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ВСТУП

Актуальність  теми  дослідження. У  наш  час  Україна  переживає

економічну  та  соціальну  кризу.  Потрясіння,  яких  зазнало  українське

суспільство  в  останні  десятиріччя,  призвели  до  погіршення  соціально-

економічного  стану  сімей,  поширення  безробіття,  соціального  сирітства,

деформації  суспільних  цінностей,  зниження  рівня  соціальної  безпеки,

поширення  негативних  явищ  у  середовищі  неповнолітніх  (домінування

культу  сили,  кримінальної  субкультури,  тютюнопаління,  вживання

алкогольних та наркотичних речовин тощо). Саме тому школа нині повинна

виконувати  нові  соціально-педагогічні  функції,  які  зумовлені  змінами  в

соціумі та необхідністю впливу на соціокультурну ситуацію поза школою.

Однак адаптація та підготовка дітей до майбутнього життя при такій

нестабільній  ситуації  у  світі  та  країні  викликає  в  школі  великі  труднощі,

спричинені,  зокрема,  тим,  що при постановці  навчально-виховних завдань

майже  не  враховуються  психологічні  та  особистісні  характеристики

школярів,  їх  соціальний  статус,  готовність  до  сприйняття  соціального

середовища. Саме тому в школах потрібен фахівець,  який взяв би на себе

вирішення цих проблем.  Такою людиною в сучасній  школі  є  професійний

соціальний педагог.

У  цьому  контексті  значний  інтерес  становить  досвід  Німеччини,  де

соціально-педагогічна  діяльність  і  освіта  мають  давню  історію  та  багаті

традиції. Актуальність вивчення досвіду цієї країни підтверджується тим, що

вона  займає  лідерські  позиції  в  розробці  й  упровадженні  різноманітних

методик  роботи  соціального  педагога  в  різних  напрямах. Додамо,  що  в

багатьох  розвинутих  країнах  Європи  в  процесі  становлення  та  розвитку

діяльності  соціальних педагогів  у  школі  була  успішно використана власне

німецька система шкільної соціальної роботи.

Детальне   вивчення  наукових  напрацювань  визначення  ключових

понять  дослідження  (система,  соціальна  система,  структурні  елементи,
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соціальна робота в школі тощо) дає змогу констатувати, що історія розвитку

системи та системних підходів має свої особливості розвитку та становлення

в теоретичних дослідженнях багатьох наук, особливо у філософії, педагогіці,

психології, соціології. 

Для  нашого  дослідження  важливу  науково-практичну  базу  щодо

системного підходу в соціальній педагогіці  становлять праці О. Безпалько,

І. Іванова, О. Караман, О. Кузьменка, С. Омельченко та інші.

Вітчизняні  науковці,  зокрема,  І. Богданова,  І. Звєрєва,  А. Капська,

Л. Міщик,  Р. Овчарова,  С. Харченко  досліджували  специфіку  роботи

соціального педагога з певними категоріями населення; напрями професійної

діяльності  соціального  педагога  розкрили  О. Гомонюк,  Ю. Мельник,

В. Поліщук, О. Терновець та інші.

Основи діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи стали

об’єктом досліджень Л. Закревської,  О. Колеснікової,  Н. Краснової,  М. Рудь

та російських учених – З. Капустіної, В. Лутанського, Т. Фокіної.

Реалізацію завдань дослідження уможливило ґрунтовне вивчення праць

учених,  які  розробляють  проблеми  порівняльної  педагогіки,  а  саме:

Р. Віттінгтона,  Б. Вульфсона,  О. Джуринського,  Н. Лавриченко,

Л. Пуховської, А. Сбруєвої, В. Тітова та ін.

У контексті порушеної проблеми значний інтерес представляє вивчення

прогресивного  німецького  досвіду  в  різних  педагогічних  напрямах.  Так,

проблемам сімейного виховання молодших школярів у Німеччині присвятила

своє ґрунтовне дослідження Г. Капніна;  громадянське виховання школярів у

системі  середньої  освіти  Німеччини  висвітила  М. Кузякіна;  розкриттю

системи  дошкільної  та  середньої  освіти  у  ФРН  були  присвячені  праці

російських учених Х. Даурової та Н. Михайлової.

Вивченню освітніх технологій у сучасній початковій школі Німеччини

приділено увагу в дисертації російського дослідника Є. Краснощокова.

Фундаментальні  теоретичні  дослідження  з  проблеми  підготовки

соціальних педагогів у Німеччині опубліковано в працях М. Дужі-Задорожної
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та О. Пришляк. Розкриттю даного питання присвятили свої наукові пошуки

також Н. Абашкіна та К. Бурма.

Науковим підґрунтям нашого дослідження є праці німецьких учених у

галузі педагогіки, соціальної педагогіки та соціальної роботи. Так, розвиток

та  реформування  освітньої  системи  Німеччини  висвітили  Й. Баумерт

(J. Baumert), П. Блесес (P. Bleses), Я. Оелкерс (J. Oelkers), Й. Рекус (J. Rekus),

Н. Фішер (N. Fischer),   Х.-Г. Херлітц (H.-G. Herrlitz) та інші. 

Проблемам соціальної політики ФРН і соціальної  роботи з дітьми та

молоддю  як  однієї  з  її  напрямів  присвячено  праці   Г. Бекера  (G. Bäcker),

М. Беллерманна (M. Bellermann), Б. Бенца (B. Benz), Х. Брауна (H. Braun) та

інших.

Ґрунтовні наукові погляди з історії розвитку та становлення соціальної

роботи в школах Німеччини представлені в дослідженнях  Т. Бока (T. Bock),

Ю. Бьока  (J. Bökch),  Л. Бьоніша  (L. Böhnisch),  К. Буттервегга

(Ch. Butterwegge),  Г. Гайслера  (G. Geißler),  Д. Гольдманна  (D. Goldmann),

А. Фромманна (A. Frommann), Ф. Шермера  (F. Schermer).

Розкриттю  змісту  та  сутності  понять  „шкільна  соціальна  робота”,

„допомога  дітям  та  молоді”,  „концепція  шкільної  соціальної  роботи”  було

присвячено  фундаментальні  дослідження  німецьких  учених  Т. Аліка

(T. Alick),  У.  Дайнета  (U. Deinet),  М. Дріллінга  (M. Drilling),  М.  Ньорбера

(M. Nörber),  Т. Олька  (T. Olk),   Н. Пьотера  (N. Pötter),  Й. Тілльманна

(J. Tillmann), Е. Холленштайна (E. Hollenstein), К. Шпека (K. Speck) та інших.

Специфіку реалізації окремих аспектів роботи соціального педагога в

різних  типах  загальноосвітніх  закладів  Німеччини  висвітлено  в  працях

П.  Бауера  (P.  Bauer),  Р.  Бікера  (R.  Bicker),  Ф.  Маіера  (V.  Maier),  К.  Тіма

(K. Thimm), Ф. Траутвайна (V. Trautwein), Й. Хагена (J. Hagen).

Соціально-педагогічні принципи, форми та методи роботи соціального

педагога в школах ФРН розкрили у своїх дослідженнях Ф. Баiер (F. Baier),

Н. Беланді  (N. Belandi),  С. Гастігер  (S. Gastiger),  Ю. Калчер  (J. Kalcher),
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Р. Кільб (R. Kilb), С. Клуг (S. Klug), Г. Маіерхоф (G. Maierhof),  Й. Шиллінг (J.

Schilling) та М. Шмідт-Грунерт (M. Schmidt-Grunert).

Вище  зазначені  вчені  Німеччини  аналізують  історію  розвитку,  зміст,

форми,  методи  та  структуру  роботи  соціального  педагога,  але  вони  не

розкривають  цю  роботу  в  єдиній  системі,  а  також  у  їхніх  дослідженнях

недостатньо  висвітлено  особливості  професійної  діяльності  соціального

педагога в різних типах загальноосвітніх закладів. 

Аналіз наукової літератури показав, що спеціального дослідження, яке

б було безпосередньо пов’язане з системою роботи соціального педагога в

школах Німеччини, в Україні ще немає. Із огляду на це було виявлено низку

суперечностей між: потребою в розширенні теоретико-методологічних засад

вітчизняної  соціальної  роботи  в  школі  за  допомогою  зарубіжного  досвіду

(зокрема,  Німеччини)  і  нестачею  досліджень  із  цієї  тематики  в  Україні;

зростанням вимог суспільства до рівня роботи соціальних педагогів в умовах

глобальної  суспільно-політичної  та  економічної  кризи  й  реальним  станом

їхньої  співпраці  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  в  середніх  навчальних

закладах; інтеграцією вітчизняної системи середньої освіти до європейського

освітнього  простору  й  недостатнім  вивченням  теоретичних  і  методичних

проблем у процесі соціалізації школярів європейських країн.

