
Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені М.В. Остроградського 
 

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи 
 
 
 

 
 
 

 

Соціальний педагог 
загальноосвітнього навчального 

закладу: 
перші кроки 

 
(довідниково-методичний посібник) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полтава-2006 



 2 

Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу: 
перші кроки (довідниково-методичний посібник) // Автор-укладач 
Сухенко Я.В. Полтава: ПОІППО, 2006. – 80 с. 
 
 

Рецензенти: 
 
Л.О. Хомич доктор педагогічних наук, професор кафедри 

соціальної педагогіки Полтавського державного 
педагогічного університету ім. В.Г. Короленка; 

 
О.О. Новак в. о. доцента кафедри педмайстерності 

Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. 
Остроградського. 

 
 
До довідниково-методичного посібника включені питання 

нормативно-правового забезпечення діяльності соціального 
педагога, визначено мету, завдання та зміст соціально 
педагогічного патронату навчального закладу, статус соціального 
педагога, основні напрямки його діяльності, методи роботи, 
функціональні обов’язки. Подано перелік суб’єктів соціально-
педагогічної діяльності у місті Полтаві із зазначенням основних 
напрямів їх роботи, адрес, телефонів і керівників. Розкрито напрями 
взаємодії цих закладів в умовах соціально-педагогічного простору 
регіону. 

Адресовано керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, 
соціальним педагогам, практичним психологам, представникам 
педагогічної громадськості і батькам. 

 
 
Рекомендовано до друку вченою радою Полтавського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. 
Остроградського (протокол № 2 від 27.04.2006 р.) 

 
 
 
ISBN 966-7215-58-Х  

© Обласний центр практичної 
психології і соціальної роботи, 2006 
© Я.В. Сухенко, 2006 



 3 

З м і с т  
 

Передмова……………………………………………………………… 5 

Розділ 1. Нормативно-правове забезпечення діяльності 

соціального педагога………………………….…………………….. 

 

6 

Розділ 2. Методичне забезпечення роботи соціального 

педагога…………………………………………………………………. 

 

9 

2.1. Мета, завдання та особливості роботи соціального 

педагога………………………………………………………………….. 

 

9 

2.2. Статус соціального педагога навчального закладу………… 11 

2.3. Основні напрямки діяльності соціального педагога 

навчального закладу…………………………………………………… 

 

13 

2.4. Методи роботи соціального педагога…………………………. 14 

Розділ 3 Основні функції соціального педагога……………… 16 

3.1. Попереджувально-профілактична функція…………………… 16 

3.2. Діагностична функція……………………………………………... 17 

3.3. Прогностична функція……………………………………………. 22 

3.4. Коригуюча функція……………………………………………….. 22 

3.5. Реабілітаційна функція…………………………………………… 25 

3.6. Консультативна функція…………………………………………. 27 

3.7. Просвітницька функція…………………………………………… 29 

3.8. Комунікативна функція…………………………………………… 30 

3.9. Організаторська функція………………………………………… 31 

3.10. Охоронно-захисна……………………………………………….. 32 

3.11. Соціально-терапевтична функція…………………………….. 32 

3.12. Робота соціального педагога з сім’єю……………………….. 33 

Розділ 4.Менеджмент соціально-педагогічної діяльності…. 35 



 4 

4.1. Планування роботи соціального педагога……………………. 35 

4.2. Документація соціального педагога……………………………. 36 

4.3. Зовнішні зв’язки соціального педагога………………………... 38 

4.4. Перелік суб’єктів соціально-педагогічної діяльності у місті 

Полтаві…………………………………………………………………… 

 

40 

Додатки                                                                                             49 

Додаток 1. Етичний кодекс спеціаліста із соціальної роботи…… 49 

Додаток 2. Посадова інструкція соціального педагога 

навчального закладу…………………………………………………… 

 

53 

Додаток 3. Індивідуальна картка учня………………………………. 55 

Додаток  4. Соціально-педагогічна характеристика учня               56 

Додаток  5. Лист обстеження дитини                                               57 

Додаток  6. Характеристика підлітка групи ризику                              59 

Додаток  7. Алгоритм вивчення сім’ї                                                63 

Додаток  8. Анкета взаємин в сім’ї                                                   64 

Додаток  9. Соціальний паспорт сім’ї групи ризику……………….. 65 

Додаток  10. Орієнтовна структура соціального паспорту 

класу……………………………………………………………………… 

 

67 

Додаток 11. Соціальний паспорт мікрорайону…………………….. 68 

Додаток 12. Діагностика особистості та її соціальних 

зв'язків…………………………………………………………………… 

 

68 

Додаток 13. Типова технологія вирішення конкретної соціально-

педагогічної проблеми………………………………………………… 

 

73 

Список використаної та рекомендованої 

літератури……………………………………………………………… 

 

74 



 5 

Передмова 
Державотворчі процеси, що відбуваються у соціально-освітньому 

просторі, передбачають усвідомлення високої цінності людини як 
суб'єкта соціального розвитку і визнання суспільством 
пріоритетності розвитку його „Я” та складових: біологічного, 
соціального та духовного. Це зумовлює розуміння значення 
соціально-педагогічної допомоги бездоглядним дітям, кількість яких 
постійно збільшується й на сьогодні в Україні становить близько 60 
тисяч, та організації багатоаспектної соціально-педагогічної 
діяльності з профілактики бездоглядності та правопорушень серед 
дітей, їхньої соціальної дезадаптації у суспільстві. 
Дбаючи про потреби у соціальних педагогах на території 

Полтавської області, особливо актуальними є питання практичної 
організації соціально-педагогічної діяльності в освітніх закладах.  
Історично склалося так, що допомога дітям, які потребують 

різнобічної допомоги надається різними державними закладами 
системи освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, кожна 
із них виконує конкретні функції. Між працівниками окремих закладів 
повинна здійснюватися наступність для того, щоб діти постійно 
перебували в позитивному середовищі уваги й опіки, незалежно від 
того в якому закладі в даний момент вони знаходяться. Система 
соціальної допомоги постійно розвивається, про що свідчить 
хронологія державних документів, а саме:  
у квітні 1991 року Постановою Держкомпраці СРСР 

Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів і службовців 
був поповнений кваліфікаційною характеристикою “спеціаліст із 
соціальної роботи”, “соціальний педагог” та “соціальний працівник”; 
за Постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 

року №963 посада “соціальний педагог” включена до переліку посад 
педагогічних працівників й у 2002 році введена до кваліфікаційного 
переліку спеціальностей України. У зв’язку з цим, система 
соціальної служби постійно розширяється й систематично 
поповнюється новими співробітниками. Досить чітко окреслюються 
потреби в інформаційно-довідковому й методичному забезпеченні 
та запровадженні нових форм організації соціальної роботи в 
загальноосвітніх навчальних закладах.  
Довідниково-методичний посібник “Соціальний педагог 

загальноосвітнього закладу: перші кроки” відображає сучасний 
підхід до організації соціальної роботи. Адресований керівникам 
загальноосвітніх навчальних закладів, соціальним педагогам, 
практичним психологам, представникам педагогічної громадськості і 
батькам. 
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Розділ 1. Нормативно-правове забезпечення діяльності 
соціального педагога 

 
1. Закон України “Про освіту” 
Стаття 22. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти. 
Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє 

взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні дітей, їх 
адаптації до умов соціального середовища, забезпечує 
консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють. 
Педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами. За 
своїм статусом соціальні педагоги належать до педагогічних 
працівників. 

 
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 

року № 963 
Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних 

працівників 
Витяг 

Посади педагогічних працівників 
Директор, завідуючий... навчально-методичної, методичної, 

науково-методичної установи, психолого-медико-педагогічних 
консультацій. 
…соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами, методист, 
практичний психолог, соціальний педагог, консультант психолого-
медико-педагогічної консультації. 

 
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 

року № 346. 
Про затвердження порядку надання щорічної основної відпустки. 

 
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року 

№ 78. 
Порядок виплати надбавок за вислугу років. 
 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. 
№1436. 

Про внесення змін до переліку закладів і установ освіти, 
охорони здоров’я та соціального захисту і посад. Робота на яких 
дає право на пенсію за вислугу років. 
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6. Положення про психологічну службу системи освіти України 
(затверджено наказом Міністерства освіти України 03.05.99 № 
127, зареєстровано в Міністерстві юстиції України із змінами і 
доповненнями 09.07.2001 р. за № 570/5761) 

Витяг 
1.4. Діяльність психологічної служби в системі освіти України 

забезпечується практичними психологами (соціальними 
педагогами), які мають вищу спеціальну освіту. 

1.5. Психологічна служба тісно працює з органами охорони 
здоров’я, соціального захисту сім’ї та молоді, внутрішніх справ, 
іншими зацікавленими  відомствами, а також із громадськими і 
благодійними організаціями. 

2.3. Психологічна служба системи освіти України функціонує на 
трьох рівнях:  

- науковому; 
- прикладному; 
- практичному, на якому забезпечує безпосередню роботу 

психологів, соціальних педагогів у навчальних закладах. 
4.5. Соціальний педагог навчального закладу: 
- здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, 

трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію з 
метою створення умов для всебічного розвитку дітей і підлітків; 

- сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній 
творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню 
задатків, обдарувань,  розкриттю здібностей, талантів, дбає про 
професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської 
молоді; 

- залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, 
спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські 
організації, творчі спілки, окремих громадян; 

- впливає на подолання особистісних, міжособистісних, 
внутрішньо-сімейних конфліктів, надає потрібну консультативну 
психолого-педагогічну допомогу дітям і підліткам, групам 
соціального ризику, дітям, які потребують піклування тощо; 

4.8. Тривалість робочого тижня практичного  психолога  
(соціального педагога) - 40 годин. Із них 20 годин відводиться для 
роботи у навчальному закладі (індивідуальна і групова 
психодіагностика, консультування учнів, учителів, батьків, 
корекційно-розвивальна робота тощо) і 20 годин – на підготовку до 
проведення соціально-психологічних заходів, занять, тренінгів 
ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення 
висновків  тощо. 
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7. Положення про психологічний кабінет дошкільних, 
загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної 
середньої освіти. Затверджено наказом Міністерства освіти і 
науки України від 19.10 2002 року №691  

 
8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.05.2004 р. 

№ 386. 
Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки з 

питання “Про стан і перспективи розвитку психологічної служби 
системи освіти України”. 

 
9. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2000 

року № 1/9-352  
Про планування діяльності, ведення документації і звітності 

усіх ланок психологічної служби системи освіти України.  
 
10. Лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004 

року №1/9-324. 
Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності 

практичних психологів та соціальних педагогів навчальних 
закладів. 

 
11. Лист Міністерства освіти і науки України від 13.12.2001р. 

№ 1/9-439. 
Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) 

загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної 
психології і соціальної роботи. 
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Розділ 2. Методичне забезпечення роботи соціального 
педагога 

 
Мета, завдання та особливості роботи соціального 

педагога 
 

Згідно з Положенням про психологічну службу у закладі освіти 
мають працювати практичний психолог і соціальний педагог. У 
зв’язку з цим існує необхідність науково-методичного забезпечення 
діяльності соціальних педагогів, чіткого розмежування функцій 
практичного психолога та соціального педагога, визначення шляхів і 
форм взаємодії цих фахівців, вдосконалення форм і змісту роботи, 
форм звітності, документації та інше. Саме такі проблеми 
обумовлюють те, що серед основних напрямків розвитку 
психологічної служби Полтавської області на період до 2008 року 
зазначені розробка і впровадження організаційних та методичних 
засад професійної діяльності соціальних педагогів; розробка і 
впровадження у практику комплексних психолого-педагогічних 
технологій роботи психологів і соціальних педагогів різних типів 
навчальних закладів. 

Планування роботи Обласного центру практичної психології і 
соціальної роботи по даному напрямку відбувається з огляду на те, 
що зміст соціально-педагогічної роботи визначається як: 

� надання допомоги окремій людині чи групі людей, які 
опинилися в складній життєвій ситуації, шляхом підтримки, 
консультування, реабілітації, патронажу, інших видів 
соціальних та психолого-педагогічних послуг; 

�  актуалізація потенціалу самодопомоги осіб, які опинилися 
в скрутній ситуації;  

� цілеспрямований вплив на формування і реалізацію 
соціальної політики на всіх рівнях з метою забезпечення 
соціально здорового середовища побуту та 
життєдіяльності людини, створення системи підтримки 
людей, які опинилися у складній життєвій ситуації. 

На думку Капської А.Й. соціально-педагогічна робота – це вплив 
професіоналів і громадськості на соціальне облаштування 
суспільства завдяки формуванню і реалізації державної соціальної 
політики, спрямованої на створення сприятливих умов 
життєдіяльності кожної дитини і сім’ї. Це тлумачення у широкому 
розумінні. У більш вузькому, соціально-педагогічна діяльність 
здійснюється професійно підготовленими спеціалістами та їхніми 
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помічниками і спрямована на надання індивідуальної допомоги 
дитині, сім’ї чи групі осіб, котрі попали у скрутну для них ситуацію, 
шляхом інформування, консультування, безпосередньої 
натуральної і фінансової допомоги, соціальної реадаптації, надання 
психологічної і педагогічної підтримки, та орієнтація тих, хто 
потребує допомоги на власну активність у вирішенні складних 
проблем. 

Соціальний педагог – спеціаліст, який зайнятий у сфері 
соціально-педагогічної роботи, або освітньо-виховної діяльності. Він 
організовує взаємодію освітніх та поза навчальних установ, сім’ї, 
громадськості з метою створення в соціальному середовищі умов 
для соціальної адаптації та благополуччя в мікро соціумі дітей та 
молоді, їх всебічного розвитку. 

Основним завданням соціально-педагогічної роботи є 
налагодження балансу між відповідальністю суспільства перед 
особистістю і особистості перед суспільством. Соціальний педагог 
забезпечує цілеспрямовану соціально-педагогічну допомогу і 
підтримку процесу соціалізації різноманітних категорій дітей і 
молоді, сприяє їх соціальному вихованню в умовах життєдіяльності, 
надає психолого-педагогічну і соціально-педагогічну допомогу 
сім’ям, допомагає підліткам у період їх соціального і професійного 
становлення 

Мета соціально-педагогічної роботи в навчальному закладі 
полягає у сприянні учням успішно вирішувати власні проблеми, 
створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні умови для 
адаптації, розвитку і соціалізації особистості. Засоби досягнення цієї 
цілі – вивільнення і розвиток ресурсів учня і його соціального 
оточення, здійснення необхідних соціальних змін, навчання, 
виховання, перенавчання та самовиховання особистості. 

Особливості соціально-педагогічної роботи: 
- вміння спеціаліста визначати проблеми і потреби на різних 

рівнях: (індивідуальному між особистісному ,суспільному) ; 
- інтегральний характер роботи: соціальний педагог в деякому 

розумінні виступає універсалом, робота якого тісно пов’язана з 
психологією, соціологією, юриспруденцією, педагогікою та іншими 
сферами діяльності людей, зміст цієї роботи акумулює елементи 
суміжних професій, що взаємозбагачує їх інформацією, 
інструментарієм, технологіями; 

- посередницький характер: елемент посередництва виступає 
не як периферійний, а як центральний і є наслідком інтегрованості. 

Соціальний педагог виступає посередником між учнем і 
соціумом: 
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- між учнем і різноманітними соціальними інститутами; 
- між учнем та викладачами або вихователями; 
- між дитиною та батьками; 
- між учнями та іншими спеціалістами, які залучаються до 

вирішення  
виховних та навчальних проблем учня (тренери, керівники гуртків 
тощо); 

- між учнем та різноманітними групами ровесників, молодіжними 
групами, тощо. 

Умови, виконання яких необхідне для ефективного здійснення 
посередницьких функцій соціального педагога: 

- розуміння соціальним педагогом проблем учня і здатність до 
“вростання” в зміст проблем дитини; 

- здатність соціального педагога до адекватного представлення 
і вираження проблем учня; 

- знання про наявність соціальних ресурсів які є у різних 
закладах та установах, що займаються проблемами дітей та 
молоді; 

- знання інструментальних можливостей суміжних професій, 
представники яких залучаються до участі у вирішенні проблем учня; 

- наявність спільної мови, що забезпечує взаєморозуміння 
різних спеціалістів  та їх ефективне співробітництво; 

- довіра до соціального педагога як з боку учня, так і тих з ким у 
нього виникли проблеми, що досягається завдяки  його 
професіоналізму і бездоганній роботі. 

 
Статус соціального педагога навчального закладу 

 
В діяльності соціального педагога навчального закладу можуть 

бути виділені три аспекти: участь в управлінні навчальним 
закладом; участь у виховному процесі; участь в організації 
виховного середовища. Кожен з даних напрямків визначає конкретні 
напрямки роботи соціального педагога. 

1. Участь в управлінні. 
Консультування адміністрації – передбачає проведення 

соціологічних, соціально-педагогічних досліджень в педагогічному, 
учнівському, батьківському колективах з метою прийняття 
адекватних управлінських рішень; участь у вирішенні конфліктів між 
навчальним закладом, учнями та батьками, які обумовлені 
нерозумінням соціальних причин їх виникнення. 

Методична робота – проведення занять з учителями, під час 
яких проводиться навчання прийомам соціометричного контролю за 
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міжособистісною атмосферою в класі, групі; надання допомоги в 
діагностиці факторів ризику (відчужені, бойкотовані учні); сприяння 
ефективному розподілу ролей в учнівському колективі; участь у 
роботі педагогічних консиліумів (педрада, батьківські збори тощо). 

Взаємодія з різноманітними закладами – участь від імені 
навчального закладу в роботі місцевих органів влади і 
самоуправління з питань соціального розвитку та участь в розробці 
та обговоренні регіональних і місцевих соціальних програм і 
проектів; взаємодія з суб’єктами соціально-педагогічної діяльності. 

2.Участь у виховному процесі. 
Виявлення і діагностування соціально-педагогічних проблем; 

поточне спостереження за загальним станом справ в навчальному 
закладі, за взаємовідносинами між вчителями, учнями, батьками з 
метою аналізу та прогнозування конкретних соціально-педагогічних 
проблем. 

