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Порушення традиційних, вироб-
лених за радянських часів механізмів
соціального регулювання поведінки
людей обумовили необхідність пере-
гляду не лише соціальної політики,
але й теоретичних засад, на яких
вона ґрунтувалася, нових підходів
щодо осмислення й оцінки того, що
відбувається з людиною, розуміння
логіки зміни подій, функціонування
механізмів самозахисту і загальнодер-
жавної підтримки людей. Тобто не-
обхідне вироблення відповідної су-
часним вимогам стратегії соціальної
політики як на державному, так і ре-
гіональному рівнях

Крім того, все очевиднішим стає
вплив на специфіку діяльності соці-
ального педагога і соціального пра-
цівника масовості якісних змін, які
відбуваються в самій людині: зрос-
тання рівня освіченості, поінформо-
ваності, відносної соціально-побуто-
вої забезпеченості. При цьому нову
роль починають відігравати, з одно-
го боку, соціально-культурні тра-
диції, які іноді ускладнюють життя
людини, а з іншого – уніфікація со-

ціокультурного розвитку людини під
впливом засобів масової інформації,
процесів загальної глобалізації сус-
пільного життя.

Переосмислення основного змі-
сту і напрямів соціальної політики,
безперечно, змушує теоретиків і
практиків відповідно визначити та-
кож місце і роль соціальної роботи в
реалізації цієї політики. Сьогодні ніх-
то не заперечує, що соціальна ро-
бота є надзвичайно важливим інстру-
ментом соціальної політики. При цьо-
му соціальна політика, визначаючи
зміст, спрямованість, нормативно-
правову базу соціально-педагогічної
роботи, водночас є і методологічною,
організаційно-практичною основою,
яка диктує методи, форми і техно-
логії соціальної роботи.

Проте соціально-педагогічна ро-
бота є не лише засобом реалізації
соціальної політики. Вона, завдяки
наявності зворотного зв’язку, висту-
пає своєрідним соціальним індикато-
ром, який показує реальні наслідки
соціальної політики, рівень її життє-
вості і ефективності. Саме система
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соціально-педагогічної роботи як
діяльність з надання матерільно-
фінансової, морально-правової, пси-
холого-педагогічної допомоги людині,
сім’ї, групі осіб, котрі потрапляють
у складну життєву ситуацію, засвід-
чує зміст і спрямованість соціальної
політики,  реальні  можливості
суспільства і держави у сфері соці-
ального захисту і підтримки людини.

Успішно реалізовувати соціальну
політику і належно вести соціально-
педагогічну роботу можуть лише
люди, які відповідають певним про-
фесійно-якісним характеристикам.
При цьому слід брати до уваги не
лише якості особистості, але й
ціннісні характеристики даної про-
фесійної діяльності, оскільки неза-
перечні їх взаємодія і єдність.

Цінності професійної діяльності
можна визначити як певну доміную-
чу потребу (служити своєю про-
фесією на благо інших людей), яка
орієнтує (чи акумулює) професійно-
особистісну активність соціального
педагога чи соціального працівника
на досягнення цієї гуманної цілі.

Взявши за основу характерні за-
пити особистості і співвідносячи їх з
професією соціального педагога, її
гуманістичним смислом, можна на-
звати такі групи цінностей соціаль-
но-педагогічної діяльності:

 цінності альтруїстичного характе-
ру, які відображають специфіку
професійної діяльності (допоможи
іншому, тому, хто слабозахище-
ний, хто  потребує твоєї підтрим-
ки);

 цінності етичної відповідальності
перед професією (соціальний пе-
дагог чи працівник утверджує і
обстоює  гідність професії як важ-
ливої суспільної місії, дотримуєть-
ся її етичних принципів і норм,
примножує знання змісту   соці-
альної роботи, яка, як і інші га-
лузі діяльності, перебуває у про-
цесі постійного розвитку і збага-
чення);

 цінності, пов’язані з потребами са-
мореалізації, самоствердження і
самовдосконалення особистості
соціального педагога чи соціально-
го працівника і досягнення профес-
іоналізму у сфері своєї діяльності.

Структурний і якісний аналіз
цінностей соціально-педагогічної ро-
боти як професійної діяльності ви-
являє їх комплексний характер, гу-
маністичну природу і сутність.

Саме гуманістичний ідеал – са-
моцінність особистості – визначає
зміст і призначення цієї діяльності,
а її цінності тією чи іншою мірою
відображають необхідність гармонії
суспільних і особистих інтересів,
пріоритету загальнолюдських цінно-
стей (істина, здоров’я, мир, мило-
сердя, добро, допомога іншій людині
тощо). Отже, основним завданням
соціально-педагогічної роботи є на-
лагодження балансу між відповідаль-
ністю суспільства перед особистістю
і особистостості перед суспільством.

