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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ: 

НА МЕЖІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ОСВІТИ 

 Протягом останнього десятиліття Україна намагається запустити 

процес змін у політичній, економічній, соціальній сферах, спрямований на 

утвердження соціальної рівності та справедливості, подолання явища 

соціального виключення, властивого багатьом соціальним групам: особам з 

інвалідністю, біженцям, мігрантам, представникам національних меншин, 

представникам релігійних меншин, бідним сім’ям, безпритульним, сиротам, 

особам з ВІЛ-позитивним статусом та ін. З дотриманням принципів 

соціальної інклюзії повинні розроблятися державні стратегії в сфері освіти, 

охорони здоров’я, економіки, працевлаштування, міграції, будівництва, 

благоустрою тощо. Але пріоритетно вони мають застосовуватися в освіті – 

насамперед тому, що освітня система є віддзеркаленням становища 

суспільства й водночас важливим засобом його перебудови. 

Впровадження на практиці філософії соціальної інклюзії вимагає 

пошуку відповідей на змістовні та організаційні питання на кількох рівнях: 

- на рівні розробки концептуальних засад та вироблення стратегії 

соціальної політики на основі даного підходу; 

- на рівні планування залучення та підготовки кадрових ресурсів 

країни, регіону, необхідних для забезпечення реалізації цієї 

стратегії; 

- на рівні планування роботи конкретного закладу, узгодження сфер 

відповідальності окремих спеціалістів та координації їх діяльності. 
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Сьогодні, коли говорять про кадрове забезпечення інклюзивної освіти, 

природно, думають передусім про педагогічних працівників. Однак, якщо 

мислити освітню інклюзію широко – як позитивне ставлення до 

багатоманітності учнів, цінування та врахування відмінностей кожного з них, 

забезпечення сукупності умов, способів і засобів їх реалізації не лише для 

спільного навчання і виховання, а й розвитку здобувачів освіти з 

урахуванням їх потреб та можливостей, – то важко уявити освітню інклюзію 

без співпраці з додатковими фахівцями. 

Загалом пошук місця саме соціального педагога у процесах, які 

забезпечують впровадження соціальної інклюзії, обумовлений кількома 

чинниками. З одного боку, за останні десятиліття у розвинутих суспільствах 

Західної і Центральної Європи відбулася зміна розуміння і ставлення до 

забезпечення дітей і молоді з порушеннями психофізичного розвитку 

якісною освітою. Набула поширення практика навчання таких дітей і молоді 

разом зі здоровими однолітками за місцем проживання, що відповідає 

загальній тенденції деінституалізації і «наближення» послуг до їх 

отримувачів шляхом їх розвитку у громаді. Забезпечення права на рівний 

доступ до якісної освіти усіх дітей відображає сучасні пріоритети розвитку 

соціальної роботи як практики, що покликана сприяти соціальним змінам, 

соціальній згуртованості, активізації та звільненню людей [1]. Інклюзивна 

освіта є частиною соціальної інклюзії – активного і спрямованого на 

розвиток людини підходу до соціального добробуту, де забезпечується 

участь у житті громади усіх дітей і дорослих як рівноправних членів, яких 

поважають і які роблять свій внесок у розвиток громади та суспільства [2]. З 

іншого боку, освітнє середовище перестало сприйматися лише як сукупність 

зовнішніх об'єктів, педагогічну реальність, в якій відбувається процес і 

спостерігається результат засвоєння особистістю певної системи наукових 

знань, практичних умінь і навичок. Воно включає умови і можливості для 

розвитку здобувача освіти, які містяться в соціальному і просторово-

предметному оточенні і які сприяють його соціалізації. А в теорії соціальної 
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педагогіки навіть почали обговорювати питання формування соціально-

освітнього середовища. 

Іще з часів К.Моллєнгауера, який вважав соціальну педагогіку 

«теорією соціальної допомоги у подоланні конфліктів, що виникають у 

процесі соціалізації» [3, с. 246], завдання соціального педагога вбачають у 

створенні сприятливого середовища для розвитку спроможності суб'єкта 

долати перешкоди в процесі соціалізації. Для дітей з вищезгаданих уразливих 

груп такі перешкоди обумовлені типовими середовищними, 

комунікаційними, організаційними й ін. бар’єрами, які нівелюють значення 

індивідуальних потреб, можливостей, здібностей і інтересів та спричиняють 

стигматизацію, виключення, інвалідизацію. В умовах інклюзивної освіти 

соціальний педагог визнається «провідним фахівцем із соціального 

виховання, фахівцем із виховної роботи з дітьми та молоддю з особливими 

потребами, який покликаний створювати сприятливі соціальні, навчально-

виховні умови для їх розвитку й соціалізації» [4, с. 24 ]. 

Активність батьків дітей з порушеннями психофізичного розвитку 

щодо забезпечення можливості для їхніх дітей навчатися у закладах загальної 

середньої освіти разом із своїми однолітками та проживати в сім’ї, діяльність 

громадських організацій, міжнародні зобов’язання держави, що зумовлюють 

відповідну державну політику, та ін. підштовхують процеси розвитку 

інклюзивної освіти в Україні на різних рівнях. Проте, як і будь-які інші 

системні зміни, ці також потребують нагальних відповідей на питання, що 

першопочатково навіть не піднімалися. Так, оновленим Законом України 

«Про освіту», а також внесеними змінами до пов’язаних законів (Закону 

України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про загальну середню 

освіту»), закладено основу реалізації інклюзивного навчання для осіб з 

особливими освітніми потребами, зокрема через визначення інклюзивної 

освіти, передбачення індивідуальної програми розвитку та індивідуального 

навчального плану, надання психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг, забезпечення освітніх закладів універсальним дизайном 
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або розумним пристосуванням. Постановою Кабінету міністрів України 

№545 «Про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр» 

(2015 р.)передбачено власне створення ІРЦ. Постановою Кабінету міністрів 

України №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» ще у 2011 р. введено 

посаду асистента вчителя, на якого фактично покладаються функції з 

адаптації навчальних матеріалів для конкретної дитини та з організації 

взаємодії дитини з інвалідністю з іншими дітьми у класі. Однак не вистачає 

людини, яка була б закріплена за дитиною, власне асистента дитини (інколи 

його ототожнюють з тьютером), адже наразі супроводжувати дитину у 

закладі освіти змушені самі батьки. Тьютор-соціальний педагог не лише 

допомагає пересуватися, засвоювати інформацію за допомогою спеціальної 

апаратури або мови жестів тощо, він покликаний знайти учневі 

індивідуальний маршрут освоєння знань, власний алгоритм навчання та 

вирішення проблем комунікації, адаптації чи соціалізації[5]. 

У наказі МОН України №586 «Деякі питання поєднань напрямів 

(спеціальностей) з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями, за якими 

здійснюється підготовка педагогічних працівників освітньо-кваліфікаційних 

рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра» (2014 р.) нова кваліфікація бакалавра 

«асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та 

інтегрованим навчанням» з’явилася поряд із кваліфікацією «соціальний 

педагог». Наказ МОН №665 «Про затвердження кваліфікаційних 

характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних 

працівників навчальних закладів»(2013 р.), крім соціального педагога (освіта 

– соціальна педагогіка) та асистента учителя загальноосвітнього навчального 

закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням (педагогічна освіта), 

містить також кваліфікаційні характеристики посад соціального педагога по 

роботі з дітьми-інвалідами (соціальна педагогіка) та асистента вчителя-

реабілітолога (педагогічна освіта) (до речі, останній, як зазначено, працює 

під керівництвом вчителя-реабілітолога, однак опис кваліфікаційних 
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характеристик цієї посади відсутній). Усі ці спеціалісти пов’язані між собою 

спільним функціоналом – робота з дітьми, які потребують соціальної 

допомоги, та участь в процесі соціальної реабілітації дитини, однак жоден з 

них, відповідно до опису посад, не відповідає у повній мірі за забезпечення 

соціального аспекту включення дитини у інклюзивне освітнє середовище. В 

Листі МОНМСУ від 26.07.12 № 1/9-529 «Про організацію психологічного і 

соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» зазначено, що 

«питання психологічного і соціального супроводу дітей знаходиться на 

перетині функцій багатьох спеціалістів, а тому не можуть бути віднесені до 

сфери професійної діяльності виключно одного з них». Вказано, що 

«соціально-педагогічний супровід базується на створенні сприятливих умов 

для взаємодії учня з середовищем шляхом попередження виникнення або 

усунення вже існуючих дестабілізуючих розвиток факторів та формування 

стійкості до ситуацій дезадаптації». У проекті «Положення про психологічну 

службу у системі освіти України»,підготовленого співробітниками 

Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН 

України,у порівнянні з чинним «Положенням», на соціального педагога 

закладу освіти вже покладаються ширші обов’язки зі створення належних 

соціальних умов навчання, виховання і розвитку особистості здобувачів 

освіти, формування у них здатності до життя в суспільстві, дослідження 

спрямованості впливу соціального середовища, особливостей сім’ї і 

сімейного виховання та негативні соціальні фактори індивідуального 

розвитку особистості здобувачів освіти тощо. 

Таким чином, незважаючи на наявність великої кількості посад 

педагогічних та інших працівників, які можуть надавати освітні, 

психологічні, соціально-педагогічні послуги для дітей, у тому числі й дітей з 

особливими освітніми потребами, відкритим залишається питання як 

розмежування їх компетенції, так і покриття тих функцій, які наразі ніким не 

забезпечуються. 
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ІНКЛЮЗІЯ: ФОРМА ЧИ ПРИНЦИП ОСВІТИ? 

(ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НЕКОНФЛІКТНОГО РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ) 

 

Розбудова державотворення України в напрямку демократизації 

стосується перш за все процесів децентралізації та формування 

громадянського суспільства. Однак першим кроком в цьому напрямку можна 

вважати розпочатий в 90-тих роках перегляд ставлення суспільства до явища 

соціального сирітства а потім –і дітей з особливими потребами (в т.ч. і 

освітніми) та дітей з інвалідністю як соціально-ізольованих категорій, 

підтримка яких за радянських часів здійснювалася через систему пільг та 

створення спеціальних закладів, слугуючи тим самим формуванню певних 

стигм. 

Наразі розпочата широка компанія щодо впровадження інклюзивної 

освіти налаштована на забезпечення конституційних прав і державних 

гарантій дітям з особливими освітніми потребами, здійснення комплексної 

реабілітації таких дітей та набуття ними соціальних навичок засобом 

збільшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним 

навчанням [3; 5].В останні роки питання впровадження інклюзивної освіти в 

практику сучасної української школи набули широкомасштабних розмірів. 

Натомість реальність показує, що інклюзія переважно розглядається формою 

забезпечення права на освіту виключно для дитини з особливими освітніми 

потребами та інвалідністю, ініціюючи тим самим чисельні протиставлення та 

конфлікти по відношенню до дітей з нормативних розвитком, що теж слугує 

укріпленню процесів стигматизації. На нашу думку, інклюзія має 

забезпечувати послаблення аж до унеможливлення ймовірності процесів 

стигматизації, чому буде слугувати її впровадження не якості форми, а як 
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принципу розбудови суспільства та його інститутів загалом (освіти в т.ч.) з 

уточненням відповідних форм та методів впровадження (в т.ч. і 

інклюзивних).  

Не дивно, що саме в педагогічній науці виявилося найбільш 

представленими дослідженнями щодо впровадження інклюзивної освіти, 

зокрема,в працях Д. Величко, С. Голумбевської, Л. Даниленко, 

А. Колупаєвої, Ю. Найди,Н. Софі та ін. 1; 4; 8]. На нашу думку стратегічне 

бачення ініційованих в суспільстві інклюзивних процесів може посилити 

звернення до розробленої нами структурно - функціональної моделі аналізу 

соціальних систем як пояснюючої динаміки соціальних процесів, зокрема в 

контексті прогнозування щодо упередження активізації соціальних аномій 

(споживацтва, соціальної інвалідизації, соціального сирітства тощо). 

Розроблена модель опирається на концепцію «конкретної структури норми» 

Дубровського, «циклів соціального опікування» Г. Бевз а також принципів 

здорового розвитку (особистості, сім’ї, громади та держави) та критеріїв 

державної соціальної політики, спрямованої на добробут людей [7]. 

Спершу розроблена нами структурно-функціональна модель була 

представлена для пояснення розбудови соціальної політики в сфері охорони 

дитинства та захисту дітей[7], потім вона була використана для аналізу 

системи освіти на предмет підтримки інтеграційних процесів в суспільстві, в 

тому числі щодо питань навчання дітей з особливими освітніми потребами та 

дітей з інвалідністю [6]. Зображена у вигляді кола модель вказує на 

системотворчий секційний поділ нормативного простору на чотири 

нормативні стани (див. рис. 1). Це такі, як: 1) соціально схвалена норма 

(ідеальна), виконання якої схвалюється і передбачає визнання та 

нагородження; 2) допустима норма, дотримання якої винагороджується, а 

незначні відхилення - компенсуються та абсорбуються; 3) скоректоване 

порушення, де діють норми відміни покарання і де ще можливо застосування 

компенсації та абсорбування і 4) порушення норми, як крайній вияв, коли 
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ступінь відхилення наскільки висока, що корекція або неможлива, або 

забороняється [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Модель аналізу соціальних процесів у соціальних системах 
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корегування відхилень через механізми заохочення, стимулювання та 

підтримки щодо бажаних змін. Зважаючи на постулат Р. Даренфорда, що 

суспільство, в якому дві третини населення перебуває у межах відповідності 

показникам соціально-схваленої норми, визнається суспільством загального 

добробуту[9]. Таким чином схематичний поділ нормативного простору 

суспільства загального добробуту має показувати перевагу у пропорції двох 

третин першого сектору над іншими. На нашій моделі кожний із секторів має 

рівні частини, що зроблено нами схематично для розуміння принципу поділу 

нормативного простору. 

Модель дає можливість предметно стверджувати, що діти, які мають 

відхилення у розвитку, а також їхні родини мають отримувати підтримку не 

через ізоляційні форми (пільги чи створення спеціальних ізоляційних 

закладів), а засобом їхнього включення (інклюзії) та врахування у загальних 

процесах соціального розвитку. За таких умов будуть знижуватися ризики 

поглиблення набутих фізичних та соматичних уражень додатковими 

соціально-психологічними негативними впливами, як наслідку соціальної 

ізоляції та соціальних обмежень (щодо обмежень доступу до наявної 

інфраструктури, поінформованості, створення мережі безпосередніх 

контактів тощо). Також будуть знижуватися ризики соціальної депривації а 

процеси соціалізації набуватимуть іншого смислу – не конкуренції, а 

прийняття різноманіття та ініціації процесів динамічного збалансування між 

особистістю та суспільством у розбудові соціальної систем (як-то 

державотворення). Також посилення процесів інклюзії та мінімізації 

ізоляційних форм деактуалізуватиме низку методів штучної нормалізації 

(валоризації)як історично-перехідних форм від авторитарно-диктаторських 

режимів до демократичних. 

На схематичному зображенні моделі пунктирна лінія вказує на 

зростання явища ентропії та посилення процесів маргіналізації та 

переміщення в напрямку останніх секторів («порушення норми» та 

«скоректоване порушення норми»). Натомість суцільна лінія стрілки 
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символізує (див. рис. 1) результат вкладанням як власних зусиль, так і 

системи стимулювання та наснаження з боку соціальних інститутів задля 

скерування процесів соціального відновлення з посиленням життєздатності 

людей щодо опанування власним соціальним здоров’я та спрямуванням 

свого функціонування до соціально-схвалених норм. Умовою забезпечення 

такого соціально-відтворюючого руху може виступати політика підтримки 

свобод і пошанування людини, що несе в собі демократичний напрямок 

розвитку суспільства, передбачаючи посилення процесів інклюзії та 

зниження ризиків застосування ізоляційних форм як покарання, так і 

корекції, що на схемі демонструють два останніх сектору. 

Подальшим кроком наукових розвідок може бути поглиблення аналізу 

соціальних практик щодо розроблення та впровадження у розбудову 

соціального простору інклюзії як принципу, чому може слугувати розроблена 

нами модель. 
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 Процес формування художньо-естетичної культури студентів 

педагогічних університетів є складним є багатофакторним. Під час 

здійсненого нами теоретико-методичного аналізу проблеми дослідження 

нами виокремлено такі критерії сформованості художньо-естетичної 

культури студентів педагогічних університетів, як: когнітивний критерій 

(показниками якого є: пізнавальний інтерес, ерудованість, культурологічний 

світогляд), емоційно-мотиваційний критерій (показниками якого є: естетична 

смак, бажання долучитися до культурних надбань, культура почуттів), 

ціннісний критерій (показниками якого є: ціннісне ставлення, прийняття 

цінностей культури як особистісних, готовність до збереження та поширення 

художньо-естетичних цінностей) та творчо-діяльнісний критерій 

(показниками якого є: художньо-естетична інтерпретація, втілення 

художньо-естетичних образів в практичну діяльність, здатність створювати 

продукт художньо-естетичної діяльності) [3, 2]. 

Формування показників емоційно-мотиваційного критерію та творчо-

діяльнісного критерію під час експериментальної роботи відбувалося у 

різних формах навчально-виховного процесу. Пріоритетною формою 

розвитку таких показників як: естетичний смак, культура почуттів, втілення 

художніх образів в практичну діяльність та здатність створювати продукт 

художньо-естетичної діяльності став майстер-клас. 

Майстер-клас ми розглядали, як самостійну практичну роботу чи її 

початок. Майстер-клас визначають як одну з форм ефективного активно-
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професійного навчання, під час проведення якого ведучий-спеціаліст 

(майстер) розповідає і, що ще більш важливо, показує, як застосовувати на 

практиці нову технологію або метод [4]. Тематика майстер-класів передбачає  

різні аспекти і прийоми використання технологій та авторських методів, 

розкриття особливостей застосування технологій на практиці. Завданнями 

майстер-класу є передача майстром свого досвіду шляхом прямого і 

коментованого показу послідовності дій, методів, прийомів і форм 

педагогічної діяльності; спільне відпрацювання методичних підходів майстра 

і прийомів вирішення поставленої в програмі майстер-класу проблеми; 

рефлексія власної професійної майстерності учасниками майстер-класу 

(слухачами); надання допомоги учасникам у визначенні завдань 

саморозвитку і формуванні індивідуальної програми самоосвіти та 

самовдосконалення. Водночас, учасники експериментальних груп у процесі 

майстер-класу опрацьовують техніки за темою майстер-класу; беруть участь 

в обговоренні отриманих результатів; задають питання, отримують 

консультації; пропонують для обговорення власні проблеми, питання, 

розробки; висловлюють свої пропозиції щодо вирішення обговорюваних 

проблем. Головним завданням майстра у процесі декоративно-прикладної 

діяльності є створення сприятливої ситуації, що забезпечила пізнавальний 

інтерес учасників майстер-клас, роботу за зразком, творчими завданнями та 

ситуаціями, що унеможливлювали простий дубляж [1].  

Для формування показників даних критеріїв нами було розроблено під 

кожну тему навчальної програми тематичний майстер-клас, що дозволило 

нам ґрунтовно підійти до вивчення видів та технік декоративно-прикладної 

діяльності. 

Так, з метою розвитку показників емоційно-мотиваційного критерію 

було розроблено і проведено три окремих майстер-класи відповідно до вище 

зазначених показників художньо-естетичної культури:  

 з метою розвитку естетичного смаку: «Вчимося поєднувати кольори 

в декоративно-прикладній діяльності»; 
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 з метою розвитку культури почуттів: «Вчимося володіти 

особистісною внутрішньою та зовнішньою культурою почуттів»; 

 з метою формування бажання долучитись до культурних надбань: 

«Вчимося планувати змістовне дозвілля в умова культурного 

простору міста». 

Останній етап нашої експериментальної роботи був направлений на 

розвиток творчо-діяльнісного критерію формування художньо-естетичної 

культури студентів педагогічних університетів. Для розвитку таких 

показників як: готовності до художньо-естетичної інтерпретації, втілення 

художньо-естетичних образів в практичну діяльність та здатності створювати 

продукт художньо-естетичної діяльності, нами було обрано методи 

організації діяльності, інтерактивні методи та методи створення освітнього 

простору. 