Необхідність створення концепції та чіткої розбудови системи шкільної

соціальної  роботи  в  Україні  на  сучасному  етапі,  процеси  інтеграції  її  в

європейському  освітньому  просторі,  недостатнє  висвітлення  проблеми  у

вітчизняній  соціальній  педагогіці,  а  також  потреба  в  усуненні  виявлених

суперечностей визначили актуальність дослідження та зумовили вибір теми

дисертації: „Система роботи соціального педагога у школах Німеччини”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Тема

дисертації  входить до плану науково-дослідної роботи Державного вищого

навчального  закладу  „Донбаський  державний  педагогічний  університет”  у

межах  комплексного  дослідження  кафедри  соціальної  педагогіки  та

соціальної роботи.
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Тему  дисертаційної  праці  затверджено  на  засіданні  Вченої  ради

Державного  вищого  навчального  закладу  „Донбаський  державний

педагогічний університет”  (протокол № 2 від 25.10.2012 р.)  та  узгоджено в

Міжвідомчій  раді  з  координації  наукових  досліджень  з  педагогічних  та

психологічних наук в Україні (протокол № 10 від 18.12.2012 р.).

Об’єкт  дослідження: робота  соціального  педагога  в  середніх

загальноосвітніх навчальних закладах Німеччини.

Предмет дослідження: теоретичні та практичні засади системи роботи

соціального педагога в школах Німеччини.

Мета  дослідження: проаналізувати  теоретичні  та  практичні  засади

системи  роботи  соціальних  педагогів  у  школах  Німеччини;  виявити

можливості  використання  позитивного  досвіду  німецьких  фахівців  у

вітчизняній педагогічній теорії і практиці.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

1.  Проаналізувати  стан  дослідженості  проблеми  роботи  соціального

педагога в школі в працях вітчизняних та німецьких учених.

2.  Схарактеризувати  систему  роботи  соціального  педагога  в  школах

Німеччини.

3.  Розкрити  особливості  організації  роботи  соціального  педагога  в

німецьких  школах,  визначити  зміст,  форми  і  методи  роботи  фахівців

соціальної сфери в середніх загальноосвітніх закладах Німеччини.

4.  Виявити  можливі  шляхи  впровадження  позитивного  німецького

досвіду роботи шкільного соціального педагога в Україні. 

Теоретико-методологічні  засади дослідження становлять теорія

наукового  пізнання;  філософські  положення  про  взаємозв’язок  і

взаємозалежність  явищ  об’єктивної  дійсності,  єдність  теорії  і  практики;

концепції  формування  особистості  спеціаліста;  основні  методологічні

принципи  науковості,  об’єктивності,  системності,  полікультурності,

соціальної  зумовленості; логіко-історичний  та  комплексний  підходи  до

наукового  дослідження;  ідеї українських  і  зарубіжних  учених  в  галузі
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філософії  освіти  (В. Андрущенко,  І. Зязюн,  В. Кремень);  порівняльної

педагогіки  (Р. Віттінгтон,  В. Вульфсон,  О. Ольхович,  Л. Пуховська,

В. Сластьонін,  Н. Собчак,  Г. Слозанська);  дослідження,  у  яких  висвітлено

розвиток  соціальної  педагогіки  та  соціальної  роботи  в  Німеччині

(З. Бернфельд,  К. Вількер,  О. Вільманн,  Ф. Зайбель,  Б. Єржабкова,  Г. Ланге,

К. Магер, Г. Ноуль,  О. Пришляк,  Й. Тевс,  А. Фішер,  А. Хольцінгер)  та  в

Україні (Т. Алексєєнко, В. Андрущенко, Л. Артюшкіна, Р. Вайнола, П. Гусак,

І. Звєрєва,  А. Капська,  І. Козубовська,  Г. Лактіонова,  М. Лукашевич,

Л. Міщик,  В. Поліщук,  С. Толстоухова,  С. Харченко  та  ін.);  праці,  у  яких

розглянуто становлення та розвиток шкільної соціальної роботи в Німеччині

(В. Вульферс,  Ф. Дріллінг,  К.-Ю.Тілльманн,  Г. Тірш,  Й. Шиллінг, К. Шпек,

Б. Штікельман та інші).

Для  вирішення  визначених  завдань  нами  використано  комплекс

методів дослідження:  теоретичні: порівняльно-історичний аналіз, який дав

змогу виявити тенденції становлення шкільної соціальної роботи в Німеччині

та визначити її особливості в середніх загальноосвітніх навчальних закладах

Німеччини та України; інтерпретаторсько-аналітичний метод, на основі якого

здійснювалося вивчення вітчизняних і зарубіжних джерел та документації із

застосуванням  синтезу,  аналізу,  системності  та  узагальнення;  метод

структурно-системного  аналізу,  застосування  якого  дало  можливість

виокремити  основні  компоненти  системи  роботи  соціального  педагога  в

школі,  виявити  їх  особливості;  метод  теоретичного  узагальнення,  який

сприяв  формулюванню  узагальнених  висновків  та  обґрунтуванню

практичних рекомендацій;  емпіричні:  бесіди з вітчизняними та німецькими

соціальними  педагогами  для  виокремлення  особливостей  організації  та

впровадження  шкільної  соціальної  роботи;  спостереження  за  процесом

роботи  соціальних  педагогів  у  різних  типах  середніх  загальноосвітніх

навчальних  закладів  під  час  перебування  дисертанта  в  Німеччині,  що

уможливило виявлення  механізмів  взаємодії  школи,  соціальних інституцій,
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сім’ї та учнівської молоді в Німеччині в єдиній системі шкільної соціальної

роботи.

Джерельна база дослідження: матеріали Державної науково-технічної

бібліотеки  (м. Київ),  бібліотеки  В.І. Вернадського  (м. Київ),  наукової

бібліотеки  ДЗ „Луганський  національний  університет  імені  Тараса

Шевченка”,  бібліотеки  ДВНЗ  „Донбаський  державний  педагогічний

університет”;  автентичні  наукові  праці  з  фондів  бібліотеки  спеціального

вищого  навчального  закладу  (м. Ерфурт)  (Fachhochschule  Erfurt),

Ерфуртського  університету  (Universität  Erfurt),  електронних  бібліотек

Франкфуртського університету ім. Й.В. Гете (Goethe Universität Frankfurt am

Main),  Вупертальского  Університету  (Bergische Universität  Wuppertal);

офіційні документи та матеріали про розвиток соціально-педагогічної роботи

в  Німеччині,  зокрема:  законодавчо-нормативні  акти,  статистичні  дані,

навчальні  плани,  наукові  праці  провідних  фахівців  соціальної  освіти

Німеччини;  закони  України  й  офіційні  законодавчі  акти  в  галузі  освіти;

наукові  праці  (монографії,  дисертації,  автореферати)  українських  та

зарубіжних  учених;  матеріали  вітчизняних  та  німецьких  симпозіумів,

конференцій,  семінарів  із  питань  роботи  соціальних  педагогів  у  школі;

довідково-енциклопедична  література;  періодичні  німецькі  видання  з

проблем  соціальної  педагогіки та  соціальної  роботи  („Forum  Jugendhilfe”,

„Forum  Sozial”, „Sozialmagazin”,  „Sozial  Extra”,  „Zeitschrift  für

Kindschaftsrecht  und  Jugendhilfe”,  „Zeitschrift  für  Jugendkriminalrecht  und

Jugendhilfe”, „Soziale Arbeit”); публікації у вітчизняних наукових періодичних

виданнях  („Педагогічні  науки:  теорія,  історія,  інноваційні  технології”,

„Педагогіка  формування  творчої  особистості  у  вищій  та  загальноосвітній

школах”,  „Гуманізація  навчально-виховного  процесу”,  „Наукова  скарбниця

освіти  Донеччини”,  „Вісник Луганського національного університету  імені

Тараса  Шевченка”,  „Професійна  підготовка  педагога:  історичний  досвід  і

виклики  сучасності”,  „Соціальна  робота  в  Україні:  теорія  і  практика”);

програмно-методичне забезпечення  шкіл Німеччини й України;  інформація
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банку даних електронної документації закладів соціально-педагогічної освіти

Німеччини, вітчизняних і зарубіжних освітніх сайтів.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що: 

- вперше в Україні з позицій системного підходу розкрито теоретичні і

практичні засади роботи соціального педагога в школах Німеччини, а саме:

суб’єкт,  що представляє  собою комплекс  установ,  організацій  та  фахівців,

який умовно поділяється на три рівні (провідні, супутні та латентні суб’єкти);

об’єкт,  яким є  дитина  та  її  сім’я;  мету,  яка  полягає  в  створенні  умов  для

психологічного  комфорту  та  безпеки  дитини,  задоволення  її  потреб  за

допомогою  соціальних,  правових,  психологічних,  медичних,  педагогічних

механізмів  запобігання  та  подолання  негативних  явищ  як  у  шкільному

середовищі, так і в повсякденному житті; зміст роботи соціального педагога,

який  розкривається  через  реалізацію  створеної  ним  концепції  соціальної

роботи  в  школі;  форми  роботи  соціального  педагога  в  школах  Німеччини

(індивідуальні, групові, робота з батьками та мережна робота); методи роботи

(метод  „День  дівчат”  та  „День  хлопців”,  профілактичні  тренінги,  бесіди,

профілактичні  програми  „Підліток-підлітку”,  молодіжні  „Інтернет-кафе”,

перегляд спеціальних фільмів тощо. Пріоритетним серед них вважаємо метод

проектів); 

-  уточнено можливості  реалізації  прогресивних  ідей  досвіду  роботи

фахівців соціальної сфери Німеччини в нових соціально-економічних умовах

розвитку нашої країни на основі порівняльного аналізу структури, змісту та

організації роботи соціальних педагогів у школах України і Німеччини;

-  подальшого  розвитку  набули уявлення  про  сутність  роботи

соціального  педагога  в  школах  Німеччини,  її  структурні  компоненти;