Однією з передумов успіху,
ефективності соціально-педагогічної
роботи є вміння спеціаліста визнача-
ти проблеми і потреби на різних
рівнях: індивідуальному, міжособи-
стісному і суспільному.

Для становлення і розвитку сис-
теми соціально-педагогічної роботи в
Україні надзвичайно важливою є
опора на світовий досвід. Належне
осмислення різних підходів і методів
зарубіжних шкіл соціальної роботи
дозволять чіткіше визначати, допов-
нювати цілі, завдання і зміст цієї
роботи у нашому суспільстві.

У залежності від підходів до
соціальної роботи в зарубіжній прак-
тиці розрізняються ряд шкіл, най-
більш яскравими представниками
яких є, зокрема, Мері Річмонд,
Зігмунд Фрейд, Джон Дьюї, Вірджи-
нія Робінсон, Гордон Гамільтон, Алі-
са Соломон та ін. Якщо представни-
ки “діагностичної” школи роблять ак-
цент на діагностиці (причому оцінка
особистості має надзвичайне значен-
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ня, більше, ніж оцінка соціальної си-
туації, оточення, середовища), то
представники “функціональної” шко-
ли акцентують увагу на процесі на-
дання допомоги, вважаючи, що лю-
дина внутрішньо завжди прагне до
чогось позитивного і перебуває у стані
зростання й розвитку. Вони наголо-
шують на значенні соціального ото-
чення, культурних і економічних
факторів, які сприяють чи усклад-
нюють цей процес. Водночас пред-
ставники “функціональної” школи
впевнені в тому, що не можна на-
впрямки пізнати “Я” іншої людини,
для цього необхідно налагодити такі
стосунки, за яких клієнт може
розкритися. Це потребує від спеціа-
ліста хорошого знання себе. Тому
вони вважають, що підготовка соці-
ального працівника потребує його
“тотального (повного) вживання” у
сферу своєї діяльності, що забезпе-
чить саморозвиток, самопізнання як
необхідну умову пізнання інших лю-
дей. Дана позиція науковців виправ-
дала себе і підтвердилася багаторіч-
ною практикою.

Результатом соціальної роботи в
цілому зарубіжні дослідники вважа-
ють “поліпшення функціонування
клієнта і його кращу адаптацію до
умов соціального середовища” (Холліс
і Вудс); “забезпечення сприятливих
змін у житті клієнта” (Г. Бендлер);
”наближення, зменшення гостроти
різних проблем, які з’являються в
житті людини” (Х. Сведнер).

Як засоби досягнення визначе-
них цілей пропонуються: “свобода,
розвиток і зміни” (Г. Бендлер); “різні
методи здійснення соціальних змін”
(Х. Сведнер); “зміна умов життя і
способів життя людини” (Л. Юнсон)
та ін.

Таким чином, мета соціально-пе-
дагогічної роботи – сприяння людям
успішно вирішувати їхні проблеми.
Засоби досягнення цієї мети – ви-
вільнення і розвиток ресурсів люди-
ни і її соціального оточення, здійснен-

ня необхідних соціальних змін.

Термін “соціальна робота” в Ук-
раїні тлумачиться передусім як
різновид діяльності, яка за свою мету
має оптимізацію суб’єктивної ролі
людини1.

Існує ще ряд визначень, в ос-
нові яких лежать поняття: допомо-
га,  підтримка,  захист.  Проте
найбільш прийнятним буде визначен-
ня суті і змісту соціально-педагогіч-
ної роботи, яке поєднує в собі кілька
аспектів, котрі характеризують її як
єдність таких складників:

1) надання допомоги окремій лю-
дині чи групі людей, які опинилися
в складній життєвій ситуації, шля-
хом підтримки, консультування, ре-
абілітації, патронажу та інших видів
соціальних і психолого-педагогічних
послуг;

2) актуалізація потенціалу само-
допомоги осіб, які опинилися в
скрутній ситуації;

3) цілеспрямований вплив на фор-
мування і реалізацію соціальної полі-
тики на всіх рівнях – від загально-
державних до місцевих – з метою
забезпечення соціально здорового
середовища життєпобуту та життє-
діяльності людини, створення сис-
теми підтримки людей, які опини-
лися у складній життєвій ситуації.
Перші два рівні представляють
мікрорівень, третій – макрорівень
соціально-педагогічної роботи.

У той же час ми розглядаємо со-
ціальну роботу і як своєрідну управ-
лінську діяльність, спрямовану на
зміну сукупності умов функціонуван-
ня і розвитку соціальних процесів з
метою досягнення оптимальної відпо-
відності інтересам і потребам суспіль-
ства, соціальних груп і особистості.
Таке широке тлумачення  дозволяє
сприймати соціальну роботу як сфе-
ру діяльності, метою якої є здійснен-
ня корекції соціальних відносин, про-
цесів розвитку і становлення особи-
стості.