Соціально-педагогічна реабілітація – провідний напрямок в 
діяльності соціального педагога, який вимагає індивідуальної 
роботи з конкретним учнем. Соціально-педагогічна підтримка 
дозволяє вилучати неповнолітніх із важкого, або загрозливого 
становища, направляти в притулок, передавати в прийомну сім’ю, 
інтернат. Здійснюється у співробітництві з органами місцевого 
самоврядування, відомчими установами, громадськістю. Якщо надія 
на оздоровлення в сім’ї не втрачена соціальний педагог включає 
батьків в різні реабілітаційні програми. Соціальний контроль 
здійснюється у взаємодії з комісією у справах неповнолітніх та 
захисту їхніх прав .Цей напрямок передбачає позитивний вплив з 
боку навчального закладу на прилеглий мікрорайон, протидію 
субкультурам маргінальної орієнтації. Педагогічна реабілітація 
передбачає собою соціальну підтримку в  навчально-виховному 
процесі. Зокрема, пошук засобів на додаткові заняття з учнями та 
покращення соціально-педагогічного статусу неуспішної дитини 
шляхом захисту особистості учня в колективі, полегшення тиску на 
відчужених дітей та залучення “невдах” до корпоративного духу 
навчального закладу. Психопрофілактика спрямована на 
виявлення учнів, дезадаптація яких пов’язана з обмеженими 
можливостями їхнього здоров’я. Завдання соціального педагога – 
своєчасно взяти їх на контроль, розробити і затвердити план 
реабілітаційних заходів, проконтролювати хід їх реалізації. 

3.Участь в організації виховного середовища. 
Супровід  дитини в сім‘ї  потребує надзвичайної делікатності і 

такту. У випадку неблагополучної обстановки в сім’ї, але коли немає 
підстави для втручання правоохоронних органів, соціальний педагог 
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має брати на себе ініціативу у вирішенні сімейних, соціально-
педагогічних проблем, захищати інтереси та права дитини. 

Робота з соціальним середовищем учня – вивчення та робота з 
різноманітними неформальними об’єднаннями та групами дітей і 
молоді в мікрорайоні навчального закладу. 

Участь в роботі громадських органів самоврядування в школі 
(батьківського комітету, опікунською радою та інше) – дані 
об’єднання можуть бути використані для формування виховних 
завдань навчальних закладів, для вирішення конфліктних ситуацій 
між учнями та вчителями, для формування здорового соціально-
педагогічного клімату в навчальному закладі. 

 
Основні напрямки діяльності соціального педагога 

навчального закладу 
 

Основними напрямками діяльності соціального педагога 
навчальних закладів є наступні: 

- реалізація правового статусу учня, як громадянина, та 
сприяння усвідомленню ним свого статусу; 

- захист і представництво прав учнів на всіх рівнях; 
- формування громадянської позиції старшокласників як 

напрямок політичної соціалізації;  
- розвиток індивідуальних здібностей учня, прогнозування його 

соціально-рольових функцій та  підготовка до входження в “доросле 
життя”; 

- первинна соціалізація, формування дитячих і молодіжних груп 
та організацій; 

- профорієнтаційна робота з різними групами учнів (в тому числі 
з учнями, які мають відхилення в розвитку); 

- залучення учнів до трудової виробничої діяльності; 
- попередження і зменшення соціально-педагогічної напруги в 

класі, групі, навчальному закладі; 
- вирішення проблем формування колективу класу, групи 

навчального закладу; 
- включення і супровід батьків в соціально-педагогічному 

процесі; 
- коригування ускладнень при переході учнів від нижчого 

ступеню до вищого та після випуску із навчального закладу; 
- проблеми мотивації навчальної діяльності та адаптації учнів в 

різних проблемних ситуаціях, що можуть виникнути в навчальному 
закладі; 
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- адаптаційно-інтеграційні проблеми учнів старших класів та 
груп при розформуванні та в новоутворених учнівських колективах; 

- роздільне навчання дівчаток та хлопчиків, як соціально-
педагогічна проблема; 

- вирішення проблем адаптації дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в колективі навчального закладу; 

- соціокультурна роль навчального закладу в мікрорайоні; 
- соціально-педагогічна паспортизація школи; 
- особливості соціалізації дітей в школі;  
- організація дозвілля в класі, групі, навчальному закладі; 
- організація, супровід та допомога у вирішенні проблем 

учнівського самоврядування; формування структури соціальних 
цінностей в учнів та особливості ціннісних орієнтацій; 

- проблеми профілактики наркоманії, алкоголізму, 
тютюнопаління, ВІЛ/СНІДу інше; 

- соціально-педагогічні проблеми роботи з учнями з особливими 
потребами; 

- соціально-педагогічна активізація ролі сімей в процесі 
формування ставлення учнів до навчання та виховання, суспільно-
корисної праці тощо; 

- соціально-педагогічні аспекти діяльності з учнями із неповних, 
неблагополучних сімей; 

- соціально-педагогічна ефективність позакласної та 
позашкільної зайнятості учнів, координація гурткової та секційної 
роботи. 
 

Методи роботи соціального педагога 
 

Важливе місце в організації та проведенні соціально-
педагогічної роботи належить цілісній системі її методів, які являють 
специфічний інструментарій науково-практичних знань. Метод у 
соціальній-педагогічній роботі виконує подвійну роль, оскільки, з 
одного боку він виступає як спосіб, шлях пізнання і застосування 
знань, що вироблені в науках про життєдіяльність людини і 
соціальній практиці, а з іншого, як конкретна дія, що сприяє якісній 
зміні об’єкта. Тобто метод соціально-педагогічної роботи 
розуміється як спосіб організації соціально-педагогічної роботи, що 
призводить до досягнення оптимального результату і забезпечує 
позитивні зрушення в розвитку об’єкта соціально-педагогічної 
діяльності. 

Соціальний педагог у своїй роботі використовує наступні 
методи: 
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- соціальні методи та методи соціальної діагностики (інтерв’ю, 
моніторинг, соціологічне опитування, експертна оцінка, експертний 
прогноз, біографічний метод); 

- методи соціальної профілактики (превентивний метод, 
соціальна терапія, соціодрама, група підтримки); 

- методи соціального контролю (соціальний нагляд, соціальна 
опіка, соціально-медичний догляд, соціальне обслуговування); 

- методи соціальної реабілітації (працетерапія, зміни у статусі, 
групова терапія, кризова інтервенція); 

- соціально-економічні методи (метод пільг, метод компенсацій, 
медичний патронаж, соціально-економічні санкції); 

- організаційно-розпоряджувальні методи (регламентування, 
нормування, інструктування, критика, перевірка виконання); 

- психодіагностичні (тести інтелекту і здібностей, особистісні 
опитувальники, тести досягнень, проективні тести, малюнкові тести, 
соціометрія); 

- психокорекційні (психогімнастика, ігрова корекція, ігротерапія, 
арттерапія, діагностичний навчальний експеримент, соціально-
психологічний тренінг, тренінг поведінки); 

- методи психологічного консультування (емпатійне слухання, 
інтерпритація, ідентифікація, фасилітація); 

- методи психотерапії (сугестія, самонавіювання, раціоналізація, 
психоаналіз, транзактний аналіз, групова терапія, поведінкова 
терапія, сімейна терапія); 

- педагогічні та організаційні методи (педагогічний 
експеримент); 

- педагогічна діагностика (педагогічне спостереження, 
природний експеримент); 

- навчання (словесні: розповідь, пояснення, дискусія, лекція; 
наочні: ілюстрація, демонстрація, робота з підручником; практичні: 
вправи, лабораторні і практичні роботи, дидактичні ігри, творчі 
завдання, проблемні ситуації);  

- виховання (позитивний приклад, переконання, привчання, 
заохочення і покарання, навіюваність, вправність, перспектива, гра, 
довіра, організація успіху, самовиховання);  

- методи організації соціально-педагогічної взаємодії (ціннісної 
орієнтації, організації діяльності, спілкування, оцінки, 
самореалізації, визначення мети); 

- методи як елемент соціального виховання (мотивування і 
залучення до дії, репродукування, закріплення і збагачення, спільної 
дії і спільної творчості); 

- метод впливу (на свідомість на почуття, на поведінку). 
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Розділ 3. Основні функції соціального педагога 
 

Для того щоб реалізувати певну функцію в практичній роботі, 
спеціаліст повинен володіти багажем знань та умінь, які є 
специфічними для кожної функції. Відповідно до основних функцій 
виділяють такі напрямки роботи соціального педагога: 
превентивний(соціально-профілактичний), діагностичний, 
прогностичний, корекційний, реабілітаційний, консультативний, 
просвітницький, організаторський, соціально-терапевтичний, 
охоронно-захисний, робота з сім’єю. Оскільки функції діяльності 
соціального педагога найбільш повно відображають зміст його 
професійної спрямованості охарактеризуємо кожну із них. 

 
Попереджувально-профілактична функція містить 

передбачення та приведення до дії механізмів запобігання та 
подолання негативних впливів у соціально-правовому, юридичному 
та психологічному плані, організацію соціотерапевтичної допомоги, 
допомогу підліткам і молоді в період соціального і професійного 
визначення, забезпечення прав учня у суспільстві. 
Соціально-педагогічна профілактика - це система заходів 

соціального виховання, спрямованих на створення оптимальної 
соціальної ситуації розвитку дітей і підлітків, які сприяють прояву 
різних видів їх активності (бесіди, тренінги, марафони, дебати, 
рольові ігри тощо). 
Виходячи із розуміння соціальної ситуації розвитку, її об'єктивних 

(якою вона реально є) і суб'єктивних (якою вона сприймається і 
переживається) аспектів, соціально-педагогічна профілактика 
спрямована на зміну різноманітних зовнішніх і внутрішніх факторів і 
умов соціального виховання або перебудову їх взаємодії. 

Займаючись даним видом профілактики, соціальний педагог 
може спрямувати свою діяльність на виховний мікро  соціум дитини 
(педагоги, батьки, група ровесників), змінюючи характер їх 
ставлення, впливу на дитину. Він також може впливати на її 
уявлення про оточуючих і на взаємини з ними, а також на 
переживання що супроводжують їх та змінювати ці переживання. 
Соціальний педагог сприяє зміні позиції дитини по відношенню до 
соціуму (співпраця, протидія, бездіяльність). 

Попереджувально-профілактична функція має на меті, в першу 
чергу, виявлення, запобігання та обмеження асоціальних явищ, 
причин соціальної дезадаптації серед різних соціальних груп та 
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окремих осіб, забезпечення умов для формування соціально 
позитивної спрямованості особистості. 

Спеціаліст повинен знати: 
1. Причини та форми прояву девіантної поведінки підлітків та 

молоді. 
2. Зміст та форми соціально-профілактичної роботи. 
3. Способи та прийоми навіювання й переконання. 
4. Наслідки впливу шкідливих звичок та асоціальних форм 

поведінки на здоров'я та життєдіяльність особистості. 
5. Основи здорового способу життя. 
Спеціаліст повинен уміти: 
1. Володіти психокорекційними прийомами впливу на 

особистість. 
2. Організовувати індивідуальні, групові, масові форми 

профілактичної роботи. 
3. Організувати соціально-позитивну діяльність підлітків та 

молоді через участь у різноманітних позанавчальних закладах, 
клубах, секціях, гуртках тощо. 

4. Пропагувати здоровий спосіб життя. 
5. Виявляти групи ризику серед підлітків та молоді. 
6. Володіти способами та формами профілактичної роботи з 

різними соціальними групами. 
 
Діагностична функція полягає у вивченні та оцінюванні 

особливостей діяльності особистості, мікроколективу, шкільного 
колективу в цілому, неформальних молодіжних об’єднань, 
спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім‘ї, 
позитивних сил в мікрорайоні  та джерел негативного впливу на 
дітей та підлітків, визначенні переваг особистості дитини, її 
“проблемного поля”, індивідуально-психологічних, особистісних 
особливостей, постановці “соціального діагнозу”, сприянні 
виявленню обдарованих дітей, виявленні дітей з емоційними та 
інтелектуальними затримками розвитку. 

Реалізація діагностичного напрямку починається з комплексного 
соціально-психолого-педагогічного дослідження, яке вимагає 
серйозного аналізу та інтерпретації отриманих результатів. 
Соціальний педагог діагностує розвиток особистості дитини в 
соціальному середовищі, особливості впливу цього середовища на 
соціалізацію дитини, її позитивні можливості та негативні впливи. 

Соціальний педагог користується різноманітними видами 
діагностики, пристосовуючи їх до власної мети. В цьому випадку він 
є міждисциплінарним спеціалістом і повинен володіти методами 
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соціологічного, педагогічного, психологічного і частково медичного 
дослідження. 

Медична діагностика - це процес встановлення медичного 
діагнозу, тобто висновок про характер і сутність хвороби пацієнта та 
її позначення на основі прийнятої класифікації. Медичний діагноз 
передбачає вміння спеціаліста визначити хворобу на основі 
дослідження пацієнта. Соціального педагога ці діагнози будуть 
цікавити з точки зору їх психосоціальних і педагогічних аспектів. 
Наприклад, він не ставить діагноз наркоманія, шизофренія, невроз, 
алкоголізм, але може діагностувати ті соціально-педагогічні 
наслідки, які супроводжують ці захворювання та ознаки їх впливу на 
формування особистості дитини. 

Психологічна діагностика (психодіагностика) - вимір 
індивідуально-психологічних властивостей особистості або інших 
об'єктів, що піддаються психологічному аналізу (група, організація), 
її метою є встановлення психологічного діагнозу як висновку про 
актуальний стан психологічних особливостей особистості (або інших 
об'єктів) і прогнозування їх подальшого розвитку. Соціальний 
педагог не ставить психологічний діагноз, але він може виявити або 
використовувати в якості основних психодіагностичних ознак 
наступні фактори ризику: 
а) в молодшому шкільному віці: 
• поєднання низької пізнавальної активності і особистісної 
незрілості, які не дозволяють оволодівати новою соціальною роллю 
учня: 
• рухова збудженість та ейфорійний фон настрою, що знижують 
самоконтроль і самоорганізацію в діяльності і поведінці; 
• підвищена потреба вражень у вигляді прагнення до гострих 
відчуттів як симптоми і схильності до девіантної поведінки; 
• підвищена цікавість до ситуацій, які включають жорстокість та 
агресію як компонент формування дитячої агресивності; 
• відсутність мотивації, неадекватність та афективність поведінки як 
вказівка на проблему особистісного і психічного здоров'я; 
• негативне ставлення до навчання, школи, стійка неуспішність, 
втечі з дому, шкільні конфлікти як ознаки шкільної дезадаптації; 
• поведінкові реакції у вигляді відмови, захисту, компенсації, 
емансипації як наслідок дисгармонійного ставлення до дитини і 
незадоволеності її потреби у повазі, самоствердженні, досягненнях; 
б) у підлітково-юнацькому віці: 
• збереження інфантильності, крайня залежність від ситуації, 
схильність до втечі від труднощів, слабка воля, відсутність 
самоконтролю і саморегуляції як не сформованість основних 
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передумов особистісного розвитку; 
• поєднання інфантильності з підвищеною збудливістю, 
афективністю, що призводить до некерованої поведінки; 
• раннє статеве дозрівання в поєднанні з підвищеною цікавістю до 
сексуальних проблем, що призводить до істероїдної поведінки, 
алкоголізації, токсикоманії, наркоманії, волоцюжництва, агресії; 
• переорієнтація інтересів на позашкільне оточення, тенденція до 
засвоєння зовнішніх форм підліткової поведінки, імітація її 
асоціальних форм як вказівка на дезадаптацію у середовищі, 
деформацію особистісного розвитку і загрозу асоціальної поведінки. 

Соціальна діагностика це комплексний процес виявлення і 
вивчення причинно-наслідкових зв'язків і взаємин у суспільстві, 
соціально-економічного, культурно-правового, морально-
психологічного, медико-біологічного і санітарно-екологічного стану, 
що їх характеризує. Її метою є встановлення соціального діагнозу, 
тобто науково обґрунтованого висновку про стан соціального 
здоров'я. 

Соціальний діагноз (оцінка) - диференційоване, 
індивідуалізоване і точне визначення проблем людей, причин, які їх 
зумовлюють та взаємозв’язків між ними. Оцінка передбачає збір 
даних про клієнтів та умови їхнього життя, а також інформації для 
розробки плану допомоги. 

Педагогічна діагностика - вивчення особистості учня та 
учнівського колективу з метою забезпечення індивідуального і 
диференційованого підходу в процесі навчання і виховання. 
Використовуючи педагогічні засоби, педагоги вивчають особистість 
дитини в педагогічному процесі. Педагогічна діагностика оцінює 
дитину в порівнянні її з певними соціальними нормами та 
еталонами, що часто обумовлює оціночне ставлення до особистості 
учня та відсутність його безумовного прийняття. Тому інколи 
соціальний педагог не лише не може користуватися готовими 
педагогічними оцінками, але і повинен реабілітувати дитину в очах 
оточення за допомогою демонстрації її найкращих сторін. 

Соціальний педагог може спиратися в діагностичній роботі на 
відомі педагогічні вимоги. Вивчення особистості повинно бути 
спрямоване не стільки на викриття недоліків, скільки на пошук 
резервів особистості, її нерозкритих можливостей і потенціалів. 
Діагностика повинна бути не самоціллю, а носити стимулюючий 
характер. Вивчення особистості необхідно здійснювати в процесі 
діяльності і спілкування; особистість вивчається не ізольовано, а в 
контексті соціальних відносин. Дані діагностики не повинні бути 
спрямовані проти самої особистості, не можна робити висновки про 
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особистість лише на основі одного методу, необхідно вивчати 
особистість дитини у розвитку і порівнювати її досягнення не лише з 
успіхами інших дітей, але і власними показниками. 

