «Хто я, звiдки похожу?», презентацiя етно-колекцiй. Позитивну 
динамiку в змiнах рiвнiв сформованостi показникiв етнокультурної соцiалiзацiї 
студентiв за iнституцiйним механiзмом забезпечили такi форми соцiально-
педагогiчної роботи, як: виставка «Толерантнiсть – шлях до згоди», заочна подорож 
в стародавнє українське село, концерт до Дня Соборностi України тощо. Розвитку 
показникiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв за стилiзованим механiзмом 
сприяло впровадження таких форм соцiально-педагогiчної роботи, як: бесiда 
«Етнос/нацiя i особистiсть» та форми пошуково-дослiдницької роботи студентiв в 
електроннiй мережi Iнтернет. На розвиток показникiв етнокультурної соцiалiзацiї 
студентiв за мiжособистiсним механiзмом було спрямовано органiзацiю та 
проведення таких форм роботи: конкурс плакатiв-колажiв «Абетка миру», диспут 
«Чи можна вважати Україну країною етнiчної толерантностi?», круглий стiл 
«Етнокультурна соцiалiзацiя студентiв в освiтньому середовищi», усний журнал 
«Етнiчна спiльнiсть». Найбiльш дiєвими формами щодо забезпечення реалiзацiї 
механiзмiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi закладу 
вищої освіти стали комплекснi форми роботи, а саме: станцiйний експрес «Україна 
рiзноманiтна», родинне свято «Вiд родини йде життя людини», тематичний день 
толерантностi, фестиваль фольклору «Етновир». 

Виявлено позитивну динамiку у рiвнях сформованостi показникiв  
етнокультурної соцiалiзацiї студентiв для всiх механiзмiв. Середня позитивна 
динамiка становить: для КГ – 8,63% (на оптимальному та достатньому рiвнях); для 
ЕГ – 33,9% (на оптимальному рiвнi), що демонструє бiльш помiтнi змiни у 
сформованостi показникiв етнокультурної соцiалiзацiї студентiв ЕГ. Найбiльшi 
прирости в розвитку механiзмiв етнокультурної соцiалiзацiї зафiксовано за 
iнституцiйним механiзмом та механiзмом наслiдування, найменшi – за стилiзованим 
та традицiйним механiзмами. 

Оцінювання та аналіз результатів експериментальної роботи з етнокультурної 
соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi закладу вищої освіти підтвердили 
результативнiсть змiстово-технологiчного забезпечення реалiзацiї відповідних 
соціалізаційних механiзмiв. 

Проблема етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi 
закладу вищої освіти не вичерпується проведеним дослідженням. Перспективними 
напрямами дослiдження порушеної проблеми можуть стати: виявлення педагогiчних 
умов органiзацiї етнокультурної соцiалiзацiї студентiв рiзних спецiальностей; 
обґрунтування змiсту та форм пiдготовки фахiвцiв соцiально-виховної роботи за 
напрямком етнокультурної соцiалiзацiї студентiв; виявлення гендерних 
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особливостей етнокультурної соцiалiзацiї студентiв; виявлення чинникiв 
етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в умовах великого мiста. 
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АНОТАЦІЇ 

 
Рудкевич Н.І. Етнокультурна соцiалiзацiя студентiв в освiтньому 

середовищi вищого навчального закладу. – Кваліфікаційна наукова праця на 
правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Київський університет імені Бориса 
Грінченка, Київ, 2019. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирiшення проблеми 
етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi закладу вищої освіти, 
що полягає в теоретичному обґрунтуваннi механiзмiв етнокультурної соцiалiзацiї 
студентiв та розробцi змiстово-технологiчного забезпечення їх реалiзацiї. 
Теоретично обґрунтовано сутнiсть понять: етнокультурна соцiалiзацiя студентiв, 
змiстово-технологiчне забезпечення етнокультурної соцiалiзацiї студентiв; виявлено 
особливостi етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в освiтньому середовищi закладу 
вищої освіти. Охарактеризовано механiзми (iдентифiкацiї, наслiдування, 
традицiйний, iнституцiйний, стилiзований, мiжособистiсний), показники та рiвнi 
(мiнiмальний, достатнiй, оптимальний) етнокультурної соцiалiзацiї студентiв. 
Здійснено впровадження технології етнокультурної соцiалiзацiї студентiв в 
освiтньому середовищi закладу вищої освіти. 

Ключові слова: соціалізація, етнічна соціалізація, культурна соціалізація, 
етнокультурна соціалізація, механізми соціалізації, механізми етнокультурної 
соціалізації, студенти, освітнє середовище, заклад вищої освіти, змістово-
технологічне забезпечення.  

 
Рудкевич Н.И. Этнокультурная социализация студентов в 

образовательной среде высшего учебного заведения. – Квалификационный 
научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Киевский университет имени 
Бориса Гринченко, Киев, 2019. 