Прикладом цього слугували такі майстер-класи: 

 «Вчимося нетрадиційним технікам малювання», що дозволив 

студентам ознайомитись з великим переліком нетрадиційних технік 

малювання, які в подальшому дозволять пришвидшити процес 

створення зображень та покращити результат образотворчої 

діяльності, навіть у студентів з низьким рівнем навичок малювання у 

студентів; 

 «Оволодіваємо мистецтвом аплікації», що надав змоги студентам 

спробувати свої сили у п’яти окремих видах аплікаційної роботи з 

використанням різних матеріалів (паперу, харчових круп, 

природного гербарію тощо), а також засвоїли переваги використання 

даної техніки з різними категоріями клієнтів соціально-виховної 

роботи; 

 «Засвоюємо основи петриківського розпису», що забезпечив 

ознайомлення з основними елементами петриківського 

декоративного розпису, а також відпрацювання своїх умінь та 

навичок у створенні мальовки; 
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 «Вчимося мистецтву паперової пластики Оригамі – модель «лелеки» 

в техніці простого оригамі», що був спрямований на  ознайомлення з 

особливостями лінійної мови оригамі, правилами виготовлення 

моделей простого оригамі, алгоритмом виконання та покроковим 

виготовленням  моделі «Лелека». 

Доказом ефективності майстер-класу, у розвитку показників емоційно-

мотиваційного та творчо-діяльнісного критеріїв формування художньо-

естетичної культури студентів педагогічних університетів стали готові 

продукти їх творчої діяльності, а також авторські методичні рекомендації по 

виконанню тієї чи іншої техніки декоративно-прикладного мистецтва.  
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СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 Створення інклюзивного простору для людей з інвалідністю стає 

можливим, коли на рівні повсякденної свідомості допускається можливість 

включення людей у всі сфери суспільного життя. Згідно з визначенням ООН: 

«Соціальна інклюзія – це процес покращення умов участі у суспільному 

житті для людей, які мають несприятливе положення у суспільстві через їх 

вік, стать, інвалідність, віросповідання, етнічну приналежність, сексуальну 

орієнтацію, шляхом розширення можливостей, доступу до ресурсів і повагою 

прав» [2, с. 20]. 

Ф. Фаррінгтон узагальнює п’ять соціальних систем суспільства з яких 

найчастіше можуть виключатися люди за певною ознакою і які можуть стати 

основою для створення інклюзивного суспільства: 

 Соціальна система включає у себе сім’ю, ринок 

працевлаштування, територіальну громаду та спільноту за 

інтересами; 

 Економічна система, яка передбачає доступ до ресурсів та 

послуг; 

 Інституційна система включає систему права, освіти, охорони 

здоров’я, правосуддя; 

 Територіальна система передбачає можливість міграції, 

доступність транспорту та комунікацій; 

 Система символічних зв’язків включає ідентичність, мотивацію 

та інтереси, поточні можливості і подальші плани [1, с. 5].  

Закордоном, особливо у розвинених країнах Європи, США, Ізраїлі вже 

давно впроваджено систему інклюзивності і доступності. Ця система діє не 
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лише в освітніх установах (як поки що переважає в Україні), а й загалом в 

суспільстві. Одним з прикладів доступності є використання соціальних 

мереж не лише для спілкування, а й для просування образу інвалідності.  

На англомовному YouTube можна знайти серію відео з людьми з 

інвалідністю: один ролик присвячений найдурнішим запитанням, які 

задавали глухонімим людям; у другому – вони показують як потрібно 

сваритися мовою жестів. У третьому – люди вгадують інвалідність людей, 

спілкуючись з ними. Вони обговорюють симптоми, незручності, які ці 

переживають, і намагаються визначити яка саме хвороба призвела до цього. 

Це свідчить про те, що англомовне середовище настільки пристосоване і 

відкрите для людей з інвалідністю, що обговорення незручностей і певних 

фізіологічних обмежень стало звичною справою.  

Відмінною рисою соціальної роботи з людьми з інвалідністю в Україні 

є відсутність єдиного визначення для цієї категорії. На законодавчому рівні 

закріплено визначення «людина з інвалідністю», але у повсякденному 

спілкуванні використовуються щонайменше три: «людина з особливими 

потребами», «людина з фізичними обмеженнями», «людина з обмеженими 

можливостями». Слово «інвалід» ще також не зникло із щоденного вжитку. 

Така велика кількість визначень свідчить про невизначеність ставлення до 

цих людей. Острах образити, принизити або бути неправильно зрозумілим – 

призводить до того, що люди намагаються згладити гострі кути, 

застосовуючи «пом’якшення». 

Забезпечення інклюзії здійснюється також на громадянському рівні. 

Вже давно стоїть питання про передачу прав людям з інвалідністю, 

формування у них власної відповідальності за прийняття рішень і своє життя. 

Особливо це стосується дітей, підлітків зі збереженим інтелектом, які мають, 

наприклад, порушення сенсорних систем або опорно-рухового апарату. 

Згідно із законодавством відповідальність до досягнення повноліття або 

визначеного віку за них несуть батьки, проте ці діти беруть участь у своєму 

житті і мають право самостійно приймати деякі рішення[4, с. 309-324]. Це 
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право реалізується у закладах освіти США і Великобританії, коли діти з 

інвалідністю залучаються до органів управління і самоврядування для 

захисту прав та інтересів.  

Соціальна інклюзія передбачає також визнання необхідності 

забезпечити різноманіття у суспільстві, через включення в нього різних 

категорій населення. Дослідження явищ соціальної інклюзії, ексклюзії і 

стратифікації показало, що в школах, де ці явища присутні, персонал (в 

першу чергу вчителі) відчувають дискомфорт, оскільки вони мають 

самостійно вирішувати проблему успішності учнів під час уроку [3, с. 10.1-

10.25]. Фахівці, які працюють з людьми з інвалідністю постійно мають 

знаходити компроміси між своїми професійними задачами і існуючими 

нормами поведінки у суспільстві, щоб урівноважити наявну ситуацію і 

забезпечити включення людей з інвалідністю. 

В Україні лише починає формуватися інклюзивне середовище, раніше 

воно існувало переважно в освітній сфері і в умовах побуту, але зараз все 

частіше постає питання про включенність у всі сфери життя. Наприклад, у 

спеціалізованих закладах освіти виникає питання соціалізації дітей з 

порушеннями інтелектуального розвитку після досягнення ними 16-річного 

віку. Після закінчення школи вони виявляються виключеними з суспільства, 

оскільки мають замало можливостей для працевлаштування. Зараз 

відкриваються кав’ярні і пекарні, які передбачають працевлаштування людей 

з синдромом Дауна і розумовою відсталістю, проте таких місць замало і вони 

потребують працівників з достатнім рівнем саморегуляції. У громадській 

організації «Центр лікувальної педагогіки «Солнечное подворье» залучають 

дітей до праці шляхом вироблення воскових свічок. Усі зароблені кошти 

витрачаються на потреби самих дітей. Раніше було багато державних 

підприємств, на яких могли працювати люди з інвалідністю, але зараз 

ініціатива працевлаштування походить більше від приватних підприємців.  

Ще одним питанням, яке необхідно вирішити для створення 

інклюзивного середовища – це створення достатньої кількості засобів і 
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способів комунікації для людей з інвалідністю. Налагодження 

комунікативної взаємодії – це проблема не лише у роботі з людьми, які 

мають порушенням сенсорних систем, це також робота з людьми, які мають 

розумову відсталість, синдром Дауна або важкі форми ДЦП. Батьки і 

найближче оточення звикає розуміти інтонації і звуки, але спеціалістам і 

стороннім людям буває важко. Важко і самим людям з інвалідністю, оскільки 

вони втомлюються пояснювати, що їм потрібно. Проблему можна вирішити 

придбанням спеціальних засобів спілкування, але купити їх самостійно 

надзвичайно дорого. Тому нагальним питанням залишається підготовка 

соціальних працівників та інших спеціалістів для роботи з такими 

категоріями населення.  

Також важливо завжди пам’ятати, що людина з інвалідністю, або її 

батьки, або сім’я загалом мають різні особливості і потребують різних 

підходів до надання соціальних послуг. Не можна розглядати соціальну 

роботу виключно через призму роботи з людиною, яка має інвалідність, на її 

повсякденне життя впливає дуже багато факторів, які потрібно враховувати.  

Для просування соціальної інклюзії в Україні потрібно зробити 

інвалідність зрозумілою. Вже багато років ведуться дослідження стереотипів 

про інвалідність та шляхів боротьби з ними. Інвалідність – це лише 

соціально-економічна характеристика, яку застосовує держава для того, щоб 

позначити, що людина має певні обмеження у соціальних процесах. Але за 

кожною інвалідністю стоїть хвороба, іноді з незрозумілою назвою і 

незрозумілими наслідками. Її потрібно зробити «відкритою» – перестати 

соромитися і обговорювати, розказувати собі і іншим що це таке, як воно 

виникло і до чого призводить. По-друге, це пошук способів наближення 

сімей, де є люди з інвалідністю до суспільства. Одним з таких способів є 

застосування соціальних мереж, оскільки вони дають доступ до великою 

кількості людей одночасно і є доволі безпечними, але у той же час вони 

знеособлюють усіх, хто дивиться і не дають змогу отримати повноцінний 

зворотній зв'язок. По-третє, це підготовка соціальних працівників під 
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конкретну ситуацію. Зараз відсутні механізми підготовки фахівців до 

початку роботи з конкретним випадком, тому з наявними проблемами 

доводиться боротися у процесі роботи.  

Останнім глобальним і важливим завданням залишається створення 

інклюзивного середовища як на державному рівні, так і на рівні конкретного 

випадку або ситуації.  
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 Інклюзивне освітнє середовище – сукупність умов, способів і засобів 

їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти 

з урахуванням їхніх потреб та можливостей (відповідно до Закону України 

«Про освіту») [3, с 45].  

Інклюзивне освітнє середовище – це система освітніх послуг, що 

ґрунтується на принципі забезпечення права дитини на освіту. В основу 

створення інклюзивного освітнього середовище покладена ідеологія, яка 

виключає будь-яку дискримінацію дітей; забезпечує рівноцінне ставлення до 

всіх дітей, але створює спеціальні умови для нейронетипових дітей. 

Отримані поза соціумом знання і вміння не можуть допомогти 

нейронетиповим дітям цілковито адаптуватися в суспільстві, підготуватися 

до подолання неминучих життєвих труднощів, а, отже, реалізуватися в 

повній мірі як рівноправні і повноцінні члени суспільства.  

У інклюзивному освітньому середовищі нейронетипові діти включені в 

освітній процес. Вони осягають основи незалежного життя, засвоюють нові 

форми поведінки, спілкування, взаємодії, вчаться виявляти активність, 

ініціативу, свідомо робити вибір, досягати згоди у розв’язанні проблем, 

приймати самостійні рішення тощо. 

Інклюзія освітнього середовища базується на концепції «нормалізації», 

в основі якої – ідея, що життя нейронетипової дитини має бути якомога 

більше наближені до умов і стилю життя усієї громади.  
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Принципи «нормалізації» закріплені низкою сучасних міжнародних 

правових актів:  

1. Декларація ООН «Про права людей з розумовою відсталістю» (1971); 

2. Декларація «Про права інвалідів» (1975); 

3. Конвенція «Про права дитини» (1989) [2, C. 34-37].  

Зокрема, Декларація ООН «Про права людей з розумовою відсталістю» 

є першим нормативно-правовим документом щодо визнання людей з 

ментальною інвалідністю суспільно повноцінною в соціальному сенсі 

меншиною, яка потребує соціального та правового захисту. 

Створення інклюзивного освітнього середовища є можливістю для 

дітей з вадами психофізичного розвитку, але без інвалідності. Це, окремі 

форми затримки психічного розвитку; певні мовленнєві відхилення; 

зниження слуху чи зору; нескладні опорно-рухові вади; порушення 

емоційно-вольової сфери. Якщо такі діти мають збережений інтелект, 

самостійно себе обслуговують, адекватно контактують з однолітками, мають 

підтримку сім’ї, то за умови фахового психологічного та соціально-

педагогічного супроводу, вони цілком можуть інтегрувати у середовище 

здорових однолітків.  

Згідно з «Концепцією розвитку інклюзивного навчання в Україні» 

здійснюється активний пошук та впровадження ефективних технологій 

створення інклюзивного освітнього середовища у дошкільному навчальному 

закладі.  

Серед вітчизняних науковців та практиків, які досліджували проблеми 

інклюзивного освітнього середовища у дошкільному навчальному закладі, 

можна відмітити Захарову Н. М., Миронову С. П., Крутік К. Л., Кузава І. Б., 

Лісневську Н. В. тощо. 

Для створення інклюзивного освітнього середовища у дошкільному 

навчальному закладі, необхідно враховувати наступні чинники: 

        1. вік дитини; 

        2. стан соматичного здоров’я; 
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        3. рівень інтелектуального розвитку; 

        4. особливості психічного та фізичного розвитку дитини; 

        5. конкретний клінічний діагноз; 

        6. потреби та можливості дитини [5, C. 64]. 

Вихователі дошкільних закладів часто не мають ні психологічної, ні 

соціально-педагогічної, ні методичної підготовки до інклюзії. Тому у 

дошкільному навчальному закладі має здійснюватись спеціальна підготовка 

педагогічного персоналу.  

Вихователі мають бути компетентними у таких питаннях: підходи 

держави та суспільства до організації освіти нейронетипових дітей; основні 

поняття дефектології, соціальної педагогіки та спеціальної психології;  

особливості і закономірності розвитку різних категорій нейронетипових 

дітей; зміст та методи роботи з родинами нейронетипових дітей. 

Для створення інклюзивного освітнього середовища у 

дошкільному навчальному закладі, є необхідність посади «Соціальний 

педагог», який має вміти: 

 здійснювати моніторинг розвитку нейронетипових дітей, що мають 

труднощі у засвоєнні знань, різних видів діяльності та адекватно 

оцінювати причини, якими спричинено ці труднощі; 

 своєчасно виявити відхилення у розвитку дошкільників та брати участь 

у здійснені соціально-педагогічного супроводу нейронетипових дітей; 

 здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до 

нейронетипових дітей; 

 формувати готовність нейротипових дошкільників до позитивної 

спільної взаємодії з нейронетиповими однолітками; 

 проводити роботу з батьками нейротипових та нейронетипових дітей. 

Вихованець дитячого садочка – це віддзеркалення сім'ї, соціально-

педагогічну роботу потрібно провести і з батьками нейротипових дітей, 

формуючи у них позитивне ставлення до перебування у групі 



29 

 

нейронетипових дітей. Важливо, що у групі інклюзивного дошкільного 

навчального закладу має до 15 дітей, 1-3 з яких, нейронетипових. 

Інклюзивне освітнє середовище у дошкільному навчальному закладі 

передбачає певні етапи: 

1. Психологічні та соціально-педагогічні заходи. Цей етап передбачає 

діагностику рівня розвитку дітей: виявлення індивідуальних особливостей 

психічного, фізичного, інтелектуального розвитку; рівня розвитку психічних 

процесів; діагностики соціальної зрілості, інтелекту, стилю взаємодії 

вихователів і батьків з нейронетиповою дитиною; анкетування вихователів та 

батьків на предмет готовності до здійснення інклюзивного навчання. 

2. Збір документації щодо соціально-педагогічного супроводу 

нейронетипової дитини. Передбачає банк даних нейронетипових дітей; 

картки розвитку нейронетипової дитини;соціальні паспорти сімей, у яких 

виховуються нейронетипові діти;щоденники спостереження за 

нейронетиповими дітьми у дошкільному начальному закладі. 

3. Розробка та затвердження індивідуальних програм навчання і 

розвитку з рекомендаціями для вихователів і батьків, розроблених за 

участі різних фахівців (лікаря, психолога, соціального педагога, педагога-

дефектолога, логопеда). 

4. Створення навчально-методичної бази. 

5. Рефлексивний аналіз результатів діяльності. 

Роблячи загальний висновок, можна стверджувати, що створити 

інклюзивне освітнє середовище у дошкільному навчальному закладі 

можливо, але цей процес та результат потребує інтегрованої взаємодії 

нейротипових та нейронетипових дітей, вихователів, фахівців, батьків. 
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 З огляду на динаміку соціально-політичної ситуації, пов’язаної з 

розгортанням збройного конфлікту на Сході України, вивчення 

проблематики психічного здоров’я та психосоціального благополуччя 

особистості набуває особливої актуальності. Вичерпної уваги в даному 

контексті заслуговують проблеми внутрішньо переміщених осіб, котрі були 

вимушені покинути місця свого постійного проживання та опинилися під 

загрозою втрати можливостей для нормального функціонування особистості, 

як на психологічному, так і на соціальному рівнях. 

Психосоціальне благополуччя визначається дослідниками (О. А. 

Ідобаєва, П. О. Кисляков, Р. М. Шамінов) як сукупність індивідуальних та 

соціальних передумов, що достатньою мірою забезпечують стійкість та 

цілісність особистості, послідовність у розв’язанні протиріч, здатність до 

подолання перешкод в складних життєвих обставинах. Відповідно, 

дослідження особливостей психосоціального благополуччя внутрішньо 

переміщених осіб дозволяє розкрити категорію благополуччя особистості з 

точки зору внутрішніх (латентних) аспектів його переживання та зовнішніх 

характеристик прояву.  

В ході емпіричного дослідження було застосовано комплекс 

психодіагностичних методик: «Шкала психологічного благополуччя» К. Ріфа 

в адаптації Шевеленкової-Фесенко, опитувальник «Рівень задоволеності 

життям» та анкета «Соціальне благополуччя»Н. М. Мельникової. 

Вибірка респондентів дослідження становить 103 особи з числа 

внутрішньо переміщених осіб з території Донецької та Луганської областей 

України. 
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Аналіз результатів дослідження дозволяє стверджувати, що близько 

половини респондентів (47,3%) демонструють низький рівень загального 

психологічного благополуччя особистості, для 49,5% учасників дослідження 

даний показник досягає середнього рівня, і лише 6,8% внутрішньо 

переміщених осіб відчувають високий рівень психологічного благополуччя. 

Детальний аналіз результатів отриманих за методикою «Шкала 

психологічного благополуччя» К. Ріфа, дозволяє виокремити ряд провідних 

тенденцій. 

Зокрема, для 42,7% респондентів характерним є низький рівень значень 

за шкалою «Позитивне ставлення», що свідчить про наявність ускладнень 

при встановленні відкритих взаємин з оточуючими людьми, невміння 

проявляти турботу та теплі почуття по відношенню до інших. Типовими 

характеристиками особистості за таких обставин виступають відсутність 

довіри до оточуючих, прояви ізольованості та фрустрації в міжособистісних 

стосунках, небажання поступатися та шукати компроміс заради підтримки та 

збереження значимих зв’язків з оточуючими людьми.   

В свою чергу, низькі показники за шкалою «Управління середовищем», 

для 41,7% учасників дослідження, вказують на негаразди з якими стикаються 

внутрішньо переміщені особи в процесі організації повсякденної діяльності. 

Характерними для даної вибірки респондентів є переживання пов’язані з 

відчуттям нездатності контролювати навколишню ситуацію життя, 

змінювати перебіг подій в напрямку їх покращення. Разом з тим, 

досліджувані схильні не помічати наявних можливостей для розвитку та 

облаштування власного життя, ставитися до них легковажно.  

Низький рівень значень за шкалою «Людина як відкрита система» 

(39,8%) дає підстави стверджувати, що значна кількість респондентів 

сприймають різноманітні аспекти власного життя фрагментарно та 

нереалістично. У вказаному контексті варто враховувати, що складнощі 

пов’язані з інтеграцією окремих аспектів власного життєвого досвіду можуть 
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бути наслідком пережитих травматичних подій, котрих зазнали внутрішньо 

переміщені особи.  

У безпосередньому взаємозв’язку зі здатністю до інтеграції життєвого 

досвіду перебувають і показники, що вказують на рівень осмисленості життя 

та наявності життєвої цілі. Зокрема, за кожною із відповідних шкал 

опитувальника 33 % респондентів продемонстрували низький рівень значень. 

Відповідно, третина учасників дослідження схильні сприймати події 

минулого та теперішнього життя як такі, що позбавлені смислу, майбутні ж 

перспективи видаються респондентам недостатньо привабливими та 

однозначними.  

Аналіз результатів отриманих за іншими методиками підтверджує 

тенденції, що було виявлено на першому етапі дослідження. Інтегральний 

показник задоволеності життям, за опитувальником Н. М. Мельникової,  

також переважно представлений низьким рівнем прояву (47,6%), що свідчить 

про відсутність у більшості респондентів відчуття насиченості та повноти 

життя, прояви стагнації, пасивність, відсутність душевної рівноваги та 

відчуття задоволення від проживання поточного моменту життя.   

Інтегральний показник соціального благополуччя (анкета «Соціальне 

благополуччя» Н.М.Мельникової), для даної вибірки респондентів, у 

переважній більшості представлений низьким рівнем прояву (49,5%) – 

респонденти здебільшого негативно оцінюють рівень власного фінансового 

становища, вказують на зниження соціального статусу після переселення, 

погіршення умов праці, сімейну не облаштованість.  