Соціально-педагогічна діагностика - спеціально організований 
процес пізнання, в якому відбувається збір інформації про вплив на 
особистість і соціум соціально-психологічних, педагогічних, 
екологічних і соціальних факторів. За змістом і кінцевою метою вона 
є педагогічною, а за методикою проведення має багато спільного з 
психологічними і соціологічними дослідженнями. 

Об'єктом діагностики для соціального педагога є особистість 
дитини, що розвивається, в системі її взаємодії з соціальним 
мікросередовищем та окремі суб'єкти цього середовища, які 
впливають на формування даної особистості. 

Предметом діагностики є соціально-педагогічна реальність. 
Предмет і об'єкт діагностики відображаються у змісті діагностики. 

В соціально-педагогічній діагностиці розпізнаються соціально-
психологічні характеристики виховного мікросоціуму, особливості 
педагогічного процесу і сімейного виховання, а також індивідуально-
психологічні характеристики особистості пов'язані з її соціальними 
взаємодіями. 

Встановлення соціально-педагогічного діагнозу неможливе без 
спирання на теоретичні уявлення про той чи інший феномен, що 
вивчається. 

Соціальний педагог може використовувати різні методи 
дослідження: педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні та 
загальногносеологічні. До останніх відносяться метод діалектики, 
методи аналізу і синтезу, метод теоретичного моделювання, метод 
якісних оцінок. Серед соціологічних методів соціальний педагог 
часто звертається до опитувань, анкетування, соціальної 
статистики, соціального проектування та експертних оцінок. З 
психологічних методів соціальний педагог може застосовувати 
спостереження, особистісні опитувальники, тести досягнень, тести 
інтелекту, тести здібностей, лабораторні експерименти, соціометрія, 
в разі, якщо він пройшов по ним спеціальну підготовку. До 
педагогічних методів відносять, контактну бесіду, психолого-
педагогічну характеристику дитини, узагальнення досвіду, 
педагогічний консиліум, ситуації вільної діяльності, природний і 
формуючий експеримент. Соціальний педагог може переносити 
методи медичної діагностики на соціально-педагогічний матеріал: 
метод анамнезу, історії поведінки, клінічного інтерв'ю, сімейної 
генограми, епідеміологічний метод. До власних методів соціальної 
педагогіки можна віднести соціально-педагогічний паспорт 
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мікрорайону, соціально-педагогічний експеримент, соціально-
педагогічне обстеження якості життя, соціально-педагогічний 
моніторинг. 

Процес соціально-педагогічної діагностики має наступну 
структуру: 

1. Констатація певного неблагополуччя в діяльності і поведінці 
дитини. 

2. Усвідомлення можливих причин неблагополуччя, аналіз 
особливостей випадку. 

3. Висування робочої гіпотези шляхом аналізу сукупності 
наявних даних. 

4. Збір додаткової інформації, необхідної для перевірки гіпотези. 
5. Перевірка робочої гіпотези шляхом аналізу сукупності даних. 
6. Якщо гіпотеза не підтвердилась - повторення процедури. 
Основний діагностуючий і практичний інструментарій:  

- опитувальники: анкети, бланки інтерв’ю, опис сфери застосування 
опитувальників, інструкції з методики проведення опитувань; 
- бланки соціально-педагогічних спостережень (види спостережень 
за ступенем включення спостерігача, за сферою застосування 
спостереження); 
- бланки аналізу документів (види документів; види аналізу 
документів; сфера застосування методу аналізу документів в 
соціально-педагогічній роботі);  
- соціометричні опитувальники для вивчення соціально-педагогічних 
процесів та явищ в групі. 

Спеціаліст повинен знати: 
1. Теоретичні засади психолого-педагогічної діагностики. 
2. Особливості діагностування об'єктів соціально-педагогічної 

діяльності. 
3. Методологію та методи соціально-педагогічної діагностики. 
4. Принципи діагностичної діяльності. 
5. Напрями психолого-педагогічної діагностики. 
6. Вимоги до діяльності соціального педагога. 
Спеціаліст повинен уміти: 
1. Визначати пріоритетні напрями та об'єкти психолого-

педагогічної діагностики. 
2. Добирати оптимальний діагностичний інструментарій. 
3. Розробляти програму психолого-педагогічного діагностування 

як окремої особистості, так і мікрогруп. 
4. Аналізувати та узагальнювати результати діагностичної 

роботи. 
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5. Використовувати результати діагностування в проектах 
професійної діяльності. 

 
На основі даних діагностики здійснюється прогностична 

функція, яка передбачає прогнозування негативних та позитивних 
змін соціальної ситуації що впливає на особистість чи групу, 
прогнозування і програмування процесів соціального розвитку 
мікрорайону та діяльності тих інститутів, які беруть участь у 
соціальному формуванні особистості та проектується діяльність всіх 
суб'єктів соціального виховання. На основі моніторингу соціальний 
педагог здатен скоординувати позитивні впливи всіх суб'єктів 
соціального виховання з метою надання комплексної (соціально-
психолого-педагогічної) професійної допомоги дитині в її 
особистісному розвитку, успішній самореалізації в процесі 
соціалізації. 

Прогностична функція в соціально-педагогічній діяльності 
виконує змістовно-цільові (стратегічні) та організаційно-методичні 
(тактичні) завдання. В першу чергу це передбачення результатів 
зусиль соціального педагога щодо різних аспектів його професійної 
діяльності. З іншого боку - це ідеальне "програвання варіантів" 
різноманітних технологій соціально-педагогічної діяльності та вибір 
серед них тих, що зможуть забезпечити максимальну 
результативність за розумних витрат зусиль і часу. 

Спеціаліст повинен знати: 
1. Роль та місце прогнозування в діяльності соціального 

педагога. 
2. Види прогнозування. 
3. Принципи прогнозування. 
4. Зміст прогностичної діяльності соціального педагога. 
5. Особливості прогнозування різних напрямків та об'єктів 

діяльності соціального педагога. 
Спеціаліст повинен уміти: 
1. Дотримуватися принципів наступності, систематичності та 

достовірності при створенні низки прогнозів. 
2. Доцільно оперувати різновидами прогнозування. 
3. Будувати адекватний прогноз у відповідності з конкретною 

соціально-педагогічною ситуацією. 
4. Прогнозувати особливості соціалізації особистості. 
5. Врахувати специфіку різних соціальних груп у процесі 

створення прогнозу професійної діяльності. 
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Коригуюча функція передбачає корекцію всіх виховних 
впливів на вихованців як з боку сім’ї, так і соціального середовища, 
в тому числі неформального; корекцію самооцінки школярів, за 
необхідності – корекцію статусу дитини в колективі, групі ровесників; 
допомогу в позбавленні від шкідливих звичок, підсилення 
позитивних впливів і нейтралізацію негативних. 

Корекція в перекладі з латинської мови - часткове виправлення 
або зміна. Під психологічною корекцією розуміють певну форму 
психолого-педагогічної діяльності з виправлення таких 
особливостей психічного розвитку, які за прийнятими у віковій 
психологічній системі критеріями не відповідають гіпотетичній 
(оптимальній) моделі цього розвитку, нормі, або швидше віковому 
орієнтуванню як ідеальному варіанту розвитку дитини на тому чи 
іншому ступені онтогенезу. Корекційний вплив включає в себе те, 
що є зараз; те, що має бути і сам вплив. 

Принципи психолого-педагогічної корекційної роботи: 
1) Єдність корекції та розвитку. Це значить, що рішення про 

необхідність корекційної роботи приймається тільки на підставі 
психолого-педагогічного аналізу внутрішніх і зовнішніх умов 
розвитку дитини. 

2) Єдність вікового та індивідуального розвитку. Здійснюється 
індивідуальний підхід до дитини в контексті її вікового розвитку. 

3) Єдність діагностики та корекції розвитку. Перш ніж 
вирішувати чи потрібна корекційна або розвивальна робота з 
дитиною необхідно виявити психологічні особливості її розвитку, 
рівень сформованості певних психологічних новоутворень, 
відповідність рівня розвитку знань, вмінь і навичок, особистісних і 
міжособистісних новоутворень віковим орієнтирам, вимогам 
суспільства. 

4) Діяльнісний принцип здійснення корекції побудований на 
визнанні того, що саме активна діяльність самої дитини є рушійною 
силою розвитку, що на кожному етапі розвитку існує, так звана, 
провідна діяльність, яка в значній мірі сприяє розвитку дитини в 
певному періоді онтогенезу; що розвиток будь-якої людської 
діяльності (гри, навчання, спілкування) вимагає спеціального 
формування. 

5) Підхід в корекційній роботі на будь-якому рівні до особистості 
як до талановитої та унікальної. 

Існують певні вимоги до корекційно-розвивальних програм, які, 
по-перше, обумовлені вище зазначеними принципами, по-друге, 
корекційно-розвивальні програми розробляються і 
використовуються в роботі спільно спеціалістами різних профілів: 
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психолога, соціального педагога, вчителів, вихователів, 
психотерапевта (психіатра), батьків тощо. Психолог та соціальний 
педагог на підставі психологічного і соціально-педагогічного 
обстеження або психологічного і соціально-педагогічного аналізу 
певної ситуації формує рекомендації, які реалізуються під час 
роботи вчителями і батьками. Рекомендації з корекції психічного 
розвитку ефективні тільки тоді, коли вони даються в контексті 
розуміння цілісності особистості, сукупності всіх її якостей і 
властивостей. 

Корекційна робота має будуватися не як просте тренування 
вмінь і навичок, а як окремі вправи з удосконалення психічної 
діяльності як цілісно-усвідомлюваної діяльності людини, яка 
органічно вписується в систему її реального життя. 

В дошкільному віці універсальною формою корекції є гра. В 
шкільному віці такою формою корекції є особливим чином 
організована навчальна діяльність, наприклад за допомогою 
методів поетапного формування розвивальних дій. 

Важливим є включення у корекційно-розвивальні програми 
різноманітної творчої діяльності: образотворчої, ігрової, трудової. 
Дуже важливо, щоб корекція носила випереджаючий характер. Вона 
повинна мати за мету не вдосконалення того, що вже є, а активне 
формування того що має бути досягнуто в найближчій перспективі у 
відповідності із законами та вимогами вікового розвитку та 
становлення індивідуальності. Цінність такого підходу в тому, що він 
дає можливість людині відчути себе перспективною в тій діяльності, 
яка є для неї найбільш важливою. При розробці програм психолого-
педагогічної корекції важливо відрізняти труднощі, які виникають в 
зв'язку з різного роду порушеннями та відхиленнями в розвитку, від 
проблем, пов’язаних з надмірними вимогами, які батьки, часто 
педагоги, пред’являють до дітей без врахування психологічних 
особливостей віку та можливих індивідуальних варіантів 
переживань даного віку дитиною. 

Корекційно-розвивальна робота може проводитися як 
індивідуально з дитиною так і з групою дітей . 

Соціальний педагог в своїй роботі часто використовує 
соціально-психологічні технології, тобто систему процедур, в основу 
яких покладений вплив на деякі сторони психічної реальності 
людини за допомогою особливих методів. В даному випадку мова 
йдеться про методи, які використовуються в малій соціальній групі. 
Групи можуть бути природними (сім'я, клас, неформальна група 
ровесників) і лабораторними, спеціально організованими для 
корекційно-розвивальних цілей (тренінгова, корекційна група). За 
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допомогою соціально-психологічних методів вирішуються 
проблеми, пов'язані з труднощами в спілкуванні, соціальній 
адаптації, самоусвідомленні (самооцінка, рівень домагань, 
статеворольова ідентифікація, орієнтація в соціальному просторі). 

 
Реабілітаційна функція полягає у наданні різнобічної 

допомоги тим, хто її потребує за допомогою спеціальних 
реабілітаційних програм. 

Основні принципи реабілітації: 
• врахування регіональних особливостей, соціокультурної та 
економічної ситуації в регіоні; 
• партнерство; 
• різнобічність реабілітаційних заходів; 
• єдність біологічних, психосоціальних і педагогічних методів; 
• індивідуально-особистісний, гуманістичний підхід. 

Об'єкти і суб'єкти реабілітації: 
1. Соціально і педагогічно занедбані діти і підлітки. 
Основними ознаками занедбаності можна вважати недоліки 

провідної діяльності (гра, навчання), відхилення в поведінці, 
труднощі соціальної адаптації, дисгармонійний розвиток; порушену 
"Я-концепцію" та систему самоусвідомлення дитини. 

Основні завдання полягають у подоланні шкільної та сімейної 
дискримінації; організації успіху в провідній діяльності, гармонізації 
психічного та особистісного розвитку, формуванні позитивного 
образу “Я”, профілактиці соціальної ворожості. 

Оскільки ці діти і підлітки не є повноцінними суб'єктами 
діяльності і відкинуті в шкільному або сімейному середовищі, 
основну допомогу їм можуть надати соціальні педагоги, практичні 
психологи, педагоги, вчителі корекційного навчання, логопеди, які 
працюють у ЗНЗ та дошкільних закладах (звичайні класи, групи 
педагогічної підтримки, класи корекції), у школах індивідуального 
навчання, центрах психолого-педагогічної допомоги дітям та 
підліткам. 

2. Неповнолітні правопорушники, дезадаптовані діти і підлітки з 
відхиленнями поведінки, діти-сироти. 

Цій групі ризику перш за все необхідна допомога в соціальній 
адаптації, оволодінні соціальними ролями, культурно-моральними 
нормами і цінностями, соціальна підтримка, охорона прав, 
відновлення соціального захисту та опіки, збереження темпів 
психофізичного та особистісного розвитку. Основні суб'єкти 
реабілітації - соціальні педагоги, практичні психологи, вихователі, 
інспектори по охороні прав дітей, опіки та піклування, 



 26

психотерапевти, психоневрологи. 
Реабілітація таких категорій дітей проводиться у будинках 

дитини, дитячих будинках, школах-інтернатах, дитячих 
приймальниках-розподільниках, спецшколах, притулках, центрах 
соціальної допомоги та соціально-педагогічної реабілітації. 

3. Діти з порушеннями психосоматичного і нервово-психічного 
здоров'я та функціональними відхиленнями (хронічними 
соматичними захворюваннями; функціональними порушеннями; 
нервово-психічними захворюваннями; розумовою відсталістю; 
інвалідністю). 

Діти даної категорії потребують, перш за все, медичної і 
психологічної реабілітації, суб'єктами якої виступають лікарі, 
дефектологи, вчителі, психологи, валеологи, вихователі, соціальні 
працівники, соціальні педагоги, медичні працівники. Така 
реабілітація проводиться у закладах освіти для дітей з 
функціональними порушеннями, корекційних школах, логопедичних 
групах в дошкільних закладах і школах, будинках інвалідів, центрах 
психічного здоров’я і реабілітації, центрах здоров’я, центрах 
діагностики і корекції, лікувальних центрах, центрах терапевтичної 
педагогіки. 

Реабілітаційна система освітнього закладу переважно носить 
психолого-педагогічний характер, тобто її зміст і форми лежать в 
області професійної компетентності основних шкільних (дошкільних) 
працівників за консультативної допомоги вузьких спеціалістів. Перш 
за все вона спрямована на відновлення дітей в статусі (як 
повноцінних суб'єктів спілкування) і працездатності (як суб'єктів 
провідної ігрової або навчальної діяльності). Вона стосується 
роботи з самими дітьми і підлітками (симптоматична корекція) та їх 
соціальним оточенням (етимологічна корекція). Причини відхилень і 
недоліків, якими займаються педагоги, носять переважно 
психолого-педагогічний характер і піддаються корекції відповідними 
засобами. 

Реабілітація може успішно здійснюватися, якщо вона 
побудована з врахуванням специфіки закладу, орієнтована на певні 
об'єкти допомоги, має чітко визначені орієнтири діяльності всіх 
спеціалістів які взаємодіють між собою в інтересах дітей на основі 
єдиного концептуального підходу. 

Комплексне впровадження корекційної та реабілітаційної 
функцій полягає в роботі по зміні та вдосконаленню особистих 
якостей клієнта, особливостей життєдіяльності та створенні умов 
для розвитку потенційних можливостей осіб з функціональними 
обмеженнями, активне залучення їх до участі в суспільному житті. 
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Спеціаліст повинен знати: 
1. Теоретичні засади соціальної реабілітації. 
2. Специфіку корекційно-реабілітаційної роботи з різними 

соціальними групами. 
3. Види та рівні корекційно-реабілітаційної роботи. 
4. Вимоги до фахівця, що займається соціальною реабілітацією. 
Спеціаліст повинен уміти: 
1. Надавати допомогу особам, що потребують соціальної 

реабілітації та адаптації. 
2. Здійснювати корекційно-реабілітаційну роботу з різними 

соціальними групами. 
3. Прогнозувати та планувати життєвий шлях об'єкта соціальної 

реабілітації. 
4. Налагоджувати зв'язки з усіма можливими суб'єктами 

корекційно-реабілітаційної допомоги. 
 
Консультативна функція полягає у наданні кваліфікованої 

соціально-психологічної допомоги дитині у саморозвитку, 
самопізнанні, самооцінці, самоствердженні, самоорганізації, 
самореабілітації, самореалізації. 

Консультування - професійна допомога клієнту (учням, 
вчителям, адміністрації, батькам, особам, що займаються 
вихованням дитини) у пошуку рішення проблемної ситуації. 

Консультації можуть бути індивідуальними і груповими; 
разовими, короткостроковими (3-4 зустрічі), середньої тривалості, 
довгострокові; просвітницько-рекомендаційними, діагностичними, 
психологічними, педагогічними, медичними, економічними, 
правовими тощо. 

Можна виділити п'ять кроків в процесі консультативної роботи: 
1."Привіт!" Соціальний педагог структурує ситуацію, визначає, 

що буде темою його взаємодії з клієнтом, дає клієнту інформацію 
про свої можливості, вирішує проблеми встановлення контакту. 

Клієнт на цій стадії вирішує завдання досягнення психологічного 
комфорту, тобто завдання емоційного і когнітивного прийняття 
ситуації консультування та особистості соціального педагога. 