положення щодо основних тенденцій розвитку соціально-педагогічної освіти

в Німеччині та в Україні.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його теоретичні

твердження,  висновки  й  джерельна  база  можуть  бути  використані

дослідниками  в  галузі  теорії  та  історії  соціальної  педагогіки.  Основні

10



положення й висновки дисертаційної  праці  можуть використовуватися  для

значного  покращення  роботи  фахівців  соціальної  сфери  в  Україні;  для

створення  навчально-методичних  рекомендацій  із  організації  роботи

соціальних  педагогів  у  школах.  Матеріали  нашого  дослідження  будуть

корисними  також  під  час  написання  підручників,  навчально-методичних

посібників,  методичних  рекомендацій  для  студентів  за  відповідним

професійним спрямуванням;  в  процесі  вивчення  педагогічних дисциплін у

вищих  педагогічних  навчальних  закладах  різного  рівня  акредитації;  в

організації  науково-педагогічних  досліджень  студентів  (курсові,  дипломні

роботи тощо).  Матеріали дослідження можуть бути використані у процесі

підготовки  лекцій  до  курсів  „Соціальна  педагогіка”,  „Історія  соціальної

педагогіки”, „Зарубіжний досвід соціальної / соціально-педагогічної роботи”,

„Моделі і технології соціальної роботи за кордоном”. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати

дисертації знайшли відображення на заключній конференції I  Міжнародної

літньої  школи  „Social  Development  –  intercultural  and  interdisciplinary

perspectives”  (Ерфурт,  2014р.).  Матеріали  дисертаційної  праці  було

апробовано  на  науково-практичних  конференціях  різних      рівнів  –

Міжнародних:  „Педагог  третього  тисячоліття:  теоретико-методологічний

дискурс”  (Дрогобич,  2013),  [РІНЦ]  „Теоретические  и  методологические

проблемы  современного  образования”  (Москва,  2013),  „Формы  и  методы

социальной  работы  в  различных  сферах  жизнедеятельности”   (Улан-Уде,

2014),  „Цели и  достижения  науки” (Київ,  2015);  Всеукраїнських:  „Сучасна

освіта  і  наука  в  Україні:  традиції  та  інновації”  (Київ,  2013),  „Сучасні

проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні

стратегії” (Рівне, 2013), „Проблеми підготовки майбутнього фахівця освітньої

галузі:  історія,  реалії,  перспективи,  тенденції”  (Слов’янськ,  2014);  під  час

наукового  стажування (червень-липень  2014  р.)  у  Ерфуртській  фаховій

вищій  школі  (Ерфурт,  Німеччина)  та  Головному  відділенні  профспілки

працівників освіти і науки (Франкфурт-на-Майні, Німеччина) (додатки А.1-
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А.5). Основні результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедр:

теоретичних  та  методичних  основ  фізичного  виховання  і  реабілітації,

соціальної  педагогіки  та  соціальної  роботи ДВНЗ „Донбаський державний

педагогічний університет” протягом 2012-2015 рр.

Публікації.  Результати  дисертаційної  праці  висвітлено  в  14

одноосібних публікаціях, з яких 5 – у фахових наукових виданнях України,

3 – у зарубіжних виданнях,  6  – в  інших виданнях та збірниках матеріалів

конференцій.

Структура  й  обсяг  дисертації. Дослідження  складається  зі  вступу,

двох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних

джерел (335 найменування, із них 150 – іноземною мовою), 11 додатків на 28

сторінках, 4 таблиць, 6 рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 237

сторінок, із них основного тексту 177 сторінок.

12



РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

В ШКОЛАХ НІМЕЧЧИНИ

1.1. Науково-теоретичні  засади  роботи  соціальних  педагогів  у

школі в працях німецьких та вітчизняних учених

Соціальна  педагогіка  для  України  є  порівняно  новою  ланкою

педагогічної  науки.  Її  розвиток  у  системі  освіти  нашої  країни  не  є

відокремленим  процесом.  Соціальна  педагогіка  в  Україні  функціонує  і

розвивається  паралельно  з  освітніми  системами  інших  країн  та  регіонів,

взаємодіє  з  ними,  зазнає  їх  упливу.  Тому  в  розбудові  вітчизняної  системи

соціальної  освіти  повинні  використовуватися  як  науковий  доробок

вітчизняних  учених,  так  і  прогресивні  ідеї  світової  педагогічної  теорії  і

практики. 

На  необхідності  вивчення  зарубіжного  досвіду  соціальної  роботи  та

освіти в цій сфері наголошує Л. Міщик: „важливим для розвитку професії є

насамперед врахування в освітній політиці суспільства світових тенденцій її

розвитку і моделей підготовки фахівців нової генерації, здатних вирішувати

злободенні проблеми суспільства,  попередити й подолати негативні явища,

які в ньому існують” [101, с. 314]. 

У цьому контексті дуже цікавим та корисним для вітчизняної науки є

діяльність соціальних педагогів у школах Німеччини.

Поняття  соціальна  педагогіка  (Sozialpädagogik)  вперше  в  Німеччині

було використано в 1835 році провідним німецьким діячем у галузі народної

школи  та  педагогічної  освіти  А. Дістервегом  (F.A.W.Disterweg)  у  праці

„Посібник  до  навчання  німецьких  учителів”.  У  цьому  пiдручнику  вiн,

звертаючи увагу на значення  вчительської професiї, твердив, що саме вчителі

є вiдповiдальними за виховання в учнiв соцiальних умінь.
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У своїй праці А. Дістервег указував на роль освіти і школи в розвитку

середовища та важливість підготовки педагогів до роботи в ньому. Соціальну

педагогіку  він  називав  „засобом  діяльності  вчителя  в  середовищі”.

Результатом  проведеного  ним  дослідження  є  висновок  про  необхідність

розмежувати  функції  навчання  та  виховання  дитини.  Справжня  освіта,  на

думку А. Дістервега,  повинна  здійснюватися  не  стільки шкільним,  скільки

спеціальним  навчанням  усього  населення.  Саме  тому  реалізація  ідей

соціальної  педагогіки,  з  точки  зору  А. Дістервега,  передбачає

професіоналізацію  як  організаторської,  так  і  соціальної  вчительської

діяльності,  враховуючи  специфічні  інтереси  різних  верств

населення [244, с. 12]. 

Одним  із  перших  теоретиків,  що  займався  проблемами   соціальної

педагогіки  в  Німеччині  вважається  К. Магер  (K. Mager),  який  спецiально

дослiджував  соцiальнi  аспекти  освiти  i  виховання.  У  1844р.  у  виданні

„Педагогічний  огляд”  ним  було  вжито  термін  „соціальна  педагогіка”  на

означення „синтезу індивідуальної, державної та колективної педагогіки” при

вирішенні  проблем  шкільної  педагогіки  та  шкільної  політики.  Дослідник

зазначав,  що  соцiальна  педагогiка  –  це  досить  широке  поняття,  яке

передбачає виховання суспiльства в цiлому [8, с. 201].

На  початку  ХХ ст.  iдею загальної  педагогічної  організації  на  основі

інтеграції  виховних сил  суспільства  висунув  у  Нiмеччинi  професор  Пауль

Наторп (1854-1924). Він вважав, що „…виховання народу не є iзольованим

завданням, воно має бути пов’язане з усім народним життям” [105, c. 360].

У 1899р. марбурзький професор видав книгу „Соціальна педагогіка”, у

якій визначив її сутність, основні категорії, принципи та методи дослідження.

Із  точки  зору  П. Наторпа,  соціальна  педагогіка  –  це  інтегративна

концентрація виховних сил суспільства, головним завданням якої є виявлення

соціальних  умов,  що  є  найбільш сприятливими  для  виховання  людини  та

збереження громадянського миру. Усебічне позашкільне навчання дорослих,

створення  єдиної  школи,  рівної  та  обов’язкової  для  усіх  дітей  П. Наторп
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розглядав  як  умови,  які  сприяють  встановленню  взаєморозуміння  в

суспільстві  та  пом’якшенню  соціальних  протиріч.  Виховання  в  дусі

спільності  повинно  приводити  до  запобігання  та  усунення  соціальних

конфліктів [104, с. 154-155].

Значний уплив на розробку рiзних аспектiв соцiального обслуговування

та  соцiальної  педагогiки  20-х  рокiв  ХХ  ст.  мала  дiяльнiсть  нiмецьких

науковців  Г. Ноля  та  Г. Боймер.  Г. Ноль  вважав,  що  для  здійснення  iдей

соцiальної  педагогiки  потрiбен  спецiально  пiдготовлений  штат

кваліфікованих фахівців. У своїх дослідженнях він не обмежував сферу дії

соцiальної педагогiки сiм’єю та школою, а поєднував використання термiна

„соцiальна  педагогіка”  у  процесі  роботи  в  дитячих  садках  і  яслах,

молодiжних  клубах,  роботи  з  правопорушниками,  професiйне  навчання

безробiтних,  церковну  роботу.  Г. Ноль  видав  пiдручник  з  соцiальної

педагогiки [257, c. 96].