Дані, отримані за результатами опитувальника «Рівень задоволеності 

життям» та «Соціальне благополуччя», дозволяють виокремити критерії 

адаптації учасників дослідження, котрий представленим зовнішнім та 

внутрішнім вектором відповідно.  

При цьому внутрішній критерій адаптації пов'язаний зі здатністю 

особистості до задоволення індивідуальних потреб, самовираженням, 

збереженням внутрішніх енергетичних ресурсів, відсутністю внутрішньої 



34 

 

напруги та тривоги, а зовнішній критерій – із досягненням соціально 

бажаних форм поведінки та зовнішнього благополуччя особистості, що в 

свою чергу, виявляється в соціальній успішності особистості, компетентності 

та ефективності її діяльності для суспільства.  

Співвідношення результатів отриманих за обома методиками 

дозволило визначити, що адаптація за внутрішнім критерієм притаманна  

13,6 % респондентів, що дозволяє констатувати їх позитивний емоційний 

фон та досить високий рівень психологічного благополуччя в поєднанні з 

відносно низьким рівнем соціальної успішності.  

Адаптація за зовнішнім критерієм є характерною для 7,8 % учасників 

дослідження. Даний тип адаптації проявляється у формальному досягненні 

соціального благополуччя поряд з низьким рівнем психологічного комфорту 

особистості та підвищеним психоемоційним напруженням. 

Тип адаптації 29,2% учасників дослідження характеризується як 

проміжний і може схилитися до внутрішнього або зовнішнього вектору в 

залежності від особливостей розгортання подальших життєвих подій 

респондента та індивідуальних особливостей характеру сприйняття цих 

подій.  

Орієнтація на системну адаптацію прослідковується у 9,7 %, що вказує 

на високий рівень успішності даної групи респондентів та супроводжується 

суб’єктивним відчуттям задоволеності життям. 

Разом з тим, високого рівня вираженості для даної вибірки досягає 

показник, котрий свідчить про тенденції до дезадаптації (39,8%). 

Характерними особливостями даних тенденцій є переживання 

незадоволеності життям та прояви високого рівня психоемоційної напруги у 

поєднанні з недосягненням навіть середніх показників соціальної успішності 

та благополуччя, що є прийнятними у навколишньому соціумі.  

Узагальнення отриманих результатів дослідження дозволяє 

стверджувати, що рівень психосоціального благополуччя внутрішньо 

переміщених осіб є відносно низьким. Зокрема, внутрішньо переміщені 
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особи нерідко стикаються з складнощами в процесі побудови 

міжособистісних взаємин з оточуючими, проектування власного 

майбутнього, розвитку здатності відчувати контроль над подіями власного 

життя та переживанням почуття відповідальності за розвиток цих подій. 

Виявлені показники психосоціального благополуччя дають підстави 

стверджувати про існування тенденцій соціальної ексклюзії серед даної 

групи осіб, як підсумок самоідентифікації і особистісного сприйняття 

людиною тієї життєвої ситуації, яка склалася.  
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО 

МЕНЕДЖМЕНТУ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

 За роки незалежності України з’явилися педагогічні дослідження, що 

розкривають деякі аспекти підготовки менеджерів інших галузей діяльності, 

але відсутня професійна підготовка менеджерів в соціальних службах. 

Аналіз теорії та практики з досліджуваної теми показує наявність 

протиріч між: об’єктивною потребою в професійній підготовці менеджерів 

соціальної роботи і недостатньою теоретичною та методичною розробкою 

змісту, форм і методів цієї діяльності; соціальною потребою в професійно 

компетентних фахівцях із менеджменту соціальної роботи і реальним рівнем 

кваліфікації випускників відповідних навчальних закладів; усвідомленням 

педагогами вищих освітніх закладів потреби у професійній підготовці 

майбутніх соціальних педагогів до менеджменту в соціальній роботі й 

відсутністю глибоких знань і вмінь, необхідністю міждисциплінарного 

підходу до професійної підготовки із менеджменту соціальної роботи й 

відсутністю відповідних навчальних програм і технологій. 

Управління соціальною роботою в умовах переходу українського 

суспільства в систему ринкових відносин як вид соціального управління на 

думку багатьох науковців повинен спиратися на теоретичні і методологічні 

засади менеджменту. Тому поява в університетах такої нової навчальної 

дисципліни як менеджмент соціальної роботи  набуває актуальності. 

Як свідчать деякі науковці, визначення проблемного поля управління 

соціальної роботи в Україні дозволяє констатувати, що сучасне управління 

соціальною роботою здійснюється фрагментарно. Суть цієї фрагментарності 

можна представити у вигляді таких основних пунктів: зріст кількості 
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населення, що потребує соціальної уваги з боку держави; мізерне 

фінансування програм соціального захисту; стихійний і некерований 

характер соціальної роботи; відсутність конкретної моделі соціальної роботи, 

яка має орієнтувати систему державного управління соціальним розвитком; 

проблема професійної підготовки управлінських кадрів для соціальної 

роботи. 

Українські  дослідники  (І.Звєрєва,  Г.Лактіонова, К.Шендеровський) 

сформували свою думку на основі впровадження іноземного досвіду 

організації менеджменту соціальної роботи. За їх ствердженням управління 

закладом соціальної роботи в ринкових умовах настільки специфічно у 

зв’язку з неповторністю соціальної роботи, що не має нічого спільного із 

загальними теоріями управління і менеджменту, а є невід’ємною частиною 

соціальної роботи і повністю розчиняється в теорії соціальної роботи [3; 6]. 

Вітчизняний менеджмент соціальної роботи досить молода наука, яка 

має ще багато невирішених питань. Для розвитку теорії менеджменту 

соціальної роботи присвячені питання професійної підготовки у вищій школі, 

яка може бути для нас корисною при визначенні змісту професійної 

підготовки спеціалістів із менеджменту соціальної роботи. 

Проблемі професійної підготовки соціальних педагогів у вищій школі 

приділяється велика увага. У цілому, дослідження будуються на основі 

системного, діяльнісного й індивідуально-творчого підходів, що 

забезпечують побудову й функціонування цілісного процесу формування 

особистості соціального педагога [1, с.138-139]. 

Процес професійного становлення соціальних педагогів має як можна 

більш моделювати їх майбутню діяльність. Для цього необхідно вводити в 

лекційні курси соціально-педагогічні задачі й ситуації та виділяти більше 

навчальних годин на практичні, семінарські заняття та навчальні практики. 

Також  необхідно активізувати механізми сприйняття, мислення й поведінки 

студентів в навчальному процесі за рахунок вдосконалення форм й методів 
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навчання у вищій школі, формування творчої майстерності майбутнього 

соціального педагога.  

Багато науковців обгрунтовують навчальну діяльність студентів, як 

інформативно насичений шлях професійного самовизначення і становлення 

особистості, засіб формування й становлення пізнавальних інтересів, 

установка на самоосвіту й накопичення досвіду – базових властивостей 

професійної культури сучасного спеціаліста. 

Також відзначаємо бачення мети навчання майбутніх соціальних 

педагогів як духовно моральний розвиток їхньої особистості, озброєння 

професійними знаннями, уміннями й навичками, здібностями адаптуватися 

до умов конкретного мікросередовища та вміння  організувати в ньому 

професійну діяльність, розв’язуючи соціальні проблеми своїх клієнтів, що 

виникають у їхньому особистому громадському житті й професійній 

діяльності. 

Уявлення про зміст навчання студентів соціально-педагогічній 

діяльності детально розкриті в статті С.Белічевої „Ділові ігри як активний 

метод навчання соціальній роботі”. Автор стверджує, що підготовка 

соціального педагога, соціального працівника повинна носити комплексний, 

інтегративний, міждисциплінарний характер, включаючи блоки соціального, 

психологічного, медико-соціального, соціально-правового знання, що 

дозволяє спеціалісту в сфері соціальної роботи орієнтуватися і надавати 

професійну допомогу своїм клієнтам у розв’язанні найрізноманітніших 

проблем [2]. 

Серед вчених, які займаються проблемами менеджменту соціальної 

роботи, слід виділити як вітчизняних науковців, Г.Дмитренка, М.Головатого, 

М.Лукашевича, В.Андрущенка, В.Беха, І.Миговича, так і науковців  з 

ближнього і дальнього зарубіжжя, Є.Комарова, О.Войтенко, А.Ляшенко, 

О.Зарецького, Т.Мінеган. Бачення науковців сутності і змісту менеджменту 

соціальної роботи, дозволяє розглядати цей вид діяльності як теоретичну 

основу для підготовки спеціалістів в цьому напряму. 
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Авторами пропонується системне бачення змісту і сутності 

менеджменту соціальної роботи як соціального явища, яке дозволило 

сформулювати його дефініцію: „ Менеджмент соціальної роботи – це вид 

професійної діяльності, яка спрямована на досягнення установою соціальної 

роботи, що діє в ринкових умовах, визначених цілей шляхом раціонального 

використання матеріальних, людських та інших ресурсів із застосуванням 

науково обґрунтованих форм, принципів, функцій і методів управління”. 

Саме форми, принципи й методи управління складають зміст менеджменту 

соціальної роботи і потребують подальшого дослідження. 

Одним з активних методів навчання є „кейс-метод” або метод 

конкретних ситуацій, за допомогою якого найкраще можна відпрацювати 

навички ідентифікації проблеми та розробки ініціатив” [4, с.122-128].  

Науковці розглядають соціального педагога як професіонала, якому 

потрібна системна передача знань і вмінь, постійне підвищення рівня його 

кваліфікації, і одним із атрибутів професіоналізму в сфері соціальної роботи, 

є супервізорство; рівень технології організації соціальної роботи, що включає 

в себе підготовку соціального педагога, його подальше професійне 

зростання, професійний ризик [5, с.399]. За висловлюванням авторів, 

менеджер соціальної роботи повинен включити супервізорську функцію в 

свій рольовий репертуар.  

Отже, дослідження розвитку менеджменту соціальної роботи повинне 

спиратися на науково-теоретичні основи менеджменту, власні теоретичні 

напрацювання в галузі управління соціальною сферою, соціальною роботою 

й  іноземний досвід. В умовах демократизації українського суспільства й  

переходу на ринкові відносини, на думку багатьох науковців, доцільно 

використовувати  менеджмент як вид управління в ринкових умовах. 
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 Попередження рецидивної злочинності є нагальною проблемою 

сьогодення. Особливо гостро ця проблема стосується неповнолітніх, оскільки 

їх подальша доля залежить від якості реабілітаційного процесу. 

Зараз в Україні перевага надається альтеративним покаранням. 

Насамперед це стосується неповнолітніх, які перебувають у процесі 

особистісного становлення та розвитку. Соціальна ізоляція негативно 

впливає на особистість засудженого, на його психіку. Покарання, що 

альтернативні позбавленню волі дозволяють уникнути соціальної ізоляції 

підлітка в найважливіший період його становлення, тому вони більш 

доцільні для неповнолітніх.  

Основними етапами індивідуальної соціально-педагогічної роботи з 

неповнолітнім, засудженим до альтернативних покарань, є: вивчення його 

особистості, визначення заходів та прийомів соціально-педагогічного впливу 

на неповнолітнього. 

Відповідно до статті 6. Кримінально - виконавчого кодексу України: 

„Ресоціалізація - свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі 

повноправного члена суспільства; повернення його до самостійного 

загальноприйнятого соціально - нормативного життя в суспільстві”[3].  

Процес ресоціалізації реалізується завдяки пробації.  В 2015 році набрав 

чинності закон  України «Про пробацію". Служба пробації спрямована на 

забезпечення неповнолітніх нормального фізичного та психічного розвитку, 

профілактику агресивної поведінки, мотивацію позитивних змін особистості 

та поліпшення соціальних стосунків. 
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Пробація – система наглядових та соціально-виховних заходів, що 

застосовуються за рішенням суду та відповідно до закону до засуджених, 

виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує 

обвинуваченого. Метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом 

виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних 

кримінальних правопорушень та забезпечення суду інформацією, що 

характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру 

їхньої відповідальності” [1]. 

Серед положень закону України «Про пробацію» є такі, що 

безпосередньо стосуються соціально-педагогічної діяльності, а саме: 

соціальний захист і профілактика правопорушень; проведення соціально-

виховної роботи; профілактика агресивної поведінки; формування мотивації 

до позитивних змін та поліпшення соціальних стосунків.  

Відповідно до штатного розкладу служби пробації  психологи та 

соціальні педагоги мають працювати у службах пробації. У процесі 

ресоціалізації з неповнолітніми правопорушниками соціальні педагоги 

можуть працювати за технологією, зорієнтованою на вирішення задач. 

Це модель індивідуальної роботи з засудженим, яка передбачає 

вирішення проблем підлітка за допомогою послідовного виконання чітко 

визначених конкретних задач. Кожна задача представляє собою маленький 

крок на шляху до поставленої мети, причому вибір мети та визначення задач 

здійснюється разом із соціальним педагогом та неповнолітнім 

правопорушником. 

Модель роботи, зорієнтованої на вирішення задач можна 

використовувати у  роботі як з клієнтом, який сам звернувся за допомогою, 

так із особою, вимушеною стати клієнтом, оскільки особа, що перебуває на 

обліку у службі пробації зобов’язана проходити програму ресоціалізації. 

Реабілітаційні програми, що зорієнтовані на вирішенні задачі 

включають  три стадії роботи, а також підготовчий етап та оцінку кінцевих 
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результатів. На підготовчому етапі соціальний педагог з'ясовує причини, що 

призвели до злочину та яка робота  може проводитися. Дозвіл на соціальну 

реабілітацію має бути чітким: пряме прохання від особи, яка добровільно 

бажає отримати допомогу, або соціальне втручання, що дозволяється 

законом. Перша стадія: вивчення проблем, має на меті визначити, що саме 

турбує клієнта, соціальний педагог допомагає клієнту вільно говорити про 

свої проблеми. У процесі другої стадії: узгоджується мета та часові рамки, 

визначаються соціальні потреби клієнта та скільки знадобиться часу для 

досягнення поставленої мети. Третя стадія: задачі, які на даному етапі 

роботи, за допомогою соціального педагога, необхідно визначити для 

досягнення поставленої мети. Завершення роботи, тобто, коли клієнт 

досягнув узгодженої мети, в міру того, чого він прагнув та з'ясовується думка 

клієнта про задоволення проведеною роботою. 

Разом з цим не завжди неповнолітні правопорушники мають бажання 

отримувати допомогу і обговорювати свої проблеми. В такому випадку ми 

пропонуємо спершу працювати з найближчим соціальним оточення підлітка 

(батьки, друзі, однолітки).  

Це коло осіб, які безпосередньо впливають на особистість 

неповнолітнього правопорушника, але з однією умовою, якщо соціальне 

оточення є ресурсом до позитивних змін. Роль соціального педагога у цій 

сфері діяльності є незаперечною. 

Якщо ж підліток не вмотивований до співпраці, а його соціальне 

оточення не прагне допомогти йому ресоціалізуватися, ми пропонуємо 

направити підлітка в центри соціальної реабілітації, в яких проводитиметься 

соціально-педагогічна, виховна та психокорекційна робота направлена на їх 

реабілітацію та реінтеграцію в суспільство. У цих центрах основну роль 

мають відігравати соціальні педагоги.  

Відповідно до закону про взаємодію  кримінально-виконавчої інспекції 

і центрів  соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді основні форми взаємодії 

між цими закладами: укладення договорів про співпрацю та погодження 
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планів спільних дій; спільне визначення та погодження форм і методів 

соціальної роботи; ведення обліку дітей та молоді за повідомленням 

інспекції; здійснення відповідно до компетенції сторін заходів, спрямованих 

на ресоціалізацію дітей та молоді; обмін методичною літературою, 

аналітичними та інформаційно-довідковими матеріалами; організація та 

проведення науково-практичних конференцій, "круглих столів" з питань 

ресоціалізації дітей та молоді; висвітлення у засобах масової  інформації 

актуальних питань соціальної роботи з дітьми та молоддю. Ці ж самі функції 

мають бути реалізовані у взаємодії служби пробації та соціального педагога. 

Наразі в практиці роботи служби пробації, соціальні педагоги та 

психологи поки що участі не беруть, оскільки організація впровадження цієї 

служби лише розпочата. Отже, завданням науковців та практиків є розробка 

моделі діяльності соціального педагога в процесі ресоціалізації 

неповнолітнього правопорушника.  
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

  Значення меж у професійній та науковій практиках. Першим 

завданням, що стоїть перед нами сьогодні є позиціонування соціальної 

педагогіки як автономної практики поруч із соціальною роботою та 

педагогікою. Чому так важливо позиціонування? Межі вказують на цілісність 

і внутрішню узгодженість будь-якого предмету, (в тому числі діяльності), 

уможливлюють його розуміння, перешкоджають злиттю із суміжними 

предметами. Так, визначення професійних меж передбачає розуміння: 

 основної ідеї, місії діяльності – те, завдяки чому вона виникла і існує 

 класу конкретних задач, які покликана вирішувати ця галузь,  

 параметрів оцінки результатів,  

 зону відповідальності суб‘єктів діяльності. 

  Нечіткі, розмиті межі діяльності, незрозумілість ідеї, невизначеність 

предмету та завдань, призводять до її поступового розчинення в межах інших 

практик і подальшого зникнення. Нечіткість меж дає широкий простір для 

спекуляцій, створює умови для жонглювання термінологією, смисл якої 

поступово вихолощується. На рівні практики відбувається послідовне 

падіння рівня якості діяльності, на рівні суспільної думки – дискредитація  

професійної галузі в цілому. 

  Можемо констатувати, що подібне відбувається зараз із соціальною 

педагогікою. Частина українських практиків і дослідників практично 
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ототожнює соціальну педагогіку з педагогічною діяльністю («особистість в 

процесі виховання», «педагогічні умови соціалізації» тощо, інша частина – із 

соціальною роботою (вводячи специфікацію лише за цільовою аудиторією – 

діти і підлітки.  Таким чином, соціальна педагогіка потроху втрачає власний 

предмет, що, як наслідок, значно ускладнює професіоналізацію спеціалістів.  

  Не можна сказати, що подібна проблема існує лише в Україні. Аналіз 

сучасних публікацій іспанських, німецьких, румунських, німецьких, 

фінських науковців дає підстави говорити про існування суперечностей у 

формулюванні предмету соціальної педагогіки. 

  Вирішення цих суперечностей повертає нас до витоків соціальної 

педагогіки та суміжних практик для поглиблення розуміння цих протиріч. 

  Про походження соціальної педагогіки. Як наукова традиція і 

практика діяльності, соціальна педагогіка старша за концепцію або термін 

«соціальна педагогіка». Засновники традиції формулювали соціально-

педагогічну проблематику, не використовуючи термін «соціальна 

педагогіка». Історично соціальна педагогіка спирається на віру в те, що 

людина здатна впливати на соціальні умови через освіту. Індивід і спільнота 

є взаємодоповнюючими, але одночасно протилежними один одному, тому 

завдання соціальної педагогіки полягає в тому, щоб збалансувати динаміку 

їхніх відносин.  

  Як галузь соціальна педагогіка сформувалася на початку 20-го століття 

завдяки німецькому філософу Паулю Наторпу (1854-1924), який у 1899 році 

опублікував книгу «Соціальна педагогіка: Теорія розвитку людської волі в 

активі громади». Він наголошував на тому, що вся педагогіка має бути 

соціальною і, що освітяни мають завжди вважати на взаємозв’язок 

навчального процесу і процесів, які відбуваються у суспільстві. 

  Соціальна педагогіка, як писав Пауль Наторп, – це практика – 

вирішення соціальних проблем засобами освіти. І, якщо говорити про зв'язок 

соціальної педагогіки та педагогіки, то це зв'язок базується на формах, 

методах і технологіях діяльності.  
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  У перші десятиліття ХХ століття, (з 1920-х років), німецький освітянин 

Герман Ноль тлумачив соціальну педагогіку з точки зору теоретичної основи 

для професійної соціальної роботи на основі герменевтичної філософії науки. 

Герменевтична перспектива відіграла домінуюче положення в німецькій 

традиції соціальної педагогіки. 

  Зв’язки з педагогікою. Від початку соціально-педагогічна перспектива 

спиралася на спроби знайти освітні засоби вирішення соціальних проблем. У 

роботах філософів освіти можна чітко виокремити напрямки: перший – 

зосереджений на процесі освіти, його змісті та відповідності розвитку 

особистості (Ян  Амос Коменський /17ст., Ж-Ж.Руссо /18 ст., Фрідріх 

Фребель /19 ст.), а другий – соціально-педагогічний, стверджує, що освіта є 

передусім засобом покращення людського життя і механізмом досягнення 

соціальної справедливості (Хуан Луїс Вівес/ 15ст. ідея навчання 

некваліфікованих бідних ремеслам., Йоганн Генріх Песталоцці /18ст. Освіта 

як основний засіб перебудови суспільства на розумних і справедливих 

началах, Паоло Фрейре / 20 ст. Педагогіка пригнічених, заснована на 

соціально-економічній теорії К.Маркса). 

