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Соціальна-педагогічна робота була і залишається однією із найскладніший професій. 

Вона не завжди адекватно сприймається суспільною думкою. Але водночас соціально-
педагогічна допомога є однією із найбільш шляхетних видів діяльності людини. 

Відомо, що об’єктом соціальної роботи є всі люди, котрі потрапили у складні соціально-
економічні умови, соціально-психологічну ситуацію, і потребують відповідної допомоги 
кваліфікованих спеціалістів. Розглядаючи таких людей чи окремі групи людей, ми водночас 
розглядаємо їх як частину суспільства, як специфічну частину об’єкта соціології і соціальної 
роботи. При ньому слід звернути увагу на такий факт: предметом соціології є думка і поведінка 
людей, а в соціальній роботі вони виступають як важливі характеристики її об’єкта. 

Кожен об’єкт, потрапляючи в ту чи іншу ситуацію, зустрічається з фахівцем соціальної 
роботи, який організовує, переадресовує чи сприяє створенню умов для усунення тих чи інших 
проблем об’єкта соціальної роботи. До проблеми надання соціальних послуг різним категоріям 
клієнтів зверталися як соціологи (О.Балакірєва, Н.Паніна, В.Полонськнй, О.Яременко), так і 
психологи (ІІ.Бевз, С.Макснменко, В.Оржеховська), та педагоги (В. Бочарова, І.Звєрєва, 
Л.Капська, С.Толстоухова). Проте останнім часом на порядку денному постала нагальна 
проблема, яка потребує свого вирішення: оцінка ефективності надання соціальних послуг та 
оцінка ефективності реалізації різного типу соціальних проблем. 
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СОЦІАЛЬНО–ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ДІТЬМИ – СИРОТАМИ ТА  
ДІТЬМИ, ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

У суперечливих умовах державотворення України найбільш незахищеними виявилися 
діти–сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, вихованці дитячих будинків та 
шкіл–інтернатів різного типу. 

До цієї категорії дітей відповідно до чинного законодавства належать: діти, у яких 
померли чи загинули батьки: діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з 
позбавленням їх батьківських прав, відібрання у батьків без позбавлення батьківських прав, 
визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, 
відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час 
слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів 
та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка 
перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, батьки яких 
невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти. 

Отже, свою діяльність соціальний педагог здійснює згідно із положеннями, закріпленими 
у чинному законодавстві України. 
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СІМ’Я ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО–ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Сім'я – це соціальна група, яка складається з чоловіка та жінки, котрі перебувають у 
шлюбі, їх дітей (власних або прийомних) та інших осіб, поєднаних родинними зв'язками з 
подружжям, кровних родичів і здійснює сою життєдіяльність на основі спільного економічного, 
побутового, морально–психологічного укладу, взаємної відповідальності, виховання дітей. 
Сім'я завжди виступає моделлю конкретного історичного періоду розвитку суспільства, 
відображає його економічні, моральні й духовні суперечності. Отже, сучасні економічні 
перетворення, демографічні проблеми, криза в політиці, культурі – все це відбивається на 
життєдіяльності сучасної сім'ї, при цьому поглиблюється її дезорганізація.  

Сім'я як соціальний інститут перебуває у стані гострої кризи, що, звичайно, негативно 
впливає на виконання нею основних функцій, тобто на життєдіяльність сім'ї: матеріально–
економічне забезпечення, житлово–побутові умови. Це, в свою чергу, створює певний 
морально–психологічний клімат, який впливає на духовність сім'ї, виховання дітей, 
організацію вільного часу членів сім'ї.  

Соціальної, педагогічної та психологічної допомоги потребують також сім'ї групи ризику, 
до яких на даному етапі розвитку суспільства ми відносимо багатодітні сім'ї, одиноких матерів, 
неповнолітніх матерів, сім'ї з дітьми–інвалідами, батьками–інвалідами, малозабезпечені сім'ї.  
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СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ОСІБ 
З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 

Стабілізація української економіки створює умови для істотного підвищення добробуту 
людей, подолання спаду їх життєвого рівня внаслідок тривалої та глибокої економічної кризи. 
За таких умов одним із найважливіших завдань, соціальної політики в Україні є створення 
сприятливих і безпечних умов праці на виробництві, запобігання травматизму в побуті, 
підвищення якості медичного обслуговування населення з метою попередження інвалідності. 

Знаходячи власні фізичні і духовні резерви, долаючи психологічні проблеми, людина з 
обмеженими психофізичними можливостями часто не в змозі вести повноцінний спосіб життя 
внаслідок певних перешкод, які існують у суспільстві. Велику роль у створенні благополучних 
соціальних умов для нормальної життєдіяльності інвалідів, людей з різним рівнем порушень 
фізичного чи розумового розвитку відіграє рівень усвідомлення важливості цієї проблеми у 
суспільстві. 

У науковій літературі людей з вадами фізичного та розумового розвитку, хронічно хворих 
дітей та дітей з патологічними етапами визначають як «аномальних», «неповноцінних», 
«неповносправних», «дітей–інвалідів», «людей з особливими потребами», «людей зі 
спеціальними потребами», «дітей із труднощами у навчанні», «дітей з обмеженнями», «людей з 
обмеженими розумовими та фізичними можливостями», «дітей з обмеженими психофізичними 
можливостями», «людей з функціональними обмеженнями», «дітей, які знаходяться в особливо 
складних і надзвичайних умовах», «дітей з особливими потребами в розвитку», «маломобільні 
групи населення». Таке неоднозначне визначення характеризує різні аспекти  і підходи до 
вирішення проблем навчання, лікування, соціального захисту і реабілітації людей не тільки в 
Україні, але і  в усьому світі. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
Для успішності процесів становлення і розвитку соціальної роботи і соціальної педагогіки 

в Україні величезне значення має вивчення, осмислення і адаптація досвіду, нагромадженого 
зарубіжними країнами, особливо країнами Західної Європи, США і Великою Британією.  

Перші теоретичні аспекти соціальної роботи були розроблені Мері Річмонд (США) в її 
книзі „Дружній візит до бідняків: керівництво для працюючих в благодійних організаціях” 
(1899). Більшість дослідників соціальної роботи сходяться на думці, що у цій книзі 
обґрунтовані основні методи соціальної роботи.  

Поділ усієї сфери діяльності соціальних служб на соціально–педагогічну і соціальну 
роботу сьогодні у переважній більшості країн вважається застарілим і неправомірним, оскільки 
на основі зарубіжного досвіду соціальна і соціально–педагогічна робота представляє собою 
особистісну службу допомоги людям і направлена на вирішення всієї сукупності проблем в 
контексті “особистості і навколишнього середовища”, де в епіцентрі завжди повинна стояти 
людина і зусилля соціальних працівників/педагогів повинні бути спрямовані на вирішення її 
проблем. Поряд із допомогою людині в періоди особистісного і соціального неблагополуччя 
соціально–педагогічна допомога передбачає захист її прав, інтересів, людської гідності і права 
на гідне життя.  

Новими сферами соціальної роботи стала соціальна робота за місцем проживання, в тому 
числі і в сільській місцевості, на підприємствах, в геріатричних центрах, з біженцями, 
переселенцями, іноземними громадянами, на вулицях, в групах самодопомоги та ін.  

Виходячи із аналізу зарубіжного досвіду можна стверджувати, що соціальний працівник/ 
соціальний педагог може і повинен працювати в різноманітних установах, які за відомчою 
приналежністю можна класифікувати на установи освіти, охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, комітетів у справах сім’ї і молоді, установи, що відносяться до системи 
органів внутрішніх справ і юстиції та ін.  
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