Однією із перших дослідниць проблеми соцiальної роботи i соцiальної

педагогiки в Нiмеччинi була також Г. Боймер. Вона брала активну участь у

розробцi  програм  для  соцiальних  служб  Європи.  Г. Боймер  визначала

соцiальну педагогiку як iнструмент соцiальної полiтики. Вона вважала,  що

„соцiальна  педагогіка”  означає  спрямованiсть  педагогiки  на  соцiалiзацiю

дiтей вiдповiдно до їхніх потреб i безвiдносно до матерiального становища та

статусу батькiв. 

В  однiй  iз  своїх  програм дослідниця визначила  три основні  напрями

соцiально-педагогiчної дiяльностi: 

-  монiторинг (наставництво)  i  корекцiйна дiяльнiсть,  яка передбачала

соцiальну корекцiю; 

- виявлення причин (полiтичних, культурних, економiчних) соцiальних

проблем і наслiдкiв їх упливу на сiм’ю, окремих клiєнтiв; 

- забезпечення „лiкувальною” допомогою дiтей, якi мають труднощi в

навчаннi й розвитку [189, c. 27].
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Цiкавi  та  перспективнi  погляди на функцiї  соцiальної  педагогiки були

викладені в працях німецьких науковців А. Мерiнгера та А. Флютнера. Вони

підкреслювали, що дитина – не об’єкт виховання, а насамперед – людина.

Вона має певнi життєвi потреби та інтереси, і коли в школi ми сприймаємо її

як школяра, то це лише часткове сприйняття. Саме тому ці вчені вважали, що

несоціальна школа не тільки не виправляє недоліки дітей, але й посилює їх та

доводить до краю. Школа повинна мати „людське обличчя”: головне в ній –

людина, і саме турбота про елементарні потреби  дитини надає їй соціальної

орієнтації.  Керiвництво  школою  починається  із  соцiально-педагогiчного

дослiдження  „поля”  класу,  створення  умов  для  роботи  з  батьками  щодо

виховання дитини,  допомоги їй у самоствердженнi,  розвитку її  самобутніх

індивідуальних рис [91, с. 11].

Відзначимо, що до середини XX ст. концептуальні підходи та дефініції

соціальної педагогіки були позбавлені прагматичного підходу, який мав місце

в ідеях американських теоретиків соціальної роботи (В. Джеймс, Дж. Дьюї,

Ч. Пірс). Тільки з 50-х рр. XX ст. прагматичні концепції соціальної педагогіки

було взято на озброєння німецькими педагогами та соціологами, такими, як:

Л. Бьоніш  (L. Böhnisch),  К. Лауерманн  (K. Lauermann),  К. Молленгауер

(K. Mollenhauer),  К. Німаєр  (Ch. Niemeyer),  Ю. Реєр  (J. Reyer),  К.-

Ю. Тілльманн  (K.-J. Tillmann),  Й. Шайпль  (J. Scheipl),  Й. Шиллінг

(J. Schilling) та іншими.

Плідними науковцями,  які  сприяли  розвитку  соціальної  педагогіки  в

Німеччині протягом ХХ ст.  є О. Вільманн, Й. Віхерн, А. Кольпінг, Г. Ланге,

Ф. фон Бодельшвінг,  Й. Тевс  та  інші.  Вони  займалися  теоретичним

обґрунтуванням  суті  соціально-педагогічної  діяльності  та  її  практичного

впровадження.  Їх  ідеї  знайшли  реальне  втілення  в  установах  опіки

занедбаними дітьми і підлітками, центрах для спілкування та оздоровлення

молоді; закладах для психічно хворих тощо.

Додамо,  що  розвиток  соціальної  педагогіки  у  Німеччині  невідривно

пов’язаний  зі  становленням  соціальної  роботи  в  різних  сферах  життя.  У
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контексті  нашого  дослідження  найбільшого  значення  набуває  становлення

діяльності соціальних педагогів в школах Німеччини.

Підкреслимо,  що  в  Німеччині  поділ  сфери  соціальної  діяльності  на

соціально-педагогічну та соціальну роботу в школі у свій час був зумовлений

історичними факторами, але сьогодні цей поділ вважається застарілим, тому

що  в  більшості  випадків  ці  види  діяльності  переплітаються.  Німецькі

спеціалісти  (наприклад,  Б. Айбек,  Т. Ольк,  К. Шпек)  мотивують

правомірність визнання єдиної професії спільністю цілей, функцій та завдань.

Важко розділити багато сфер діяльності соціальних педагогів та соціальних

працівників (наприклад, висхідну проблемну ситуацію, адресат, моделі дій).

Скоріше мова може йти про певну комбінацію елементів  діяльності.  Тому

терміни  „соціальний  працівник”,  „соціальний  педагог”,  „шкільний

соціальний  педагог”  та  „фахівець  соціальної  сфери”  в  Німеччині

використовуються  як  тотожні  [235;  287;  318;  319;  320;  322].  У  нашому

дослідженні ці поняття також використовуються як взаємозамінні.

Зазначимо, що термін „соціальна робота у школі” (Schulsozialarbeit) в

Німеччині вперше офіційно з’явився в 1971р. Його використав у своїй статті

„Соціальна  робота  у  школі.  Внесок  у  вирішення  соціального  дефіциту”

професор соціології Х. Абельс [185].

Сьогодні в німецькій фаховій літературі існує декілька термінів щодо

роботи  соціального  педагога  в  школі.  Це  поняття  розглядається  різними

фахівцями соціальної сфери як „соціальна робота в школі” [217], „шкільна

соціальна  робота”  [197],  „соціальна  робота  в  школі”  [195],  „молодіжна

соціальна  робота”  [200],  „робота  з  молоддю  в  школі”  [225]  або  „робота

соціального  педагога  в  школі”  [233].  Проте  сучасними  німецькими

науковцями ці терміни використовуються як ідентичні поняття. У нашій праці

ми цілком поділяємо такий підхід.

Підкреслимо, що неоднорідність завдань, груп клієнтів та цілей роботи

соціальних педагогів  із  учнівською молоддю приводить  до  розпливчатості

розуміння  терміну  „робота  соціального  педагога  в  школі”.  Так,  один  із
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видатних німецьких науковців Б. Штікельман (B. Stickelmann)  ще у 1981р.,

намагаючись знайти чітку дефініцію означеного поняття, зазначив, що: „…це

спроба знизити соціальне напруження й кількість проблем у дітей та молоді

(найчастіше з неповних сімей або з якимись вадами), намагання зменшити

стигматизацію  (надання  соціальних  ярликів)  при  роботі  зі  школярами,

протидія  створенню  агресивних  неформальних  об’єднань  дітей  у  школі

тощо” [323, c. 405].

У  процесі  виділення  груп  клієнтів  соціальної  роботи  в  школі  (а  це

насамперед  занедбані діти і підлітки, а також школярі, яким загрожує будь-

яка  небезпека),  з’являється  чітке  розуміння  цієї  роботи  як  компенсаторної

організації. Вона повинна, на думку Б. Штікельмана, підтримувати учнів, у

яких  виникають  проблеми  в  школі  або  дома,  а  також  сприяти  їхній

соціалізації.  Це  означає,  що  робота  фахівців  соціальної  сфери  в  школі  в

цьому сенсі перш за все пов’язана з вирішенням проблем школярів, але не з

превентивною діяльністю.

Інший німецький фахівець із соціальної сфери Ф. Дріллінг (F. Drilling)

розглядає  поняття  шкільної  соціальної  роботи  не  як  роботу  лише  з

занедбаними дітьми, а як допомогу всім дітям та учнівській молоді: „Шкільна

соціальна робота – це самостійна та незалежна сфера діяльності соціальних

педагогів  за  для  допомоги  молоді,  яка  пов’язана  з  багатьма  формами  та

методами роботи в школі. Метою цієї роботи можна назвати супровід дітей та

молоді в процесі їхнього дорослішання, підтримка їх у подоланні життєвих

труднощів, допомога у вирішенні особистих і/або соціальних проблем. Для

досягнення  цієї  мети  здійснюється  постійний  процес  адаптації  методів  та

законодавчої бази шкільної соціальної роботи до шкільної системи в цілому”

[234, c. 95].

В. Вульферс  (W. Wulfers)  подав  у  1996р.  власне  тлумачення  поняття

шкільної соціальної роботи. Він звернув увагу на те, що „…вона включає в

себе усі  види діяльності,  які  допомагають  знизити кількість  конфліктів  та

суперечок  між школярами, батьками та вчителями в середині школи або за її
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межами  відповідними  методами  соціальної  педагогіки.  Це  приведе  до

покращення  соціальної  та  психологічної  ситуації  названих  груп  клієнтів.

Обрані види діяльності будуть сприяти розвитку школи як відкритої системи

та  покращенню  шкільного  життя.  Співпраця  з  іншими  державними  та

приватними установами, які працюють у соціальній сфері, є обов’язковою”

[331, c. 12].

Якщо  порівняти  тлумачення  Б. Штікельмана  та  В. Вульферса,  то

зрозумілим  стає  те,  що  вони  по-різному  розкривають  предмет  роботи

соціальних педагогів у школі. Група клієнтів та методи роботи у Вульферса є

більш  широкими.  Так,  він  пропонує  не  тільки  індивідуальну  та  групову

роботу, але також і організацію громади. І ми поністю погоджуємося з його

думкою,  бо  це  є  дуже  слушним  для  розкриття  можливостей  соціальної

діяльності в контексті роботи школи як соціального інституту. 