  Можна сказати, що педагогічна думка розпочалася з постановки 

Платоном питання: яким чином люди навчаються новому, та початку 

гносеології – предтечі теорій освіти. Відтоді питання про механізми 

навчання, вплив освітнього середовища, способів і механізмів навчання (які 

склали основу теорій освіти і навчання) і стали серцевиною педагогіки як 

науки.  

  Традиційно педагогіка орієнтується на більш-менш сталі соціальні 

умови, поволі вдосконалюючи моделі виховання і навчання відповідно до 

окремих змін соціальної ситуації. Однак, основний фокус її уваги – зміст та 

методи навчання та розвиток теорій мислення і навчання. Так, наприклад, 

соціокультурні педагогічні теорії спрямовані на пояснення зв’язку між 

умовами нового освітнього середовища і минулого досвіду навчання індивіда 

та їхнього культурно-соціального походження як умов, які сприяють або 



48 

 

перешкоджають навчанню. Подібні дослідження допомагають зрозуміти 

типи труднощів, які переживають студенти з інших країн, а також зрозуміти 

сутність переживання ними маргіналізації в освітньому процесі.  

  Що стосується соціальної педагогіки, то в центрі її уваги – протиріччя 

між окремими індивідами, групами та соціумом, породжені соціальною 

нерівністю, порушенням прав людини, недосконалістю соціальної системи. 

  Отже, за змістом соціальна педагогіка більшою мірою пов'язана із 

соціальною роботою.  

  Зв’язки з соціальною роботою. Чи існують суттєві відмінності між 

соціальною педагогікою та соціальною роботою?  За відповіддю варто 

звернутися до батьківщини соціальної педагогіки – Німеччини, де соціальна 

педагогіка має довгу традицію та сталі форми. В Німеччині абревіатура 

SA/SP (Sozialarbeit / Sozialpädagogik) використовується для позначення однієї 

дисципліни, а Soziale Arbeit є напрямом який включає в себе соціальну 

роботу і соціальну педагогіку. У європейських дослідників знаходимо три 

основні теорії про взаємозв'язок соціальної роботи та соціальної педагогіки:  

 соціальна педагогіка та соціальна робота абсолютно різні галузі;  

 соціальна педагогіка та соціальна робота ідентичні;  

 соціальна педагогіка та соціальна робота взаємодоповнюючі практики. 

  Традиційно соціальна педагогічна перспектива в соціальній роботі 

фокусується не лише  на тому, щоб допомогти людям вижити в складних 

умовах у повсякденному житті, але й у побудові життєвої перспективи. 

Вона спрямована на сприяння тим процесам розвитку людей, які пов'язані з 

моральними цінностями. Соціально-педагогічна допомога побудована на 

кантівському принципі, який визначає кожну людину як абсолютну та 

унікальну цінність, і каже, що кожна особистість має розглядатися як 

самоціль, а не як засіб досягнення мети. З цієї точки зору, одне освітнє 

завдання соціальної роботи полягає в тому, щоб допомогти людям отримати 

(і утримати) досвід сенсу та гідності у своєму житті.  
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  Сучасний фінський дослідник соціальної педагогіки Юха Хамалайнен 

(якого можна вважати авторитетом у цій галузі, про що свідчить велика 

кількість посилань на його статті у аналогічних роботах європейських 

авторів), проблематизуючи питання меж соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, стверджує, що соціальна педагогіка може існувати не лише як окрема 

професійна галузь, але і як окрема ідеологія, система цінностей, якою може 

керуватись соціальний працівник, а також поза конкретною практикою – як 

наукова теорія і навчальна дисципліна. 

  Соціальна робота як самостійна практика та методологія почала 

оформлюватися у першій чверті ХХ століття під впливом руху за права 

жінок, розвитком ідей соціальної філософії. Теоретико-методологічним 

підґрунтям для соціальної роботи стали переважно соціологічні теорії 

(наприклад теорія соціальної нерівності), в той час, як підґрунтям для 

соціальної педагогіки виступили ідей філософів-просвітителів, які вбачали 

освіту не метою, а інструментом соціальних змін.  

  Задачі соціальної педагогіки як самостійної галузі практики. На 

сьогоднішній день усі згадані практики тісно переплетені між собою, однак 

розмежування їх видається необхідним для осмислення меж компетентності 

та відповідальності спеціалістів соціальної сфери. 

  В контексті шкільної освіти соціальна педагогіка може бути 

охарактеризована як інтегрований погляд на потреби всієї дитини з точки 

зору п'яти ключових вимірів: догляду та благополуччя; інклюзії; соціалізації; 

академічної підтримки і соціальної освіти [The five dimensions of social 

pedagogy within schools Chris Kyriacou]. 

  У більш широкому контексті соціальна педагогіка націлена на 

специфічні проблеми, труднощі, потреби особистості, окремих соціальних 

груп і спільнот, пов’язані з нерівними умовами соціалізації.  

  Відтак, видається очевидним, що на рівні місії соціальна педагогіка має 

більше спільного із соціальною роботою (в контексті орієнтованості на 
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соціальні проблеми), а на рівні методології та технологій діяльності – з 

педагогікою (в контексті теорій навчання та організації процесів мислення). 
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СФЕРИ КОМПЕТЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

Соціальні педагоги та практичні психологи навчальних закладів є 

головною ланкою в структурі психологічної служби системи освіти в 

Україні. Їхня діяльність регламентується Положенням про психологічну 

службу та іншими нормативно-правовими документами психологічної 

служби системи освіти. 

Ще у 2001 році нормативним документом, який регламентував 

діяльність психологічної служби був  лист Міністерства освіти і науки 

України № 1/9-272 «Про особливості діяльності практичних психологів 

(соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів». В цьому 

документі поняття «практичний психолог» і «соціальний педагог» 

ототожнюються. Перед ними ставляться одні і ті самі завдання. Наприклад: 

здійснювати психологічний супровід розвитку дітей та учнівської молоді; 

брати участь у виховній роботі загальноосвітнього навчального 

закладу;проводити роботу з оптимізації навчально-виховного процесу; 

виявляти дітей, які потребують спеціального корекційного навчання учнів з 

вадами розвитку; оформлення документів і направлення на обстеження до 

відповідної ПМПК; методичне забезпечення корекційно-відновлювальної і 

розвивальної роботи з цією категорією дітей та моніторинг динаміки їх 

розвитку. 

Листом Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004 р. № 1/9 - 

324 "Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних 
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психологів та соціальних педагогів навчальних закладів" визначено, що з 

2004-2005 навчального року в штатні розписи закладів освіти введено ставки 

практичних психологів і соціальних педагогів, визначено нормативи їх 

навантаження, але про сферу компетенції психолога та соціального педагога 

не йшлося. 

У  2009 році вийшов наказ Міністерства освіти України «Про 

затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України»  

N 127 від 03.05.99,  із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 

освіти і науки N 439 ( z0570-01 ) від 07.06.2001 N 616 ( z0687-09 ) від 

02.07.2009. У цьому документі завдання практичного психолога і соціального 

педагога вже розмежовуються, але лише три. Зокрема, зазначено, що 

функціями соціального педагога є: надання соціальних послуг, спрямованих 

на задоволення соціальних потреб вихованців, учнів і студентів; здійснення 

соціально-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, соціально-

педагогічний патронаж соціально незахищених категорій вихованців, учнів і 

студентів,а решта завдань збігаються із завданнями практичного психолога. 

У наказі Міністерства освіти і науки України від 20.03.2017 №429 «Про 

утворення робочої групи з розроблення Положення про психологічну службу 

(психологічний супровід і соціально-педагогічна робота)» більш докладно 

описана діяльність практичного психолога та соціального педагога та 

здійснено спробу їх розмежувати. 

До специфічних функцій соціального педагога належать: вивчення 

особливостей діяльності і розвитку вихованців, учнів, студентів, 

мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу загалом, 

неформальних молодіжних об'єднань; дослідження спрямованості впливу 

мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання на дітей і 

підлітків;формування розуміння необхідності дотримання соціально-

значимих норм і правил поведінки, ведення здорового способу життя; 

попередження негативних явищ в учнівському середовищі;здійснення 

соціально-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, дітей із 
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сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах; сприяння соціальній 

адаптації та професійному визначенню особистості;координування 

діяльності та взаємодії усіх суб’єктів соціального виховання, сприяння 

соціально-корисній діяльності дітей і підлітків. 

Зазначені особливості динаміки законодавчого процесу щодо 

визначення функцій практичного психолога та соціального педагога 

відображені і в літературі. В публікаціях практично всіх авторів форми 

роботи соціального педагога та практичного психолога мало 

диференційовані, а методи роботи соціального педагога також дублюються у 

роботі практичного психолога. Практика також свідчить про те, що в 

загальноосвітніх навчальних закладах роль соціального педагога та 

психолога чітко не визначена, і взагалі  їх  функції зазвичай виконує одна 

людина. 

Емпіричне дослідження проблеми визначення сфери компетенції 

соціального педагога в освітньому просторі, здійснене під нашим 

керівництвом Д. Гарбузовою,  включало аналіз документів, анкетування 

соціальних педагогів та структуроване інтерв’ю з  адміністрацією школи.  

Анкетування соціальних педагогів стосувалося діяльності соціального 

педагога, його мети, завдань та функцій; форм та методів роботи; оцінки 

результатів своєї роботи; співпраці з іншими фахівцями, а також 

з’ясовувалась їх думка про необхідність підвищення рівня своєї компетенції . 

Структуроване інтерв’ю з адміністрацією школи віддзеркалювало зміст 

анкет для соціального педагога. Воно стосувалось тих самих сфер діяльності 

соціального педагога а також з’ясовувалася думка керівництва про 

необхідність підвищення рівня компетенції та пропозиції щодо підготовки 

соціальних педагогів. 

Результати показали, що соціальним педагогом ведеться наступна 

документація: план роботи на рік, журнал щоденного обліку роботи 

соціального педагога; документація на дітей, які потребують соціального 

захисту (облікові картки, акт обстеження матеріально-побутових умов 
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проживання дітей); журнал індивідуальних і групових консультацій, журнал 

корекційно-розвивальної і реабілітаційної роботи, журнал реєстрації 

звернень учнів, батьків, учителів; статистичні  та аналітичні звіти; соціальний 

паспорт класів (школи). Це цілком відповідає нормативним вимогам. Разом з 

цим, емпіричне дослідження показало, що 11% опитуваних не змогли назвати 

завдання, які ставить перед ними адміністрація школи; 17% не відрізняють 

завдання і форми роботи (як завдання називають бесіду, спостереження, 

анкетування); 50% опитуваних хоч і знають завдання своєї професійної 

діяльності, але вони збігаються із завданнями практичного психолога. Лише 

28% опитуваних назвали ті завдання, які належать суто до методів роботи 

соціального педагога: виявлення дітей «групи ризику», дітей, які опинилися в 

СЖО, дітей, які зазнають насилля з боку батьків або однокласників та робота 

з ними. Ще складніше із розмежуванням форм і методів: 72%соціальних  

педагогів використовує ті самі форми та методи роботи, що і психолог. 

Критерії ефективності своєї професійної діяльності назвали тільки 6%  

- «якщо батьки, учні, педагоги дякують, за пораду, тощо», 21% оцінюють 

результати за звітною документацією. Отже, критеріїв оцінки результатів 

професійної діяльності соціальних педагогів фактично немає.  

Стосовно можливості підвищення кваліфікації,39%соціальних 

педагогів взагалі не проходило курсів або сказали, що проходили ті курси, 

які пропонує РДА, ЦПП, у школах, але ці тренінги були малокорисними. 

Решта (61%) опитуваних за останній рік проходили тренінги та майстер-

класи, які їм сподобалися, але вони також не є специфічними для роботи 

практичного психолога. 

Тривожним на нашу думку є той факт, що майже половина (42%) 

сказали, що їм не потрібні курси з підвищення кваліфікації та вони (44%) 

високо оцінюють ступінь своєї компетентності у професійній діяльності.  

Провівши інтерв’ю з адміністрацією шкіл ми отримали наступні 

результати: директори не знають, які конкретно завдання ставити перед  

соціальними педагогами. Наприклад:перед соціальним педагогом ми ставимо 
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завдання надання якісних послуг дітям, які їх потребують; два директори 

рекомендували знайти відповідь на дане питання, прочитавши функціональні 

обов’язки практичного психолога та законодавство. 

Серед форм роботи, які використовує соціальний педагог у своїй 

професійній діяльності адміністрація шкіл назвала лекції, тестування, бесіди, 

консультації, тренінги. Часто в школі  психолог і соціальний педагог - це 

одна особа. 

Серед спеціалістів, з якими співпрацює соціальний педагог, були 

названі класні керівники (звертається до соціального педагога стосовно 

проблемних учнів), соціальні служби, психолог (вони мають деякі питання 

спільні), служби у справах дітей (запитують характеристики на учнів).  

На основі отриманих результатів емпіричного дослідження можна 

зробити висновок, що науковцям разом з практиками потрібно розробити  

модель діяльності соціального педагога, що базується на його специфічних 

функціях та відображає напрями його співпраці з іншими фахівцями.  

На нашу думку перелік суб’єктів соціально-педагогічної діяльності, з 

якими взаємодіє соціальний педагог має включати державні організації 

(органи  місцевого самоврядування; структури Міністерства праці та 

соціальної політики; Міністерства охорони здоров’я; Міністерства освіти і 

науки; Міністерства внутрішніх справ; Державного комітету спорту і 

туризму), а також недержавні організації (благодійні фонди,громадські 

об’єднання, приватні соціальні служби). Зміст діяльності в ході співпраці з 

цими закладами і буде складовою  спеціальних завдань соціального педагога. 

Методи роботи соціального педагога реалізують зміст його діяльності, 

наприклад: методи соціальної реабілітації (працетерапія, групи 

взаємопідтримки, кризова інтервенція, соціально-педагогічна корекція); 

методи навчання та виховання; організаційні методи; соціально-економічні 

методи; соціальний патронаж. 

Форми роботи спершу потрібно диференціювати відповідно до певних 

критеріїв класифікації.  
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Таким чином, необхідне наукове обґрунтування змісту, форм та 

методів роботи соціального педагога. 
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ТА ШКІЛЬНОГО ПСИХОЛОГА У 

ВПРОВАДЖЕННІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ  

В Україні відбувається впровадження системи інклюзивного шкільного 

навчання. Це створює проблему координації зусиль освітян, медичних 

працівників, працівників соціальних служб. В даний час близько 500 млн. 

чоловік у світі офіційно визнані інвалідами внаслідок інтелектуальних, 

фізичних чи сенсорних розладів, 17% з них є дітьми-інвалідами. У структурі 

причин інвалідності серед дітей на першому місці хвороби нервової системи 

та органів чуття — 42,3%. Вивчення вікової структури в динаміці свідчить, 

що 27,3% дітей інвалідів, які перебувають на обліку в лікувальних закладах 

держави, припадає на вікову категорію від 0 до 6 років, 62,1%, відповідно, на 

вікову групу 7 - 14 років, 10,6 % - на вікову групу 15– 16 років [1]. Згідно 

концепції інклюзивної освіти, яка була запроваджена в Україні у 2017 році 

значна частина цих дітей буде навчатись у загальноосвітніх навчальних 

закладах. Допомогою або перешкодою у цьому процесі стане ставлення 

батьків до своїх дітей та перспектив інклюзивного навчання. Тому виникає 

необхідність емпірично дослідити емоційні та виховні проблеми сімей, які 

виховують дітей з особливими потребами та передбачити проблеми 

впровадження інклюзивного навчання і роль психолога та соціального 

педагога у цьому процесі. 
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Дитина має отримувати не лише «освітню послугу», а перебувати в 

безпечних та ресурсних умовах які сприятимуть її соціалізації. Для реалізації 

цієї мети необхідно створення терапевтичної спільноти та етапність 

діяльності з соціально-психологічного, медичного та педагогічного 

супроводу дитини. Труднощі, пов’язані з вихованням "особливої дитини", 

зумовлюють якісні зміни в життєдіяльності сім’ї, дезадаптують сім’ю та 

призводять до сімейної кризи. Н. Северинчук  зазначає, що переживання 

сім’єю стресу, що виникає під час народження дитини з особливими 

потребами порушує структуру сім’ї кількісно та якісно (збільшується ризик 

відмови батьків від дитини, можливе розлучення батьків, змінюється стиль 

сімейних взаємин, прогресує соціальна ізоляція родини)[2]. 

Подібні структурні зміни викликають функціональні порушення: кожна 

сімейна функція (економічна, репродуктивна, рекреаційна, виховна тощо) 

видозмінюється, набуває нового значення, з’являються нові, як 

реабілітаційна, компенсуюча, корекційна. Дослідження В.В.Ткачової  

свідчать про зміни в функціонуванні вище  сімей на декількох рівнях. 

Психологічний рівень характеризується змінами в емоційно-вольовій та 

особистісній сферах батьків. Зміни на соціальному рівні виявляються 

порушеннями подружніх, батьківських та екстрасімейних стосунків. 

Соматичний рівень страждає у результаті перевищення рівня навантажень, 

тобто у батьків можуть виникати різні соматичні захворювання, астенічні та 

вегетативні розлади[3].  

Як показали спостереження О.В. Хмизової та Н.В.Остапенко, батьків 

дітей-інвалідів умовно можна поділити на три групи адаптивності: 

• Батьки, які адекватно сприймають особливості дитини, намагаються 

розвивати її потенціал; постійно шукають нові шляхи, методи, прийоми, 

засоби її навчання та виховання. Вони оптимістично налаштовані, 

надають моральну підтримку іншим батькам, організовують 

альтернативні форми корекційної роботи, вміють оптимально розподіляти 

життєвий час, знаходять можливості для власного особистісного розвитку. 
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• Батьки, які приділяють увагу дитині, намагаються її розвивати, але при 

цьому їх власний емоційний фон суттєво знижений. Переважно це жінки, 

які розлучилися із чоловіками після народження дитини-інваліда. Такі 

матері майже повністю відмовляються від своїх особистих інтересів. 

• Третя група батьки, які матеріально забезпечують дитину, але не надають 

їй емоційної підтримки. Такі батьки не сприймають адекватно дитину з 

обмеженнями, для них вона стає чужою. Іноді вони намагаються 

виправити цю ситуацію шляхом народження іншої дитини. До цієї групи 

також віднесено батьків, які внаслідок різних "об’єктивних" причин 

майже повністю перекладають усі проблеми розвитку дітей-інвалідів на 

інших членів сім’ї, найманих працівників чи фахівців реабілітаційного 

центру. Зазвичай, вони самі в домашніх умовах не займаються з дитиною. 

Проблеми, що були визначені у характеристиках другої й третьої груп 

батьків, негативно впливають на розвиток дитини з особливими потребами, 

гальмуючи успішність реабілітаційного процесу[4]. 

На ранньому етапі діти з вадами здоров’я мають отримувати програму 

раннього втручання яка передбачає надання медичної допомоги та 

проведення спеціальних корекційно-розвивальних занять з дітьми до трьох 

років. Саме ці програми збільшують шанс на успішне залучення дитини до 

освітнього середовища. Соціальний педагог на цьому етапі має тісно 

співпрацювати з батьками, пояснювати їх перспективи соціалізації дитини, 

підтримувати у стосунках з місцевими громадами, соціальним оточенням, 

педагогами та лікарями. Психолог, в ході програм раннього втручання, має 

сприяти покращенню сенсомоторного розвитку дитини, її психічних 

процесів, розробляти та вдосконалювати індивідуальні корекційні програми. 

За умови шкільної реформи у школі опиняться діти з різним станом здоров’я, 

різним рівнем знань та перспективами розвитку. На мою думку це накладає 

особливу відповідальність на психолога та соціального педагога. Метою 

діяльності соціального педагога є підготовка вчителів, помічника вчителя, 

тьюторів до продуктивної співпраці. Вони мають формувати адекватне 
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ставлення дорослих (як вчителів так і батьків) до дітей з особливими 

освітніми потребами. В обов’язки соціального педагога входить також 

групова робота з учнями, профілактика булінгу, виховання належного рівню 

толерантності у шкільному середовищі. 

Психолог, який працює в інклюзивній школі має ретельно спостерігати 

як за психологічною атмосферою в класах, так і за динамікою психічного 

стану дітей та підлітків. В ході індивідуальної діагностики та психологічної 

корекції саме він має спостерігати за порушеннями психологічного стану 

дитини та спрямовувати батьків по необхідну медичну, педагогічну, 

соціальну допомогу. Психолог стає посередником та медіатором у складній 

системі створення терапевтичної спільноти. Для реалізації такого обсягу 

функціональних обов’язків необхідні спеціалісти, які мають відповідні 

компетенції. Тому при підготовці та підвищенні кваліфікації соціальних 

педагогів має приділятись достатня увага як роботі з «особливими» дітьми 

так і сучасним педагогічним технологіям в інклюзивній освіті. 

