
Коробова Л.О. 
Науковий керівник:  

кандидат педагогічних наук, доцент 
Коляда Н.М. 

 
ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ, 

ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 
 
В останні роки зросла роль соціально-педагогічної діяльності. Знач-

ний контингент осіб, які потребують допомоги, є діти, котрі, опинились у 
скрутній життєвій ситуації, серед них – діти, позбавлені батьківського пік-
лування. Тому дослідження проблеми підготовки майбутніх соціальних 
педагогів до роботи з означеними дітьми набуває пріоритетного значення 
на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Метою статті є висвітлення основних функцій, знань та умінь, якими 
має оволодіти соціальний педагог для ефективної співпраці з дітьми, які 
залишилася без опіки батьків. 

У роботі з дітьми, позбавленими батьківського піклування, соціаль-
ний педагог повинен виконувати певні професійні функції. Дослідженню 
даної проблеми присвячені наукові розвідки Л.М. Артюшкіна та 
А.О. Поляничко, які виділили дві основні професійні функції соціального 
педагога: соціально-терапевтичну – спрямована на своєчасне подолання 
кризових ситуацій та проблем неповнолітніх на основі самоусвідомлення 
особистістю ставлення до себе, до оточуючих та навколишнього середо-
вища; охоронно-захисну – спрямована на реалізацію соціально-правового 
захисту дітей. Для цього соціальний педагог повинен добре орієнтуватись 
у правовому механізмі захисту дітей [1, 3–4]. 

На нашу думку, до переліку функцій слід додати організаційно-
посередницьку. Вона забезпечує налагодження взаємодії соціального педа-
гога з дитиною, її родичами, державними та недержаними організаціями, 
до компетенції яких входить вирішення проблем дітей, які залишилися без 
піклування батьків.  

Реалізація професійних функцій дозволяє вирішувати безліч складних 
завдань. При цьому соціальний педагог має володіти відповідними уміннями: 
аналізувати основні закономірності, тенденції розвитку і вирішення соціаль-
них проблем на основі соціологічних та емпіричних даних; визначати соціа-
льну проблему, яка є об’єктом дослідження; обробляти та аналізувати емпі-
ричні дані; розробляти і впроваджувати програми соціальної роботи; застосо-
вувати відповідні технології професійного втручання; забезпечувати соціаль-
ний захист та представництво інтересів клієнта; розробляти, адаптувати і 
впроваджувати інноваційні технології соціальної роботи; організовувати і 
проводити навчальні семінари та пошукову роботу; організовувати і прово-
дити заходи соціальної попереджувально-профілактичної роботи; розробляти 
і впроваджувати соціальну рекламу; впроваджувати інформаційно-



просвітницькі програми; організовувати медичну, психолого-педагогічну, 
юридичну та соціальну допомогу вразливим верствам населення; розробляти 
і впроваджувати соціально-реабілітаційні програми; сприяти організації дія-
льності груп самодопомоги; підтримувати діяльність громадських організа-
цій соціальної сфери [2, 43–45]. 

Автори навчально-методичного посібника «Соціально-педагогічні 
технології» Харченко С.Я., Краснова Н.П. та Харченко Л.П. зазначають, 
що соціальний педагог має уміти: дати психологічну характеристику осо-
бистості, інтерпретацію власного психологічного стану, володіти найпрос-
тішими засобами психічного саморегулювання; бути здатним до діалогу як 
засобу спілкування; використовувати засоби ефективної організації твор-
чої діяльності дітей і молоді в навчально-виховному процесі, а також у по-
зашкільних виховних закладах; збирати, аналізувати, систематизувати ін-
формацію про соціальні проблеми дітей і молоді, уміти прогнозувати 
спрямування їхньої продуктивної діяльності, організовувати дозвілля, ви-
являти шляхи подолання міжособистісних конфліктів; допомагати сім’ї в 
розвитку інтелектуальних і морально-естетичних якостей дітей різного ві-
ку, здійснювати педагогічне керівництво й консультування процесів вихо-
вання дітей в сім’ї, за місцем проживання; впливати різноманітними соціа-
льно-педагогічними засобами на різноманітні категорії дітей і молоді; ви-
користовувати методику різноманітних видів наочності, аудіовізуальної 
техніки, комп’ютера в доборі й обробці інформації про моделі допомоги в 
кожному конкретному випадку; створювати умови для плідної творчої ро-
боти учнів на уроці, у групі продовженого дня, позакласної та позашкіль-
ної діяльності, організації дозвілля, науково-технічної й художньої творчо-
сті; володіти засобами психо-корекційного впливу на дітей і молодь, які 
знаходяться в кризовому стані й конфліктних ситуаціях [4, 28–29]. 

Таким чином, базову основу професійної підготовки соціальних пе-
дагогів складає його психолого-педагогічна компетентність. Тому з метою 
удосконалення фахової підготовки соціальних педагогів подальшого дос-
лідження потребує соціально-педагогічна діяльність як складна система 
взаємопов’язаних компонентів – мети, принципів, напрямів, етапів, сфери, 
змісту, форм методів і прийомів, професійних якостей. 
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