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РОЗДIЛ 3. ДОСЛIДЖЕHHЯ ВЗАЄМОДIЇ СОЦIАЛЬHОГО ПЕДАГОГА 
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Висновки до роздiлу 1: 

Соцiальний педагог – це фахiвець iз виховної роботи з дiтьми, 

пiдлiтками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливi 

соцiальнi, навчально-виховнi умови для розвитку й соцiалiзацiї особистостi; 

це спецiалiст, який зайнятий у сферi соцiально-педагогiчної роботи або 

освiтньо-виховної дiяльностi; вiн органiзовує взаємодiю освiтнiх та 

позашкiльних закладiв та установ, сiм’ї, громадськостi з метою створення в 

соцiальному середовищi умов для соцiальної адаптацiї та благополуччя в 

мiкросоцiумi дiтей та молодi, їх всебiчного розвитку. Вiдповiдно до 

напрямкiв дiяльностi соцiального педагога розрiзняють такi основнi види 

професiйної дiяльностi: правоохоронна (пропедевтика правопорушень, 

соцiальна пiдтримка рiзних категорiй населення, соцiально-реабiлiтацiйна 

дiяльнiсть); психологiчна (консультативно-посередницька, охорона здоров’я i 

пропаганда здорового способу життя, медико-реабiлiтацiйна допомога); 

культурно-дозвiльна (органiзацiя дiяльностi дiтей, молодi, сiмейно-

сусiдських осередкiв, культурно-освiтня робота за мiсцем проживання, 

органiзацiя фiзкультурно-оздоровчого та культурного вiдпочинку, соцiальна 
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анiмацiя). Tаким чином можемо прийти до узагальнення, що роль 

соцiального педагога у навчально-виховній сфері досить вагома, оскільки 

саме робота з подолання рiзного роду складних життєвих ситуацiй вимагає 

вiд соцiального педагога чiтко окресленої спiвпрацi з класними керiвниками 

у всiх сферах навчально-виховної дiяльностi.   

Форми та методи соцiально-педагогiчної дiяльностi є вкрай 

рiзноманiтними та залежать вiд спецiалiзацiї соцiального педагога, 

особливостей дiяльностi закладу, в якому реалiзовується соцiально-

педагогiчна дiяльнiсть та цiлого ряду соцiальних, правових, iнформацiйних, 

педагогiчних та iнших факторiв. У дiяльностi соцiального педагога ЗHЗ 

можна видiлити три основнi аспекти: участь в управлiннi (консультування 

адмiнiстрацiї, методична робота, позашкiльна взаємодiя); участь у виховному 

процесi (внутрiшньошкiльний монiторинг, соцiально-педагогiчна 

реабiлiтацiя); участь в органiзацiї середовища виховання дитини (супровiд 

дитини в сiм’ї, робота з соцiальним середовищем дитини, участь в роботi 

батькiвського комiтету). Кожен з цих аспектiв визначає конкретнi напрями 

роботи соцiального педагога. Загалом, соцiально-педагогiчна дiяльнiсть в 

умовах загальноосвiтньої школи є багатогранним явищем, в основi якого 

лежить iдея поєднання виховного впливу школи, сiм’ї та суспiльства з метою 

успiшної соцiалiзацiї особистостi дитини. 

Висновки до роздiлу 2 

Отже, встановлено, що взаємодiя є невiд’ємною та важливою 

складовою педагогiчного процесу, реалiзацiя якої сприяє соцiалiзацiї дитини 

в навчально-виховному середовищi. Взаємодiя сiм’ї, школи та громадськостi 

– процес реалiзацiї зв’язкiв i вiдносин соцiальних iнститутiв, головною 

метою якого виступає соцiалiзацiя дитини; цiлеспрямована спiвдружнiсть 

педагогiв, батькiв, громадськостi в змiстi педагогiчного впливу на дiтей, 

заснованому на взаємнiй довiрi, спрямованому на взаємозбагачення, 

взаємодоповнення умов сiмейного та суспiльного виховання; органiзацiя 



виховання, за якої педагоги, батьки, представники громадськостi 

обмiнюються досвiдом, упроваджуючи в практику доречнi прийоми 

виховного впливу на дiтей.  

Ключова роль у забезпеченні реальних зв’язкiв з сiм’єю належить 

соцiальному педагогу та класному керiвнику. Ця дiяльнiсть органiзовується 

через класний батькiвський комiтет, батькiвськi збори, а також через 

вчителiв, якi працюють в даному класi. Важливою частиною практичної 

дiяльностi соцiального педагога i класного керiвника є вiдвiдування учнiв 

вдома, вивчення умов, в яких вони проживають, передбачення та 

попередження небажаних результатiв кризової соцiально-педагогiчної 

ситуацiї iснування та розвитку особистостi дитини. 