Висновки. Робота психологів в освіті та соціальних педагогів не має 

дублюватись за змістом, лише координація зусиль батьків, педагогів, 

дефектологів, соціальних працівників та лікарів дозволить досягти такої мети 

як успішна та продуктивна інтеграція дитини в інклюзивне освітнє 

середовище. 
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SOCIAL EXCLUSION OF DISABLED CHILDREN AND ADULTS 

IN UKRAINE 

The Ukrainian law, including the Constitution of 1996, prohibits 

discrimination on the basis of race, sex, religion, disability, language and social 

rank. Unfortunately this proclamation is often broken. For example, the demands 

inscribed in the law refer that people with disability must have access to public and 

residential buildings, transportation, municipal and community services, and 

entertainment, as well as to various modern facilities in Ukraine. But there are 

practically no conditions for this in our country. The same situation is with all the 

other declared rights and freedoms of disabled people. In his article “Ukraine’s 

Situation on the Social Protection of Disabled People” Serhii Pomanyuta has 

defined the main fields where disabled people feel themselves being discriminated 

and excluded. They are: 

 Lack or limited access to social environment 

 Lack or limited access to services 

 Stigmatization of disabled people 
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 Unemployment 

 Lack of adequate training 

 Lack of specialized services 

 Inadequate educational system 

 Lack of economic policies to compensate for the extra cost of 

disability 

 The structure of the benefit system 

 Living in institution 

All these issues are the potential areas of intervention to combat social 

exclusion among people with disabilities. But this list is not complete of course. 

The most simple and the often met method to find out what people feel, 

think, have done is to ask them. Questionnaires are research instruments comprised 

of questions. The questionnaire must transform the objectives of the research into 

specific questions and the answers to these questions will supply the necessary data 

in testing the hypotheses. We have used this research method to collect the 

necessary for this abstract information and to realize the objectives. 

The aims are to create the questions for the interviews with parents of 

disabled children, interview them in order to evaluate then their answers and learn 

the main factors contributing to disabled people social exclusion.  

INTERVIEW # 1 

This half-structured questionnaire with open-ended questions is directed to 

the parents of disabled children. The purpose is to find out what they think about 

the rehabilitation services availability and the role which local administration plays 

in supporting a disabled child and his (her) family. 

The interviewee was informed about the purpose of asking her questions and 

accepted to answer. The type of the interview is “face to face”. The interviewee 

refused from recording during the interview so I was taking some notes at the 

process. To guarantee anonymity, the residence of the interviewee is not mentioned 

in the following writings. 

 How old is your child? 
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10 years old. She is the youngest in the family. 

 What kind of disability does she have? 

Deep complex disability 

 How large is your family? 

2 parents and 6 children, 2 of whom are adult ones and live separately. 

 Do you work? 

No. 

 Which rehabilitation services are appointed to your child? 

Physiotherapy, hydrotherapy, speech therapy, activity therapy. 

 Is she getting all kinds of them? If NOT what is the reason in your 

opinion? 

Due to the fact the rehabilitation center can provide only two last types of 

therapy and the local policlinics provide only some kind of physiotherapy she is 

not getting hydrotherapy. In our region there is no rehabilitation institution which 

can provide all these services in necessary volume. 

 What do you think about social services in Zaporizhzhya?  

Opportunities are small – of both official social services and NGOs. There is 

a very poor advertisement so we practically don’t know the needed information 

about existing opportunities. And I must search this information by myself just like 

the most of finance. We are also lack of definite regional services. But with my 

child, who does not speak, move and uses diapers it is very complicated to travel 

around Ukraine. 

 What kind of solution do you see? 

Local administration should help more. For example, in training and of 

course financially. Actually thinking about future is frightening… What would 

happen to a child if parents have gone? The way children are treated in care 

homes now is terrible it cannot give anything good to a child like mine one. There 

are no many modern rehabilitation centers and majority of them are quite 

primitive and not very effective. They are lack of experienced professionals who 
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practices new methods of therapy for children with deep complex disability. At the 

moment I myself am training to cope with my child better. 

 How has local administration helped your family? 

Not a lot actually. The local social worker has not visited us to our living 

conditions. I will not go there any more, it’s humiliating, I’d rather search for 

solution by myself. With the help of other children we made our own web-page and 

we have got a lot of new friends through it. To get help in building and repairing of 

our house we appealed directly to manufactures and they have helped us 

according to their possibilities. What we are really lack is the live communication 

with people who have the same problems. But in general everything is almost OK! 

 Thank you! 

The life conditions of disabled children and their families in are not very 

good and comfortable. There are too few places where rehabilitation services are 

offered (especially in complex). 

What becomes obvious from the interview is the fact that the parents must 

be active themselves to find opportunities to help their children. Local 

administration doesn’t give a remarkable amount of assistance. Also there is a 

shortage of training opportunities for parents which should help them to cope with 

their disabled children better. At the same time the local administration cannot 

create a support – the initiative should come from people. But maybe it is the real 

processes of social inclusion for which is very important to have movement and 

efforts from both sides (responsible administrators, professionals and people who 

are interested to be included). 

INTERVIEW # 2 

Support to foster families in Ukraine has not been developed enough. The 

service of family foster care is generally still in its early stages and needs a number 

of changes and amendments. Therefore the aim of my interview is to find out what 

kind of proposals the foster parents have in order to promote the engagement of 

children in the family life. 
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The following interview can be considered a qualitative theme interview 

with a foster parent. It took me about an hour to carry the interview. It was 

recorded and then transcribed. The interview took place at the parents’ house. 

The interview was divided into following sections: 

 background information 

 adaptation 

 problems 

 preparation for the care taking in the family 

 possibilities to get help, relations with the officials 

 expectations and proposals 

BACKGROUND INFORMATION 

 Have you had foster children before? 

No, I have not. 

 Where did the child come to your family from? Tell about him, please. 

The child came to us from the hospital where he had undergone a medical 

examination. Before that the child had been in a situation of total neglect at his 

home. His mother didn’t want to keep the child saying she was unable to love him. 

During her pregnancy her husband had abandoned her. The child was born 

handicapped with a brain damage. He has poliomyelitis. He is an 11 years old 

boy. 

ADAPTATION 

 How did the foster child adapt? 

The adaptation was not difficult, the child started feeling secure from the 

very beginning.  

 How did you adjust yourself to the new situation? 

I did not have any problems either. I have a child of my own and the foster 

child was small when he came to us. 

 What kind of help would you have liked to get during the adaptation 

period? 
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I didn’t feel any need for help at that period. But I had some economic 

difficulties at the beginning. Fortunately I had some clothes of my own child and 

the neighbors helped me, as well. 

PROBLEMS 

 What kind of problems have you faced during the period of caring for 

a foster child? 

To understand the child I have to think double. That has been difficult and 

mentally exhausting. The boy has a lot of behavioral disorders. He always 

pretends to be in the center of attention. He acts out in order to get attention. He is 

absolutely unable to take into consideration other people and it causes great 

problems. Our financial situation is going on to be hard. We cannot afford healthy 

food, vitamins, swimming. If we had more money the boy could go in for some kind 

of developing activities. A disabled child needs a lot of expenses. 

PREPARATION FOR THE FAMILY FOSTER CARE 

 What is your idea about the preparation for the family foster care? 

There was no preparation for the family foster care. Nobody took interest in 

me. The only thing that was checked by social workers was if the kid had his own 

bed. More attention should be paid to the training. Foster parents are lack of 

proper schooling which would make them think. Parents should be told about the 

problems which may occur. That would make people think whether they are ready 

to face all the risks and challenges. 

There are the items that should be discussed at the trainings. Foster parents 

are not able to foresee all the possible difficulties. Development of a child and 

cooperativeness are the subjects that should be covered. While preparing foster 

parents one should speak about the case of a disabled child. It is essential to 

inform parents about that kind of situation, as well. 

 Are you satisfied with the work of social workers and other officials? 

There are no regular visits of the social worker. I don’t complain about it 

although I would rather like them. As to the social worker the problem is that I 

have no idea what to expect from her. I do not know what the competence of social 
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worker is. A foster parent is being sent from one official to another as there is no 

cooperation between the civil servants. For example, my doctor did not inform me 

that with my certificate I can buy diapers at a reduced price. I heard it from 

somebody else. Thus, I had to go to the doctor once more to get the necessary 

document. 

It is pretty common that officials do not trust parents. I have experienced 

doctors’ negative attitude. They have laughed at me and considered me not a wise 

person. 

EXPECTATIONS AND PROPOSALS 

 What should be changed in the family foster care to make engagement 

of a child easier? 

Meetings of foster parents would be greatly necessary. In order to have 

some relaxation parents should sometimes have the possibility to get away from 

home. They need to meet other parents and listen to their experience. That would 

give them strength. To find support and understanding, talk about one’s pain, 

relax, gather strength, find new aims in order to return to everyday routine. There 

ought to be some kind of schooling during the meetings. This should be a well-

planned and practical training but not just a formal event. 

 What is your opinion of supporting foster families? 

More attention should be paid to economic support. It is vital that 

psychological help was available for foster families. Despite of good relations in 

the family there still are communicational problems. That brings about the 

necessity to have a person who would listen to a parent, help to analyze his (her) 

problems and give him (her) an advice. The adviser may be a municipality worker 

but some outside and objective person would be more preferable. Social workers 

and people of child welfare must possess the information where to send those who 

need help, where they can get cheap or free consultation. It is important to 

organize meetings of the foster families with disordered children to share 

experience and information. There are certain details that can be learned with a 
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little help from aside. Definitely, the foster parents should be given juridical 

consultation. 

As a result of the interview it became apparent that a foster parent 

appreciates psychological advice as well as support from other foster parents. 

Therefore the interviewee pointed out the importance of foster parents’ meetings to 

offer opportunities to share their experience, worries and support. It also became 

clear from the interview that minor matters may often cause problems in a foster 

family. The parent questioned claimed that it was not possible to foresee the 

difficulties of raising a foster child. Accordingly, it was considered essential to 

speak about potential difficulties when preparing foster families. Medical and 

psychological topics, legal and economic management should be discussed at the 

training. Parents ought to be informed about supporting options. Social workers 

should have more cooperation with parents and other officials. 

Conclusion. It is important to remark that while we refer to people with 

disability as disabled, the attitude change that is necessary to end the exclusion of 

those people will not happen. It is also the problem of the internalization of the 

concept that disables the people of a society to change mentality and attitude. This 

is, according to the Stigma Theory, the real problem. As Thompson, quoted in 

Wisch (2003), underlines, 

“(…) stigma theory remind us that the problems we confront are not 

disability, ethnicity, race, class, homosexuality, or gender, they are instead the 

inequalities, negative attitudes, misrepresentations, and institutional practices that 

result from the process of stigmatization” (Thompson, 1997 cit. in Wisch, 2003:76) 

The main problem of exclusion is, to my mind, the unacceptance of what is 

different from a pattern that some powerful group established. So, the problem of 

mobility, accessibility and acceptance of disability lodges on the prejudice about 

disability and people with disability. As one of my colleagues (a blind person K. 

who is a Professor of Psychology) interviewed before remarked, “being a people 

with disability (…) means, in each new day, to arm oneself with a great spirit of 

sacrifice, a lot of courage and optimism to overthrow a large series of obstacles in 



68 

 

a large series of situations, because almost everything is built, delineated and 

thought to the so-called “normal citizens” and he adds that the main psychological 

and moral obstacles to people with disability are “the label attributed by so-called 

“normal” people to the citizens with disability (…) of incapacity, disvalue on the 

performance of any task by their charge”. Well, like this, is difficult to get some 

place in the society besides the ones of the margins. People with disability cannot 

prove that they are able to work if there are no opportunities for that, and the easier 

things to change are the physical and infrastructural obstacles, when there is the 

will for changing. 

To conclude, here remains one important question that K. has put: “(…) 

without opportunities to show their capabilities the citizens with disabilities cannot 

be citizens with full rights and without opportunities to prove that they are able to 

work as the rest of the individuals, how will the assume responsibility charges, to 

study, to assert professionally, culturally and socially?” 
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ІНВАРІАНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ  

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА 

У Законі України «Про освіту» (2017 р.) сформульоване визначення 

поняття «інклюзивне освітнє середовище» як «сукупність умов, способів і 

засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку 

здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей» [0]. 

Очевидно, таке середовище може бути створене в будь-якому закладі 

освіти – дошкільному, шкільному, професійному (професійно-технічному) 

або вищому, а також на виробництві, сервісній установі (організації) тощо. 

Щоб успішно вирішувати завдання організації інклюзивного середовища, 

треба розуміти в яких умовах і на якому ступені розвитку знаходиться цей 

заклад освіти або регіон у цілому (якщо йдеться про стратегію розвитку 

інклюзивного середовища в регіоні). Безумовно для цього необхідно 

проаналізувати ситуацію щодо вирішення даного питання. З цією метою 

доцільно використовувати системну методологію, зокрема інваріантне 

моделювання (ІМ) – спосіб випереджаючого моделювання, конструювання 

та аналізу системних моделей складних різноякісних об'єктів. В основу 

його розробки покладено принцип системності, який визначає суть 

системного підходу. 

Ця теорія розроблена О. Малютою і представляється автором у 

вигляді методологічного конструкторського набору з окремих, логічно 

жорстко не пов'язаних, методологічних конструктивів-інваріант, що носять 

універсальний характер і предметно необмежених. Вона не прагне до 

повноти замкнутості і логічної послідовності детерміністського типу, що 
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характерно для традиційного наукового підходу. Універсальність цього 

методу дає змогу використовувати його в моделюванні технічних, 

педагогічних, психологічних об’єктів і явищ, соціально-економічних 

процесів тощо. Методологія ІМ містить базові закони системного рівня 

спільності, які поширюються на об'єкти, процеси і явища незалежно від їх 

якісного різновиду. На методологічному рівні (практико-технологічний 

аспект) цей метод уможливлює конструювання, проектування, аналіз 

системних моделей складних об'єктів, прогнозування їх поведінки, 

системне уявлення цих моделей, тобто виступає в якості метатеоретичного 

системологічного інструментарію. Він був нами апробований у 

моделюванні інформаційно-аналітичної компетентності керівників 

професійно-технічних навчальних закладів. Його ефективність доведена 

результатами педагогічного експерименту [0]. На наш погляд, 

використання цього інструментарію є цілком придатним і доцільним у 

розробленні універсального дизайну в сфері освіти, під яким розуміється 

«дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та 

послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма 

особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну» [0]. 

В основу розробки ІМ як системного методу покладено принцип 

системності, який визначає суть системного підходу. В теорії 

гіперкомплексних динамічних систем (далі – ГДС) принцип системності 

позначається як S-принцип, що тлумачиться наступним чином: будь-який 

об'єкт, процес або явище є система. Реалізація цього принципу на практиці 

забезпечує розвиток системного погляду на світ. ГДС – це сукупність 

системних інваріант, що в символічній формі має вигляд, представлений 

записом у вигляді формули 1 (визначення системи). 

S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 

система існує тільки тоді,  

коли буде реалізовано всі 5 рівнів 

(1) 

S1  S2  S3  S4  S5 
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рівні народжуються від заснування до 

вершини піраміди в такій послідовності:  

елементи → зв'язки → структури → цілісність → ієрархічність [Error! 

Reference source not found.]. 

 

Використаємо цю формулу для розроблення стратегії розвитку 

інклюзивного середовища в окремому закладі освіти, наприклад, професійно-

технічному навчальному закладі. Для цього, з огляду на дефініцію 

інклюзивного середовища, треба спрогнозувати сукупність умов їх реалізації 

для спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти, а в даному 

випадку і професії, з урахуванням їхніх потреб та можливостей. 

 Передусім, це мають бути фінансові умови: багатоканальне 

фінансування для створення умов навчання осіб з особливими освітніми 

потребами (субвенції з державного бюджету, з регіонального бюджету, 

гранти, фінансування проекту, спонсорські кошти тощо). Також має бути 

передбаченим створення необхідної інфраструктури. Йдеться про 

облаштування приміщень за спеціальним проектом (наявність пандусів, 

ліфтів; забезпеченість доступності до всіх приміщень і зручності їх 

використання; придбання спеціального обладнання для всіх навчальних 

кабінетів і виробничих майстерень і таке інше). Навчання осіб з особливими 

освітніми потребами передбачає навчально-методичне забезпечення: 

підручники, посібники, методичні рекомендації, розроблення стандартів, 

навчальних програм, методик і технологій тощо або розумне пристосування 

(запровадження, якщо це потрібно в конкретному випадку, необхідних 

модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації особами з 

особливими освітніми потребами конституційного права на освіту нарівні з 

іншими особами [0].  

Для створення інклюзивного середовища необхідним є психолого-

педагогічний супровід: індивідуальні програми розвитку (документ, що 

забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми 

потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних, 
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корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою 

фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення 

конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання; консультування 

учнів та їх батьків, запровадження педагогічних заходів щодо навчання, 

виховання і розвитку особи, її загальнокультурних, громадянських та/або 

професійних компетентностей тощо [0] і таке інше.  

Таким чином, ми визначили окремі елементи, що у формулі 1 

позначається як S1 – перший рівень інклюзивного середовища як соціальної 

системи. Проілюструємо це на рис. 1. Таким чином можна представити 

кожну умову окремо. 

 

 

Рис. 1. Елементи навчально-методичного забезпечення навчання осіб з 

особливими освітніми потребами як складової інклюзивного середовища (S1) 

 

Наступним кроком буде виявлення зв’язків між цими елементами – S2, 

тобто побудова другого рівня цієї системи. Розглянемо утворення цих 

зв’язків на прикладі навчально-методичного забезпечення: освітні/професійні 

стандарти → навчальні плани →навчальні програми → робочі програми → 

підручники (посібники) → методики → засоби навчання і таке інше (рис.2). 

Такі зв’язки треба виявити в забезпеченні інших умов. 

 

 

Рис. 2. Утворення зв’язків між елементами навчально-методичного забезпечення 

навчання осіб з особливими освітніми потребами як складової інклюзивного 

середовища (S2) 

 

Третім рівнем інклюзивного середовища як соціальної системи буде 

побудова структури – S3, що передбачає встановлення зв’язків між окремими 

умовами. Їх виявлення, розвиток становитимуть цілісність (завершеність) 

створення інклюзивного середовища в закладі освіти (рис. 3).  

8 7 6 5 4 3 2 1 

8 7 6 5 4 3 2 1 
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Окреслені чотири рівні системи утворюють рівнозначну піраміду (рис. 

4), за якою здійснюється оцінювання рівня складності (якості, що 

з’являються 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Утворення структури інклюзивного середовища (S3) з комплексу умов 

навчання осіб з особливими освітніми потребами  

 

внаслідок взаємодії елементів) системи:  

S1 – 20 % (0, 2) – різнорідні елементи, кожний з яких існує окремо; 

S2 – 40 % (0,4) – поява взаємодії між елементами; 

S3 – 60 % (0, 6) – утворення стійкої структури; 

S4 – 80 % (0,8) – отримання цілісності;  

S5 – 100 (1,0) – досягнення ієрархічності 

У такому незмінному стані система не може довго функціонувати, 

оскільки вона піддається впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. Тоді 

виникає необхідність приймати рішення адекватні ситуації – розв’язувати 

«завдання адекватності». Розв’язання цих завдань (піднятись вище 

вершини піраміди) можливе за рахунок внутрішніх можливостей системи 

(вдосконалення структурних компонентів) чи збільшити базис (основу 

піраміди), тобто вийти на ієрархічний рівень S5 (за межі існуючої системи). 

Це означає, треба сформувати, наприклад, інші компоненти, тобто 

постійно розвивати інклюзивне середовище, як інструмент розв’язання 

завдань адекватності. 

 

 

Інклюзивне 

середовище 
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Рис. 4. Модель інклюзивного середовища навчального закладу  
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ПОСЛУГА З ПАТРОНАТУ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА 

ІНСТИТУЦІЙНОМУ ДОГЛЯДУ ДІТЕЙ 

В Україні, незважаючи на зміни в законодавстві, збереглася 

розгалужена мережа інтернатних закладів, яка, в умовах децентралізації, стає 

на заваді розвитку в громадах послуг для сімей і дітей. Перебування дітей у 

таких закладах характеризується закритістю, ізоляцією від навколишнього 

світу і передбачає розрив стосунків із родиною, відсутність взаємодії, 

спілкування з родичами, позитивної моделі сім’ї, самотність, нестачу тепла 

та любові[1]. Тому є важливим змінити вже існуючу систему і запровадити в 

громадах послуги, які б задовольняли потреби сімей з дітьми і забезпечували 

догляд та виховання дітей, які втратили піклування батьків, у сімейному 

середовищі. 