Різноманітні  точки  зору  та  розбіжності  у  визначенні  поняття  роботи

соціального  педагога  в  школі  свідчать  про  те,  що  й  досі  ця  проблема  є

невирішеною та потребує подальшого дослідження.

Відзначимо,  що німецькі  дослідники  та  соціальні  педагоги  протягом

другої половини ХХ ст. активно займалися як теоретичним обґрунтуванням

основ соціальної роботи в школі, так і її практичним утіленням у життя дітей

та підлітків.

Однією з головних причин подальшого розвитку соціальної роботи в

школах Німеччини вважається підвищення девіантної поведінки школярів. У

зв’язку з  цим держава поставила перед соціальними педагогами того часу

низку завдань, вирішення яких сприяло би покращенню соціальної ситуації

серед школярів та учнівської молоді.

Так,  у  1970 р.  спеціальна  комісія  подала  до  Міністерства  освіти

„Структурний план народної освіти” [210]. Метою цього плану було надання

рівних можливостей для кожного в системі освіти та фокусування на значенні

зовнішніх  факторів  у  процесі  навчання.  Велика  увага  приділялась

індивідуальному підходу при роботі з учнями. Для досягнення поставленої
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мети  більшість  федеративних  земель  вирішили  використовувати  школи

єдиної програми (Gesamtschule).  Найголовнішими напрямками роботи було

визначено знищення расової дискримінації та надання рівних можливостей

для кожного. Але цього року ніяких особливих змін у процесі навчання не

було впроваджено.

Про  питання  соціальної  роботи  в  школі  та  розвиток  запропонованої

реформи навчання в Німеччині знову заговорили вже у 80-х роках. Проблема

незрозумілої та агресивної поведінки дітей та підлітків постає все гостріше.

Зростає кількість наркозалежної молоді. Однією з головних причин подібної

поведінки  А. Мюлум  (A. Mühlum),  відомий  німецький  науковець  з  питань

соціальної роботи в школі,  називає зміни умов навколишнього середовища

(розлад у сім’ї, розлучення батьків, уплив засобів масової інформації тощо)

[282, с. 220].

Інший фахівець з соціальної педагогіки К.-Й.Тілльманн (K.-J. Tillmann)

звертає увагу на неперервність освіти та розуміння учнями ролі вчителя в

становленні  їхньої  особистості.  Він  підкреслює  необхідність  постійної

соціальної роботи педагогів у цей переломний для шкільної системи момент

[327, c. 183].

У 90-ті роки школа починає виконувати не тільки різноманітні виховні

завдання,  але  також  численні  соціальні  функції.  Учителі  активно

долучаються  до  вирішення соціальних та  соціально-педагогічних  проблем.

Як вважають Ф. Прюс (F. Prüß) та Ф. Бетмер (F. Bettmer), педагоги на даному

етапі  розвитку  соціальної  роботи  в  школі  виступають  посередниками  між

дітьми та їхніми батьками. Вони беруть участь в організації  вільного часу

школярів та підтримують контакти з рідними учнів [293, с. 245]. 

Наступним  кроком  у  становленні  соціальної  роботи  в  школах

Німеччини вважається  набуття сили в  січні  1991р.  оновленого Закону про

допомогу дітям та молоді (Kinder- und Jugendhilfegesetz)  [226].  Згідно з  §1

цього закону права молоді посилюються. У §81 Закону про допомогу дітям та
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молоді  законодавчі  органи  зобов’язують  соціальних  працівників

співпрацювати зі школою. 

У §9 розкрито додаткові пункти розуміння соціальної роботи в школі,

де вона розглядається як специфічний соціокультурний інструментарій, який

знижує  ризик  душевних  зривів  дитини  та  забезпечує  платформу  за  для

формування здорової конкуренції серед школярів у навчанні. 

Згідно  із  цим законом (§10)  школа  повинна  бути  місцем соціальних

привілеїв  та  допомоги  учням  і  молоді,  об’єднаною  мережею

здоров’язберігаючих  технологій  та  різноманітних  напрямків  виховання.

Також у  Законі про допомогу дітям та молоді  вперше чітко прописано, як

необхідно координувати роботу вчителів та фахівців соціальної сфери.

У 1996р. В. Вульферс (W. Wulfers), розлядаючи нові 22 параграфи цього

закону,  акцентує  на  розвитку,  розширенні  та  набутті  більшого  значення

соціальної роботи в школі [331, c. 64].

Наступним  кроком  становлення  соціальної  роботи  в  школі  можна

вважати  експериментальні  дослідження  в  університеті  Грайфсвальд  під

керівництвом професора Ф. Прюса, в університеті Хале (керівник – професор

Т. Ольк) та у вищій спеціальній школі (Fachhochschule) Йени під загальним

керівництвом  професора  Т. Зайте.  Зазначені  науковці  наполягали,  щоб  у

програму навчання з соціальної педагогіки було впроваджено проходження

практики в школі.

У  той  же  час  розгортаються  дискусії  щодо  підготовки  соціальних

педагогів для роботи в школі. Цією проблемою займаються С. Холенштайн

(S. Hollenstein) та К.-Й. Тільманн. У вищих спеціальних школах та академіях

підвищення кваліфікації вчителів проходять семінари з соціальної роботи в

школі. Необхідність якісної підготовки фахівців у цій сфері постійно зростає.

Це  стає  поштовхом для  заснування  у  вищій спеціальній  школі  Вюрцбург-

Швайнфурт (die Fachschule Würzburg-Schweinfurt) курсу „Соціальна робота в

школі” за спеціальністю „Соціальне забезпечення”.  Завдяки розробці цього

курсу  майбутні  соціальні  педагоги  мали  можливість  протягом  трьох
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семестрів вивчати особливості роботи фахівців соціальної сфери в школі та

проходити інтенсивну практику протягом 20 навчальних тижнів [260].

Зміст соціальної роботи в школах Німеччини на початку ХХІ ст. почала

мінятися  й  набувати  масштабного  характеру.  Колишні  вузькопрофільні

підходи,  зорієнтовані  або  на  суб’єктах,  або  на  суспільні  умови,  були

доповнені  новими  концепціями,  які  пов’язують  соціальну  теорію  з

технологіями роботи в школі й позначають контури компетенції соціально-

педагогічних дій у цілому. 

Протягом  останнього  десятиріччя  німецькі  соціальні  педагоги  та

працівники досягли певного успіху.  На даному етапі  розвитку освіти вони

беруть  участь  майже  у  всіх  формах  роботи  школи.  Шкільні  соціальні

педагоги  вирішують  різноманітні  проблемами  щодо  виховання  та  турботи

про  дітей  різних  вікових  груп.  Крім  того,  вони  надають  рекомендації

педагогам та беруть участь у процесі розвитку шкільної освіти. 

Якщо до 70-х рр.  XX ст.  професійна діяльність соціальних педагогів

була  обмежена  сферами упливу  на  дітей  і  молодь,  то  на  сучасному  етапі

розвитку  соціальної  педагогіки  під  впливом  суспільних  вимог  концепція

компетенції  соціально-педагогічної  діяльності  змінюється,  тому  що

соціально-педагогічної  допомоги,  консультування  й  виховання  потребують

різні вікові групи та категорії населення. 

Ми погоджуємося з думкою німецького дослідника Й. Шиллінга про те,

що  „...сфера  діяльності  соціального  педагога  поширюється  на  виховання,

освіту  та  навчання.  Клієнтами  соціального  педагога  першочергово  були

бездоглядні  діти.  Проте,  зважаючи  на  той  факт,  що  виховання,  освіта  та

навчання  є  процесами,  що  тривають  ціле  життя,  сьогодні  клієнтами

соціальної педагогіки є всі вікові групи” [306, с. 103]. 

Із  часом  робота  соціальних  педагогів  та  працівників  набуває

федерального  масштабу.  Усе  гостріше  постає  питання  про  необхідність

об’єднання зусиль різних фондів, соціальних служб та шкільних соціальних

педагогів  для  підвищення  якості  й  ефективності  соціальної  допомоги
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школярам  та  учнівській  молоді.  Проте  багато  проблем  у  зв’язку  з  цим

залишаються ще дискусійними. 

Саме  тому  03.06.2001 р.  було  укладено  угоду  щодо  створення

спеціального міжкооперативного  союзу  у  сфері  соціальної  роботи  в  школі

(Kooperationsverbund  Schulsozialarbeit).  Головною  метою  союзу  є  втілення

ідей соціальної роботи.

Серед важливих завдань його розвитку виділяємо:

- упровадження ініціативи в галузі соціальної політики;

- вироблення  практичних  рекомендацій  щодо  здійснення  державної,

громадської і приватної соціальної роботи в школі;

- експертна діяльність у галузі соціального права;

- створення інформаційного банку для фахівців;

- підвищення  кваліфікації  провідних  кадрів  і  співробітників  у

соціальній сфері;

- вивчення  досвіду  та  оцінка  розвитку  соціальної  роботи  в  школі  в

інших країнах;

- розвиток міжнародної співпраці та обміну досвідом;

- видання наукових публікацій з питань соціальної сфери [74, c. 171].

Для  цього було вирішено проводити регулярні  наукові  конференції  з

питань діяльності соціальних педагогів у школі.