Ця стадія закінчується тоді, коли досягнута відповідність 
соціального педагога і клієнта, яку можна виразити так: "Я його 
відчуваю, розумію" (соціальний педагог), "Мене слухають, я довіряю 
цій людині" (клієнт). 

2."В чому проблема?". Ця стадія починається зі збору 
інформації про контекст теми: виявляється проблема; вирішується 
питання про ідентифікацію потенційних можливостей клієнта. 
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Соціальний педагог вирішує наступні питання: навіщо клієнт 
прийшов? Як бачить свою проблему? Які його можливості у 
вирішенні цієї проблеми? На матеріалі замовленої теми соціальний 
педагог виявляє позитивні можливості клієнта у вирішенні 
проблеми. 

3."Чого ви хочете досягти?". 
Соціальний педагог допомагає клієнту визначити свій ідеал та 

вирішити питання про те, яким він хоче бути. Обговорюється те, що 
відбудеться, коли бажаний результат буде досягнуто. 

Деякі клієнти починають саме з цього етапу. Якщо соціальному 
педагогу вже зрозумілі цілі клієнта, то рекомендації надаються 
відразу. 

4."Що ще ми можемо зробити для вирішення цієї ситуації?". 
Соціальний педагог і клієнт працюють з різноманітними варіантами 
вирішення проблеми. Цей етап може бути довготривалим. 

Соціальний педагог повинен враховувати, що правильне для 
нього рішення може не сприйматися клієнтом, а для деяких клієнтів 
необхідні директивні рекомендації. 

5."Ви будете це робити?". Узагальнення попередніх етапів, 
перехід від навчання до дії. 

Соціальний педагог і клієнт працюють над зміною думок, дій і 
почуттів клієнтів в їхньому повсякденному житті поза ситуацією 
консультування. З практики консультування відомо, що багато 
клієнтів нічого не роблять для зміни. 

Однак необхідно пам’ятати, що соціальний педагог не вирішує 
проблему за клієнта і, відповідно, не бере на себе відповідальність 
за її рішення. Він допомагає клієнту об'єктивно поглянути на 
проблемну ситуацію, пропонує альтернативні способи реагування в 
даній ситуації, психологічно підтримує клієнта в момент прийняття 
власного рішення проблеми, з якою він звернувся по допомогу. 

В сучасній літературі виділяють два основні стилі 
психологічного консультування - "уважливий" і стиль "впливу", які 
може використовувати в своїй роботі соціальний педагог. 

Для "уважливого" консультування характерні наступні 
прийоми. 

Закриті запитання. Питання, що передбачають дуже короткі 
односкладні відповіді: ''так" і "ні". Цей прийом дозволяє зібрати 
інформацію, виявити сутність проблеми, зупинити "надмірно 
балакливого" клієнта. 

Відкриті запитання. Зазвичай вони починаються зі слів: "Що...", 
"Яким чином...", "Чому...", "Навіщо...'' - і передбачають розгорнуті 
відповіді. Вони підштовхують клієнта до рефлексії, сприяють 
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виникненню дискусій між клієнтом і консультантом. 
Парафраз (виявлення змісту). Виділення сутності останнього 

висловлювання клієнта. Показує клієнту, що його зрозуміли, 
стимулює більш глибоке розкриття проблеми, сприяє початку 
дискусії. 

Мінімальне заохочення. Повторення декількох слів із 
висловлювання клієнта (часто повторюються 2-3 слова), допомагає 
клієнту продовжити розповідь. 

Концентрація на почуттях (виявлення емоційного змісту). 
Виділення емоцій, які приховано або відкрито були присутні в 
останніх висловлюваннях клієнта. При цьому увага клієнта 
концентрується на сфері почуттів, що підсилює емоційне 
забарвлення розмови. 

Узагальнення. Коротке поширення змісту висловлювання 
клієнта за певний період часу, підсумкове виявлення змісту. 
Узагальнення допомагає клієнту помітити прогрес, досягнутий в 
інтерв'ю. Дозволяє перейти до нової теми або на інший рівень 
обговорення. 

Стиль "впливу" в консультуванні передбачає використання 
наступних прийомів. 

Вказування. Клієнта просять виконати конкретні реальні дії або 
дії подумки. Прийом використовується як інструкція перед 
виконанням вправи, інколи як інструкція на початку зустрічі. 

Інформативне повідомлення. Консультант дає поради клієнту, 
викладає свою думку з певного питання, ділиться інформацією, 
повідомляє про власні висновки. Це дозволяє клієнту користуватися 
інформацією і досвідом психотерапевта, підтримує комунікацію. 

Вираження власних почуттів. Консультант розповідає про свої 
почуття, емоції, стани. Цей прийом допомагає клієнту поділитися 
власними почуттями, сприяє розподілу емоційних і когнітивних 
оцінок. 

Узагальнення, що впливає. Психолог повідомляє про висновки, 
які він зробив на основі останнього періоду розмови. Це узагальнює 
розрізненні думки клієнта, структурує його свідомість, підштовхує до 
рефлексії. 

Інтерпретація. Консультант інтерпретує думки, почуття і 
поведінку клієнта на основі певної теорії (описує його проблеми в 
термінах теорії пояснює причинні зв'язки). Клієнт отримує 
можливість по іншому побачити свою проблему. 

Для більш ефективної допомоги клієнту у вирішенні проблемної 
ситуації до процесу консультування залучаються спеціалісти 
різноманітних галузей: психологи, лікарі, соціальні працівники, 
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юристи тощо. 
 
Просвітницька функція займає важливе місце в діяльності 

соціального педагога. Адміністрація і вчителі не завжди в достатній 
мірі володіють відомостями про психологічні особливості учнів 
різних вікових категорій, про специфіку роботи з дітьми різних 
соціальних категорій (діти-сироти. діти з особливими потребами, 
діти з неблагополучних сімей), про новітні технології в навчанні та 
вихованні дітей та підлітків тощо. Це саме можна сказати  і про 
батьків, які дуже люблять своїх дітей, але в той же час часто їх не 
знають і не можуть їх зрозуміти. Ну, і звичайно, самі учні, в яких 
постійно виникає безліч різноманітних запитань, відповіді на які 
вони часто можуть отримати лише у психолога та соціального 
педагога. 

Саме для популяризації психологічної і соціально-педагогічної 
науки та ознайомлення учасників навчально-виховного процесу з 
новітніми методиками і технологіями роботи з дітьми і підлітками, 
працівники психологічної служби закладу освіти здійснюють 
психологічну і соціально-педагогічну просвітницьку діяльність. 

В ході просвітницької діяльності соціальний педагог знайомить 
учасників навчально-виховного процесу з поняттям соціальної 
адаптації, соціалізації особистості; розкриває зміст соціального 
виховання та особливості соціального навчання; ознайомлює з 
технологією вирішення конфліктів тощо. 

Просвітництво тісно пов’язане з такими напрямами діяльності 
психологічної служби як профілактика та консультування. Тому 
соціальний педагог проводить просвітницькі заходи на теми 
статевого виховання, залежності від психоактивних речовин, 
насилля в сім’ї, використання важких форм дитячої праці, 
професійної спрямованості старшокласників; бесіди нормативно-
консультативного спрямування з медико-психологічних та 
юридичних питань; популяризує і роз'яснює результати новітніх 
соціально-педагогічних і психологічних досліджень; формує потребу 
в психологічних і соціально-педагогічних знаннях. 

Для реалізації даного напряму можуть використовуватися 
лекції, бесіди, семінари, виставки, марафони, дебати, конкурси, ігри: 
КВН, “Що? Де? Коли?”. 

Більшого ефекту досягають заняття із залученням до них 
спеціалістів суміжних галузей (психологів, медиків, працівників 
правоохоронних органів, працівників установ соціального захисту 
тощо). 
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Комунікативна функція діяльності соціального педагога 
забезпечує налагодження взаємодії особистості, соціальної групи та 
державних і недержавних організацій, що виступають клієнтами, 
волонтерами, спонсорами та партнерами соціального педагога. 

Рівень успішного контактування та володіння технологіями 
переконання й навіювання прямо пропорційні успіху соціально-
педагогічної діяльності. 

Спеціаліст повинен знати: 
1. Загальні положення теорії спілкування. 
2. Характерологічні ознаки видів та типів спілкування. 
3. Функції спілкування. 
4. Основні правила та норми спілкування. 
5. Провідні положення конфліктології. 
6. Сутність та особливості спілкування з різними соціальними 

групами. 
7. Етичні засади спілкування соціального педагога. 
Спеціаліст повинен уміти: 
1. Здійснювати комунікативну презентацію, 
2. Добирати адекватні прийоми комунікативного впливу, 
3. Виступати каталізатором спілкування. 
4. Попереджувати та долати конфліктні ситуації. 
5. Добирати оптимальні засоби та прийоми спілкування. 
 
Організаторська функція характеризує соціально-

педагогічну діяльність з точки зору соціального менеджменту, що 
полягає в структуруванні, плануванні, розподілі видів професійної 
діяльності та координації роботи з різними соціальними інститутами 
ти представниками споріднених професій. 

Спеціаліст повинен знати: 
1. Теоретичні засади організаторської діяльності соціального 

педагога. 
2. Особливості соціального менеджменту. 
3. Основні функції організатора соціально-педагогічної 

діяльності. 
4. Особливості планування соціально-педагогічної діяльності. 
5. Функції та способи координації контролю і діяльності 

соціального педагога. 
6. Особливості організації та управління різними соціальними 

групами і в різних соціумах. 
Спеціаліст повинен уміти:. 
1. Визначати пріоритетні напрями діяльності. 
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2. Правильно розподіляти функціональні обов'язки учасників 
соціалізуючого процесу. 

3. Планувати основні етапи майбутньої діяльності. 
4. Координувати та коригувати діяльність учасників соціально-

педагогічного процесу. 
5. Налагоджувати співпрацю і партнерство з різними соціально-

виховними структурами. 
 
Охоронно-захисна функція спрямована на відстоювання 

прав та інтересів дітей і молоді на основі державних та 
міждержавних документів з метою забезпечення для неповнолітніх 
та молоді гарантованих їм прав та умов життєдіяльності. 

Спеціаліст повинен знати: 
1. Основні права підлітків та молоді, закріплені в міждержавних 

документах. 
2. Зміст діяльності основних соціальних інститутів, що 

реалізують охоронно-захисну функцію особистості. 
3. Зміст та повноваження діяльності соціального педагога 

стосовно захисту прав клієнта. 
4. Обов'язки сім'ї, школи, позанавчальних закладів стосовно 

розвитку особистості. 
5. Основи української правової системи та законодавства. 
Спеціаліст повинен уміти: 
1. Володіти механізмами правового захисту дитини в різних 

соціальних інститутах. 
2. Використовувати комплекс правових норм для захисту прав 

дітей та молоді. 
3. Застосовувати заходи державного примусу щодо осіб, які 

допускають протиправні дії стосовно об'єктів соціальної роботи. 
4. Створювати умови для підтримки віри клієнта в можливість 

досягнення позитивних результатів. 
5. Інформувати представників різних груп про їх права та 

соціальні гарантії, 
 
Соціально-терапевтична функція спрямована на вчасне 

подолання кризових ситуацій та проблем клієнта на основі 
самоусвідомлення особистістю відношення до себе, оточуючих та 
навколишнього середовища. 

Спеціаліст повинен знати: 
1. Теоретичні засади психолого-педагогічної терапії. 
2. Проблематику соціально-терапевтичної роботи. 
3. Особливості соціально-терапевтичної роботи. 



 33

4. Права і обов'язки фахівця з психолого-педагогічної терапії. 
5. Рівні та форми соціально-терапевтичної допомоги. 
6. Особливості надання соціально-терапевтичної допомоги 

різним групам клієнтів. 
Спеціаліст повинен уміти: 
1. Здійснювати домедичну соціально-терапевтичну допомогу. 
2. Доцільно застосовувати різноманітні форми психолого-

педагогічної терапії. 
3. Проводити консультативну соціально-терапевтичну допомогу. 
4. Проводити як індивідуальні, так і групові терапевтичні зустрічі. 
5. Залучати працівників різних соціальних інституцій до надання 

допомоги особистості. 
6. Надавати як очну, так і дистанційну психолого-педагогічну 

допомогу (робота на "Телефоні довіри"). 
 
Робота соціального педагога з сім’єю. Даний напрямок 

роботи потребує  особливого такту, виваженості і проводиться на  
основі соціальної діагностики. Соціальний педагог складає програму 
допомоги сім'ї. Вона включає виховання дітей, організацію догляду 
за ними, оформлення опікунства. усиновлення, захисту дітей, 
турботу про дітей з відхиленнями в розумовому і фізичному 
розвитку, організацію відпочинку, підвищення освітнього і 
культурного рівня батьків, відродження народних традицій, 
закріплення духовних зв'язків між членами сім'ї, пропагування 
здорового способу життя тощо. 
Соціальні педагоги здійснюють необхідні заходи у випадках 

жорстокого ставлення до дітей в сім'ях, працюють з сім'ями групи 
"ризику", надають їм допомогу в кризових ситуаціях. Форми роботи 
соціального педагога з сім'єю різноманітні. Вибір їх залежить від 
структури сім'ї, її потреб, існуючих проблем, взаємин, які склалися в 
сім'ї та в її оточенні. 

Існують різні моделі допомоги сім'ї, які може використати 
соціальний педагог у роботі з сім'єю. В залежності від обраної 
моделі будуються програми корекції стосунків між батьками і дітьми. 
Домінують 5 моделей допомоги сім'ї: 

1. Педагогічна модель ґрунтується на гіпотезі про нестачу 
педагогічної компетентності батьків. Суб'єктом скарги у такому 
випадку найчастіше виступає дитина. Консультант разом з батьками 
аналізує ситуацію, накреслює програму заходів. Спеціаліст 
орієнтується не стільки на індивідуальні можливості батьків, скільки 
на універсальні з точки зору педагогіки і психології засоби 
виховання. Ця модель носить профілактичний характер. У ній 
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особливо мають потребу проблемні, дисфункціональні сім'ї. Вона 
спрямована па підвищення психолого-педагогічної культури батьків, 
розширення і відновлення виховного потенціалу сім'ї, активне 
включення батьків у процес соціального виховання дітей. 

Форми роботи у межах цієї моделі спрямовані на підвищення 
батьківської компетентності. Використовуються лекції і бесіди для 
батьків з питань сімейного виховання, дискусії, аналіз та 
обговорення реальних труднощів сімейного виховання, групові 
форми роботи з батьками, що спрямовані на оволодіння навичками 
спілкування з дітьми тощо. 

2. Соціальна модель використовується у тих випадках, коли 
сімейні труднощі є результатом несприятливих зовнішніх обставин. 
У цих випадках окрім аналізу життєвої ситуації і рекомендацій є 
потреба у втручанні зовнішніх сил. 

3. Психологічна (психотерапевтична) модель 
використовується тоді, коли причини труднощів дитини знаходяться 
у сфері спілкування, особистісних особливостях членів сім'ї. Модель 
передбачає аналіз сімейної ситуації, психодіагностику особистості, 
діагностику сім'ї. Практична допомога полягає у подоланні бар'єрів 
спілкування та виявлення причин його порушення. 

4. Діагностична модель ґрунтується на припущенні про дефіцит 
у батьків спеціальних знань про дитину або свою сім'ю. Об'єктом 
діагностики є сім'я, а також діти і підлітки з порушеннями і 
відхиленнями у поведінці. Діагностичний висновок може виступати 
основою для прийняття організаційного рішення. 

5. Медична модель передбачає, що в основі сімейних труднощів 
лежать хвороби. Завдання психотерапії — діагноз, лікування хворих 
і адаптація здорових членів сім'ї до хворих. 

Спеціаліст може використовувати різні моделі допомоги сім'ї 
залежно від характеру причин, що викликають проблему дитячо-
батьківських стосунків. 
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Розділ 4. Менеджмент соціально-педагогічної діяльності 
 

Планування роботи соціального педагога 
 

При плануванні роботи соціального педагога навчального 
закладу повинні бути враховані: 

 участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) 
програм, накази та рішення колегій Міністерства освіти і науки 
України, управління освіти  і науки облдержадміністрації, 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти;  

 проблеми, над вирішенням яких працює районний (міський) 
відділ освіти; 

 проведений аналіз діяльності психологічної служби закладу 
освіти; 

 пріоритетні напрями роботи навчального закладу, запити 
адміністрації; 

 специфіка роботи з дітьми (учнями) на кожному віковому етапі 
їх розвитку; 

основні напрямки роботи районного, обласного центрів 
практичної психології і соціальної роботи. 

Основними напрямками роботи методистів Обласного центру 
практичної психології і соціальної роботи визначено: 

 психологічний супровід дітей при вступі до першого класу, їх 
адаптація; 

 психологічний супровід учнів 5-х класів при переході із 4-х 
класів; 

 психологічний супровід профілізації; 
 навчально-методичне та організаційне забезпечення діяльності 

соціального педагога закладу освіти; 
 робота із дітьми девіантної поведінки; 
 робота із обдарованими учнями; 
 профілактика адиктивної поведінки, тютюнопаління, 

алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу і злочинності серед 
неповнолітніх; 

 впровадження комплексних технологій діяльності психологічної 
служби. 

Основне завдання психологічної служби – забезпечення 
процесу соціалізації учнів у навчально-виховній діяльності, 
сприяння повноцінному особистісному та інтелектуальному 
розвитку дітей на кожному віковому етапі, сприяння педагогічно 
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доцільному і безконфліктному входженню молодої людини у світ 
дорослих, підготовка до самостійного життя у суспільстві, 
попередження та педагогічна корекція вад та відхилень соціального 
розвитку особистості, створення умов для формування у них 
мотивації до самовиховання і саморозвитку, забезпечення 
індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-
педагогічного вивчення. 

Основні розділи плану роботи соціального педагога 
психологічної служби загальноосвітнього закладу (дошкільного 
закладу, школи, ліцею, гімназії, колегіуму, інтернату): 

1. Вступ (пріоритетні напрямки роботи психологічної служби, 
мета, завдання, склад служби). 