Метою даного дослідження є визначення сутності та змісту 

інноваційної послуги з патронату над дитиною, яка є альтернативою 

інституційному догляду дітей. 

З прийняттям Стратегії деінституалізації догляду та виховання дітей в 

Україні змінюються пріоритети у цій системі, вони стають наближеними до 

світових стандартів, ставлять акцент на тому, що діти повинні зростати в 

сімейному оточенні [5]. 

Просування проблеми соціального сирітства в ранг національного 

пріоритету стало імпульсом для пошуку альтернативного влаштування дітей, 

позбавлених батьківського виховання, в патронатні сім’ї. Значним вкладом у 

розвиток даного напряму є розробки та довід міжнародної благодійної 

організації «Партнерство «Кожній дитині», яка експериментально 

апробувала дієвість послуги з патронату, цей досвід став підґрунтям для 

законодавчого врегулювання послуги.  
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Ж. Петрочко визначає патронат над дітьми як інноваційну соціально-

педагогічну систему взаємодії фахівців соціальної сфери, патронатних 

вихователів, рідних батьків, родичів дитини, яка опинилася у складних 

життєвих обставинах, і яка передбачає реалізацію комплексу технологій: 

відбору й підготовки патронатних вихователів; ведення випадку; соціально-

педагогічної підтримки дитини й соціального супроводу її біологічної сім’ї; 

оцінки потреб дитини та її сім’ї; мережевих зустрічей[4]. 

У національному законодавстві патронат над дитиною – це комплексна 

послуга, що передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини 

в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками 

або іншими законними представниками складних життєвих обставин[3]. 

Патронатний вихователь має бути готовим в будь який час прийняти на 

певний період (від 3 до 6 місяців) у свою сім’ї дитину/дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. Це можуть бути такі діти:новонароджені, від 

яких відмовились батьки;підкинуті, безпритульні; із сімей, в яких існує 

загроза їхньому життю та здоров‘ю; які зазнали насильства, жорстокого 

поводження; у яких батьки або особи, які їх заміняють, померли, пропали 

безвісті; які за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній 

сім‘ї або їхні батьки чи особи, які їх заміняють, не можуть піклуватись про 

них. На даний час такі діти у разі відсутності близьких родичів 

направляються до притулків, центрів соціально-психологічної реабілітації, 

будинків дитини, дитячих будинків, інтернатів, що ускладнює їхні контакти з 

родиною.  

З моменту передачі дитини під патронат саме патронатний вихователь 

несе повну відповідальність за життя, збереження здоров’я дитини. Його 

робота пов’язана з надмірним психологічним навантаженням, потребує 

спеціальної підготовки та професійної майстерності з питань налагодження 

стосунків з дитиною, яка розлучена зі своїми батьками, оцінки її потреб, 

створення  сприятливих, комфортних умов для розвитку та соціально 

психологічної реабілітації дитини, формування чи підтримки важливих для 
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дитини родинних стосунків, підготовка її до повернення у свою сім’ю або 

налагодження контактів з її новою сім’єю. Чинним законодавством 

визначено вимоги до патронатного вихователя [3]. 

Особливість послуги з патронату в тому, що з того моменту, коли 

дитина потрапляє в сім’ю патронатного вихователя, формується команда 

спеціалістів, які працюють із дитиною та її сім’єю. Ця команда є 

міждисциплінарною, тому що до її складу входять різні спеціалісти 

відповідно до випадку. У разі потреби до роботи із сім’єю чи дитиною 

долучаються психолог, юрист чи інші спеціалісти. Крім того, до команди 

можуть входити працівники навчального закладу, де навчається дитина 

(соціальний педагог, класний керівник тощо), закладів охорони здоров’я, 

представник органів виконавчої влади, громадських організацій тощо. 

Патронатний вихователь є членом міждисциплінарної команди і свої дії щодо 

догляду, виховання та реабілітації влаштованої під патронат дитини 

узгоджує з спеціалістами, дотичними до ведення цього випадку. 

Для успішного функціонування інституту патронатного виховання 

вважливим є професійний відбір та підготовка кандидатів у патронатні вихователі, 

під час якої кандидат у патронатні вихователі та його помічник має навчитися 

професійно організовувати догляд та реабілітацію з дітьми, які тимчасово 

влаштовані в їхню сім’ю. Окрім цього, члени патронатної сім’ї мають стати 

взірцями чи моделями чутливого, позитивного батьківства для біологічних батьків 

дитини, що приведе до реабілітації родини.  

Висновок. Таким чином,  дітям, які не мають можливості виховуватися 

в біологічній родині, держава законодавчо гарантує право на сімейне 

виховання та відновлення якісних сімейних стосунків. Послуга з патронату є 

дієвою альтернативою на шляху здійснення реформування державних 

інтернатних закладів на кшталт діючим в Україні, перевагами якої є 

розширення кола дітей, які отримують наближену до біологічної сім'ї форму 

виховання, що замінює інтернатну установу. Крім цього дана послуга 

надається професійно, так як наявний попередній відбір та професійна 
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підготовка громадян, бажаючих створити патронатну сім’ю. також 

передбачено комплексну роботу із сім’єю та спрямованість цієї роботи на 

повернення дитини в біологічну сім’ю та прийняття рішень в найкращих 

інтересах дитини. 
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СТВОРЕННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Зростання інтересу до дослідження ролі середовища в житті людини не 

може оминути проблему його впливу на розвиток і формування особистості. 

В теорії соціальної педагогіки та соціальної роботи феномен середовища 

розглядається в основному у соціальному аспекті; загальна педагогіка 

досліджує виховну та освітню сферу середовища; недостатньо наукових 

робіт присвячено проблемі впливу етнокультурного середовища вищого 

навчального закладу на розвиток особистості майбутнього фахівця. Тому 

актуальною стає проблема вивчення стану розвитку етнокультурного 

середовища у закладах вищої освіти та його впливу на стиль і спосіб життя 

студентів.  

Теоретичні аспекти культури і культурного розвитку людини описано в 

роботах Ю. Афанасьєв, І. Зязюна, Н. Крилової, В. Кудіна, В. Суханцевої, Р. 

Тельчарової, А. Щерба. Окремі аспекти культурного розвитку студентської 

молоді в процесі професійної освіти проаналізовано в роботах Б. Бриліна,  

В. Дряпіки, Л. Коваль, О. Олексюк, Г. Падалки, О. Ростовського, О. 

Рудницької, О. Щолокової, де ґрунтовне опрацювання дістали проблеми 

формування духовного потенціалу студентів, формування естетичного 

сприймання, естетичних ідеалів і смаків майбутніх фахівців [5, с.280]. Таким 

чином, основне завдання вищого навчального закладу – оптимально 

допомогти студентам у становленні і розвитку їх етнокультурної діяльності.  

Слід зважити на те, що сьогодні надзвичайно важливим є необхідність 

урахування середовища, в якому виховується особистість. Оскільки 

виховання толерантного ставлення до людей різних національностей 
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найчастіше здійснюється у поліетнічному середовищі, то важливо виявити, 

чим це поняття відрізняється від близьких суміжних, таких як: 

«полікультурне середовище», «етнокультурне середовище» та 

«мультикультурне середовище». Ґрунтуючись на аналізі наукових праць [4, 

с.32] зрозуміли, що «полікультурне середовище» характеризується не тільки 

багатонаціональністю (етнічним аспектом), але й класовими, статевими, 

релігійними, політичними, віковими та іншими ознаками. Згідно із цим, 

полікультурне середовище можна представити як систему, де поліетнічне 

середовище є лише одним з її компонентів. Поняття «етнокультурне 

середовище» описує таке середовище, домінантою в якому є національна 

культура та традиції певного народу [7, с.16], а «мультикультурне 

середовище» враховує інтереси не тільки етносу [6, с.25], але й також 

інтереси усієї держави та світової спільноти в цілому.  

У своєму дослідженні ми спираємося на підходи О. Міхальової [4], Л. 

Редькіної [7], В. Хотинець [8, с.60] та визначаємо «поліетнічне середовище» 

як середовище, де перетинаються культура та традиції різноманітних 

етнічних груп, що створює сприятливі передумови задля позитивного 

сприймання етнічних відмінностей та вирішення виникаючих життєвих 

проблем шляхом діалогу й співпраці. 

Культурне середовище може розглядатись на мікрорівні – як 

середовище освітнього закладу, так і на макрорівні – як простір формування і 

удосконалення педагогічної культури у цілому, педагогічного впливу на 

процеси розвитку особистості в цілому. Культурне середовище – це складна 

взаємодія різних культур та цінностей, яка через соціально-груповий синтез 

веде до збагачення близького духовного світу майбутньої інтелігенції. 

Культурне середовище закладу вищої освіти залежить багато у чому від 

усталеного культурного середовища регіону (району або населеного пункту) 

– тієї конкретної атмосфери та умов, які або сприяють, або перешкоджають 

розвитку культурних середовищ освітніх систем. Поліфункціональність 

вищого навчального закладу зумовлює різноманітність його культурного 
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середовища, сприяючи як виходу за територіальні межі, так і перерозподілу 

людських контактів, складанню культурних інновацій, можливостей вибору 

форм дозвілля, поведінки. Сутність культурного середовища закладу вищої 

освіти виявляється у тому, що вона відображає ідеї та цінності сучасної 

постіндустріальної парадигми освіти, включає в себе процеси розвитку і 

саморозвитку базової культури особистості, педагогічної культури 

викладача, відображає особливості їх взаємодії. У зв’язку з цим, розробка 

науково-педагогічної концепції розвитку культурного середовища і його 

проектування відповідає суттєвим потребам сучасної освіти, яка розвивається 

на основі ідей демократії та гуманізму [1, с.111]. Етнокультурне середовище 

визначає цінності, якість, унікальність освітнього і виховного середовища 

вищого навчального закладу. Якщо освіта є здобутком культури і чинником 

її розвитку, то освітньо-виховне середовище визначається культурним 

середовищем і впливає на процес розвитку нових культурних утворень [9, 

с.322]. У той же час, у перехідні історичні періоди, коли освіта продовжує 

транслювати старі педагогічні принципи і методи, а суспільні процеси 

розвитку виходять на принципово новий рівень, виникає протиріччя між 

новими тенденціями розвитку культури і традиційною системою освіти. У 

такі періоди освітнє середовище можна назвати некультуроякісним, так як 

воно гальмує процес розвитку особистості у нових умовах життя. 

Розглядаючи культурне середовище у проекції, викладач може глибоко і 

краще зрозуміти студента, адекватно допомогти йому у вирішенні його 

проблем, створити умови для прояву його індивідуальності. У цьому випадку 

успішний розвиток студентів у колективі забезпечує становлення 

етнокультурного середовища, яке сприяє створенню атмосфери саморозвитку 

студентів і повідомленню їм змісту самовизначення та самореалізації. 

Студенти, які сприймають заклад вищої освіти як дбайливе і підтримуюче 

співтовариство, у житті якого вони приймають активну участь, багато у чому 

приходять до прийняття норм і цінностей даного колективу. Цьому сприяє 

створення психологічно комфортної атмосфери, підтримка ініціатив по 
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розвитку символіки, впровадження демократичних засобів управління, 

модернізацію матеріальної сфери у зв’язку з потребами сучасної 

культуроякісної вищої школи. Чинником розвитку культурного середовища 

закладу вищої освіти виступає становлення і удосконалення педагогічної 

культури її носіїв (викладачів, студентів)[2, с.83]. Педагогічна культура  

включає в себе наступні компоненти: аксіологічний (гуманістичні цінності, 

відображені у педагогічній позиції), методичний (сучасні методики, 

технології навчання і виховання), особистісно-творчий (особистісні якості і 

здібності, відображені у педагогічній професії). Одним із засобів розвитку 

культурного середовища є створення і функціонування внутрішньо 

університетської системи підвищення кваліфікації викладачів. Програма 

навчання повинна бути побудована таким чином, щоб викладачі, 

підвищуючи свою кваліфікацію під час навчальних сесій, змогли ефективно 

використовувати знання у практичній діяльності, проводити дослідницьку 

діяльність [3, с.142].  

Таким чином, здійснений теоретичний аналіз змісту понять 

«середовище», «культурне середовище», «поліетнічне середовище» та 

«етнокультурне середовище» дає підставу визначити толерантне ставлення 

до людей різних національностей як емоційно-позитивне ставлення до 

представників різних етнічних груп, що виявляється у розумінні й прийнятті 

студентською молоддю їх етнічної самобутності, стійкому інтересі до життя, 

побуту та культури, а також підтриманні з ними дружніх відносин у 

різноманітних видах діяльності (спілкуванні, праці, навчанні). Зазначимо, що 

толерантне ставлення до людей різних національностей не передається 

генетично, а формується у процесі соціалізації молодої людини під впливом 

багатьох соціальних інститутів, передусім у процесі навчання у закладах 

вищої освіти. 
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СУЧАСНА СОЦІАЛЬНА РОБОТА:  

ЧИ ВИПРАВДАНЕ СТИРАННЯ МЕЖ? 

Упродовж ХХ століття соціальна робота в багатьох країнах проходила 

тривалий і нелінійний процес професіоналізації. Зараз вона переживає 

різноспрямовані тенденції – посилення вимог до фаховості соціальних 

працівників, з одного боку, і депрофесіоналізації, появи парапрофесійних 

працівників, з іншого [4]. Також важливою рисою сучасної соціальної роботи 

можна вважати опертя на біопсихосоціальний (цілісний) підхід і роботу 

соціальних працівників у мультидисциплінарних і інтрадисциплінарних 

командах, де вони можуть бути «координаторами», «керівниками випадку», 

«консультантами» тощо. Ці та інші тенденції висувають низку питань щодо 

ролей, завдань і повноважень соціальних працівників, їхньої взаємодії з 

представниками інших фахів. Відтак актуальним видається осмислення 

фахових меж соціальної роботи. Ця розвідка ґрунтується на результатах 

кабінетного дослідження та рефлексії досвіду. 

Хочеться насамперед відзначити, що соціальна належить до тих сфер 

професійної діяльності, межі якої вважають зумовленими місцевою 

культурою та цінностями [8]. Багатогранний характер фаху підтверджує й 

глобальне визначення соціальної роботи, ухвалене міжнародними 

професійними асоціаціями соціальних працівників у 2014 р. після тривалих 

дискусій [3]. Наразі вагоме місце у сучасні соціальній роботі відіграють 

макропрактика, структурні інтервенції, «політична робота» тощо, а не тільки 

традиційна індивідуальна робота з особою чи сім'єю. Ухвалений документ 

відкриває подальший простір для дискусій щодо соціальної роботи, адже в 
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ньому міститься заувага щодо можливості адаптації визначення на 

регіональному та національному рівнях. 

Визначення Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи щодо 

досліджень у сфері соціальної роботи також не дає однозначної відповіді 

щодо меж соціальної роботи як науки. У ньому наголошено на широкому 

спектрі методологічних підходів і методів, що дозволяють охопити 

різноманіття реальності та відмінність способів її пізнання [7]. Міжнародні 

стандарти підготовки соціальних працівників носять радше аксіологічний, 

світоглядний аніж прагматичний характер [3]. 

В України дискусії щодо меж соціальної роботи посилились з 

ухваленням у 2015 р. нового переліку спеціальностей, за яким відбувається 

підготовка у закладах вищої освіти [1]. Згідно із цим документом «Соціальна 

робота» як спеціальність набула окремого статусу, підготовка соціальних 

працівників має відбуватися на трьох рівнях – бакалаврському, 

магістерському та доктора філософії. Такий підхід цілком відповідає 

сучасній загальноєвропейській практиці і європейській класифікації 

спеціальностей вищої освіти (відповідно до директиви 2005/36/ЕС від 20.10. 

2007 р. щодо визнання національних кваліфікацій соціальна робота є 

визнаною професією в усіх країнах ЄС). Водночас спеціальність «Соціальна 

педагогіка», яка активно розвивалась в Україні впродовж майже 20 років, 

втратила самостійний статус і увійшла до спеціальності «Соціальна робота» 

(що теж цілком відповідає європейським тенденціям, зокрема, така ситуація 

спостерігається й у Німеччині, яку вважають «батьківщиною» соціальної 

педагогіки).  

Рішення урядовців викликало збурення у фаховому середовищі й 

породило низку практичних проблем. Наприклад, варто чи не варто 

розмежовувати дослідження з соціальної роботи та соціальної педагогіки 

(останні мають певні традиції в Україні) і відповідно яким змістом 

наповнювати програми підготовки докторів філософії, якою має бути 

методологія дисертаційних досліджень із соціальної роботи? Ще одна гостра 
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проблема – кваліфікаційні вимоги до соціальних педагогів у школах. Від них 

вимагають наявність вищої педагогічної освіти, а випускників спеціальності 

«Соціальна робота» не вважають такими, що цю освіту мають. 

Актуальною проблемою видається й відсутність посад соціальних 

працівників у багатьох закладах, які належать до соціальної сфери (як-от 

психоневрологічних інтернатах) або до сфери охорони здоров'я (приміром, 

будинки дитини, реабілітаційні центри). Начебто заклади є соціальними за 

своєю суттю, мали б бути закладами соціальної роботи, де працюють 

мультидисциплінарні команди, але там немає ані соціальних працівників, ані 

команд як таких. 

Розвиток ідей інклюзивної освіти в Україні також породжує дискусії 

щодо ролі й місця соціальних працівників у команді, що має забезпечувати 

право кожної дитини на освіту. 

Починаючи з середини 2000-х років набула поширення практика 

залучення до деяких українських медичних закладів (СНІД-центрів, 

наркологічних диспансерів тощо) соціальних працівників із громадських 

організацій. Ці працівники, як правило, є парапрофесіоналами та не мають 

освіти із соціальної роботи. Межі їхньої компетенції й обов’язки варіюються 

від закладу до закладу і до певної міри залежать від бачення керівників 

закладів охорони здоров’я. При цьому результати досліджень засвідчують 

потребу у перерозподілі функціональних обов’язків, вказують на 

необхідність «більш чітко визначити функції психологів та соціальних 

працівників, що є одним з істотних резервів для розвантаження медичного 

персоналу від не властивих для нього функцій» [2].  

Можна констатувати, що мультидисциплінарний підхід допоки не 

дістав в Україні належного розвитку. Його почасти підмінюють 

міжсекторальною (міжвідомчою) взаємодією на рівні територіальної 

громади. Така взаємодія корисна для побудови системи перенаправлення 

клієнтів, проте вона не в змозі забезпечити допомогу, яка матиме 

інтегрований біопсихосоціальний характер, наприклад в інтервенціях 
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раннього втручання, інклюзивній освіті, комплексній психосоціальній 

реабілітації. 

Отже, в Україні не відбулось належного оформлення соціальної роботи 

як професійної діяльності (втім, схожі тенденції наявні і в інших 

пострадянських країнах [5; 9]). Власне, вона зіткнулась із низкою викликів та 

питань, на які слід знайти відповіді. Чи доцільно продовжувати екстенсивний 

розвиток наявних соціальних служб, де працюють здебільшого 

парапрофесіонали, або ж формувати ринок праці, інноваційних соціальних 

послуг і нових соціальних та медико-соціальних служб, яким будуть потрібні 

фахівці зі знаннями та навичками? Чи варто ініціювати зміну 

кваліфікаційних вимог до соціальних педагогів у школах та фахівців 

соціальних закладів? Навчальні заклади, навіть ті, які розробляли інноваційні 

освітні програми за міжнародними зразками і випереджали розвиток ринку 

соціальних послуг [6], опинились у ситуації, коли вони змушені переглядати 

навчальні програми відповідно до потреб теперішнього ринку праці і 

нормативно-правових документів.  

Наразі в соціальній роботі питання меж, кордонів завжди мало 

неабияке значення. Адже кордони, зокрема, створюють умови для 

професійного спілкування й відчуття захищеності, пов’язані з уявленнями 

щодо етичної поведінки соціальних працівників щодо клієнтів, колег та 

суспільства в цілому, формують зміст повноважень і функціональних 

обов`язків. 