А. Й. Капська
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Не можна відкидати і того фак-
ту, що зміст поняття “соціальна ро-
бота” буде постійно змінюватись,
оскільки процес рухається від одно-
го стану, завдань, проблем, ідеологій
до інших і сьогоднішня модель цієї
діяльності, безперечно, не є завер-
шеною і усталеною.  Тому, очевид-
но, тлумачення даного поняття з
часом зазнає певних коригувань і пе-
редбачатиме інші цілі.

Зміст і структура соціально-пе-
дагогічної роботи як виду професій-
ної діяльності, з одного боку, вип-
ливають з прийнятого філософсько-
го і психологічного трактування ді-
яльності, а з іншого, – враховують
специфічні особливості і фактори, які
характеризують об’єкт, що вивчаєть-
ся нами.

Специфічною особливістю людсь-
кої діяльності є соціальна форма її
організації, яка сприяє активній інте-
ріоризації кожним учасником су-
спільних норм і цінностей. Що ж сто-
сується соціальної роботи як виду
діяльності, то слід брати до уваги,
що вона спрямована на досить склад-
ний об’єкт: людина чи група людей,
які потребують соціальної допомоги,
підтримки, корекції, реабілітації.
Соціальна робота – це інтегроване,
цілісне утворення, яке включає такі
структурно-змістові компоненти, як
ціль, дії, мотивацію, відносини, ко-
мунікацію.

Для розуміння змісту діяльності
і вимог до особистості соціального
педагога, соціального працівника
необхідно насамперед визначити
цілі, які постають перед ними: чим
визначаються цілі в конкретній прак-
тичній ситуації в даний період і як
ці визначені цілі (а потім і дії) зміню-
ються. Потім слід зважувати на зав-
дання, які може вирішувати спеціа-
ліст; при цьому можливе спільне
планування дій (поставленого завдан-
ня) з клієнтом і залучення його влас-
них ресурсів і можливостей. Дія,
окрім цілей і завдань, включає опе-

раційно-практичні акти (конкретні
різні види діяльності).

Система мотивів – рушійна сила
людської поведінки. А система домі-
нуючих мотивів, яка спонукає до дії,
визначає спрямованість особистості.
Поєднання мотиву і способу його
реалізації проявляється в альтруї-
стичній, дійовій чи особистісній
спрямованості. Так, мотиваційною
основою у дії щодо надання допомо-
ги, підтримки (будь-якого плану)
людині  можна  вважати  те,  що
суб’єкт керується ставленням до цієї
людини як до цінності.

Мотивація проявляється і в та-
кому компоненті особистості со-
ціального педагога (працівника), як
міжособистісні відносини. Стиль по-
ведінки фахівця, обумовлений сукуп-
ністю його особистісних і професій-
них якостей, його ціннісними орієн-
таціями та інтересами, має помітний
вплив на систему відносин, які на-
лагоджує соціальний працівник. При
цьому варто зважати на загальні оз-
наки професійних відносин, на від-
мінність від міжособистісних:

1. Формування відносин спеці-
аліста обумовлено професійними
цілями. В діяльності соціального пе-
дагога чи соціального працівника
відносини формуються заради досяг-
нення як загальних цілей, так і за-
ради окремих завдань і результатів.

2. У професійних відносинах спе-
ціаліст на перше місце ставить не
власні інтереси, а потреби, інтереси
і очікування інших людей при вирі-
шенні їхніх проблем.

3. Соціальний педагог (працівник)
будує відносини на основі об’єктивно-
сті і усвідомлення власної відповіда-
льності, що дозволяє йому відволіка-
тися від власного емоційного стану,
щоб сприймати об’єктивно потреби,
турботи і труднощі іншої людини.

Особливу роль у діяльності спеці-
аліста соціально-виховної сфери
відіграє комунікація. Саме категорія
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спілкування відображає зв’язки між
людиною і соціальним середовищем,
групами, спільнотами. Спілкування –
процес багатогранний. Воно реалі-
зується в різноманітних формах
(міжособистісне спілкування, со-
ціальний діалог, ділове і управлінсь-
ке спілкування тощо).

У соціально-педагогічній роботі
доводиться стикатися з різними людь-
ми: сором’язливими і такими, що бур-
хливо чи навіть агресивно виража-
ють свої почуття, замкнутими, не-
довірливими, охочими до розмов,
тими, хто шукає справедливості,
підтримки і хто їх вимагає. Тому важ-
ливим є вміння знайти підхід до кож-
ного з них, налагодити контакт, сти-
мулюючи людину до діалогу тощо.
Компетентність у спілкуванні є одним
із головних, базових компонентів і
критеріїв результативної роботи.
Знання закономірностей усвідомленої
поведінки особистості (світогляд, пе-
реконання, інтереси, прагнення, іде-
али) і неусвідомленого (установки,
стереотипи, потяг, рівні домагань,
конформність, сприйнятливість до
навіювання тощо), розуміння ме-
ханізмів спрямованості особистості,
міри прояву емоцій (афекти, стреси,
фрустрації тощо) допоможуть адек-
ватно оцінити і зрозуміти людину,
надати саме ту допомогу, якої вона
потребує. Крім того, міміка, жести,
експресія доповнюють це розуміння
і сприяють знаходженню оптималь-
них варіантів вирішення проблеми,
яка стосується конкретної людини.