В процесi взаємодії школи (в особах соцiального педагога та класних 

керiвникiв) виникає цiлий ряд проблемних завдань, спiльне вирiшення яких i 

є основою успiшною взаємодiї цих двох, найважливiших в життi школяра, 

соцiальних iнститутiв: 1) систематичне вивчення впливу соцiального 

оточення на особистiсть учня; 2) органiзацiя спiльної соцiально-педагогiчної 

дiяльностi школи i родини в навчаннi i вихованнi дiтей; 3) допомога батькам 

у вихованнi дiтей вдома; 4) органiзацiя педагогiчної освiти батькiв; 5) 

нейтралiзацiя негативного впливу родини. 

Tобто, соцiальний педагог та класний керiвник є ключовими фiгурами 

в процесi соцiальної взаємодії  школи i родини учнiв. Школа дає дитинi 

науковi знання i виховує в неї свiдоме вiдношення до дiйсностi. Родина 

забезпечує практичний життєвий досвiд, виховує умiння переживати за iншу 

людину, почувати його стан. Для гармонiйного розвитку особистостi 

необхiдно i те й iнше. Школа i родина повиннi працювати спiльно, тому що в 

них єдина мета – виховання особистостi. Вiд взаємин вчителiв, соцiально-

психологiчної служби школи, учнiв та їхнiх батькiв залежить успiшнiсть 

навчання, виховання дитини та її повноцiнна соцiалiзацiя.  

Спiльна дiяльнiсть соцiального педагога i класних керiвникiв у сферi 

профiлактики асоцiальної поведiнки школярiв в умовах загальноосвiтнього 



навчального закладу передбачає роботу в трьох основних її вимiрах. Мiри 

первинної, превентивної профiлактики спрямованi на пiдтримку й розвиток 

умов, що сприяють збереженню фiзичного, особистiсного й соцiального 

здоров’я, на попередження несприятливого впливу факторiв соцiального й 

природного середовища. Iснує декiлька пiдходiв до органiзацiї взаємодії 

соцiального педагога з класними керiвниками в сферi профiлактики 

асоцiальної поведiнки: iнформацiйний, заснований на впливi соцiальних 

факторiв, педагогiчний, правоохоронний, формування життєвих навичок, 

заснований на ефективному навчаннi та розвитку емоцiйної сфери людини, 

особистiсно-орiєнтований, духовно-орiєнтований, дозвiллєвий 

(альтернативний), формування здорового способу життя, етнокультурний i  

 

т.п.). Hа основi аналiзу науково-методичних джерел ми можемо узагальнити, 

що iснує ряд ключових напрямкiв спiльної роботи соцiального педагога i 

класних керiвникiв у профiлактицi асоцiальної поведiнки школярiв: 

лiквiдацiя прогалин у знаннях учнiв, боротьба з прогулами занять, 

пропаганда здорового способу життя, правове виховання, проведення 

iндивiдуальної корекційної роботи. 

Висновки до роздiлу 3: 

Hаше емпiричне дослiдження спрямоване на вивчення особливостей 

взаємодiї соцiального педагога i класного керiвника у сферi забезпечення 

навчально-виховного процесу. Експериментальною базою емпiричного 

дослiдження є Миропiльська гiмназiя, Миропільська ЗОШ №2, Романівська 

гімназія, Романівський ліцей, Врублівський ліцей, Романівська ЗОШ, 

Камінська ЗОШ, Печанівська ЗОШ, Хижинецька ЗОШ, Старочуднівска ЗОШ,  

(Романiвський район, Житомирська область). За результатами дослiдження 

соцiальнi педагоги та класнi керiвники по-рiзному оцiнюють рiвень та 



ефективнiсть взаємодiї мiж собою, однак на думку бiльшостi фахiвцiв її 

можна покращити наступним чином: 

 розвиток рiвня професiоналiзму даних ланок взаємодiї; 

 розробка та вiдпрацювання чiткого механiзму взаємодiї; 

 постiйна взаємодія та системнiсть взаємодiї (а не лише у разi 

необхiдностi); 

 прозорiсть та вiдкритiсть дiяльностi; 

 зменшення паперової дiяльностi, збiльшення практичної; 

 розмежування видiв дiяльностi; 

 взяття вiдповiдальностi кожною з ланок взаємодiї на себе за свою 

роботу; 

 постiйне вдосконалення використання iнновацiйних форм та методiв 

взаємодiї. 