На сучасному етапі розвитку соціальної роботи можна виокремити два 

рівні меж: 1) межі (кордони) індивідуальної відповідальності фахівця; 

компетенцій і повноважень соціальних працівників у команді; 2) межі 

(розуміння) соціальної роботи як фаху, академічної дисципліни та науки. В 

обох випадках в Україні спостерігається невизначеність кордонів фаху. Це 

відповідає глобальним тенденціям розширення сфери соціальної роботи і 

разом із тим зумовлене національними процесами повільної 

професіоналізації соціальної сфери. 
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У ПОПЕРЕДЖЕННІ ТА 

ПОДОЛАННІ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

Соціально-психологічна реабілітація осіб з адиктивною поведінкою в 

Україні проводиться у реабілітаційних центрах різних форм власності та 

підпорядкування та характеризується широким спектром послуг, які надають 

дані установи. Разом з цим, зважаючи на статистичні дані щодо вживання 

алкоголю в Україні, важко говорити про ефективність надання соціально – 

психологічних послуг алкозалежним особам у відповідних закладах. Однією 

з причин цього є відсутність державної програми акредитації та перевірки 

функціонування реабілітаційних центрів, їх робота не може бути перевірена 

на відповідність певним професійним стандартам. Вагомою причиною також 

є те, що у державних центрах в контексті надання соціально – психологічних 

реабілітаційних послуг працюють здебільшого психологи, консультанти з 

залежностей, рідше - соціальні працівники та педагоги; фахівці громадських 

центрів здебільшого включають колишніх реабілітантів та волонтерів; у 

приватних центрах основний професійний склад – фахівці медичної галузі. 
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Соціальний педагог у даних центрах здебільшого не включений у професійну 

команду. 

У зв’язку із статистичними даними кількості алкозалежних в Україні, 

доцільним є надання ефективної професійної допомоги таким особам в 

досягненні довгострокової ремісії. Досягненню цієї мети повинні слугувати 

довгострокові соціальні-психологічні реабілітаційні та ресоціалізуючі 

програми. Важливість саме соціально-психологічної спрямованості таких 

програм зумовлена тим, що забезпечення психокорекційної допомоги на 

етапі ремісії залежної людини набагато перевищує доцільність 

медикаментозної допомоги.  Цей факт підтверджує і міжнародний досвід 

фахівців у контексті роботи із алкогольною залежністю, де відповідні 

довгострокові соціально – психологічні програми є однією з умов якісної 

допомоги людям з адиктивною поведінкою.  

 Аналіз зарубіжного досвіду демонструє, що професійний склад у 

реабілітаційних програмах для осіб з адиктивною поведінкою, обов’язково 

включає соціального педагога (співвідношення - 70% соціальні педагоги та 

соціальні працівники, 30% - психологи, психотерапевти та медичний 

персонал).  Отже, актуальним є з’ясування ролі соціального педагога в 

контексті попередження та подолання адиктивної поведінки. 

Зарубіжні вчені основною умовою успішного здійснення соціально – 

психологічної реабілітації осіб, залежних від алкоголю називають діяльність 

фахівців за моделлю скоординованої мультидисциплінарної команди, в яку 

обов’язково включений соціальний педагог.  

Мультидисциплінарна командна робота є центральною у сучасному 

підході до надання реабілітаційних послуг особам з адиктивною поведінкою 

та їх сім’ям. Зміст її полягає у тому, що ряд професіоналів різного профілю 

працюють разом, з метою відновлення клієнта у всіх сферах його 

життєдіяльності. Склад команди зазвичай включає психолога, психіатра, 

соціального працівника, соціального педагога медичної сестри та 

професійного терапевта. Спеціалісти з реабілітації використовують 
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командний підхід до лікування залежностей. Колективи 

мультидисциплінарних команд складаються з фахівців у клінічній, медичній, 

психіатричній та психосоціальній сферах. Ці фахівці працюють разом, щоб 

відновити фізичні, емоційні, інтелектуальні та духовні аспекти життя клєінта. 

Цей цілісний підхід до реабілітації використовується в закордонних центрах 

реабілітації алкозалежних.  

Результати дослідження виявили проблеми та недоліки здійснення 

соціально – психологічної реабілітації осіб, залежних від алкоголю у 

вітчизняних центрах державного, громадського та приватного 

підпорядкування. Серед них варто зазначити наступні:  

1) у досліджених центрах відсутня система роботи із співзалежними 

особами до здійснення безпосередньої реабілітації клієнта;  

2) у центрах упущена комплексна робота з сім’єю клієнта під час 

проходження ним реабілітації; 

3) процедура супроводу клієнта  та сім’ї після проходження реабілітації 

комплексно не передбачена у досліджених закладах; 

4) відсутня система профілактичної роботи щодо адиктивної поведінки; 

5) приватні центри  зорієнтовані здебільшого на надання медичних 

послуг в контексті реабілітації адиктів, у даних закладах відсутні 

структуровані та змістовні реабілітаційні програми; 

6) недоступність послуг приватних центрів реабілітації для клієнтської 

групи – алкозалежних, у зв’язку із ціновою політикою подібних 

закладів; 

7) професійний склад громадських центрів реабілітації складається в 

основному із волонтерів та колишніх реабілітантів; 

8) у громадських центрах реабілітації відсутня специфіка підходу до 

реабілітації осіб з алкогольною залежністю; 

9) короткостроковість надання реабілітаційних послуг у приватних 

центрах, що ставить під сумнів ефективність подібної реабілітації. 
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У зв’язку з цим, доцільним є визначення ролі соціального педагога  у 

попередженні та подоланні адиктивної поведінки. Насамперед, це робота 

соціального педагога із сім’єю клієнта, з дітьми з алкогольних сімей та 

співзалежними особами. Роль соціального педагога полягає у здійсненні 

спільно із мультидисциплінарною командою соціального втручання у формі 

кризової інтервенції; організація роботи із співзалежними особами та сім’єю 

особи з адиктивною поведінкою у формі терапевтичних груп та груп 

підтримки; безпосередня робота із дітьми з алкогольних сімей. Надзвичайно 

важливою є взаємодія соціального педагога з сім’єю адикта  в контексті 

навчання та консультування членів сім’ї; робота фахівця із співзалежним 

оточенням клієнта  щодо особливостей взаємодії із особою, яка проходить 

реабілітацію, адже ефективна робота фахівця із членами сім’ї  знижує 

ймовірність рецидиву адикта у сімейній системі.    

Важливим етапом роботи соціального педагога у попередженні та 

подоланні адиктивної поведінки є здійснення превентивної роботи та 

організація профілактичних заходів серед дітей та молоді щодо запобігання 

вживання психотропних речовин.  

Роль соціального педагога також доцільно виділити у процедурі 

супроводу сім’ї після проходження клієнтом реабілітації, адже члени сім’ї 

потребують особливої підтримки, враховуючи те, що сім’ї слід вибудовувати 

моделі, способи взаємодії та поведінки один з одним по – новому. 

Відповідно, відсутність супроводу членів сім’ї після проходження 

реабілітації є чинником ризику погіршення стосунків у сімейній системі, 

отже і збільшенням  гарантії рецидиву адикта. 

Отже, у зв’язку із виявленими недоліками центрів реабілітації, гостро 

постає питання розробки напряму роботи з сім’єю клієнта, з дітьми з 

алкогольних сімей та співзалежними особами  під час проходження курсу 

реабілітації клієнтом, напряму роботи щодо супроводу особи та її сім’ї після 

проходження реабілітації, здійснення превентивної роботи та організація 

профілактичних заходів щодо запобігання вживання психотропних речовин. 
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На нашу думку, вищевказані напрями роботи знаходяться у сфері діяльності 

соціального педагога, тим самим обґрунтовуючи необхідність даної посади у 

складі мультидисциплінарної команди фахівців вітчизняних реабілітаційних 

центрів. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В 

МІСЦЕВИХ ГРОМАДАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

Розвиток місцевих громад в Західній Україні перебуває в центрі уваги 

громадської думки, керівників ОТГ, де реалізується новітнє становлення ролі 

соціального педагога.  

Місцева громада виконує функцію упорядкування соціальних відносин 

і становить собою проміжну ланку між макросистемою громади в цілому та 

мікросистемою родинної і особистої підтримки соціальним педагогом. 

Місцева громада є привабливою з огляду на можливість поєднувати 

формальні та неформальні види організації соціально-педагогічної 

діяльності. 

Розвиток професійної діяльності соціального-педагога в місцевих 

громадах, знайшов відображення у соціальній політиці Європейських держав 

і став одним з найпоширеніших явищ у другій половині XX ст. [5].  

Визначивши досвід європейських країн, можна стверджувати, що 

форми організаційної діяльності соціального педагога в місцевих громадах 

Західної України включають низку як загальних для соціальної педагогіки, 

так і специфічних для цього напряму видів діяльності, а саме: надання 

соціально-педагогічних послуг за місцем проживання, вивчення проблем 

родин громади, підготовку експертних висновків щодо освітнього стану 

молодшого покоління, роботу із місцевими засобами масової інформації, 

переговори, угоди, проведення конференцій та тренінгових занять, 

організація публічних та громадських слухань, представництво інтересів 
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дітей громади. Слід зазначити, що існує термінологічна й методологічна 

проблема в розумінні понять «організаційна діяльність соціального педагога 

в місцевих громадах» [2].  

В Україні її називають «соціально-педагогічна діяльність в громаді», 

«соціальна-педагогічна співпраця із місцевою громадою». Дане тлумачення 

пов'язане зі складністю перекладу англійського словосполучення «community 

work» - «робота з громадою», але з неточним перекладом смислу соціально-

педагогічної діяльності, стилістично підкреслюється протиставлення громади 

фахівцям, які таку організаційну діяльність здійснюють [8].  

Організаційну діяльність в громаді вважають методом соціально-

педагогічної роботи: Семигіна Т., Софій О., Клеманська А., її різновидом: 

Сміт П., формою: Ткачук А., Винников О., рівнем соціальної роботи: Гарник 

Ю., Жовніренко П., рівнем втручання соціального педагога Стасевич В. 

Доречним розглядати організаційну діяльність соціального педагога в 

місцевій громаді як рівень соціальної роботи, адже цьому різновиду 

діяльності притаманні власні методи, підходи, форми.  

Організаційна діяльність соціального педагога в місцевій громаді 

ґрунтується на таких засадах: по - перше, жителі громади мають право брати 

безпосередню участь у прийнятті рішень, які впливають на їхнє життя; по-

друге, якщо жителів місцевої громади забезпечити належною інформацією, 

вони візьмуть участь у процесі вироблення правильних рішень; по - третє, 

якщо голосу жителів місцевої громади не чути, це означає, що вони не 

обізнані з процесом прийняття рішень або цей процес несправедливий. Для 

досягнення справедливості потрібне втручання особи чи групи осіб із 

соціально-педагогічною освітою, які мають відповідні навички роботи в 

громаді [7].  

Робота в місцевій громаді відрізняється від інших рівнів чи методів 

соціально-педагогічної діяльності, передусім тим, що клієнтом є не одна 

людина чи мала група, а мешканці територіальної громади чи члени громади 

за інтересами в цілому. Різниця в потребах чи проблемах жителів місцевих 
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громад зумовлює застосування відповідних прийомів, засобів, тактик з 

метою подолання труднощів. Зрозуміло, що вони відрізнятимуться залежно 

від наявної проблеми, тому, організаційна діяльність соціального педагога в 

громаді може передбачати використання тактик, що не застосовуються в 

межах інших методів (наприклад, налагодження стосунків і співпрацю з 

місцевими освітніми установами, органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування) [2].  

Організаційна діяльність соціального педагога із жінками місцевих 

громад може стосуватися навчанню їх впевненої поведінки, навичок 

ефективного спілкування, бути джерелом підтримки, адже у жінки з'являться 

нові знайомі, друзі, вона зможе поділитися своїми проблемами, отримати 

пораду про шляхи їх вирішення. Діяльність соціального педагога у групі за 

інтересами надасть жінці зворотний зв'язок, вона дізнається, як її 

сприймають оточуючі, зможе виправити певні аспекти своєї поведінки [9].  

Професійна діяльність соціального педагога в місцевих громадах 

Західної України спрямована на кваліфікований догляд за дітьми з 

розумовою відсталістю (волонтерська програма «Карітас-Україна»), 

активізацією спільної взаємодії матерів в молитві, відкриття освітніх центрів 

та клубів психологічної і педагогічної підтримки дітей трудових мігрантів, 

ремісничих шкіл, реабілітаційних центрів для дітей із різними фізичними 

вадами на базі санаторіїв - «Прикарпатський», «Карпатські зорі», ТзОВ 

«Буковель». Для даної організаційної діяльності соціального педагога в 

місцевих громадах, цінна співпраця із державними органами місцевого 

управління, лобіювання інтересів даної групи населення [4].  

Таким чином, організаційна діяльність соціального педагога в місцевих 

громадах передбачає професійний погляд на практичні вирішення проблем 

населення, ніж індивідуальна чи групова робота, яка спрямована на зміну 

ситуації, що викликає труднощі у житті людини, а не на зміну її основних 

рис, здобуття навичок, адаптацію до оточуючого середовища, обставин, 

ситуацій.  
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Фази професійного розвитку соціального педагога в місцевих 

громадах:  

1. Організація педагогічних груп та соціальних служб у громаді;  

2. Розвиток професіоналізму та компетентності у представників 

громад, співробітників, волонтерів;  

3. Боротьба за зміни в соціальній політиці [10].  

Процес розвитку організаційної діяльності соціального педагога в 

місцевих громадах подібний до виду індивідуальної соціальної роботи 

педагогічні, психологічні, медичні, юридичні контакти, аналіз, планування, 

роботу з різновіковими групами населення, вихід за межі громади, залучення 

засобів масової інформації. 

Три рівні організаційної діяльності соціального педагога в місцевій 

громаді:  

1. Базова діяльність за місцем проживання з окремими особами, 

сім'ями, родинами, а також самостійна організаційна діяльність місцевих 

жителів;  

2. Робота місцевих агенцій, діяльність органів влади; 

3. Регіональна та національна робота з планування кількості 

відродження громад [6].  

Отже, на практиці організаційна діяльність соціального педагога в 

місцевих громадах Західної України є безперервною й потребує 

нестандартних підходів, тому соціальні педагоги, які займаються 

організаційною діяльністю в місцевій громаді на різних рівнях, 

використовують не тільки знання та навички із соціальної педагогіки, а й 

галузі управління та менеджменту, сформовані в соціології, психології, 

політології.  

Фахівці соціально-педагогічної сфери частково впливають на життєві 

ситуації, які виникають в місцевих громадах й зазнають постійного 

професійного вигорання, тому для того, щоб кваліфіковано втручатися в 

життєву ситуацію родин місцевих громад (а це є завданням соціальних 
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педагогів), їм потрібно бути обізнаними з визначенням громади, її 

різновидами, формальними й неформальними характеристиками структури.  

Громада – суперечливе поняття, соціологи, психологи, історики, 

соціальні педагоги дають визначення даному явищу, не погоджуючись одне з 

одним щодо його сутності, характеристик, ознак.  

Місцеві спільноти існують повсюдно, проте сам термін «громада», з 

одного боку, вживають для позначення особливих форм суспільної взаємодії, 

а з іншого – він означає щось позитивне й цінне в суспільних відносинах, 

хоча представники різних ідеологій розходяться в розумінні «цінного», тому 

до сьогодні тривають суперечки щодо природи громади, її ролі в житті 

суспільства [3]. 
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ДИНАМІКА МОТИВАЦІЇ  СТУДЕНТІВ БАКАЛАВРАТУ ДО 

ОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Для дослідження динаміки мотиваційних характеристик важливо 

приймати до уваги  освітнє середовище, в якому вона відбувається.  Освітнє 

середовище  є сукупністю об’єктивних умов, факторів, соціальних об’єктів, 

необхідних для успішного функціонування освітнього процесу. Воно 

включає систему впливів і умов формування особистості, а також 

можливостей для її розвитку в соціальному і просторово-предметному 

оточенні[4].  

Одним з його компонентів є специфічний педагогічний інформаційний 

простір, інша його складова – система умов і заходів, що забезпечують 

навчально-виховний процес, повноцінний розвиток особистості та реалізацію 

низки педагогічних завдань. Третьою складовою виступає соціально-

психологічні відносини (стосунки, взаємини, взаємозв’язки), до якої 

належать суб’єкти освітнього процесу [1]. 

Метою  цього дослідження  не був  докладний аналіз усіх цих складових 

і компонентів, а лише отримання картини загальної тенденції динаміки 

мотивації студентів-соціальних педагогів до навчання за цією спеціальністю.  

Педагогічний процес у вищій школі має свою специфіку та чітку 

професійну спрямованість. Він передбачає вихід за межі навчальної 

діяльності і пізнавальної мотивації, актуалізацію важливих для майбутнього 

спеціаліста професійних мотивів. Навчання у вищому навчальному закладі не 

може зводитися лише до засвоєння   знань, воно повинно виступати формою 
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особистісної активності, яка забезпечує формування необхідних професійних 

і соціальних якостей особистості [5].  

Згідно з принципом професійної мотивації у підготовці соціальних 

педагогів [3], разом із процедурами навчання потрібно передбачити і 

впровадити систему мотивації студентів до навчання через:  отримання 

можливості неперервного консультування;  отримання можливості 

оновлення інформаційного забезпечення професійної діяльності;  отримання 

можливості кар’єрного зростання засобами участі в навчанні. 

Дослідження динаміки мотиваційної складової у студентів у процесі 

навчання дає певну картину щодо якості педагогічного процесу, та його 

впливу на ці характеристики. Зокрема, дослідження мотиваційних 

характеристик студентів у Дніпропетровському університеті імені Альфреда 

Нобеля показали, що у студентів-психологів випускного курсу бакалаврату у 

порівнянні зі студентами молодших курсів переважає мотивація до 

уникнення невдач, що є ознакою недостатньої зрілості мотиваційних 

утворень із закріпленням індивідуальної здатності до неконструктивного 

вирішення навчальних та особистісних труднощів [2].  

 В тезах  представлено результати інтерв’ювання та вимірювання за 

допомогою методу психодраматичного шкалювання мотиваційних та інших 

аспектів навчання  студентів бакалаврату спеціальності «соціальна 

педагогіка» факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка та студентів 

спеціальності «практична психологія» Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

1. На перших двох курсах бакалаврату більшість студентів 

спеціальності «соціальна педагогіка» повідомили про те, що обрали її, 

оскільки не пройшли за конкурсом на іншу спеціальність,  в основному – на 

психологію. Чеські дослідниці J.  Martincová та P. Andrysová спостерігають 

подібну ситуацію у своїй країні, вони навіть відзначають, що на перший курс 

навчання за спеціальністю «соціальна педагогіка»  потрапляють не лише ті, 
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хто не пройшов за конкурсом на вивчення інших «допомагаючих» професій, 

а іноді  взагалі –  будь яких [6]. 

2. На 2-4 курсах, від молодшого курсу до більш старшого курсу 

відслідковується тенденція зростання повідомлень, про те, що ця 

спеціальність має свої привабливі сторони, та приймається  студентами все 

більше і більше. 

3. Студенти, які висловлюють бажання жити і працювати в іншій 

країні не пов’язують цей вибір безпосередньо з рівнем заробітку.  

4.  Рівень упевненості студентів-соціальних педагогів старших 

курсів бакалаврату у тому, що вони будуть працювати по спеціальності 

«соціальна педагогіка» не є нижчим, ніж рівень упевненості студентів-

психологів у тому, що вони будуть працювати за своєю спеціальністю.  

Таким чином,хоча вибір спеціальності «соціальна педагогіка» для 

навчання не є пріоритетним для  більшості студентів і на перший курс 

потрапляють ті, хто не пройшов на інші спеціальності,  у студентів-

соціальних педагогів бакалаврату від молодшого до старших курсів 

спостерігається позитивна динаміка у мотивації до прийняття та навчання по 

цій спеціальності, а суб’єктивна оцінка бажання та можливостей працювати 

за своїм фахом не є нижчим, ніж у студентів-психологів. 
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МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

СПРИЯТЛИВИХ УМОВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

Проблема соціальної інклюзії в сучасному українському суспільстві 

набуває особливої ваги, з огляду на те, що надзвичайно гостро, а, відповідно, 

і актуально стоїть питання соціального залучення у суспільство категорій 

населення, які перебувають у зоні ризику соціального відторгнення: діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, багатодітні сім’ї, діти, 

молодь, дорослі з інвалідністю, мігранти, діти трудових мігрантів, люди, які 
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живуть з ВІЛ/СНІД, які мають залежність від психоактивних речовин,  

бездомні люди тощо.    

Відповідно постала потреба дослідження місця та значення соціальної 

інклюзії в забезпеченні сприятливих умов соціалізації кожної особистості. 

Рівень розвитку цивілізації будь-якого суспільства визначають, 

насамперед, за ставленням цього суспільства до людини як найвищої 

цінності. Аналіз стану сучасного суспільства спонукає до роздумів про роль і 

місце в ньому людей, які мають особливості за означеними вище ознаками 

вразливості, тобто тих, які порушують наше стереотипне уявлення про 

норму. 