2. Робота з учнями: превентивні заходи; соціально-педагогічна 
діагностика; консультативно-методична робота; соціально-
методична корекція, розвиток і реабілітація; соціально-педагогічна 
просвіта; соціально-педагогічна експертиза. 

3. Робота з педагогічним колективом. 
4. Робота з батьками. 
5. Науково-методична, дослідно-пошукова робота ( проведення 

досліджень, зрізів, наукової розробки, тези, самоосвіта тощо). 
6. Організаційно-методична робота (передбачає розробку 

діагностичних, корекційних програм, написання планів, звітів тощо). 
7. Зв’язки з громадськістю. 
8. Самоосвіта і підвищення кваліфікації. 
9. Додатки (схеми, графіки, таблиці тощо). 
 

Документація соціального педагога 
 

Перелік конкретної документації соціального педагога, як і 
практичного психолога, визначений листом Міністерства освіти і 
науки України від 27.08.2000 року № 1/9-352 “Про планування 
діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної 
служби системи освіти України”.  

Документація соціального педагога ділиться на 3 категорії: 
1) довідково-інформаційну; 
2) обліково-реєстраційну; 
3) для службового використання. 

Для здійснення ефективної і всебічної організації праці 
соціального педагога Обласний центр практичної психології і 
соціальної роботи рекомендує наступний перелік документації: 

- тексти адміністративних документів по соціально-педагогічній 
роботі,  
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Законів та підзаконних актів по здійсненню прав дитини; 
- посадова інструкція; 
- перспективний, календарний план роботи на рік, місяць, 

тиждень; 
- графік тематичних групових консультацій, графік 

індивідуальних консультацій для окремих груп учнів; 
- проекти або програми по окремим найбільш актуальним 

напрямкам соціально-педагогічної роботи; 
- документація:  по обліку правопорушень, відхилень у розвитку, 

конфліктів в колективі; по опануванню індивідуальних освітніх 
програм  дітьми, які стоять на шкільному контролі; по контролю за 
рухом учнів; дій і результатів подолання порушень; 

- документація з питань опіки та піклування, реєстрації за 
місцем проживання та працевлаштування, захисту прав дитини в 
органах МВС; 

- індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування 
(соціальний педагог заповнює соціально-демографічний паспорт 
учня та його сім‘ї; заносить в індивідуальну картку результати 
опитувань, робить висновки і дає рекомендації ); 

- протоколи індивідуальних консультацій; 
- журнал проведення корекційно-відновлювальної та 

розвивальної роботи; 
- журнали щоденного обліку роботи; 
-  облік звернень батьків, вчителів, учнів та вирішення 

поставлених ними проблем; 
-  облік заходів по соціальному захисту дітей з соціально-

неблагополучних сімей; 
-  методичні рекомендації по сімейному вихованню для батьків; 
-  методичні рекомендації для класних керівників, вчителів по 

вирішенню проблем соціального життя дитини і вирішенню 
конфліктів у міжособистісних стосунках; 

-  систематизована інформація міських та районних служб для 
батьків і дітей про можливі шляхи рішення їх проблем. 

 
Таблиця 1 

Перелік документації соціального педагога рекомендований 
ОЦППСР 

 
Довідково-
інформаційна Обліково-реєстраційна Для службового 

використання 
� Нормативна 
документація 

� Соціально-педагогічна 
карта учня 

� Індивідуальні 
картки 
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� Посадова 
інструкція 

� План роботи 
(рік, тиждень) 

� Графік 
тематичних 
групових та 
індивідуальн
их 
консультацій 

� Статистичні 
звіти 

� Інформація 
міських 
районних 
служб 

� Методичні 
рекомендації 

� Соціальний паспорт класу 
(школи, мікрорайону) 

� Журнал обліку соціально-
педагогічної діагностики і 
спостережень 

� Журнал обліку групових 
та індивідуальних 
консультацій 

� Журнал обліку корекційно-
розвивальної та 
реабілітаційної роботи 

� Журнал щоденного обліку 
роботи 

� Облік звернень 
� Облік заходів по 
соціальному захисту дітей 

� Документація з питань 
опіки та піклування, 
захисту прав дитини в 
органах  МВС 

психолого-
педагогічного 
консультування 

� Протоколи 
індивідуальних 
консультацій 

� Результати 
соціально-
педагогічних 
досліджень 

� Бланки 
соціально-
педагогічних 
спостережень 

 
Зовнішні зв’язки соціального педагога 

 
Соціальному педагогу необхідно мати достатню інформацію про 

різні суб’єкти соціально-педагогічної діяльності. Існує ціла низка 
проблем місцевого рівня, без знання яких соціальний педагог не 
зможе ефективно виконувати свої обов’язки. Для оптимізації своєї 
діяльності соціальний педагог повинен: 

- з’ясувати для себе структуру об’єктивних потреб у здійсненні 
соціально-педагогічної діяльності в навчальному закладі 
мікрорайону; 

- ознайомитися з міською/районною соціально-педагогічною 
концепцією; 

- уточнити вимоги до завдань і характеру діяльності соціального 
педагога з боку органів управління освітою; 

- ознайомитися з прийнятою системою оцінки ефективності 
соціально-педагогічної діяльності в закладах освіти мікрорайону; 

- ознайомитися з моделями діяльності соціального педагога в 
різних закладах освіти; 

- вивчити структуру функціонування і управління соціально-
педагогічною системою міста /району. 
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До суб’єктів соціально-педагогічної діяльності відносять 
державні, громадські організації, фізичних осіб, що здійснюють 
соціальну політику в Україні та надають соціально-педагогічні 
послуги різним категоріям учнівської та студентської молоді. 
Соціальний педагог працює спільно з різноманітними 

соціальними службами, організаціями, закладами: 
• зі службою соціальної допомоги населенню проводить роботу по 
виявленню сімей групи ризику і наданню їм підтримки, приймає 
участь в організації сімейних консультацій, сімейної просвіти і 
самоосвіти тощо; 
• зі службою сімейного відпочинку організує сімейний туризм, 
сімейні екскурсії, роботу центрів сімейного відпочинку, сімейних 
клубів, клубів молодих багатодітних сімей; 
• зі службою соціальної профілактики соціально-неадекватної 
поведінки здійснює роботу з попередження злочинності, 
алкоголізму, наркоманії, суїцидів, волоцюжництва, правопорушень 
та інших асоціальних проявів серед неповнолітніх. 

 
Таблиця 2 

Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності 
в мікрорайоні навчального закладу 

 
Суб’єкти 
діяльност

і 

Перелік суб’єктів соціально-педагогічної діяльності, з 
якими взаємодіє соціальний педагог в мікрорайоні 

навчального закладу 
Державні 
організації 

 

Державні виконавчі органи та органи місцевого 
самоврядування. 
Структури Міністерства праці та соціальної політики: 
центри зайнятості, притулки для неповнолітніх, кризові 
центри. 
Структури Міністерства охорони здоров’я: лікарні та 

поліклініки, санаторно-курортні установи, санітарно-
профілактичні установи, анонімні медичні кабінети. 
Структури Міністерства освіти і науки: відділи 

освіти, методичні кабінети, центри опіки та піклування 
(опікунські ради), центри практичної психології і 
соціальної роботи, навчальні заклади різних типів та 
форм власності, центри дитячої та юнацької творчості. 
Структури Міністерства сім’ї, дітей та молоді: 

відділи у справах сім’ї та молоді, дружні клініки для 
молоді, реабілітаційні центри. 
Структури Міністерства внутрішніх справ: виправно-
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трудові установи, приймальники-розподільники, 
служби у справах неповнолітніх, кримінальна міліція у 
справах неповнолітніх. 
Структури Міністерства культури: бібліотеки, 

кінотеатри, будинки культури. 
Структури Державного комітету спорту і туризму: 

стадіони, басейни, спортзали,  оздоровчі центри, 
спортивні секції, клуби. 

Недер-
жавні 

організації 

Благодійні фонди, товариства, політичні партії та 
осередки, що працюють з молоддю та дітьми (СПОУ. 
Пласт, УНКМО інше). Громадські об’єднання, приватні 
соціальні служби, ЮНІСЕФ, Товариство Червоного 
Хреста, відділення міжнародних організацій, 
Християнський дитячий фонд тощо).  

Фізичні 
особи 

Соціальні працівники, соціальні педагоги, практичні
психологи, реабілітологи, медичні працівники, вчителі, 
тренери, волонтери. 

 
Таблиця 3 

Перелік суб’єктів соціально-педагогічної діяльності у місті 
Полтава 

(адреси, номери телефонів, керівники)  
 

Назва організації, напрямки 
діяльності 

Адреса Контактні 
особи 

Полтавський обласний центр  
зайнятості 

36039 м. Полтава, 
вул. Сінна, 45 
тел. 569538 

Директор 
центру: 
Шевченко 
Надія 
Дмитрівна 

Полтавський міський центр 
зайнятості 

36037 м. Полтава, 
вул. Леніна, 91  
тел. 570182 
тел. 570171 

Директор 
центру: 
Проніна 
Наталія 
Іванівна 

Притулок для неповнолітніх (50 
місць) 
Підпорядковується службі у 
справах неповнолітніх 
Полтавської 
облдержадміністрації 

м. Полтава, 
вул. Халтуріна, 5 
тел.72194 
тел.39623  

Завідуючий 
притулком:  
Гадючко 
Володимир 
Миколайович 
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“Промінь” притулок 
Автозаводського району м. 
Кременчука (40 місць) 
Підпорядковується службі у 
справах неповнолітніх 
Автозаводського райвиконкому 
м. Кременчука 

м. Кременчук, 
вул. 60 років 
Октября, 144 
тел. 8(26)773551 

Завідуюча 
притулком: 
Маслій Олена  
Борисівна 

“Пролісок” притулок для 
неповнолітніх (20-25 місць). 
Підпорядковується службі у 
справах неповнолітніх 
Кременчуцької 
райдержадміністрації 

39627 
м. Кременчук, 
пров. Гурамішвілі, 
1 
тел. 8(266)91464 

Завідуюча 
притулком: 
Міцу Світлана  
Петрівна 

Дружні клініки: 
Обласна дитяча лікарня, 
дружня клініка для підлітків 12-
18 років. Приймають 
спеціалісти: гінеколог,  
дерматовенеролог, лікар-
терапевт, психолог, уролог, 1 
раз на тиждень – юрист. 
Працює кабінет анонімного 
обслідування.  
Часи роботи: 15-18год. 

36000 м. Полтава, 
вул. Шевченка, 34 
тел. 72791 

Завідуюча: 
Білаз 
Наталія 
Генадіївна 

Міська дитяча лікарня, дружня 
клініка для  підлітків. 
Приймають спеціалісти: 
дерматовенеролог, гінеколог, 
психолог, сімейний лікар, 
юрист. 

м.Полтава, 
вул. Нікітченка, 2 
тел.589630 

Завідуюча: 
Вініченко 
Наталія 
Володимирів-
на. 

Служба у справах 
неповнолітніх Полтавської 
облдержадміністрації 

36000 м. Полтава, 
вул. Жовтнева, 45 
тел.502727 

Начальник: 
Конанчук 
Іна 
Анатоліївна 

Київська районна служба у 
справах неповнолітніх 
Київської районної ради  
Основні напрямки роботи 
спільно з відділом опіки та 
піклування: 
- робота з функціонально-
неспрможними сім’ями;  

м. Полтава, 
вул. М. Бірюзова,  
1\2, 
тел.569677 
тел.75034 

Начальник: 
Синягівський 
Сергій 
Олександро-
вич 



 42

- призначення опіки та 
піклування; 
-усиновлення; 

- соціальний захист прав та 
інтересів неповнолітніх; 
- проблемні питання сім’ї; 
- облік дітей; 
- заміна прізвища; 
надання консультативної 
допомоги  
Відділ опіки та піклування 
районного  
відділу освіти Київського 
району 

м. Полтава, 
вул. М. Бірюзова, 
1/2 
тел.24803 

Головний 
спеціаліст 
районного 
відділу освіти: 
Маркіна 
Вікторія  
Володимирів-
на 

Кримінальна міліція у справах 
неповнолітніх Київського 
райвиконкому. Напрямки 
діяльності: 
- запобігання правопорушенням 
неповнолітніх; 
- досудова підготовка 
матеріалів про 
правопорушення; 
- розшук неповнолітніх; 
- ведення обліку 
правопорушень; 
- повернення підлітків до місць 
постійного проживання; 
- виявлення осіб, які втягують 
неповнолітніх у злочинну 
діяльність; 
- надання допомоги органам 
освіти та охорони здоров’я. 

м. Полтава, 
вул. М. Бірюзова, 
1/2 
тел. 667784 

Начальник:  
Стонога 
Андрій  
Миколайович 

Опікунська рада Київської 
районної 
(дорадчий орган ) 

м. Полтава, 
вул. М.Бірюзова, 
1/2, тел. 24803 

Голова 
опікунської 
ради: Похно 
Олександр 
Євгенович 
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Секретар: 
Маркіна 
Вікторія 
Володимирів-
на 

Октябрьська районна служба у 
справах неповнолітніх 
Октябрьської районної ради 

м. Полтава, 
вул. Калініна, 30 
тел.599562 
к.411 

Начальник 
служби: 
Науменко 
Ірина 
Миколаївна 

Відділ опіки та піклування 
районного відділу освіти 

Полтава, 
вул. Калініна, 30 
тел.599562 

Головний 
спеціаліст 
районного 
відділу освіти: 
Сазонова 
Надія 
Михайлівна 

Кримінальна міліція в справах 
неповнолітніх Октябрьського 
району 

м. Полтава, 
Комсомольська 
буд.16 
тел. 29587 

Начальник: 
Батирєв 
Валерій  
Васильович 

Опікунська рада Октябрьської  
Районної ради 

м. Полтава, 
вул. Калініна, 30 
тел.599562 

Голова 
опікунської 
ради: 
Логвиненко 
Александр 
Іванович 
Секретар 
опікунської 
ради: 
Сазонова 
Надія 
Михайлівна 

Ленінська районна служба у 
справах неповнолітніх  
Ленінської районної ради 

м. Полтава,  
вул.Пролетарська, 
39 
тел.512109 

Начальник 
служби: 
Соловйова 
Лідія 
Михайлівна 

Відділ опіки та піклування 
районного відділу освіти 

36022 м.Полтава, 
вул.Пролетарська,
39 
тел.512386 

Начальник: 
Сиволап Ю.Г. 
Головний 
спеціаліст: 
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Блавацька  
Інна 
Василівна 

Кримінальна міліція у справах 
неповнолітніх Ленінського 
району 

м.Полтава, 
пров. 
Пролетарський 3-в 
тел.686079 

Начальник: 
Олефір 
Іван 
Федорович 

Опікунська рада Ленінської 
районної ради 

м.Полтава, 
вул.Пролетарська,
39  
тел.512386 

Голова: 
Журбенко 
Анатолій 
Федорович 
Секретар: 
Блавацька  
Інна 
Василівна 

Обласне управління у справах 
сім‘ї та молоді та спорту 

36000 м. Полтава, 
вул. Жовтнева, 45 
тел.569268 
тел.569266 

Начальник: 
Пожичевський 
Віктор 
Олександро-
вич 

Обласний центр соціальних 
служб для молоді: 
- консультації психолога; 
- функціонує телефон довіри; 
- соціальний супровід 
неблагополучних сімей; 
- служба “Мобільний 
консультаційний пункт” 
здійснює просвітницьку роботу 
за запитом з питань здорового 
способу життя, профілактики 
негативних соціальних явищ; 
- діяльність служби  “Родинний 
дім ” спрямована на роботу з 
проблемними сім’ями. 

м. Полтава, вул.  
Жовтнева 54,  
4 пов., кім 503, 505 
тел.: 2-94-11 
2-89-89 
(цілодобово) 

Директор: 
Півень 
Світлана 
Василівна, 
провідний 
спеціаліст по 
роботі з 
молоддю: 
Подоба 
Оксана 
Василівна 

Психолого-медико-педагогічна 
консультація ( ПМПК ): 
- здійснення діагностичного 
обстеження дітей з метою 
виявлення психофізичних 
порушень, лікування; 
- надання індивідуальної 

м. Полтава, 
вул. Нечуя- 
Левицького, 4 
тел. 74531 

Директор: 
Кривенко 
Світлана 
Іванівна, 
психолог- 
Карнаух 
Олена 
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діагностичної, корекційної 
допомоги дітям із 
відхиленнями у розвитку, 
психофізичному розвитку з 
метою поглибленого вивчення 
потенційних можливостей 
розвитку та визначення 
програм навчання; надання 
консультативно-методичної 
допомоги сім‘ям, які виховують 
вдома дітей із тяжкими 
порушеннями психофізичного 
розвитку; 
- встановлення діагнозу 

Миколаївна. 

Полтавський обласний 
наркологічний диспансер: 
- психологічне консультування 
наркозалежних і членів їх 
сімей; 
- медичне консультування; 
- інформування про можливість  
отримання допомоги при 
лікуванні та постлікувальної 
реабілітації; 
- короткочасна та 
довготривала індивідуальна і 
групова психокорекція, а також 
психокорекція сімейних пар; 
- лікування і реабілітація згідно 
діючим стандартам здійснення 
наркологічної допомоги;  
- організація первинної 
профілактики . 

м. Полтава,  
вул. Сковороди,35 
тел.: 2-24-34 

Головний 
лікар: 
Мацицький 
Ігор  
Анатолійович,  
практичний 
психолог: 
Храмов 
Дмитро 
Володимиро-
вич 

Полтавський обласний центр 
профілактики та боротьби зі 
СНІДом: 
- функціонує анонімний кабінет 
(кабінет довіри) по обстеженню 
на антитіла ВІЛ; 
- психологічне консультування 
пред- та післятестове (при 
позитивному, негативному 

м. Полтава,  
пер. Госпіталь-
ний,5.  
тел.: 56-21-25 

Головний 
лікар: 
Коршенко 
Володимир 
Олексійович, 
практичний 
психолог: 
Кузьменко 
Анна 
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результаті); 
-  консультування щодо 
правових питань; 
- консультування щодо 
передачі ВІЛ від матері до 
дитини; 
- медичне консультування. 