Tобто, респонденти зазначають, що для ефективної взаємодiї має бути 

розроблений алгоритм дiй, чiтко розмежованi функцiональнi обов’язки, якi 

кожен виконує i не намагається перекласти на iншу ланку. 

З метою з’ясування чи має вплив дiяльнiсть соцiального педагога на 

соцiальну адаптацiю учнiв нами було проведено методику для вивчення 

соцiалiзацiї особистостi учня (розроблено М.I. Рожковим) у двох школах 

Романiвського району Житомирської областi, перша група учнi школи, де є 

соцiальний педагог (Миропiльська гiмназiя), друга група – де вiдсутнiй 

соцiальний педагог (Миропiльська ЗОШ). Порiвняльний аналiз результатiв 

дослiдження соцiалiзацiї особистостi учня виявив, що учнi, якi навчаються в 

школi, де працює соцiальний педагог мають вищi показники по всiм 

чотирьом шкалам – «соцiальна адаптацiя», «самостiйнiсть», «соцiальна 

активнiсть», «моральнiсть» на вiдмiнну вiд учнiв, якi навчаються в школi, де 

немає соцiального педагога. Tаким чином, можна зробити висновок, що 

дiяльнiсть соцiального педагога позитивно впливає на процес соцiалiзацiї 

учнiв, сприяє їх всебiчному розвитку, є профiлактикою асоцiальної 

поведiнки. 



Орiєнтуючись на результати дослiдження, нами було розроблено 

технологію роботи соцiального педагога щодо взаємодiї з класними 

керiвниками у сферi забезпечення навчально-виховного процесу ЗHЗ. 

До основних напрямiв взаємодії соцiального педагога та класного 

керiвника належать: розробка та впровадження соцiально-педагогiчних 

програм роботи зi школярами; органiзацiя дозвiллєвої роботи зi школярами; 

соцiально-педагогiчна робота у позанавчальний час з рiзними групами 

школярiв; соцiально-педагогiчна допомога класному керiвнику з органiзацiї 

та проведення позанавчальної роботи зi школярами; залучення батькiв до 

позанавчальної (позашкiльної) роботi з дiтьми; методична робота з класними 

керiвниками та вчителями-предметниками з органiзацiї позанавчальної 

дiяльностi; iндивiдуальна соцiально-педагогiчна робота з школярами, їх 

батьками у позанавчальний час; взаємодiя з рiзними молодiжними 

органiзацiями, культурними, фiзкультурно-оздоровчими та туристичними 

установами з органiзацiї соцiально-педагогiчної роботи зi школярами; 

взаємодiя з мiсцевими органами, центрами соцiального обслуговування, 

працiвниками вiддiлiв по роботi з неповнолiтнiми в iнтересах забезпечення 

корекцiйної та виховної роботи з окремими школярами. 

Tаким чином, взаємодiяння соцiального педагога та класних керiвникiв 

передбачає багатопрофiльну взаємодію у багатьох напрямках навчально-

виховної роботи та становить одну iз базових умов повноцiнної органiзацiї 

навчально-виховного процесу у ЗHЗ. 

Загальнi висновки 

1.  Взаємодiя є невiд’ємною та важливою складовою педагогiчного 

процесу, реалiзацiя якої сприяє соцiалiзацiї дитини в навчально-виховному 

середовищi. Взаємодiя сiм’ї, школи та громадськостi – процес реалiзацiї 

зв’язкiв i вiдносин соцiальних iнститутiв, головною метою якого виступає 

соцiалiзацiя дитини; цiлеспрямована спiвдружнiсть педагогiв, батькiв, 

громадськостi в змiстi педагогiчного впливу на дiтей, заснованому на 



взаємнiй довiрi, спрямованому на взаємозбагачення, взаємодоповнення умов 

сiмейного та суспiльного виховання; органiзацiя виховання, за якої педагоги, 

батьки, представники громадськостi обмiнюються досвiдом, упроваджуючи в 

практику доречнi прийоми виховного впливу на дiтей.  

Соцiальний педагог – це фахiвець iз виховної роботи з дiтьми, 

пiдлiтками, молоддю, дорослими, який покликаний створювати сприятливi 

соцiальнi, навчально-виховнi умови для розвитку й соцiалiзацiї особистостi; 

це спецiалiст, який зайнятий у сферi соцiально-педагогiчної роботи або 

освiтньо-виховної дiяльностi; вiн органiзовує взаємодiю освiтнiх та 

позашкiльних закладiв та установ, сiм’ї, громадськостi з метою створення в 

соцiальному середовищi умов для соцiальної адаптацiї та благополуччя в 

мiкросоцiумi дiтей та молодi, їх всебiчного розвитку.  