Основними напрямами роботи цих симпозіумів було визначено такі:

1. Керування  якістю  соціальної   роботи   в   школі   (конференція  11-

12 листопада  1997 р.  (м. Касель)  під  назвою  „Необхідність  розробки

стандартів якості та забезпечення соціальної роботи в школі”; 29-30 червня

1998 р.  (м. Ваймер)  „Шляхи  керування  якістю  соціальної  роботи  в  школі:

засоби  та  методи  її  покращення”.  Також  розробляється  законодавчий

документ щодо керування якістю соціальної роботи в школі).

2. Соціальна робота  в  школі  та  школа повного дня (Ganztagsschule)

(конференція у м. Франкфурті-на-Майні 23 травня 2003 р. під назвою „Цілий
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день у школі для дівчат та хлопчиків”; 29-30 березня 2004 р. конференція під

назвою „Школа повного дня у соціальному місті”).

3. Результати  досліджень  соціальної  роботи  в  школі  (симпозіум  у

м. Франкфурт-на-Майні  4-5  грудня  2006 р.  „Якість  та  ефективність

досліджень  соціальної  роботи  в  школі”;  дисертаційна  робота  Сінк  Танкcа

(Think  Tanks)  під  назвою  „Ефективність  досліджень  проблеми  соціальної

роботи  в  школі”  (м. Берлін  2007 р.);  доповідь  Клаудії  Зайбольд  (Claudia

Seibold) „Соціальна робота в школі,  рушай!” 8.06.2011 р.  (м. Стутгарт)  при

проведенні 14 щорічного дня допомоги дітям та молоді).

4. Розуміння  соціальної  роботи  в  школі  як  професії  (конференція  в

м. Франкфурті-на-Майні  8-9  грудня  2004 р.  під  назвою  „Соціально-

педагогічний  професіоналізм  у  школі”;  м. Берліні  23-24  травня  2006 р.

„Професійна  освіта  та  напрямки  діяльності  соціальної  роботи  в  школі”;

листопад  2007 р.  –  видання  законодавчого  документа  „Опис  та  вимоги  до

професійної  діяльності  соціального  педагога  в  школі”;  конференція  

5-6  грудня  2011 р.  „Соціальна  робота  у  школі  та  навчання  –  завдання  та

розуміння проблеми” (м. Айзенах).

5. Робота  соціальних  педагогів  у  школах  Німеччини  (з’їзд  у

м. Гьотінген 2-3 грудня 2009 р. на тему „Обмін, просування та підвищення

кваліфікації  –  чи  є  необхідність  об’єднання  зусиль  шкільних  соціальних

педагогів  у  всіх  землях  Німеччини?”;  розробка  єдиного  сайту  „Соціальна

робота в школах Німеччини”).

6. Соціальна  робота  в  школах  у  міжнародному  контексті  (участь  у

міжнародному  конгресі  (м. Стокгольм  2003 р.);  наукове  відрядження  на

конференцію  під  назвою  „Соціальна  робота  в  школах  німецькомовної

Швейцарії” (м. Базель, м. Цюріх 13-15 січня 2009 р.); німецько-швейцарська

наукова конференція з соціальної роботи в м. Таунус 25.06.2010 р.) [205].

До складу цього Міжкооперативного союзу входять штатні працівники

федеративних  спілок  та  окремі  фізичні  особи.  Держава  в  цій  організації

представлена на федеральному рівні, рівні федеральних земель, вільних міст і
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округів. Від громадських організацій у союз входять католицький „Карітас”,

Німецький  Червоний  Хрест,  Союз  милосердя  Євангельської  церкви  тощо.

Також  у  роботі  даного  об’єднання  беруть  участь  навчальні  заклади,

дослідницькі інститути, установи практичної соціальної роботи. 

Серед найактивніших діячів союзу є Бернхард Айбек (Berhard Eibeck) з

головного  управління  профспілки  виховання  та  освіти,  Клаудія  Зайбольд

(Claudia Seibold) з федеративного Євангельського комітету допомоги молоді

м. Штутгард,  Реґіна  Роснер  (Regine  Rosner),  яка  працює  в  католицькому

об’єднанні соціальної підтримки дівчат та жінок Німеччини (м. Фрайбург),

доктор Ніколь Пьоттер (Dr.  Nicole  Pötter)  (м. Бонн),  доктор Томас Бьорман

(Dr.Thomas Bührmann) (м. Падерборн) та інші. 

Для  планування,  здійснення  та  покращення  роботи  союзу  було

вирішено, що профспілки та окремі фізичні особи повинні надавати фінанси

по  черзі.  Також  у  якості  фінансового  забезпечення  діяльності  даного

об’єднання  залучаються  федеральні  ресурси,  пожертвування  та  виграші  в

лотереї.

Відзначимо, що даний Міжкооперативний союз із соціальної роботи в

школі за основу своєї діяльності використовує принципи роботи молодіжних

інституцій  70-х  та  80-х  років  ХХ  ст.,  які  розглядали  соціальну  допомогу

молоді  та  учням  у  школі  крізь  призму  координування  молодіжної  та

федеральної  політики  держави.  На  перший  план,  без  сумніву,  виходить

соціальна  допомога  проблемним  дітям,  але  в  той  же  час  велика  увага

приділяється  консультуванню,  роботі  з  батьками,  організації  дозвілля

школярів та учнівської молоді.

Крім того, постійний розвиток соціальної роботи даного союзу в школі

активно  впливає  на  процес  реформування  шкільної  системи  в  цілому.  Це

сприяє виникненню нових учнівських та вчительських ініціатив, підвищенню

культури  спілкування,  об’єднанню  в  єдину  мережу  школи  та  соціальної

допомоги.
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Завдяки  активній  роботі  міжкооперативного  союзу  проходять

структурні  зміни  також  нарівні  професійної  підготовки  соціальних

працівників та педагогів. Із 2010 р. у вищих навчальних закладах з’являється

спеціальність  „Соціальна  робота  в  школі”,  а  також  з  березня  2010 р.

проводиться  щорічний міжвишівський день професійної  роботи  шкільного

соціального педагога.

Тобто, союз у ХХІ ст. відіграє важливу роль як центр соціальної роботи

в школі та має значний уплив у правлячих колах Німеччини на федеральному

рівні.

У грудні 2012 р. відбулась ще одна важлива подія в історії становлення

соціальної роботи та допомоги учнівській молоді в масштабі всієї держави.

Це  організація  та  проведення  Першого  федеративного  конгресу  з  питань

соціальної  роботи  в  школі  в  м.  Ганновер.  У  ньому  взяли  учать  понад

400 соціальних працівників та педагогів, а також політичні та адміністративні

представники Німеччини. Тема даного конгресу – „Соціальну роботу в кожну

школу!” [225]. 

На  цьому  конгресі  порушували  питання  щодо  стабілізації  життя

школярів  та  молоді,  послідовне  розширення  та  поглиблення  соціальної

роботи в різних типах шкіл, покращення учнівської та вчительської культури

спілкування, говорили про створення близько 2000 нових робочих місць для

фахівців  соціальної  сфери  для  підвищення  рівня  соціальної  захищеності

учнівської  молоді.  Організація  та  проведення  даного конгресу  є  потужним

поштовхом  для  активізації  педагогічної  реформи  школи,  яка  триває  вже

декілька  років.  Це  й  перехід  на  новий  вид  початкової  школи  (Kita-

Grundschule),  і  активна робота  для розвитку мовлення в перших класах,  а

також реформування системи оцінювання успіхів учнів тощо.

Представники соціальної сфери на цьому конгресі наполягали на тому,

що школа повинна докладати більше зусиль для розуміння та покращення

життєвих  умов  дітей  та  молоді,  що  на  даному  рівні  розвитку  суспільства

школярам корисніше буде не механічне проведення уроків у школі, а надання
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всебічної  освіти,  порад  у  конфліктних  ситуаціях,  свободи  вибору  власних

інтересів.  Крім  того,  міністри  різних  земель  з  питань  молоді  та  культури

запропонували програму подальшого розвитку соціальної роботи в школі на

наступні 5 років [332, c. 2].

Про  престиж  соціально-педагогічної  діяльності  та  її  постійний

розвиток у Німеччині свідчить також той факт, що в старших класах середніх

навчальних  закладів  уже  впроваджено  факультативний  курс  „Соціальна

педагогіка/соціальна  робота”.  Програма  цього  курсу  передбачає  вивчення

таких  тем:  цінності  та  етичні  засади  соціальної  та  соціально-педагогічної

діяльності; сфери діяльності соціального педагога та соціального працівника;

вимоги до особистості соціального працівника/соціального педагога; основні

види  соціальної/соціально-педагогічної  допомоги;  формування

міжкультурної толерантності тощо.

Упровадження  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах

факультативного курсу „Соціальна педагогіка/соціальна робота” свідчить про

існування  в  Німеччині  цілеспрямованої  допрофесійної  підготовки  та

ознайомлення  молоді  з  професією  соціального  педагога  та  соціального

працівника. Проте, незважаючи на ці заходи, молоді люди після закінчення

школи  тривалий  час  визначаються  з  вибором  професії,  що  може  тривати

декілька років. У цей час вони випробовують себе в різних сферах діяльності,

що дає  їм  можливість  більш усвідомлено підходити до  вибору  професії  й

навчального  закладу  для  оволодіння  нею.  Окрім  того,  наявність

допрофесійної практики є, зазвичай, вимогою вступу до вищих навчальних

закладів  або  слугує  підставою  для  певних  пільг  при  зарахуванні  до  

них [126, с. 83-84].