Саме стереотипне уявлення про інтелектуальну, фізичну, психічну 

неповноцінність, соціальну норму часто прирікає дітей та дорослих на повну 

суспільну ізоляцію: певні категорії людей в Україні позбавлені рівного 

доступу до якісної освіти, їм непросто працевлаштуватися відповідно до 

своїх можливостей, вони не можуть брати повноцінної участі в культурно-

спортивних заходах, про них мало розповідають у засобах масової 

інформації, суспільство у широкому своєму загалі особливо не переймається 

їхніми потребами та труднощами. 

З точки зору Г. М. Андрєєвої соціалізація є двостороннім процесом, 

який включає в себе, з одного боку, засвоєння індивідом соціального досвіду 

шляхом входження в соціальне середовище, а з другого – активне 

відтворення системи соціальних зв’язків індивідом за рахунок його активної 

діяльності, активного включення в соціальне середовище [1].  Г. М. Андрєєва 

виокремлює три сфери, в яких розгортається зміст процесу соціалізації 

особистості: діяльність, спілкування і самосвідомість.  

Поряд з цим, сприятливі умови соціалізації визначаються нами як ті 

умови, які забезпечують задоволення потреб, можливостей, інтересів 

особистості відповідно до віку, індивідуальних особливостей тощо. 
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Вперше термін “несприятлива соціалізація” використав 

американський психолог Н. Смелзер, розуміючи при цьому порушення 

процесу комунікації в соціальному середовищі дитини [3].   

При цьому, соціальна інклюзія розглядається в межах наступних 

позицій: 

 бажана ситуація, при якій всі члени суспільства мають достатні 

можливості й ресурси для повноправної і повноцінної участі в усіх 

сферах суспільного життя, а за рівнем забезпечення соціальної 

безпеки вони перебувають у рамках, які вважаються нормальними для 

певного суспільства; 

 це процес змін у політичній, економічній, соціальній сферах, 

спрямований на утвердження соціальної рівності; 

 передбачає взаємне збагачення соціального досвіду як вразливих 

категорій населення, так і розширює можливості для засвоєння 

гуманістичних цінностей дітей та дорослих, які мають нормативні 

характеристики за ознаками здоров’я, способу життя, соціального 

статусу  тощо. 

Оскільки труднощі в процесі соціалізації виникають у різних категорій 

населення як за віком, так і за соціальним статусом, тому до сьогодні 

діяльність соціального педагога запроваджена в усіх сферах 

життєдіяльності, пов’язаних з соціалізацією особистості: 

 в системі освіти (середні загальноосвітні навчальні заклади, 

позашкільні заклади, школи-інтернати, дитячі будинки, центри дитячої 

творчості); 

 в системі соціально-правового захисту прав та інтересів дітей 

(служби у справах дітей, центри соціально-психологічної реабілітації 

дітей, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центри 

молодої сім’ї, центри усвідомленого батьківства, клуби за місцем 

проживання, громадські дитячі та молодіжні об’єднання); 
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 в системі охорони здоров’я (будинки дитини, дитячі санаторії, центри 

медико-соціальної реабілітації дітей, інтернати для дітей з 

інвалідністю, дитячі лікарні, дружні клініки для молоді, анонімні 

кабінети); 

 в системі соціального захисту населення (центри соціального 

обслуговування населення, заклади соціального спрямування, 

притулки, кризові центри); 

 в системі національної поліції України  (приймальники-розподільники 

для дітей). 

Процеси соціальної інклюзії дітей та дорослих, які опинилися в 

несприятливих умовах соціалізації, мають першочергово соціально-

педагогічну спрямованість, оскільки передбачають визначення сприятливих 

умов для кожної особистості щодо її повноправної та повноцінної участі в 

усіх сферах суспільного життя, а також формування культури толерантності 

громади. Поряд з цим, щоб запобігти розпаду сімей та сегрегації, важливо 

розвивати соціальну інклюзію, де вразливі сім'ї зможуть своєчасно отримати 

необхідну підтримку та допомогу. 

Соціальна інклюзія охоплює широкий спектр стратегій і ресурсів, які 

орієнтовані на ті групи населення, які перебувають у несприятливому 

середовищі. Наріжними каменями концепції соціальної інклюзії є наступні: 

 цінування, визнання і повага до окремих осіб і відповідної соціальної 

групи. Це, зокрема, включає визнання відмінностей у розвитку людей, 

поширення переконання, що усі люди є однаковими в тому, що 

незважаючи на індивідуальні відмінності, усі мають цінність; 

 розвиток людини – надання можливостей для навчання та розвитку, 

творчого інтелектуального зростання особистості, вибору дітьми і 

дорослими жити значущим для них життям, яке заслуговує на 

підтримку; 
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 причетність та участь – наявність підтримки у прийнятті рішень, що 

стосуються кожного особисто в питаннях сім’ї та життя у суспільстві. 

Це означає, що молоді люди приймають рішення самостійно, можуть 

контролювати послуги, які їм надаються; батьки беруть участь у 

прийнятті рішень щодо вибору навчального закладу та у вирішенні 

інших питань, що впливають на життя їхніх дітей; громадяни 

залучаються до участі й прийнятті рішень щодо політики та участі у 

політичному житті суспільства; 

 територіальна близькість – це спільне користування фізичним і 

соціальним простором, як наприклад, громадськими місцями – 

бібліотеками, театрами, парками тощо; 

 матеріальний добробут – наявність матеріальних ресурсів і, зокрема, 

фінансової підтримки соціальних програм. 

Висновки: 

 соціальна інклюзія повинна зайняти ключове місце в забезпеченні 

сприятливих умов соціалізації кожної особистості, оскільки 

ґрунтується на визнанні та повазі індивідуальних людських 

відмінностей, що детермінує необхідність створення суспільством умов 

для задоволення особливих потреб кожної особистості; 

 соціальна інклюзія передбачає розвиток рівня культури, толерантності, 

освіченості громадян з метою формування готовності приймати 

вразливі категорії населення, залучати до соціальної взаємодії, 

включати до різних видів діяльності відповідно до їх можливостей.  
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РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ У 

СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ 

 Розбудова соціальної педагогіки в Україні, як окремої галузі 

педагогічної науки, датується кінцем ХХ – поч. ХХІ ст. Наразі більшість 

науковців, теоретиків, практиків поділяють позицію щодо: наявності у 

сучасному освітньому середовищі методології соціальної педагогіки (О. 

Безпалько, Р. Вайнола, Н. Заверико, І. Звєрєва, А. Капська, О. Карпенко, Г. 

Лактіонова, Ж. Петрочко, В. Поліщук, С. Харченко, Л. Штефан); 

визначення парадигм соціально-педагогічної роботи у загальноосвітніх 

навчальних закладах (когнітивно-інформаційна, компетентнісна, особистісна, 

культурологічна) [2]; виокремлення освітніх напрямів соціально-педагогічної 

роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (діагностичний, охоронно-

захисний, консультативний, профілактичний, корекційний, організаційно-

методичний); запровадження у соціально-педагогічну практику активних 

форм та методів соціально-педагогічної роботи (профілактичні тренінги, 
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медіація, проблемні лекції-бесіди, відео-лекції, групові консультації, 

тренінгові вправи, квести, форум-театри, флеш-моби тощо). 

 За результатами поняттєво-термінологічного аналізу поділяємо позиції 

вітчизняних науковців (О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська, Ж. Петрочко та 

ін.) щодо сутності поняття «соціально-педагогічна робота» і трактуємо його 

як діяльність щодо забезпечення потреб, прав дітей та їхніх сімей і інших 

соціальних груп, створення сприятливих умов для формування їх безпечної 

поведінки у соціумі, розвиток соціальної активності (автор). 

 Останнім часом пріоритетними сегментами соціально-педагогічної 

роботи є інтегровані напрями діяльності загальноосвітніх навчальних 

закладів та інших соціальних інститутів суспільства у системі сучасного 

соціального виховання, зокрема, передача соціального досвіду учням і 

створення умов для їх успішної самореалізації, самовиховання; 

ресоціалізація та соціальна реабілітація; подолання соціальної дезадаптації 

учнів; медіаосвіта учнів, що сприяє критичному та адекватному сприйняттю 

учнями інформації з різних джерел; попередження суїциїдальної поведінки 

підлітків, які є активними користувачами соціальних мереж; створення 

гендеросприятливого шкільного середовища, що реалізується прийнятою 

Концепцією Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків; співпраця соціальних педагогів зі 

шкільними поліцейськими та представниками кіберполіції.  

Наразі надзвичайно актуальною є особлива увага дітям з сімей, що 

перебувають у складних життєвих обставинах, сімей вимушено 

переміщених осіб, сімей учасників антитерористичної операції. 

Беручи до уваги вищеозначене, як багаторічний досвід науковців, 

теоретиків і практиків, який є дієвим і донині, маємо враховувати зміни у 

переліку наукових спеціальностей (2015 р.), відповідно до яких «Соціальна 

педагогіка» перенесена до галузі знань «Соціальна робота». Гостроти і 

актуальності якості професійної підготовки соціальних педагогів, 
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ефективності соціально-педагогічної роботи додають виклики сучасного 

соціуму, кризові явища українського суспільства. 

Відтак, наразі нагальними є питання переосмислення окремих аспектів 

існуючої методології соціальної педагогіки, теоретичних засад соціально-

педагогічної роботи, механізмів та технологій сучасної соціально-

педагогічної діяльності, розширення професійного поля діяльності сучасного 

соціального педагога, пошук адекватних і, головне, дієвих ефективних форм і 

методів соціально-педагогічної роботи, відповідно до викликів часу. 

Актуальним сьогодні є і, відповідно, потребує подальшої розробки 

інклюзивне навчання (інклюзивна освіта), на якому акцентується увага у 

Законі України «Про освіту» (2017 р.), наголошується на здійсненні 

соціально-педагогічного патронажу соціальним педагогом  у системі освіти 

України.  

Підтримуємо позицію колег щодо пошуку та професійного визначення 

ролі соціального педагога щодо інклюзивного навчання, соціальної інклюзії. 

Означене спонукає до запровадження у процес професійної підготовки у 

сучасному ЗВО сегментів інклюзії, зокрема, соціальної інклюзії (оновлення 

начальних програм, практико зорієнтовані соціальні проекти, ефективність 

навчальних практик, співпраця із суб’єктами соціально-педагогічної 

діяльності, міжнародні проекти тощо). 

До перспективних напрямів модернізації сучасної соціально-

педагогічної роботи доцільно віднести запровадження в освітній процес 

ЗВО інноваційних спеціалізацій спеціальності «Соціальної педагогіка» 

відповідно до потреб ринку праці (соціально-педагогічний патронаж у 

інклюзивному навчанні, координатор соціально-педагогічної роботи, 

асистент соціального педагога, педагог-організатор, менеджмент соціально-

педагогічної роботи, соціально-педагогічне консультування, координатор 

соціально-педагогічної роботи в ОТГ, соціально-педагогічне консультування 

волонтерів у соціальній сфері тощо).  
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Звісно, означені пропозиції є дискусійними, потребують додаткових 

консультацій, відповідності існуючій нормативно-правовій базі в 

українському суспільстві, орієнтації на ефективний досвід в означеній сфері 

в європейському та міжнародному соціальному середовищі, потребам 

сучасного ринку праці. 

Підсумовуючи викладене в тезах, дозволимо собі стверджувати, що 

соціальна педагогіка в Україні наразі є дієвим сегментом і пріоритетним 

вектором соціальної роботи, державної соціальної політики, оскільки 

спрямована на надання соціальних послуг в освітньому середовищі, сім’ї, 

життєдіяльності представників ряду інших соціальних груп сучасного 

українського соціуму. 

Для резолюції Круглого столу. Звернутися з проханням до МОН 

України здійснювати професійну підготовку здобувачів вищої освіти за 

самостійною спеціальністю «Соціальна педагогіка», зокрема, надати окремий 

шифр до галузі знань 23 «Соціальна робота» безпосередньо для освітньої 

програми «Соціальна педагогіка». (наприклад 231.01 або 232). 
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Останні десятиліття засвідчують серйозні зміни у європейській 

соціальній політиці, викликані глобальною економічною кризою, зростанням 

безробіття, соціальної напруги  та погіршенням якості життя громадян. У 

березні 2010 року була схвалена нова європейська стратегія економічного 

розвитку на найближчі 10 років – «Європа 2020: стратегія розумного, 

стійкого і всеохоплюючого зростання»,яка акцентує увагу на необхідності 

узгодженості країн - членів Європейського Союзу дій у політичній сфері і 

пропонує три головних фактори зміцнення економіки: 

- розумне зростання: розвиток економіки, що ґрунтується на  знаннях 

і інноваціях; 

- стійке зростання: створення економіки, що ґрунтується на 

доцільному використанні ресурсів, екології і конкуренції; 

- всеохоплююче зростання: сприяння підвищенню рівня зайнятості 

населення, досягнення соціальної і територіальної згоди.   

Європейською Комісією було запропоновано державам  адаптувати 

стратегію «Європа 2020» до конкретної ситуації у кожній країні ЄС, 

трансформувавши у національну стратегію.  

У документі містяться механізми впливу на досягнення означених 

цілей, серед яких виділяються як фактори технологічного, економічного, 

інформаційного характеру, так і фактор змісту і організації освітньої 

системи.  Реформування змісту і організації освітніх систем має свої 

національні відмінності і особливості, але  передусім, вона повинна 
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забезпечувати доступ до знань і професійних можливостей; якість освіти і 

навчання, поєднуючи досконалість і рівність; соціалізацію дітей і молоді;  

можливості для навчання, які сприяють покращенню умов життя і розвитку 

демократії. Важливою  умовою посилення  міжнародної привабливості 

європейської освіти є «збільшення відкритості  і доступності освітніх 

систем», що у свою чергу забезпечує справедливість і рівність доступу до 

неї.  

Як зауважує Є.І.Холостова [3], термін «відкритість освітньої системи»  

містить багато прихованих бар’єрів, які слугують основою для появи ситуації 

соціальної ексклюзії. Такими можуть бути особливі умови вступу у навчальні 

заклади; схеми виділення фінансових ресурсів, які є більш сприятливими для 

дітей із благополучних груп й тому посилюють вплив соціального 

походження на успішність; мовні навички, які можуть обмежувати 

можливість вступу на навчання у заклади без урахування належності до 

національного походження тощо.  

Натомість, у положеннях документа імпліцитно містяться звернення до 

принципів соціальної інклюзії, які  убезпечують явища  виключення, 

сегрегації, обмежень тощо. Зокрема, це терміни «кооперація», «обмін 

досвідом  і результатами», «боротьба з дискримінацією», «задіяння усього 

свого робочого потенціалу», «доступність  на основі створення національних 

кваліфікаційних стандартів», «умови потрапляння молоді  на ринок праці за 

допомогою прийняття керівних принципів» тощо.  

У 2015 році Указом Президента України приймається Стратегія сталого 

розвитку "Україна - 2020", мета якої – «провадження в Україні європейських 

стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі». Стратегія 

містить чотири основні вектори руху: вектор розвитку, вектор безпеки, 

вектор відповідальності та вектор гордості. Означений у цьому документі 

вектор відповідальності поглиблює і визначає принципи упровадження 

політики, спрямованої на створення «суспільства для всіх». Зокрема у 

Стратегії зафіксовано, що вектор відповідальності - це забезпечення гарантій, 
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що кожен громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ 

до високоякісної освіти, системи охорони здоров'я та інших послуг в 

державному та приватному секторах» [1]. 

Хоча виокремлене положення не містить прямих звернень до термінів 

«соціальна інклюзія», тим не менш її стратегічні цілі засвідчують взятий 

Україною курс на: 1) сприяння процесам соціальної інтеграції різних 

соціальних груп; 2) участь у процесах соціальної інклюзії не лише через 

функціонування системи соціального захисту, але й завдяки участі різних 

інших соціальних інститутів: освіти,  медицини, працевлаштування.  

У 2017 р. виходить Закон України «Про освіту», в якому термін 

«інклюзивне освітнє середовище» займає чільне місце, а його  зміст  

розкривається як «сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для 

спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням 

їхніх потреб та можливостей» [2]. Такий підхід веде до розуміння закладу 

освіти як освітнього середовища, яке виходить за рамки своїх фізичних меж, 

надає і створює можливості для подолання бар’єрів відчуженості і сегрегації,  

залучає усіх зацікавлених осіб не лише в рамках освітньої системи, а й за її 

межами. 

Таким чином, визначальним трендом соціальної політики Європи і 

України, як країни європейської спільноти, є соціальна інклюзія, «як 

обов’язковий процес, що приводить до соціальної інтеграції, яка перетворює 

усіх членів суспільства у лояльних громадян, незалежно від їх етнічного 

походження, рівня культурного і соціального капіталу, наявності обмежень у 

здоров’ї» [4]. 

У цьому зв’язку важливим питанням є розвиток компетенцій, які  

забезпечують здатність функціонувати в інклюзивному середовищі 

(ненасильницьке і безконфліктне спілкування, приймати і поділяти різні 

точки зору, робити вибір, знаходити аргументи, брати на себе 
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відповідальність, встановлювати конструктивні стосунки), і можливість 

максимально ефективно створювати його через відповідну громадянську і 

особистісну позицію.  

У цьому сенсі, мають бути відповідні професійні агенти, які володіють 

цілим арсеналом засобів і інструментів для розвитку цих компетенцій, 

вироблення і підтримки установок соціальної поведінки без відриву від 

загальних  цінностей.  Ці установки були вироблені 20 років тому і містяться 

в міжнародній декларації: 

1. Цінність людини  не залежить від її здібностей і досягнень. 

2. Кожна людина здатна відчувати і думати. 

3. Кожна людина маж право на спілкування і на те, щоб бути почутим. 

4. Всі люди потребують один одного. 

5. Справжня освіта може здійснюватися у контексті лише реальних 

взаємостосунків. 

6. Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників. 

7. Для усіх, хто навчається, досягнення прогресу швидше може бути в 

тому, що вони можуть робити, аніж в тому, чого не можуть. 

8. Різноманітність посилює усі сторони життя людини.  

Упровадження інклюзивних практик в соціумі,  і  в освіті, як одному із 

її соціальних інститутів, є прерогативою і завданням сучасної соціальної 

педагогіки. Зважуючи на історичний контекст виникнення соціальної 

педагогіки, особливості розгортання соціально-педагогічних практик в різних 

країнах, варто зауважити, що її місія завжди залишалась незмінною – 

відображення і реагування на соціальні настрої у суспільстві, забезпечення  

функції агента між індивідом і соціумом у напрямку до його гармонізації і 

гуманізації. Важливим у цьому зв’язку, як зауважують зарубіжні дослідники, 

є те, «що характеризує соціальну педагогіку на практиці» - і воно  «залежить 

не від того, що робиться, а про те, як це робиться і з яким 

обґрунтуванням»[5]. Виділений аспект вказує на динамічність соціальної 

педагогіки і орієнтованість на процес, постійний пошук і вдосконалення 
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практик, спрямованих на вирішення допомогу і підтримку особистості в її 

становленні і розвитку в актуальному для неї контексті життя.  

Вирішення комплексу проблем задля реалізації політики освітньої  

інклюзії потребує консолідації зусиль спеціалістів різних профілів: педагогів, 

корекційних педагогів, психологів, логопедів, реабілітологів  тощо. 

Водночас, вирішення і упровадження філософії і практики соціальної 

інклюзії у суспільстві, можливо за умови  соціально-професійного 

партнерства соціальної роботи і соціальної педагогіки.  

Соціальна робота, як сфера реальної практики, сповідуючи цінності  

економічної і соціальної справедливості дбає про підвищення рівня 

благополуччя людей, сприяє досягненню у задоволенні базових потреб 

людини, її повноцінного функціонування у соціумі, потребує посилення цих 

позицій саме  з боку соціальної педагогіки, як володіє ресурсом  утвердження  

в людській свідомості принципів поваги до різноманіття і індивідуальних 

відмінностей,  визнання прав людини з інвалідністю, так само як і прав будь-

якої людини взагалі, сповідування концепції залучення на відміну від 

концепції сегрегації. Інакше кажучи, повноцінне функціонування людини  в 

соціумі (як метаціль соціальної роботи), є можливим за умови створення  у 

соціумі середовища довіри (як метаціль соціальної педагогіки). 

 Це означає, що соціальна педагогіка може і повинна взяти на себе 

функцію створення інклюзивного середовища засобами освіти. Освіта, 

просвіта, інформування, створення освітнього контенту – це ті інструменти 

впливу, які здатні трансформувати ментальні установки відчуженості, які 

слугують гальмівним бар’єром на шляху як до середовища рівних 

можливостей, так і до розбудови цивілізованої європейської країни. 
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