Дмитрівна 
соціальний 
працівник: 
Місютін 
Володимир 
Васильович 

Благодійний фонд “Анти-Снід”: 
- проводиться здійснення 
безкоштовної медичної 
допомоги на базі медичних 
закладів при лікуванні;  
- видаються інформаційно-
оглядові матеріали, 
підготовлені з урахуванням 
результатів поведінкових 
досліджень у цільових групах, 
разом із психологами, 
медиками, юристами, самими 
наркозалежними. 

м. Полтава, вул. 
Степного фронту, 
29, кімн. 305. 
тел.: 3-11-42 

Президент 
фонду: 
Протопопов 
Андрій Олексі-
йович, 
практичний 
психолог: 
Володська 
Світлана 
Вікторівна 

Громадська організація "Світло 
надії": 
- працюють психо-терепевтичні 
групи для ВІЛ-інфікованих, 
наркозалежних осіб; 
- розповсюдження методичного 
матеріалу в якому узагальнено 
досвід подібних груп; 
- допомога людям, які живуть із 
ВІЛ-інфекцією та СНІДом; 
- робота з близькими 
наркозалежних; 
профілактична робота за 
запитом щодо здорового 
способу життя. 

36029, м. Полтава,  
вул. Шведська, 52,  
 тел.: 7-27-56 

Головний 
лікар: 
Дурдикулієва 
Ніна Іванівна 

Обласний психоневрологічний 
диспансер: 
- діагностика, корекція 
психоневрологічних проблем; 
- обслуговування підлітків, 
дорослих, сільського 
населення з питань логопедії; 

м. Полтава,  
вул. Зигіна, 3,  
тел.: 2-17-03 

Практичний 
психолог:  
Чмеленко 
Лариса 
Вікторівна 
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- кваліфікована допомога 
психіатра 
Громадська організація  
Клуб “Квітень”: 
- створення груп 
взаємодопомоги 
наркозалежних та членів їх 
сімей; 
- групова психотерапія осіб, що 
вирішили відмовитися від 
споживання наркотиків, 
алкоголю, активних 
наркоманів, для ВІЛ 
інфікованих осіб, 
 для членів сімей 
наркозалежних та алкоголіків; 
- використовуються 
психодрама, арттерапія 
(працює арттерапевт); 
- функціонує кафе-гостинна 
для наркозалежних, ВІЛ 
позитивних; 
- випускають журнали для 
наркозалежних та 
співзалежних підлітків “Петля 
Нестерова”, для ВІЛ 
інфікованих осіб - “Позитив”. 

м. Полтава,  
вул. Паризької  
комуни, 9/15 
тел.:50-07-52 

Голова 
правління: 
Аничин Євген 
Миколайович 

Полтавська станція Української 
скаутської організації “Пласт” 
Зміст та мета роботи:  
виховання доброго 
громадянина, провідника 
суспільства на основі 
пластової самовиховної 
методи та ідейних засад 
“Пласту”, з‘ясованих у 3-х 
головних обов‘язках: 
“Пластовій присязі”, 
“Пластовому законі” згідно із 
Статутом 
“Укрорганізація”Пласт 

36000 м. Полтава, 
вул. Колективна, 6 
кв. 71 
тел.583723 
тел.589162 
тел.586180 

Станичний: 
Годзенко 
Володимир 
Дмитрович 
Голова 
станичної 
ради: 
Кульчинський 
Микола 
Георгійович 

Міська організація гайдів м. Полтава, Комісар:  
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Зміст та мета роботи: 
Допомога у розвитку дівчат та 
досягнення загального 
інтелектуального, духовного, 
фізичного потенціалу, 
прихильність принципам та 
цілям Всесвітнього руху гайдів. 

вул. Чураївни, 5 
кв. 225 
тел.74355 

Сафронова 
Марина 
Валеріївна 
Заст.комісара: 
Кульшан 
Марія  
Вікторівна 

Полтавський обласне 
Товариство Червоного Хреста: 
- захист життя людини; 
- полегшення людських 
страждань під час військових 
конфліктів, аварій, катастроф; 
- надання допомоги медичній 
службі, збройним силам, 
органам охорони здоров‘я; 
- медична та психологічна 
підтримка групам населення, 
які її потребують. 

36029 м. Полтава, 
вул. Шведська, 52 
тел.74308 

Голова: 
Гуласпарова  
Надія 
Миколаївна 
Зам.голови: 
Шевченко 
Віталій 
Владиславо-
вич 
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Додатки 
Додаток 1 

Етичний кодекс спеціаліста із соціальної роботи 
 

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи (соціальних 
працівників і соціальних педагогів) України - це документ, який 
націлює на здійснення соціальної роботи в багатьох 
функціональних сферах із метою розвитку потенціалу та 
можливостей особистості, а також і задоволення людських потреб. 

В Етичному кодексі спеціалістів із соціальної роботи України 
визначено положення, які є для фахівців принциповими орієнтирами 
з питань професійної діяльності, виконання службових обов'язків, 
організації взаємодії з клієнтами. У документі визначено шляхи 
розв'язання моральних проблем та прийняття найбільш 
адекватного професійного рішення в етичних питаннях. 

В основу Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи 
України покладений вітчизняний досвід і міжнародні етичні 
принципи й стандарти соціальної роботи, що визначені на загальних 
зборах Міжнародної Федерації соціальних працівників (IFSW у м. 
Коломбо (Шри-Ланка) 6-8 липня 1994 р. 

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України 
містить: 

- етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної роботи 
перелік базових етичних ідей і традицій, що стають підґрунтям для 
прийняття етичного рішення в соціальній роботі); 

- норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи 
(основа професійної діяльності). 

1. Етичні принципи діяльності спеціалістів із соціальної 
роботи 

1.1. Поважання гідності кожної людини. Кожна  людина  є 
неповторною та унікальною, що необхідно враховувати соціальним 
працівникам, не допускаючи жодного прояву зневаги до особистості. 
Кожна людина має право на самореалізацію, яка не призводить до 
порушення подібних прав інших людей. Соціальна робота є 
несумісною з прямим чи опосередкованим примусом клієнтів до 
будь-яких дій, навіть на користь клієнта або його близького 
соціального оточення. 

1.2. Пріоритетність інтересів клієнтів. Спеціалісти із соціальної 
роботи спрямовують усі свої зусилля, знання та навички на 
допомогу окремим громадянам, сім'ям, групам, спільнотам та 
громадам для їх удосконалення, а також з метою розв'язання 
виниклих конфліктів та подолання їх наслідків 
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1.3. Толерантність. Спеціалісти із соціальної роботи с 
толерантними до різних емоційних проявів клієнтів, мають 
належний рівень професійно: підготовки, за будь-яких обставин 
зберігають рівновагу, терпимість. Спеціалісти із соціальної роботи 
приймають проблеми й обставини клієнтів незалежно від їхнього 
способу життя, поведінки, соціального і національного походження, 
статі тощо. 

1.4. Довіра та взаємодія у вирішенні проблем клієнта. Спеціаліст 
із соціальної роботи співпрацюють з клієнтами, намагаючись 
розв'язувати будь-які завдання, з якими вони стикаються, 
найкращим чином з метою задоволення інтересів клієнтів. 
Спеціалісти Із соціальної роботи сприяють добровільній участі 
клієнтів у процесі надання соціальної послуги. Спеціалісти із 
соціальної роботи мають сприяти максимальній самостійності 
клієнтів у розв'язанні їхніх соціальних проблем та в діях у 
відповідних соціальних ситуаціях. Спеціалісти із соціальної роботи 
створюють доброзичливу атмосферу спілкування з клієнтом. Довіра 
до спеціаліста із соціальної роботи є необхідною умовою 
результативної соціальної діяльності. 

1.5. Доступність послуг. Спеціалісти Із соціальної роботи 
надають допомогу кожному, хто звертається до них за захистом, 
підтримкою, консультацією або порадою без будь-якої дискримінації 
на підставі статі, віку, фізичних або розумових обмежень соціальної 
чи расової приналежності, віросповідання, мови, політичних 
поглядів, сексуальної орієнтації. 

1.6 Конфіденційність. Спеціалісти із соціальної роботи в будь-
якій соціальній ситуації інформують клієнтів про те, як 
забезпечується конфіденційність, для чого вона необхідна, а також 
про обмеження щодо її дотримання. Обов'язок спеціалістів із 
соціальної роботи бути конфіденційними, що виключає можливості 
розголошення будь-яких відомостей про клієнтів, за винятком тих 
випадків, коли це робиться з їхньої згоди чи у встановленому 
законом порядку. 

1.7 Дотримання норм професійної етики. Спеціалісти із 
соціальної роботи сприяють формуванню та реалізації заходів у 
межах соціальної політики, забезпечення благополуччя людини, 
спільноти, громади, несуть відповідальність за розвиток та 
дотримання професійних норм у розв'язанні практичних завдань 
соціальної роботи. 

2. Норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи 
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Норми етичної поведінки спеціалістів із соціальної роботи є 
основою їхньої професійної діяльності згідно із загальнолюдськими 
цінностями та етичними принципами соціальної роботи. 
2.1. Етична поведінка стосовно професії 
2.1.1. Дотримуватися Етичного кодексу, діяти відповідно до 
принципів і норм етичної поведінки. 
2.1.2. Підвищувати якість та ефективність соціальних послуг, 
розвивати професіоналізм соціальної роботи, залучаючи волонтерів 
(добровільних помічників) до виконання посильних для них завдань. 
2.1.3. Нести відповідальність за клієнтів у рамках обмежень, 
встановлених етичними положеннями цього кодексу. 
2.1.4. Визначати і з'ясовувати характер та причини індивідуальних, 
сімейних, групових соціальних проблем, проблем територіальної 
громади та глобальних соціальних проблем. 
2.1.5. Підвищувати статус соціальної та соціально-педагогічної 
роботи. 
2.1.6. Стимулювати розробку та впровадження соціальних 
технологій, методів, методик, програм, що спрямовані на 
покращення якості життя людини, сім'ї, групи людей, громади, 
спільноти та суспільства. 
2.1.7. Визнавати пріоритети професійної відповідальності над 
власними інтересами. 
2.1.8. Роз'яснювати призначення, цілі та завдання професійної 
соціальної та соціальне-педагогічної роботи. 
2.2. Етична поведінка стосовно колег 
2.2.1. Визнавати різні точки зору й форми практичного досвіду колег 
по соціальній роботі та інших фахівців, висловлювати критичні 
зауваження та пропозиції лаконічно й коректно. 
2.2.2. Піддавати конструктивному аналізу професійні дії колег, 
теоретичні та методичні засади їхньої професійної діяльності. 
2.2.3. Створювати та систематично використовувати можливості, 
умови для обміну знаннями, досвідом і поглядами з колегами по 
соціальній роботі, фахівцями інших галузей, волонтерами з метою 
вдосконалення власної практики роботи та збагачення 
інтелектуальних ресурсів професійної групи. 
2.2.4 Підтримувати діяльність легалізованих професійних об'єднань 
та асоціацій у довільній формі індивідуальної участі та відповідно до 
вимог чинного законодавства. 
2.2.5. Відстоювати професійну честь і гідність своїх колег, не 
допускати упередженої критики на їхню адресу та щодо професії 
взагалі. 
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2.2.6. Звертати увагу відповідних організацій на будь-які порушення 
положень цього Кодексу в межах і поза межами посадових 
обов'язків. 
2.3. Етична поведінка стосовно клієнтів 
2.3.1. Поважати особистість клієнта і гарантувати захист його 
гідності та прав незалежно від походження, статі, віку та внеску в 
суспільний і соціальний розвиток. 
2.3.2 Намагатися зрозуміти кожного клієнта, з'ясовувати всі чинники 
щодо виниклої проблеми, пропонувати оптимальні види 
професійної діяльності або соціальної послуги.  
2.3.3. Безпека клієнтів є першою умовою здійснення діяльності 
спеціалістів із соціальної роботи. 
2.3.4. Допомагати всім клієнтам рівною мірою, брати на себе 
відповідальність за свої особисті дії. 
2.3.5. Підтримувати право клієнта на взаємодію, яка ґрунтується на 
довірі, співчуванні та збереженні конфіденційності. 
2.3.6. Клієнти мають право на зміну власних переконань і уподобань 
без будь-якого тиску з боку соціальних працівників (крім соціальних 
ситуацій, коли клієнти не усвідомлюють небезпеки для самих себе 
та близького соціального оточення). 
2.3.7. Визнавати і поважати наміри, відповідальність клієнтів щодо 
прийнятого рішення. 
2.3.8. Якщо неможливо надати відповідну соціальну послугу, 
спеціалісти із соціальної роботи зобов'язані повідомити про це 
клієнтів таким чином, щоб залишити за ними право на свободу дій. 
2.4. Етична поведінка стосовно взаємодіючих організацій. 
2.4.1. Співпрацювати з тими установами та організаціями, наміри й 
діяльність яких спрямовані на надання соціальних послуг, 
використовувати досвід їх роботи як ресурсну можливість для 
підвищення якості допомоги клієнтам. 
2.4.2. Підтримувати та популяризувати партнерські стосунки між 
організаціями, що здійснюють соціальну діяльність у громаді, в 
суспільстві. 
2.4.3. Забезпечувати професійну звітність перед клієнтами та 
громадськістю стосовно ефективності й продуктивності роботи 
шляхом періодичних публічних оглядів якості, результативності та 
ефективності послуг, що надаються. 
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Додаток 2 
Посадова інструкція соціального педагога навчального 

закладу 
 

Посадова інструкція соціального педагога навчального закладу 
може мати такий вигляд: 

1. Загальні положення 
1.1. Інструкція розроблена на основі Законів України “Про 

освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну 
освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Положення про психологічну 
службу системи освіти України”, затвердженого наказом 
Міністерства освіти України від 03.05.1999 р. № 127, “Типового 
положення про центри практичної психології і соціальної роботи”, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
15.08.2000 р. № 386 та інших нормативно-правових документів. 

1.2. Соціальний педагог повинен мати спеціальну освіту, 
мінімальний освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр. 

1.3. Підпорядковується безпосередньо директору навчального 
закладу, методично – районному (міському) центру практичної 
психології і соціальної роботи або методисту методичного кабінету, 
який відповідає за психологічну службу. 

1.4. У своїй діяльності соціальний педагог керується 
Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
рішеннями відповідних органів виконавчої влади, Етичним кодексом 
спеціалістів із соціальної роботи, методичними рекомендаціями 
Українського науково-методичного, обласного, районного центру 
практичної психології і соціальної роботи, а також Статутом,  
нормативно-правовими  актами  навчального  закладу, трудовою 
угодою, цією інструкцією. 

2. Функції 
2.1. Здійснює посередництво між основними навчально-

виховними установами, сім’єю, трудовими колективами, 
громадськістю. 

2.2. Організовує  взаємодію  всіх  учасників  навчально-
виховного процесу з метою створення умов для всебічного розвитку 
дітей і підлітків. 

2.3. Сприяє участі вихованців у науковій, технологічній, 
художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, 
виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів. 
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2.4. Дбає про професійне самовизначення та соціальну 
адаптацію учнівської молоді. 

2.5. Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, 
спортивної роботи молодь; 

- оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські 
організації, творчі спілки, окремих громадян. 

2.6. Впливає на подолання особистісних, міжособистісних, 
внутрішньо сімейних конфліктів. 

2.7. Надає консультативну соціальну, психологічно-педагогічну 
допомогу дітям і підліткам, групам соціального ризику, дітям, які 
потребують піклування тощо. 

2.8. Здійснює соціальний супровід неповнолітніх дітей з 
девіантної поведінкою та соціальну адаптацію їх сімей. 

3. Посадові обов’язки 
3.1. Соціальний педагог навчального закладу виконує свої 

функціональні обов’язки на високому професійному рівні, виходячи 
з завдань освітньої політики Міністерства освіти і науки України. 

3.2. Керується в роботі Етичним кодексом спеціалістів із 
соціальної роботи. Зберігає професійну таємницю, не поширює 
відомостей, отриманих у процесі діагностики, консультування тощо, 
якщо це може завдати шкоду дитині чи її оточенню. Конфіденційну 
інформацію про клієнта соціальний педагог має надавати виключно 
з дозволу керівника районного (міського) центру практичної 
психології і соціальної роботи. 

3.3. Соціальний педагог дотримується професійної етики, 
поважає гідність дитини (клієнта), захищає її від будь-яких форм 
фізичного або психічного насильства. 

3.4. Будує свою діяльність на основі доброзичливості, довіри, у 
тісній співпраці з усіма учасниками навчально-виховного процесу. 

3.5 Пропагує здоровий спосіб життя, підвищує рівень 
соціальної обізнаності педагогічних працівників та батьків. 

3.6. Використовує в своїй професійній діяльності виключно 
методики, технології, методи, що пройшли соціально-психологічну 
експертизу в обласному (районному) центрі практичної психології і 
соціальної роботи. 

3.7. Бере участь в роботі педагогічної ради школи, нарадах 
тощо. 

3.8. Подає статистичні звіти про роботу в міський (районний) 
центр практичної психології і соціальної роботи або методисту, який 
відповідає за психологічну службу. 

4. Права 
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4.1. Соціальний педагог навчального закладу за своїм 
статусом належить до педагогічних працівників і, відповідно до 
чинного законодавства, користується всіма правилами і гарантіями 
передбаченими для них. 

4.2. Соціальний педагог має право на методичний день (8 
годин на місяць) для консультацій в міському, районному або 
обласному центрі практичної психології і соціальної роботи з метою 
підвищення свого професійного рівня. 

4.3. Соціальний педагог має право на окреме, спеціально 
обладнане приміщення для проведення діагностичної, 
консультативної, розвивальної та корекційної роботи. 

4.4. 3 метою розв’язання конфліктних випадків соціальний 
педагог має право подати звернення до міського, районного або 
обласного центру практичної психології і соціальної роботи на 
предмет експертизи своєї професійної діяльності. 