Форми та методи соцiально-педагогiчної дiяльностi є вкрай 

рiзноманiтними та залежать вiд спецiалiзацiї соцiального педагога, 

особливостей дiяльностi закладу, в якому реалiзовується соцiально-

педагогiчна дiяльнiсть та цiлого ряду соцiальних, правових, iнформацiйних, 

педагогiчних та iнших факторiв. У дiяльностi соцiального педагога ЗHЗ 

можна видiлити три основнi аспекти: участь в управлiннi; участь у 

виховному процесi; участь в органiзацiї середовища виховання дитини. 

Кожен з цих аспектiв визначає конкретнi напрями роботи соцiального 

педагога. Загалом, соцiально-педагогiчна дiяльнiсть в умовах 

загальноосвiтньої школи є багатогранним явищем, в основi якого лежить iдея 

поєднання виховного впливу школи, сiм’ї та суспiльства з метою успiшної 

соцiалiзацiї особистостi дитини. 

2. Ключова роль по забезпеченню реальних зв’язкiв з сiм’єю лягає на 

плечi соцiального педагога та класного керiвника. Ця дiяльнiсть 

органiзовується через класний батькiвський комiтет, батькiвськi збори, а 

також через вчителiв, якi працюють в даному класi. Важливою частиною 

практичної дiяльностi соцiального педагога i класного керiвника є 

вiдвiдування учнiв вдома, вивчення умов, в яких вони проживають, 



передбачення та попередження небажаних результатiв кризової соцiально-

педагогiчної ситуацiї iснування та розвитку особистостi дитини. 

В процесi взаємодії школи (в особах соцiального педагога та класних 

керiвникiв) виникає цiлий ряд проблемних завдань, спiльне вирiшення яких i 

є основою успiшною взаємодiї цих двох, найважливiших в життi школяра, 

соцiальних iнститутiв: 1) систематичне вивчення впливу соцiального 

оточення на особистiсть учня; 2) органiзацiя спiльної соцiально-педагогiчної 

дiяльностi школи i родини в навчаннi i вихованнi дiтей; 3) допомога батькам 

у вихованнi дiтей вдома; 4) органiзацiя педагогiчної освiти батькiв; 5) 

нейтралiзацiя негативного впливу родини. 

Tобто, соцiальний педагог та класний керiвник є ключовими фiгурами 

в процесi соцiальної взаємодії школи i родини учнiв. Школа дає дитинi 

науковi знання i виховує в неї свiдоме вiдношення до дiйсностi. Родина 

забезпечує практичний життєвий досвiд, виховує умiння переживати за iншу 

людину, почувати його стан. Для гармонiйного розвитку особистостi 

необхiдно i те й iнше. Школа i родина повиннi працювати спiльно, тому що в 

них єдина мета – виховання особистостi. Вiд взаємин вчителiв, соцiально-

психологiчної служби школи, учнiв та їхнiх батькiв залежить успiшнiсть 

навчання, виховання дитини та її повноцiнна соцiалiзацiя.  

Спiльна дiяльнiсть соцiального педагога i класних керiвникiв у сферi 

профiлактики асоцiальної поведiнки школярiв в умовах загальноосвiтнього 

навчального закладу передбачає роботу в трьох основних її вимiрах. Мiри 

первинної, превентивної профiлактики спрямованi на пiдтримку й розвиток 

умов, що сприяють збереженню фiзичного, особистiсного й соцiального 

здоров’я, на попередження несприятливого впливу факторiв соцiального й 

природного середовища. Iснує декiлька пiдходiв до органiзацiї взаємодiї 

соцiального педагога з класними керiвниками в сферi профiлактики 

асоцiальної поведiнки: iнформацiйний, заснований на впливi соцiальних 

факторiв, педагогiчний, правоохоронний, формування життєвих навичок, 

заснований на ефективному навчаннi та розвитку емоцiйної сфери людини, 



особистiсно-орiєнтований, духовно-орiєнтований, дозвiллєвий 

(альтернативний), формування здорового способу життя, етнокультурний  i 

т.п.). Hа основi аналiзу науково-методичних джерел ми можемо узагальнити, 

що iснує ряд ключових напрямкiв спiльної роботи соцiального педагога i 

класних керiвникiв у профiлактицi асоцiальної поведiнки школярiв: 

лiквiдацiя прогалин у знаннях учнiв, боротьба з прогулами занять, 

пропаганда здорового способу життя, правове виховання, проведення 

iндивiдуальної корекцiйної роботи. 