Уміння володіти первинною діаг-
ностикою комунікативності своїх
клієнтів, груп осіб – необхідна лан-
ка у компетентності соціального пра-
цівника чи соціального педагога. При
цьому слід пам’ятати: не можна оці-
нювати людину і її можливості щодо
спілкування без врахування актуаль-
ного чи потенційного оточення, пер-
спектив розвитку особистості.

Звичайно, спілкування – домі-
нуючий інструмент у соціальній ро-

боті, але не кінцевий продукт діяль-
ності. Водночас варто наголосити на
думці, що людина-особистість більш
різноманітна, складніша і багатша,
ніж діяльність, і сутнісно не вичер-
пується нею. Але смислом акмеоло-
гічного підходу у професійно-особи-
стісному розвитку спеціаліста є те,
що не можна розглядати особистість
поза діяльністю, так само, як діяль-
ність не можна розглядати без вра-
хування особистості, її спрямованості
щодо розвитку, саморегуляції само-
реалізації тощо.

Зважаючи на аксіологічну і фун-
кціональну природу, соціально-вихов-
на робота є одним із багатогранних,
обсяжних видів професійної діяль-
ності. Соціальний педагог і соціаль-
ний працівник виконують весь спектр
різноманітних функцій організації,
координації, забезпечення, підтрим-
ки (психологічної і фізичної), право-
вої і адміністративної допомоги, пси-
холого-педагогічної корекції тощо. Це
спеціалісти, які можуть працювати на
різних рівнях реалізації соціальної
політики держави – на рівні управ-
ління, матеріально-технічного і пра-
вового забезпечення, освіти, охоро-
ни здоров’я і безпосередньої практи-
ки соціально-виховної роботи.

Таке розуміння діяльності со-
ціального педагога чи соціального
працівника потребує водночас відпо-
відного усвідомлення багатогранності
соціальної ролі спеціаліста цієї га-
лузі. Загалом основні аспекти соці-
альної ролі фахівця соціальної робо-
ти можна поєднати у чотири блоки:

 роль як зразок поведінки і устано-
вок, соціально заданий з більшою
чи меншою мірою визначеності;

 роль як стратегія поведінки, спря-
мована на оволодіння ситуацією
певного типу;

 роль як система очікувань стосов-
но людей певного статусу;

 роль як дія, як виконання певних
вимог людиною, призначеною на
цю роль2.

А. Й. Капська

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
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Дані позиції характеризують і
професійні ролі соціального праців-
ника   через призму його посадових
функцій. Звідси можна сказати, що
рольова поведінка соціального пра-
цівника обумовлена самою посадою.
Проте, коли ми розглядаємо праці-
вника як спеціаліста-виконавця про-
фесійної діяльності, то особистісний
фактор (індивідуальність, творчі
здібності, втілені в технології, осо-
бистісні якості і властивості і, без-
перечно, професійна компетентність)
в практиці досить помітний. Спе-
ціаліст, включаючись у професійну
діяльність, виконує свої професійні
ролі. Професійна роль формується і
обумовлюється не лише місцем інди-
віда в системі об’єктивних функцій
у діяльності. Виконання різноманіт-
них професійних ролей в соціальній
роботі пов’язане з виконанням різних

робочих функцій. Робоча функція
може бути охарактеризована як пев-
ний обов’язок, завдання чи дії, по-
в’язані з специфічною професійною
роллю.

Кожна  професійна  роль  має
набір конкретних робочих функцій:
організаторську, управлінську, ко-
мунікативну, діагностичну, прогно-
стичну, педагогічно-терапевтичну,
посередницьку та ін. Ефективність
виконання цих функцій, співвідно-
сячись з певними здібностями лю-
дини і її особистісними якостями, в
різній мірі визначається цілеспрямо-
ваним тренуванням в діях, в яких
вони реалізуються. А щоб реалізува-
ти ці дії, кожен спеціаліст має воло-
діти пакетом відповідних технологій,
які в сукупності є не лише проце-
сом, ходом дії, але й відображають
зміст і характер цих дій.

1 Міщик Л. І. Соціальна педаго-
гіка. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999.

2 Мигович І. І. Соціальна робо-
та. – Ужгород: УДУ, 1999.