5. Відповідальність 
5.1. За невиконання або неякісне виконання правил 

внутрішнього розпорядку навчального закладу, посадових 
обов’язків без поважних причин, встановлених даною інструкцією, у 
тому числі за невикористання наданих йому прав, соціальний 
педагог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, 
визначеному трудовим законодавством. 

5.2. За нанесення учасникам навчально-виховного процесу 
збитків в результаті виконання (не виконання) своїх посадових 
повноважень соціальний педагог несе відповідальність у порядку і в 
межах, встановлених трудовим і цивільним законодавством України 
 

Додаток 3 
Індивідуальна картка учня 

 
1. Клас. 
2. Прізвище, ім’я та по батькові. 
3. Дата народження. 
4. Домашня адреса, телефон. 
5. Прізвище, ім’я та по батькові батьків, опікунів. 
6. Склад сім’ї (повна, неповна: з матір’ю, батьком; рідні батьки, 

опікуни; сирота; напівсирота; сприяє гармонійному психічному та 
фізичному розвитку або неблагополучна). 

7. Кількість дітей у сім’ї. 
8. Соціально-побутові умови. 
9. Місце роботи батьків, опікунів, контактні телефони. Якщо не 

працюють вказати причину. 
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10. Данні про особливості перебігу психофізіологічного розвитку 
дитини (проходження вагітності, пологів, данні про захворювання в 
перший рік життя, особливості історії розвитку дитини (наявність 
психічних травм, важливих змін у житті дитини, важких 
захворювань)). 

11. Стан здоров’я дитини (здорова, стоїть на диспансерному 
обліку, дитина з особливими потребами (вказати ваду розвитку)). 

12. Психологічні показники (заповнюється разом з психологом: 
тип темпераменту, особливості характеру, його акцентуації, 
загальний рівень психічного розвитку, особливості пізнавальних 
процесів, професійні інтереси, схильності, здібності, особливості 
поведінки, тип відхилень у поведінці). 
 

Додаток 4 
Соціально-педагогічна характеристика учня 

 
1. Соціальні шкідливості: рання алкоголізація; нікотинова 

залежність; вживання токсичних і психотропних речовин; потяг до 
азартних ігор; потяг до асоціальних ігор; ранній сексуальний потяг; 
негативізм в оцінці явищ дійсності.  

2. Відхилення в соціальній поведінці: грубість; бійки; прогули; 
недисциплінованість; побиття слабких; вимагання; жорстоке 
ставлення до тварин; крадіжки; порушення суспільного порядку 
(облік в інспекції у справах неповнолітніх); немотивовані вчинки; 
втечі з дому ( інтернату). 

3. Взаємини дитини в сім’ї (з ким більше спілкується, до кого 
більше звертається по допомогу чи пораду, з ким найчастіше 
виникають конфлікти). 

4. Методи заохочення та покарання в сім’ї. 
5. Що викликає стурбованість батьків у поведінці та навчанні 

дитини. 
6. Характер стосунків дитини з однолітками (соціометричний 

статус). 
6. Типові конфлікти та шляхи їх вирішення. 
7. Педагогічні показники: темп навчання; труднощі в навчанні; 

навчальні інтереси, що переважають. 
8. Зауваження та побажання вчителів щодо поведінки і 

навчання дитини. 
9. Соціальні пільги, якими користується дитина. 
10. Рівень соціальної адаптації:  

- високий (усвідомлене прийняття і виконання норм 
колективного життя; баланс індивідуального і соціального; гармонія 
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відносин з дорослими та однолітками; адекватне ставлення до 
педагогічних впливів; самоконтроль поведінки; активна участь у 
житті дитячого колективу; задоволення своїм статусом і 
взаєминами); 

- середній (конформізм по відношенню до норм 
колективного життя; переважає або соціальне, або індивідуальне; 
нестійкі взаємини з оточуючими; суперечливе ставлення до 
педагогічних впливів; зовнішній локус контролю; періодична участь у 
житті дитячого колективу; неповне задоволення своїм статусом і 
взаєминами);  

- низький (неприйняття і невиконання норм колективного 
життя; конфлікт індивідуального і соціального; конфлікт у взаєминах 
з оточуючими; негативне ставлення до педагогічних впливів; 
некерована поведінка; пасивна участь у житті колективу; 
незадоволення своїм статусом і взаєминами). 
 

Додаток 5 
Лист обстеження дитини 

П.І.Б., стать 
I. Загальні відомості про дитину: 

– вік (дата, місце народження); 
– назва та адреса навчального закладу, де навчається або 
виховується дитина; 

– П.І.Б., рік народження, освіта, місце роботи батьків; 
– документи (характеристика, медична карта, письмові роботи, 
малюнки дитини); 

– основні скарги. 
II.Поведінка дитини  
Загальні відомості: 

– • в якому класі навчається; 
– • дублювання, коли, скільки; 
– • труднощі в процесах навчання; 
– • підвищення успішності у зв'язку з______________. 

Домінуючи інтереси: 
– • любить сам читати або слухати; 
– • улюблені навчальні предмети; 
– • улюблені ігри; 
– • інтерес до: ужитково-прикладного мистецтва, малювання, 
ліплення, музики, технічної праці, спорту тощо (підкреслити 
або вказати інший вид захоплення). 

Психологічні особливості особистості (досліджуються разом з 
психологом): 
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– • розвиток пізнавальних процесів (увага, пам'ять, мислення); 
– • мова: чиста, зашкарублість мови, заїкання, афазія, 
балакучість, багатий словник, ехолалія тощо; 

– • моторні реакції: рухливість, вправність, хода, письмо, 
ковтання, сміх, жування, одягання, ножиці, міміка; 

– • працездатність, виснаженість; 
– • тип темпераменту, акцентуації характеру; 
– • емоційні реакції: настрій (частота змін), збудливість, 
егоцентризм, негативізм (пасивний, активний), замкнутість, 
лінощі. брехня, хвалькуватість тощо. 

– • навіюваність; 
– • орієнтування у просторі, часі, соціальних взаєминах; 
– • відповідність нормі психофізичного розвитку даного віку; 
– • відхилення в поведінці. 

Сон: 
– • спокійний, глибокий, чутливий, ранній, пізній, безсоння. 

Гастричний інстинкт: 
– • розбірливість, надмірне вживання їжі, вживання алкогольних 
напоїв.  

Сексуальний інстинкт: 
– • ставлення до статей: цинічні жести, брань, малюнки; 
– • ранній та надмірний розвиток; сексуальні перверзії та 
дисфункції (онанізм, гомосексуалізм, ексгібіціонізм тощо). 

ІІІ. Соціальна поведінка: 
– • ставлення до оточуючих; 
– • ставлення до режиму, обов'язків, відпочинку; 
– • асоціальні вчинки (втечі, волоцюжництво, жебракування, 
крадіжки, узалежнення від психоактивних речовин тощо); 

– • статус в групі (соціометричний). 
IV.Відомості про соціальне середовище розвитку дитини (соціально-
побутові умови). 
V. Відомості про спадковість: по лінії батька, по лінії матері: 

– • фізичні особливості розвитку (вади) і стан здоров'я; 
– • особливості характеру; 
– • інші особливості; 
– • відомості про братів і сестер дитини. 

VІ. Історія загального розвитку дитини: 
– • перебіг вагітності га пологів; 
– розвиток зубів; 
– • перші кроки; 
– • перші слова; 
– • охайність; нетримання сечі (в день, в ночі); 
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– • перенесені дитиною захворювання, психологічні травми 
тощо. 

VІI. Медичне обстеження: 
– • ріст; 
– • вага; 
– • стан здоров'я (вказати захворювання та його ступінь). 

VІІІ. Висновок: 
– • фізичний стан; 
– • розумовий розвиток; 
– • нервово-психічний стан; 
– • стан соціальної адаптації. 

IX. Направлення реабілітаційних заходів: 
– • психолого-педагогічна реабілітація; 
– • соціально-педагогічна реабілітація; 
– • медико-педагогічна реабілітація. 

 
Додаток 6 

Характеристика підлітка групи ризику 
 

П.І.Б, клас, дата народження, домашня адреса, телефон 
1. Стан здоров’я і розвитку учня: особливості фізичного розвитку, 
відповідність фізичного розвитку віку: зріст, вага, недоліки зору, 
слуху, порушення постави тощо (заповнюється спільно із шкільним 
лікарем): 

1.1. Загальна оцінка здоров'я учня (за даними медичної карти); 
1.2. Ознаки підвищеної нервозності: відсутні, підвищена 

втомлюваність, знижена працездатність, пригнічений настрій, 
підвищена збудливість, спалахи гніву, агресивність по відношенню 
до ровесників, агресивність по відношенню до вчителів, відмова від 
контактів, спільних справ, схильність до руйнівних дій, інші ознаки 
(підкреслити або написати інші); 

1.3 Патологічні потяги: 
• курить (не курить, курить епізодично, систематично); 
• вживає алкогольні напої (не вживає, вживає епізодично, 

систематично); 
• вживає токсико-наркоречовини (не вживає, вживав 

неодноразово, систематично); 
1.4. Стоїть на диспансерному обліку, з приводу чого. 

2.Психологічна атмосфера в сім’ї: 
• сприятлива; 
• несприятлива; 
• вкрай несприятлива. 
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2.1 Дані про батьків (батько, мати): 
• П.Ї.Б.; 
• освіта 
• професія, місце роботи. 
2.2. Інші члени сім'ї. 
2.3. Тип сім'ї: 
• сприятлива (батьки морально стійки, володіють культурою 

виховання, емоційна атмосфера сім'ї позитивна); 
• несприятлива, в тому числі: 
а) педагогічно некомпетентна (батьки не володіють культурою 

виховання); ознаки: відсутні єдині вимоги, дитина бездоглядна, 
жорстоке ставлення, систематичні фізичні покарання, низький 
рівень знань про інтереси, поведінку дитини поза школою ), 
б) морально-несприятлива (асоціальна; батьки ведуть 

аморальний образ життя; пиячать, не працюють, були засуджені, 
вихованням не займаються), 
в) конфліктна (в сім'ї несприятлива емоційна атмосфера, між 
батьками постійні конфлікти, батьки дратівливі, жорстокі, 
нетерплячі). 

2.4. Характер взаємин батьків з дитиною: 
• сімейний диктат (систематичне придушення ініціативи і почуття 

власної гідності дитини); 
• надмірна опіка (задоволення всіх потреб дитини, огородження 

від труднощів, турбот, зусиль); 
• потуральний (відхилення від активної участі у вихованні дитини, 

пасивність, визнання повної автономності дитини); 
• співробітництво (стосунки взаємної поваги, спільне 

переживання радощів. біди тощо). 
2.5. Організація режиму праці і відпочинку: 
• які обов'язки виконує вдома; 
• чи притримується розпорядку дня; 
• хто і в якій мірі допомагає і контролює виконання домашнього 

завдання; 
• як організоване спілкування учня в сім'ї під час відпочинку, літніх 

канікул, відпустки батьків. 
3 Особливості навчальної діяльності: 

3.1. Успішність учня; 
3.2. Ставлення до навчання: позитивне, нейтральне, байдуже, 

негативне; 
3.3. Інтелектуальні можливості учня: високі, середні, низькі; 
3.4. Мотиви навчання: пізнавальний інтерес до предметів, 
усвідомлення необхідності навчаться в шкільному віці, прагнення 
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отримати оцінку, заслужити схвалення дорослих, прагнення 
уникнути покарання, прагнення яо самоствердження в групі 
ровесників. 

4. Статус в колективі, ставлення до колективу: 
4.1. Позиції учня в колективі: лідер (зірка), той, кому віддають 

перевагу, прийнятий, той, кого відкидають, ізольований; 
4.2. З ким з класу найбільше товаришує, характер взаємного 

впливу; 
4.3. Взаємини з іншими однокласниками: ділові, рівні, дружні, 

теплі, конфліктні, ні з ким не спілкується; 
4.4. Манера, стиль спілкування з оточуючими: 
• домінантний стиль (впевнений в собі, прагне нав'язати свою 

думку, легко перебиває, але не дає перебити себе, нелегко визнає 
свою неправоту); 

• недомінантний стиль (сором'язливий, поступливий, легко визнає 
себе неправим, потребує заохочення в розмові); 

• екстраверт (постійно спрямований на спілкування, легко 
входить в контакт, допитливий, відкритий, уважний до оточення); 

• інтроверт (не схильний до контактів, віддає перевагу діяльності, 
в розмові небагатослівний); 

4.5. Ставлення до суспільної думки: 
• активно-позитивне (прагне виправити недоліки, врахувати 

зауваження тощо); 
• пасивно-позитивне (розуміє критику), погоджується з нею, але 

недоліки не виправляє); 
• байдуже (не реагує на критику, не змінює поведінку); 
• негативне (сперечається, не погоджується із зауваженнями, 

поведінку не змінює). 
5. Ставлення до суспільної діяльності і суспільно-корисної праці: 

5.1. Ставлення до суспільних доручень: з готовністю, без 
особливої зацікавленості, відмовляється; 

5.2. Виконання суспільних доручень: сумлінно, несумлінно, під 
настрій, під натиском, з ініціативою; 

5.3. Ставлення до трудових справ класу: приймає активну участь, 
байдужий, демонстративно відмовляється; 

5.4. Ставлення до фізичної праці: 
• позитивне (працелюбність, часто віддає перевагу фізичній праці 

в порівнянні з розумовою, має золоті руки); 
байдуже (не виділяє фізичну працю як цікаву діяльність, від неї 

не відмовляється, але виконує без ініціативи); 
• негативне (лінивий, несумлінно працює, під натиском, до 

фізичної праці ставиться зневажливо). 
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5.5 Ставлення до суспільного майна: ставиться турботливо, по-
господарськи, байдуже, демонстративно зневажливо, навіть до 
свідомого пошкодження майна. 
6. Спрямованість інтересів: 

6.1. Проявляє інтерес до діяльності: фізична, розумова праця, 
технічна, суспільно-політична, організаторська, художня 
(артистична, літературна, музична, хореографічна тощо), спортивна 
діяльність; 

6.2. Які гуртки відвідує, відвідував; 
6.3. Культурний кругозір: чи відвідує І як часто театри, музеї, 

виставки, якій літературі віддає перевагу, регулярність читання (книг 
не читає, читає епізодично, читає систематично). 
7. Особливості сфери вільного спілкування учня: 

7.1. Скільки часу приділяє "вуличному" спілкуванню протягом 
тижня, години приходу до дому ввечері; 

7.2. З ким має дружні зв'язки поза класом, як вони впливають на 
учня; 

7.3 Постійне місце або місце, якому віддається перевага для 
"вуличного" спілкування (клуб, двір, під'їзд тощо); 

7.4. Зміст спілкування в вуличних іграх: робота з технікою, 
автомототехнікою, відвідування кіно, гра на гітарі, прослуховування 
музичних записів, розмови на різноманітні теми, проводження часу 
без певної мети, випивка, куріння, вживання наркотичних речовин, 
азартні ігри тощо; 
8. Самооцінка особистості. 

8.1. Рівень самооцінки: 
• адекватна (правильно оцінює свої позитивні і негативні якості, 

особисті можливості і досягнення); 
• завищена (некритичний по відношенню до себе, перебільшує 

власні досягнення); 
• занижена (надмірно самокритичний, недооцінює свої позитивні 

якості та особисті досягнення). 
8.2. Які риси характеру хотів би мати, яких хотів би позбавитись. 

9. Особливості поведінки: 
9.1. Позитивні вчинки учня. Як часто вони здійснюються? 
• можливі мотиви їх здійснення. 
9.2. Негативні вчинки, їх прояви (епізодичні, систематичні), їх 

характер: грубість, бійки, невідвідування, запізнювання на уроки, 
порушення дисципліни в класі, відмова від вимог, доручень, не 
працює в класі на уроках; 

9.3. Правопорушення учня, крадіжки, вимагання у молодших і 
слабших за себе, побиття молодших і слабших за себе, спроби 
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насилля, жорстоке поводження з тваринами, прояви садистських 
нахилів, грубі порушення громадського порядку; 

9.4. Ставлення до своїх вчинків: байдужий, переживає, 
виправдовує, засуджує; 

9.5. Як ставиться до педагогічних впливів: з бажанням робити все 
навпаки, байдуже, розуміє і намагається виконати вимоги; 

9.6. Стоїть на обліку в закладі. 
 

Додаток 7 
Алгоритм вивчення сім’ї 

 
1. Прізвище, ім'я, по батькові кожного члена сім'ї: 
2 Склад сім'ї, структура (повна, неповна, одна дитина в сім'ї, 
багатодітна сім'я, батьки розлучені тощо); 
3. Житлово-побутові умови; 
4. Матеріальне забезпечення; 
5. Виховний потенціал сім'ї (сильний, нестійкий, слабкий, 
негативний); 
6. Характер взаємин в сім’ї: 
а) між дорослими членами сім'ї (гармонійні, компромісні, нестійкі, 

конфліктні, аморальні тощо); 
б) між іншими членами сім'ї і дитиною (сліпе обожнення, турбота, 

довіра, дружба, рівні права, відчуження, байдужість, повна 
самостійність, незалежність, відсутність контролю); 
в) позиція дитини в сім'ї (педагогічне виправдана, “кумир сім'ї”, 

об’єкт постійних сварок дорослих, кожний з яких намагається 
перетягнути її на свій бік, належить сама собі, ніхто нею не 
цікавиться, залякана авторитарним ставленням, невпевнена в собі, 
уникає спілкування з батьками, грає роль Попелюшки; 
г) ставлення дитини до батьків: 

• цінує сімейні взаємини; 
• батьки авторитетні; 
• ставиться байдуже; 
• ставиться з неповагою; 
• гостро переживає сімейну драму; 
• тягнеться до одного з членів сім'ї; 
• порушенням етики взаємин (грубощі, зрада, неповага тощо; 
• відмовами приймати участь в сімейних справах, турботах; 
• розбіжностями в питаннях виховання дітей; 
• зловживанням алкоголем; 
• іншими обставинами (вказати якими). 