Підкреслимо,  що постійні дискусії  громадських та політичних діячів

Німеччини  з  питань  допомоги  учнівській  молоді  приводять  до  оновлення

перспективного  розвитку  соціальної  педагогіки.  У  цьому  аспекті  шкільна

соціальна робота все частіше постає як окрема самостійна галузь педагогіки. 
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Федеративна молодіжна опікунська рада ще в 2002 році говорить про

нове розуміння дефініцій навчання та допомоги молоді, які розглядаються як

найголовніші  умови  орієнтації  школярів  у  соціумі  та  закладання  основ

успішного життя.

Німецький  досвід  соціального  захисту  дітей  у  школі  є  особливим

напрямом роботи. Захист дітей – це створення дітям у сім’ї та суспільстві

гідних  умов,  посилення  їх  прав  і  мобілізація  сил  для  їх  реалізації.  На

соціально-політичному  рівні  разом  із  міжкоординаційним союзом,  іншими

громадськими  й  ініціативними  організаціями  мобілізуються  всі  сили  для

поліпшення життєвих умов дітей [74, c. 186].

Як свідчить аналіз, зарубіжні теорії соціальної/соціально-педагогічної

роботи суттєво відрізняються від положень, за якими здійснюється діяльність

соціальних педагогів у нашій країні. Це стосується підходів, пов’язаних як із

підбором змісту, так і з технологіями здійснення цієї діяльності, особливо це

стосується організації практичної роботи соціальних педагогів у вітчизняних

школах.

В  Україні  перші  дослідження  теоретичних  і  практичних  аспектів

соціально-педагогічної діяльності з’явилися на початку 90-х рр. ХХ ст. Вони

стосувалися  виявленню  суті  (О. Безпалько  [4; 13],  І. Звєрєва  [69],

Л. Коваль [78], Л. Міщик [101]), напрямів і технологій соціально-педагогічної

діяльності (А. Капська [160], Г. Лактіонова [56; 123], С. Харченко [157; 172],

В. Шахрай [179] та ін.). 

Перші  офіційні  документи  в  нашій  країні  щодо створення  інституту

соціальних  педагогів  і  соціальних  робітників  з’явилися  у  1990 р.  Це  було

рішення  Колегії  Державного  комітету  СРСР  з  народної  освіти  №14/4  від

13.07.1990 року  „Про впровадження інституту  соціальних педагогів”. Цим

рішенням було визнано, що в суспільстві назріла необхідність запровадження

інституту соціальних педагогів – спеціалістів із виховної роботи з батьками,

дорослим  населенням  у  сімейно-побутовому  середовищі,  з  підлітками,

молодіжними групами та об’єднаннями. 
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У  1991  році  до  „Кваліфікаційного  довідника  посад  керівників,

спеціалістів  і  службовців”  було  внесено  Постановою Держкомпраці  СРСР

кваліфікаційну характеристику „соціальний педагог” [55].

Реально підійшли до розв’язання проблеми забезпечення кадрами нової

професійної  галузі  і  законодавчої  бази  для  неї,  державної  концепцієї  і

стратегієї розвитку лише на початку ХХІ століття. Так, постановою Кабінету

Міністрів України від 14.06.2000 р.  № 963 посади „соціальний педагог” та

„соціальний педагог  по роботі  з  дітьми-інвалідами”  включено до  переліку

посад  педагогічних  працівників.  У  2002 р.  названі  посади  включено  до

кваліфікаційного переліку спеціальностей України. У 2001 р. було прийнято

Закон  „Про  соціальну  роботу  з  дітьми  та  молоддю”  [66],  розроблено

„Національну доктрину розвитку освіти України”.

Листом Міністерства освіти і  науки України від 15.06.2004 р. № 1/9–

324 „Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних

психологів  та  соціальних  педагогів  навчальних  закладів”  визначено,  що  з

2004-2005  навчального  року  в  штатні  розклади  закладів  освіти  вводяться

ставки практичних психологів і соціальних педагогів із розрахунку 1 ставка

від 700 учнів міської школи.

Це свідчить  про те,  що напочатку  ХХІ ст.  в  Україні  спостерігається

процес  активного  розвитку  галузі  освіти.  У  загальній  середній  освіті

відбувається  інтенсивне  розширення  асортименту  освітніх  послуг.

Закономірно, що це ускладнило інфраструктуру освіти в країні. Вона стала

багаторівневою й багатоступеневою. Значну роль у цьому відіграло успішне

функціонування  системи  психологічної  служби  та  поступове  фактичне

введення в заклади освіти інституту соціального педагога [80, с. 50].

Аналіз  процесу  становлення  соціальної  роботи  в  Україні  показав,  що

утвердження  цього  виду  професійної  діяльності  відбувається  одночасно  з

науково-практичною  розробкою  її  основних  методологічних  та

концептуальних  положень.  Специфіка  процесу  становлення  соціальної

роботи  в  Україні  полягає  в  тому,  що  невирішеність  проблем  у  соціальній
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сфері  змушує  фахівців  соціальної  сфери  паралельно  вирішувати  дві

проблеми:  налагоджувати  ефективну  систему  соціального  захисту  та

розробляти  адекватну  сучасним  умовам  наукову  концепцію  соціальної

роботи.  Саме  тому  здійснюються  постійні  вітчизняні  дослідження,  які

стосуються різних проблем соціальної педагогіки.

Питання  становлення  і  розвитку  соціальної  педагогіки  як  науки

відображені в історико-педагогічному дослідженні Л. Штефан [181], розвиток

соціальної  педагогіки  в  соціокультурному  контексті  –  у  дослідженні

А. Рижанової  [134].  Формуванню професійно-етичної  культури соціального

педагога присвячено працю О. Пономаренко [122]; професійні комунікативні

якості соціального педагога стали об’єктом дослідження О. Гури [48].

У процесі соціально-педагогічної діяльності фахівців соціальної сфери

особливо актуальним є з’ясування взаємозв’язку між соціальною/соціально-

педагогічною  діяльністю  і  соціальною  політикою  (Ш. Рамон  [132],

Р. Саррі  [132],  Т. Семигіна  [143;  144],  Б. Шапіро  [178])  та  чинників,  що

впливають  на  зміст  і  технології  професійної  роботи  педагогів

(Б. Вульфсон [27]).    

Значний  інтерес  для  нас  представляють  праці,  в  яких  узагальнено

результати вивчення адаптації  зарубіжного досвіду організації  соціальної  і

соціально-педагогічної  роботи:  А.  Козловa  [79],  О. Колесникова  [80],

В. Поліщук  [118],  Г. Попович  [124],  Д. Тороповa  [164]  та  інших.

А. Кудряченко  [113]  у  своїх  дослідженнях  приділив  увагу  особливостям

соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі. 

Питанню  підготовки  соціальних  педагогів  у  різних  типах  вищих

навчальних  закладів  Німеччини  присвячене  фундаментальне  дослідження

О. Пришляк  [119;  120].  Найбільш важливими для  нашої  праці  є  висновки

дослідниці  щодо  становлення  соціально-педагогічної  освіти  та

систематизація основних сфер і напрямів професійної соціально-педагогічної

діяльності в Німеччині. 
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С. Грищенко  [61],  М. Євтух  [61],  А. Капська  [74],  Н. Лавриненко  [89]

розкривають  технології  соціальної  роботи  в  зарубіжних країнах. Історичні

аспекти становлення  соціальної  роботи та освіти в  цій  сфері  та  її  зміст  у

західно-європейських  та  постсоціалістичних  країнах  висвітлено  в  працях

Т. Гладкої  [42],  А. Горілого  [46]  І. Звєрєвої [69],  Л. Коваль  [78],

В. Поліщук [120], Л. Пуховської [131]. 

У контексті даного дослідження особливий інтерес викликають праці, в

яких висвітлено досвід соціальної та соціально-педагогічної роботи з дітьми

та  молоддю  (А. Александрова  [5],   О. Безпалько  [12;  14],  І. Звєрєва  [69],

І. Іванова  [71]),  а  також дослідження,  присвячені  особливостям  діяльності

соціальних  педагогів  у  школах  (В. Алексєєва  [6;  54],  В. Афанасьєва  [9],

Т. Баєва  [10],  Л. Закревська  [67],  О. Колеснікова  [80],  Н. Краснова  [81;  82],

М. Рудь [137],  О. Терновець [162], Л. Тюптя [166]). 

Отже,  ми  прийшли  до  висновку,  що  в  розвинутих  країнах  світу

соціальну  роботу  розглядають  як  потужний  антикризовий  стабілізуючий  і

творчий чинник розвитку суспільства. В Україні вона лише розпочинає свій

розвиток у якості інноваційної галузі професійної роботи.

У Німеччині шкільна соціальна робота активно розвивається як галузь

наукового знання і йде практичне використання теоретичних наробок. Серед

науковців відсутня єдність у трактуванні поняття шкільної соціальної роботи.