В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и новое решение 
проблемы этнокультурной социализация студентов в образовательной среде 
высшего учебного заведения, что заключается в теоретическом обосновании 
механизмов этнокультурной социализация студентов и разработке содержательно-
технологического обеспечения их реализации. Теоретически обоснована сущность 
понятий: этнокультурная социализация студентов, содержательно-технологическое 
обеспечение этнокультурной социализации студентов в образовательной среде 
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учреждения высшего образования; выявлено особенности этнокультурной 
социализация студентов в образовательной среде учреждения высшего образования; 
обоснованно механизмы (идентификации, подражания, традиционный, 
институциональной, стилизованный, межличностный), показатели и уровни 
этнокультурной социализация студентов. Внедрена технология этнокультурной 
социализации студентов в образовательной среде высшего учебного заведения. 

Ключевые слова: социализация, этническая социализация, культурная 
социализация, этнокультурная социализация, механизмы социализации, механизмы 
этнокультурной социализации, студенты, образовательная среда, высшее учебное 
заведение, содержательно-технологическое обеспечение. 

 
Rudkevych N.І. Ethno-cultural socialization of students in the educational 

environment of the higher educational institution. – Qualifying scientific work on the 
rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree for a candidate of pedagogical sciences, speciality 
13.00.05 – Social pedagogy – Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, 2019. 

The thesis work performs theoretical generalization and new solution for the 
problem of the ethno-cultural socialization of students in the educational environment of 
the higher educational institution, which lies in the theoretical reasoning of the students’ 
ethno-cultural socialization mechanisms and development of the content-technological 
providing for their realization.  

Scientific innovation of the obtained results consists in the fact that for the first time 
the essence of the notion «ethno-cultural socialization of students» was theoretically 
grounded, approaches to define the notion «socialization mechanism» were generalized, 
mechanisms (identification, mimicry, traditional, institutional, stylized, interpersonal) of 
indexes and levels of ethno-cultural socialization of students were proved;  content-
technological providing of students’ ethno-cultural socialization in the educational 
environment of the higher education institution characterized (content filling, forms and 
methods). 

The thesis defines the ethno-cultural socialization of personality as a process of 
acquirement of ethnical and cultural values, behavioral examples of the ethnic community; 
formation of the ability to preserve and enrich the national culture, traditions, customs.   

Educational environment of the higher educational institution is considered as a 
whole unity of the socially created conditions, possibilities and resources for the education 
of the personality, which have developed directly inside the institution, which executes the 
educational functions, provides gaining of the social experience, professional and personal 
self-realization and self-expression of the students.   

Peculiarities of the ethno-cultural socialization of the students in the educational 
environment of the higher educational facility are characterized: peculiarities of the 
influence from the the educational process; social-psychological peculiarities of the age; 
peculiarities of the personal and professional development of the student; peculiarities of 
the educational design in the higher educational institution; peculiarities of the subculture 
in the higher educational institution.  



20 
 

Mechanisms of personal socialization are defined as a result of the social 
identification, adaptation and integration of the personality, conditioned by the 
interiorization of the influences from the external environment, group norms and values 
into the daily living activities. 

Author’s definition of the ethno-cultural socialization of students is offered, which 
is interpreted as a process of adoption, acceptance and personal transformation by the 
students of the ethnical and cultural values, behavioral examples, securing the ethno-
cultural identification, self-determination and tolerance in the socio-cultural environment 
of the higher educational institution. 

Mechanisms of ethno-cultural socialization of the students (identification, mimicry, 
traditional, institutional, stylized, interpersonal) are separated, their indexes are defined 
and characterized.  

Introduction of the content-technological providing of the student’s ethno-cultural 
socialization was performed. Application possibilities of the following methods are 
presented in details: general pedagogic methods (formation of consciousness, organization 
of the activity, encouragement, self-education); interactive methods, methods of the 
national pedagogics, methods of the creative context establishment. 

The most effective forms as to the realization providing of the ethno-cultural 
socialization mechanisms of students in the educational environment were the complex 
forms of work, namely: station express «Various Ukraine», family holiday «Human’s life 
starts from the family», thematic tolerance day, folklore festival «Etnovyr».  

During the repeated evaluation positive dynamics was detected in the formation 
levels of the students' ethno-cultural socialization levels for all the mechanisms.  

Practical value of the obtained research results lies in the introduction of the 
qualitatively new content-technological providing of the ethno-cultural socialization of the 
students; methodical recommendations for the organization managers of the social-
educational work with the students, pedagogues as to the efficiency increase of the ethno-
cultural socialization of the students in the educational environment of the higher 
educational institution. 

Materials of the research may be used in the system of preparation and advance 
training of the scientific-pedagogic employees, involved in the formation process of the 
ethno-cultural socialization of the students;  in the practical works of the social 
pedagogues, leaders of the students unions, student self-governance; during the 
preparation of the future social pedagogues and organization managers of the social-
educational work with children and youth while teaching courses: «Socialization of 
personality», «Social-pedagogic work in the educational institutions», «Technologies of 
the social-pedagogic work».  

Key words: socialization, ethnical socialization, cultural socialization, ethno-
cultural socialization, socialization mechanisms, ethno-cultural socialization mechanisms, 
students, educational environment, higher educational institutions, contnet-technological 
providing. 