7. Установки дитини по відношенню до батьків і до себе: 
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• “Я потрібна, мене люблять і я вас теж люблю”; 
• “Я потрібна, мене люблять, а ви існуєте заради мене"; 
• “Я не потрібна і мене не люблять, але я від всієї душі бажаю 

подобатись вам”; 
• “Я не потрібна, мене не люблять, дайте мені спокій''. 
Рекомендується виділити ті проблеми в сім'ї, які негативно 

впливають на дитину (відхилення в поведінці членів сім'ї: 
алкоголізм, наркоманія, слабкий виховний потенціал, конфліктні 
взаємини, малозабезпеченість сім'ї тощо). 

 
Додаток 8 

Анкета взаємин в сім’ї 
 

Анкета допоможе визначити взаємини в сім'ї, виявити сімейні 
конфлікти і знайти шляхи їх вирішення. 
1. Ви оцінюєте взаємини в вашій сім'ї як: 
• дуже гарні; 
• добрі; 
• не дуже гарні; 
• погані; 
• не дуже погані. 
2. Ви вважаєте свою сім'ю дружним сімейним колективом: 
• так; 
• не зовсім; 
• ні. 
3. Які сімейні традиції сприяють зміцненню вашій сім'ї (перерахуйте 
ці традиції). 
4. Як часто ваша сім'я збирається разом: 
• щоденно; 
• на вихідні; 
• рідко. 
5. Чим займається ваша сім’я. коли ви разом: 
• спільно вирішує життєві проблеми; 
• займається сімейно-побутовою працею; 
• працює на присадибній ділянці; 
• разом відпочиває, дивиться телепередачі; 
• обговорює питання навчання дітей; 
• обмінюється враженнями про день, про свої успіхи і невдачі; 
• кожен займається своєю справою; 
• інше. 
6. Чи бувають в вашій сім'ї сварки, конфлікти: 
• так; 
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• часто; 
• інколи; 
• рідко; 
• не бувають. 
7. Чим обумовлені сварки, конфлікти: 
• нерозумінням членами сім'ї один одного. 
8, Способи вирішення моральних конфліктів в вашій сім'ї: 
• примирення; 
• обговорення ситуації і прийняття спільного рішення; 
• припинення конфліктів на деякий час; 
• звертання по допомогу до інших людей (батьків, сусідів, друзів, 
вчителів); 
• конфлікти практично не вирішуються, мають затяжний характер. 
9 Чи бувають діти свідками або учасниками сімейних конфліктів між 
дорослими: 
• так; 
• ні; 
• інколи. 
10. Як діти реагують на сімейні конфлікти: 
• переживають, плачуть; 
• підтримують одного з батьків; 
• намагаються помирити; 
• йдуть з дому; 
• замикаються в собі; 
• ставляться байдуже; 
• стають злими, некерованими; 
• намагаються знайти підтримку в інших людей. 
11. Що ви плануєте робити для зміцнення сімейно-побутових 
відносин і покращення мікроклімату в вашій сім’ї. 
 

Додаток 9 
Соціальний паспорт сім’ї групи ризику 

 
Для зручності у роботі з сім'єю можна використовувати 

соціальний паспорт сім'ї, в якому містяться соціальні відомості про 
сім'ю, що потребує допомоги. Нижче пропонується зразок 
оформлення соціального паспорту сім'ї та соціальний паспорт сім'ї 
групи ризику. 
 
1. Адреса (населений пункт, вулиця, будинок, квартира, телефон). 
2. П.І.Б. чоловіка, дата народження. 
3. П.І.Б. дружини, дата народження. 



 66

4. Імена дітей, дати народження. 
5. Вікові категорії дітей: 
• до 6 років; 
• від 6 до 16 років; 
• від 16 до 18 років. 
6. Категорія сім'ї: 
• повна сім'я; 
• неповна сім'я: 

а) виховує одна мати; 
б) виховує один батько; 
в) виховує одна бабуся, дід або хтось один з рідних. 

7. Кількість дітей в сім'ї: 
• 1 дитина; 
• 2 дітей багатодітні: 

а) 3 дітей; 
б) 4 дітей і більше (вказати скільки). 

8. Сім'я, що здійснює опіку над дитиною (П.І.Б. і дати народження 
дитини). 
9. Сім'я з усиновленою дитиною (П.І.Б. і дати народження дитини). 
10. Сім "я біженців з дітьми. 
11. Підлітки до 18 років, які не працюють і не навчаються. 
12. Освіта (всіх членів сім'ї): 
• вища; 
• середня спеціальна; 
• середня; 
• 9 класів і менше. 
13 Спеціальність: 
• гуманітарна; 
• технічна; 
• медична; 
• педагогічна; 
• економічна; 
• торгівля; 
 постачання; 
• сільськогосподарська; 
• будівельна; 
• майстри різноманітних профілів. 
14. Місце роботи і посада чоловіка, дружини. 
15. Трудовий стаж чоловіка, дружини. 
16. Дохід сім'ї (потребує чи ні допомоги). 
17. Наявність присадибної ділянки. 
18. Наявність домашнього господарства. 
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19. Наявність житла (потребує чи ні). 
20. Побутові умови: 
• аварійне житло (не підходить для проживання); 
• потребує капітального ремонту; 
• потребує часткового ремонту або перебудови; 
• необхідне розширення житлової площі. 
21. Стан здоров'я членів сім'ї: 
• дорослі з особливими потребами (вказати хто); 
• діти з особливими потребами (вказати хто); 
• хронічні захворювання (вказати діагноз). 
22. Нагороди, звання, пільги. 
23. Сім'я стоїть на обліку (так/ні). 
24. Основні проблеми сім'ї. 
 

Додаток 10 
Орієнтовна структура соціального паспорту класу  

 
Орієнтовна структура соціального паспорту класу (навчального 
закладу) може мати такі блоки: 

1. Гендерна характеристика (кількість хлопців, кількість дівчат ). 
2. Вікові характеристики учнів (число, місяць, рік народження; 

кількість учнів певного року народження). 
3. Стан здоров’я вихованців (здорові, мають тимчасові розлади 

здоров’я, мають хронічні соматичні хвороби; мають психосоматичні 
захворювання; мають інвалідність). 

4. Види поза навчальної діяльності учнів (кількість дітей, які 
навчаються в музичних школах, відвідують спортивні секції, 
займаються в гуртках та клубах за інтересами, не відвідують 
позашкільні заклади). 

5. Соціальна поведінка учнів (число учнів, яки скоїли різні 
правопорушення, стоять на обліку в кримінальній міліції у справах 
неповнолітніх, наявність учнів з різними видами адитивної 
поведінки, кількість учнів, які систематично порушують дисципліну, 
мають стійкі конфлікти з вчителями). 

6. Інформація про соціальне середовище розвитку учнів ( 
кількість учнів з повних сімей, неповних сімей; кількість учнів, яких 
виховують опікуни чи прийомні батьки; які проживають з 
алкозалежними, наркозалежними батьками; число учнів з 
матеріально забезпечених, малозабезпечених та багатодітних сімей 
тощо. 
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Додаток 11 
Соціальний паспорт мікрорайону 

 
До основних компонентів соціального паспорту мікрорайону варто 
віднести: 

1. Коротку інформацію про заклад освіти. 
2. Загальну соціально-економічну характеристику мікрорайону 

(промисловий, сільскогосподарський…, наявність промислових 
підприємств, лікарень, вокзалів, торгівельних закладів…). 

3. Загальну соціально-демографічну характеристику 
мікрорайону  (кількість жителів, зайнятість, віково-статева, 
національна приналежність…). 

4. Повну інформацію про суб’єкти соціально-педагогічного 
процесу (назви, перелік, графіки роботи, контактні телефони 
відповідальних осіб позашкільних закладів, установ органів 
державної влади, наявність   релігійних конфесій, дитячих, 
молодіжних, політичних та громадських організацій тощо). 

5. Повну інформацію про установу-партнера (базове 
підприємство, спонсори, шефи тощо). 

6. План соціально-економічного розвитку мікрорайону на 
найближчий період та перспективу (по можливості, для 
забезпечення перспективного планування та здійснення ефективної 
соціально-педагогічної роботи в межах мікрорайону). 

 
Додаток 12 

Діагностика особистості та її соціальних зв'язків 
 

Методика "Недописана теза " 
Методика дозволяє визначити переконання оточуючих, які 

вплинули на розвиток і становлення особистості дитини в процесі її 
соціалізації.  
Допишіть наступні твердження: Я був вихований з переконанням 

в тому, що: 
-сім'я - це...; робота - це...; гроші - це...; навчання - це...; чоловік - 

це...; жінка - це...; успіх - це... . 
Важливо пояснити дитині, що вона повинна визначити не власну 

позицію, а позицію оточуючих (батьків, рідних, знайомих, вчителів 
тощо). Діти можуть також відмітити, які позиції вони приймають 
(знаком +), а з якими категорично не погоджуються (знаком -). 
Проаналізувавши для себе отриману інформацію, визначте Я- 
концепцію вихованця. 
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"Недоліки - продовження переваг " 

Виявіть найбільш розвинуті якості кожного вихованця. Негативні 
риси характеру переведіть в позитивні за принципом: "недоліки - 
продовження переваг". 
Наприклад: 
впертість - вміння відстоювати власну точку зору 
Так ви отримаєте перелік позитивних якостей, звернення до яких 

буде сприяти ефективності взаємодії з вихованцем. 
 

"Що я полюбляю? Що я не люблю? " 
Виявіть життєві цінності вихованця. Дається завдання: напишіть 

по 10 відповідей на запитання: "Що я полюбляю?" і "Що я дуже не 
люблю?". 

 
"Ранжування " 

Якості особистості Цінності Заняття 
Розумний Друзі Чигати 
Чесний Праця Дивитися телевізор 

Сором 'язливий Знання Гуляти 
Справедливий Батьківщина Веселитися, грати 
Працелюбний Гроші Спілкуватися з 

друзями 
Відданий Школа Вчитися 
Ласкавий Людина Допомагати по 

господарству 
Добрий Природа Піклуватися про 

тварин 
Підприємливий Здоров'я Грати з молодшими 
Товариський Сім "я Займатися спортом 
Веселий Успіх Слухати музику 
Енергійний Творчість Працювати з 

технікою 
Розставте за принципом особистої важливості якості особистості, 

цінності, заняття, яким ви віддаєте перевагу. 
Багато інформації для роздумів може дати завдання 

проранжувати особистісні займенники. Займенники "я", "вона", ''він", 
"ти", "ми", "вони" необхідно розставити в порядку особистісних 
переваг. 

Можна ускладнити завдання, якщо попросити учасників після 
ранжування уточнити (надписати), який зміст вони вкладають в 
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кожний з цих займенників (наприклад, під займенником "ми" можуть 
матися на увазі сім'я або друзі, або клас, ...). 

 
"Фантастичний вибір" 

Використовуючи "чарівну" ситуацію, актуалізуйте потреби дітей. 
Наприклад: припливла до тебе Золота рибка і спитала: “Що тобі 
потрібно?”, “Якщо б ти став чарівником, щоб ти зробив?”, “Ти 
відправляєшся на безлюдний острів і будеш жити там все своє 
життя. З собою можеш взяти те, що назвеш п'ятьма словами. Назви 
ці п'ять слів”. 

 
“Недописаний лист” 

Продовжить початок листа незнайомому другу:  
Я живу добре, тому що... 
Я живу погано, тому що... 

 
"Мій Всесвіт" 

Запропонуйте вихованцям заповнити карту "Мій Всесвіт". Для 
виконання завдання потрібні кольорові олівці або фломастери, 
альбомні аркуші. 
Створіть сприятливу атмосферу, досягніть прихильності до вас 

дітей. Попросіть іх намалювати на аркуші сонечко, поясніть , що 
"сонечко" - це вони самі: “Адже ви дійсно є сонечком в житті ваших 
близьких, грієте їх своїм теплом, ніжністю, даруєте радість. А 
значить, промінці сонечка - це переваги вашої особистості. Назвіть 
їх. Це можуть бути як переваги характеру, так і риси зовнішності, які 
вас виділяють з інших або вік - доброта, товариськість, почуття 
гумору, відповідальність, гарні очі, юність... Відобразіть в сонечку 
самого себе, позначив своє “Я”. 
Намалюйте в своєму просторі Всесвіту планети. Планети - це 

важливі для вас люди. Назвіть планети їх іменами. 
Планета може носити ім'я реальної особи або видуманого 

персонажу, історичного героя, чиє життя, доля, характер, вчинки 
вразили вас, ким ви, можливо, пишаєтесь, захоплюєтесь. 
На карті свого Всесвіту позначте зірочками найбільш яскраві 
враження, які залишились у вашій душі. Згадайте про: улюблене 
місто, заняття, події, талісмани, свята тощо. 
За бажанням (якщо ви не хочете, можете цього не робити) позначте 
хмаринки, хмари, тобто ваші проблеми. 
Подивіться на сонечко, промінці, планети і зірки. Поміркуйте, що або 
хто може вплинути на хмаринки і хмари. Поєднайте їх лініями, 
зробіть висновки, що допоможе вам вирішити ваші проблеми: Ви 
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самі, близькі люди...” 
Після заповнення карти Всесвіту проаналізуйте: 
• сприймання дітьми образу "Я"; 
• самооцінку (розмір "сонечка", розташування його на листі, промінці 
тощо); 
• емоційний стан (які кольори використовували); 
• якості особистості (що намальовано в “сонечку”, “промінцях”); 
• вплив референтних осіб (планети); 
• вибір заняття, важливого в житті (зірочки). 
При аналізі карти "Мій Всесвіт" використовуйте знання з 
психодіагностики. Це допоможе вам краще зрозуміти вихованця. 
За деякий час знову проведіть заняття заданою методикою. 
Проаналізуйте разом з кожним вихованцем, що змінилося в карті 
Всесвіту, в його житті. Чому? Зробіть висновки.. 

 
“Референтні особи” 

Вкажіть не менше 10 людей в соціумі, спілкування з якими має для 
вас велике значення. Відмітьте, хто вам найбільш близький. 
Складіть своєрідний ланцюг. Наприклад: Я - мама - подруга - Сергій 
К. - тренер... 

 
Анкета "Я і мої друзі" 

1.У вас є друзі? (Так, ні) 
2.Що вас об’єднує: 
• робота з технікою; 
• відвідування кіно; 
• гра на гітарі; 
• хобі; 
• інше (допишіть). 
3.Кому із друзів ви могли б довірити свою таємницю? 
4.До кого із друзів ви звернулись би по допомогу у важкій ситуації? 
5.Які ваші особистісні якості цінують друзі? 
6.Пригадайте випадок, коли ви допомогли кому-небудь із друзів 
вийти із важкої ситуації або вирішити певну проблему. 
7.Як ви себе почуваєте з друзями: 
• і нудно, і сумно, і руку немає кому подати; 
• життя чудове і несподіване; 
• то злет, то падіння. 
8.Яких друзів ви хотіли б мати і чого ви більш за все боїтеся в 
дружбі? 
9.Які якості характеру і вчинки більш за все схвалюються в колі 
ваших друзів? 
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10.Як би ви назвали групу, в якій ви найбільше спілкуєтесь, де часто 
проводите вільний час: 
• мої друзі; 
• моя компанія; 
• тусовка; 
• мій двір; 
• моя команда: 
• свій варіант (допишіть). 
11.Чи є у вас дорослі, з якими ви спілкуєтесь? Хто це? 
12.Чи виникають у вас конфлікти? Якщо “так”, то як зазвичай вони 
вирішуються: 
• миром; 
• бійкою; 
• завдяки втручанню лідера; 
• завдяки втручанню дорослого; 
• компромісом частини дітей. 
13. Як ставляться дорослі (батьки, сусіди...) до вашої групи: 
• доброзичливо; 
• вороже; 
• нейтрально; 
• байдуже; 
• забороняють спілкуватися. 
14.Вкажіть, з якими твердженнями ви погоджуєтесь: 
• даю друзям корисні поради, бо знаю, що так буде краще для них; 
• зі мною часто радяться; 
• не можу прийняти важливе рішення без моїх друзів; 
• ніхто не розуміє мене по справжньому; 
• мені легше прийняти рішення самому і поставити до відома всіх 
інших; 
• мені легше прийняти рішення разом з усіма і підкоритися більшості 
• я дію за ... 
15.Зобразіть на малюнку свій душевний стан, який ви найчастіше 
відчуваєте з друзями: 
• сонечко; 
• людина; 
• розбите серце; 
• самотній корабель. 
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Додаток 13 
Типова технологія вирішення конкретної соціально-

педагогічної проблеми: 
 

1. Визначення соціально-педагогічної проблеми: 
- зміст проблеми; 
- зовнішні ознаки проблеми; 
- тип і рівні проблеми (виховна, виправна, групова, 

індивідуальна, групова); 
- характеристика проблеми (інформаційна, поведінкова, 

управлінська інше). 
2. Ситуаційний аналіз: 

- загальний опис соціально-педагогічної ситуації; 
- визначення очікуваних результатів роботи; 
- професійне розуміння соціально-педагогічної проблеми; 
- визначення меж проблеми для роботи соціального 

педагога та інших спеціалістів, форм  їх взаємодії. 
3. Визначення соціально-педагогічної стратегії: 

- визначення об’єкта і предмета; 
- визначення мети і завдань; 
- визначення змісту діяльності; 
- розробка показників і критеріїв оцінки; 
- визначення інструментарію соціально-педагогічної 

діяльності; 
- опис і обґрунтування методик збору первинної соціально-

педагогічної інформації; 
- розробка логічної схеми аналізу отриманих даних; 
- визначення перспектив соціально-педагогічної діяльності; 
- розробка робочого плану. 

4. Розробка рекомендацій з реалізації практичної діяльності. 
5. Опис ходу і результатів соціально-педагогічної діяльності. 
6. Реалізація соціально-педагогічного проекту. 
7 Підсумок та аналіз результатів. 
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