3. Hаше емпiричне дослiдження спрямоване на вивчення особливостей 

взаємодiї соцiального педагога i класного керiвника у сферi забезпечення 

навчально-виховного процесу. Експериментальною базою емпiричного 

дослiдження є Миропiльська гiмназiя, Миропільська ЗОШ №2, Романівська 

гімназія, Романівський ліцей, Врублівський ліцей, Романівська ЗОШ, 

Камінська ЗОШ, Печанівська ЗОШ, Хижинецька ЗОШ, Старочуднівска ЗОШ 

(Романiвський район, Житомирська область). За результатами дослiдження 

соцiальнi педагоги та класнi керiвники по-рiзному оцiнюють рiвень та 

ефективнiсть взаємодiї мiж собою, однак на думку бiльшостi фахiвцiв її 

можна покращити наступним чином: 

 розвиток рiвня професiоналiзму даних ланок взаємодiї; 

 розробка та вiдпрацювання чiткого механiзму взаємодiї; 

 постiйна взаємодія та системнiсть взаємодiї (а не лише у разi 

необхiдностi); 

 прозорiсть та вiдкритiсть дiяльностi; 

 зменшення паперової дiяльностi, збiльшення практичної; 

 розмежування видiв дiяльностi; 

 взяття вiдповiдальностi кожною з ланок взаємодiї на себе за свою 

роботу; 

 постiйне вдосконалення використання iнновацiйних форм та методiв 

взаємодiї. 



Tобто, респонденти зазначають, що для ефективної взаємодiї має бути 

розроблений алгоритм дiй, чiтко розмежованi функцiональнi обов’язки, якi 

кожен виконує i не намагається перекласти на iншу ланку. 

З метою з’ясування чи має вплив дiяльнiсть соцiального педагога на 

соцiальну адаптацiю учнiв нами було проведено методику для вивчення 

соцiалiзацiї особистостi учня (розроблено М.I. Рожковим) у двох школах 

Романiвського району Житомирської областi, перша група учнi школи, де є 

соцiальний педагог (Миропiльська гiмназiя), друга група – де вiдсутнiй 

соцiальний педагог (Миропiльська ЗОШ). Порiвняльний аналiз результатiв 

дослiдження соцiалiзацiї особистостi учня виявив, що учнi, якi навчаються в 

школi, де працює соцiальний педагог (Миропільська гімназія) мають вищi 

показники по всiм чотирьом шкалам – «соцiальна адаптацiя», 

«самостiйнiсть», «соцiальна активнiсть», «моральнiсть» на вiдмiнну вiд 

учнiв, якi навчаються в школi, де немає соцiального педагога(Миропільська 

ЗОШ). Tаким чином, можна зробити висновок, що дiяльнiсть соцiального 

педагога позитивно впливає на процес соцiалiзацiї учнiв, сприяє їх 

всебiчному розвитку, є профiлактикою асоцiальної поведiнки. 

4. Орiєнтуючись на результати дослiдження, нами було розроблено 

технологію роботи соцiального педагога щодо взаємодiї з класними 

керiвниками у сферi забезпечення навчально-виховного процесу ЗHЗ. 

До основних напрямiв взаємодiї соцiального педагога та класного 

керiвника належать: 

 розробка та впровадження соцiально-педагогiчних програм роботи зi 

школярами; 

 органiзацiя дозвiллєвої роботи зi школярами; 

 соцiально-педагогiчна робота у позанавчальний час з рiзними групами 

школярiв; 

 соцiально-педагогiчна допомога класному керiвнику з органiзацiї та 

проведення позанавчальної роботи зi школярами; 

 залучення батькiв до позанавчальної (позашкiльної) роботи з дiтьми; 



 методична робота з класними керiвниками та вчителями-

предметниками з органiзацiї позанавчальної дiяльностi; 

 iндивiдуальна соцiально-педагогiчна робота з школярами, їх батьками 

у позанавчальний час; 

 взаємодiя з рiзними молодiжними органiзацiями, культурними, 

фiзкультурно-оздоровчими та туристичними установами з органiзацiї 

соцiально-педагогiчної роботи зi школярами; 

 взаємодiя з мiсцевими органами, центрами соцiального 

обслуговування, працiвниками вiддiлiв по роботi з неповнолiтнiми в 

iнтересах забезпечення корекцiйної та виховної роботи з окремими 

школярами. 

Tаким чином, взаємодiя соцiального педагога та класних керiвникiв 

передбачає багатопрофiльне взаємодіяння у багатьох напрямках навчально-

виховної роботи та становить одну iз базових умов повноцiнної органiзацiї 

навчально-виховного процесу у ЗHЗ. 
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