Проте  даний  чинник  не  має  суттєвого  впливу  на  статус  соціально-

педагогічної  діяльності  в  суспільстві.  Отже,  ми  можемо  констатувати,  що

проблема професійної діяльності соціальних педагогів у школі, осмислення

концептуальних  засад  її  здійснення,  логіки,  структури  і  змісту  активно

досліджується як науковцями Німеччини, так і вітчизняними вченими. Але,

щоб  краще  зрозуміти  роботу  соціального  педагога  в  сучасних  школах

Німеччини як єдиної системи, вважаємо за потрібне розкрити особливості її

середньої загальної освіти в наступному підрозділі.
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1.2. Характеристика середньої загальної освіти Німеччини

Розвиток системи освіти Німеччини в останні роки обумовлено низкою

внутрішньо-  та  зовнішньополітичних  факторів,  а  також  соціально-

політичними процесами, які відбуваються в країні.

Після об’єднання Німеччини було реорганізовано систему управління

сферою освіти, проведено заходи щодо уніфікації системи освіти східної та

західної частини країни. 

Сучасний  розвиток  шкільної  системи  ФРН  зумовила  довгострокова

політика  уряду  у  сфері  освіти,  яка  зафіксована  в  „Звіті  Федерального

міністерства  з  питань освіти  та  науки за  1970 р.”,  та  прийнятий у  1973 р.

федеральною комісією разом з міністрами культури усіх земель „Загальний

план освіти”. Цей план був розрахований спочатку на 10 років, але реформа

розтяглася на десятиріччя, поступово змінюючи шкільну систему.

Основні  положення  цих  документів  виходили  з  Основного  закону  й

були такими:

- рівні права кожного на розвиток його нахилів та здібностей;

- рівність шансів на отримання освіти;

- „нова  модель  єдиної  системи  освіти”  від  елементарного  ступеня,

тобто дошкільного виховання, і далі – шкільної, позашкільної, професійної та

вищої освіти [51, с. 7].

Але далеко не все, що було заплановано, вдалося уряду здійснити на

практиці.

Як  свідчить  аналіз  наукових  матеріалів,  документальних  джерел,

вивчення досвіду  роботи соціальних педагогів  у  школах Німеччини,  у  цій

високорозвиненій  державі  досі  не  існує  єдиної  централізованої  системи

середньої  освіти. Однією з  найголовніших причин такої  ситуації  є  те,  що

Німеччина  являє  собою  федеративну  республіку,  яка  складається  з  16-ти

земель. 
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У різних землях школи підпорядковані місцевим Міністерствам освіти,

саме тому в кожній – свій час канікул, тривалість навчального року, навіть

власне  тривалість  навчання  (у  різних  федеративних  землях  різниця  може

складати  цілий навчальний рік).  Таке  різноманіття  форм освіти  дає  учням

можливість вибору варіанту навчання. 

Але  згідно  зі  статтею  7  Основного  закону  Німеччини  вся   система

шкільної  освіти  перебуває  під  наглядом  держави.  На  загальнодержавному

рівні проблемами освіти займається Федеральне міністерство освіти, науки,

досліджень і технологій (Bundesministerium für Bildung und Forschung). Воно

розробляє  концепцію освітньої  політики,  виділяє  кошти на  розширення та

розвиток шкіл [226]. 

Земельні уряди відповідають безпосередньо за формування шкільних

програм та здійснюють поточне управління освітою. Місцеві органи влади

здійснюють  державне  управління  школами  та  підпорядковані  земельному

Міністерству  освіти,  молоді  та  спорту.  Вони  займаються  формуванням  і

реалізацією  місцевої  освітньої  політики,  яка  спрямована  на  підвищення

якості  та  ефективності  освіти.  Крім того,  до компетенції  місцевих органів

влади  належить  структурне  формування  та  кадрові  призначення

(розподілення  вчителів,  соціальних  педагогів  та  психологів,  призначення

директорів  тощо).  Представники  районних  відомств  у  справах  школи  є

повноправними  членами  шкільних  рад  і  мають  авторитетний  уплив  на

формування їх рішень. 

Кооперації  Федерацією  та  федеральними  землями  сприяє  „Комісія

Федерації  та  федеральних  земель  з  планування  освіти  та  сприянню

досліджень”  (Bund-Länder  Kommission  für  Bildungsplanung  und

Forschungsfördreung).  Конкретні  питання  уніфікації  шкільної  системи

обговорюються міністрами культури всіх федеральних земель на „Постійній

конференції міністрів культури  федеральних земель” (Standige Konferenz der

Kulturminister  der  Länder).  Наприклад,  представники  земель  обумовили

тривалість  обов’язкової  шкільної  освіти,  єдину  форму  оцінювання
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результатів  навчання,  реорганізацію  старшого  ступеня  гімназії  

тощо [51, с. 17].

Освітня  політика  федерації  та  земель  спрямована  на  ефективне

поєднання теорії та практики, стимулювання в розробленні та впровадженні

інновацій у процес навчання школярів, розвиток різноманітних досліджень.

Також підкреслимо, що політика федеральних органів і земель у галузі освіти

узгоджена в контексті взаємного визнання дипломів. Така політика допомагає

утримувати високий рівень німецької освіти на міжнародному ринку освітніх

послуг.

У кожній федеральній землі прийнятий свій закон про освіту, проте всі

вони  розроблені  на  основі  загального  федерального  закону.  Програми

навчання, підручники затверджуються на рівні земельних урядів, причому з

кожного  предмету  одночасно  існують  кілька  схвалених  відповідним

міністерством підручників,  а  вчитель вільний їх вибирати.  У такий спосіб

досягається  багатоваріантність  освіти,  забезпечується  плюралізм  думок  і

суджень [261, c. 13]. 

Викладання  в  середній  школі  будується  на  основі  поєднання

обов’язкових  предметів  і  тих,  які  можна  вибирати  за  бажанням.  Система

освіти ФРН інтегрована в загальноєвропейську: всі види навчальних закладів

задіяні  в  реалізації  програм ЄС,  відбувається  уніфікація  стандартів  освіти

країн Співтовариства, зорієнтована на взаємне визнання дипломів. 

Навчальний рік у Німеччині починається в серпні або вересні й триває

до червня або липня в залежності від конкретної землі. Оскільки в Німеччині

на законодавчому рівні кожному громадянину країни гарантоване одержання

обов’язкової  середньої  освіти,  то  й  більшість  освітніх  установ  мають

державну  форму  власності  (94%),  де  навчання  проводиться  безкоштовно,

тому більшість учнів відвідують державні школі.

У ФНР є також і  приватні  школи.  Сьогодні  в  Німеччині  налічується

більше 2200 таких шкіл,  педагогічні концепції  яких помітно різняться між

собою. Загальноосвітні приватні школи відвідують 6% німецьких школярів.
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Хоча  прийнято  підкреслювати,  що  це  всього  лише  один  з  рівноправних

секторів  освітньої  системи,  реально  приватні  школи  розраховані  на  більш

заможну  частину  населення  й  мають  елітарний  характер.  Останнім  часом

керівництво приватних шкіл проявляє все більшу зацікавленість у тому, щоб

брати на навчання дітей із-за кордону [255].

Відзначимо,  що  шкільна  система  Німеччини  складається  з  трьох

ступенів: 

- початковий ступінь (Primarstufe);

- середній ступінь I (Sekundarstufe I); 

- середній ступінь ІІ (Sekundarstufe II).

Початковий  рівень  освіти  учні  в  Німеччині  отримують  у  початковій

школій (Grundschule). Обов’язкова середня освіта починається в цій країні з

повних 6-ти  років.  Навчання  в  початковій  школі  триває  4  роки  (у  деяких

федеральних землях, наприклад, у Гамбурзі, Бремені,  Берліні – 6 років). У

січні-лютому  з  майбутніми  першокласниками  проводиться  співбесіда,

результати  якої  виявляють  готовність  дитини  до  школи.  Підготовку

майбутнього  учня  перевіряють  не  шкільні  комісії,  а  лікарі,  психологи  та

соціальні педагоги.

Головним  критерієм  готовності  до  школи  є  не  вміння  читати  або

рахувати,  а  достатня  соціальна  зрілість  дитини:  її  здатність  виконувати

завдання  разом  з  іншими  дітьми,  розуміти  та  виконувати  правила  гри,

концентрувати увагу, підтримувати  дисципліну тощо. Якщо дитина показує

достатній рівень підготовки до занять, її відправляють до 1 класу початкової

школи [51, с. 13].

Змістом та результатом педагогічного процесу в німецькій початковій

школі є:

- гуманістичний напрямок навчання;

- науковість навчання;

- регіональний та краєзнавчий компонент у змісті освіти [85, с. 34].
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Погоджуючись  із  німецьким  науковцем  Б. Паулі  (B. Pauli),  cеред

основних завдань початкової школи виділяємо такі:

- виведення дитини із сфери гри у навчання;

- залучення до навчальної діяльності;

- розвиток критичного мислення та творчих здібностей;

- надання необхідних знань та навичок;

- формування  цілісного  світорозуміння  та  сучасного  наукового

світогляду;

- виховання самостійності;

- виховання патріотів, громадян демократичної держави [290, c. 39].

Вирішенню цих завдань сприяє робота не тільки класного керівника та

вчителів-предметників, але й насамперед плідна праця соціальних психологів

та педагогів.

У початковій школі дітям переважно не ставлять оцінок, а оцінюють на

словах або за допомогою наклейок (сонечко, „смайлик” і т. д.). Такий підхід

пояснюється бажанням не перевантажувати дитячу психіку, оскільки  пізніше

протягом навчання дітей чекають серйозні навантаження.

У початкових класах, особливо в перші 2 роки, широко застосовується

комплексне  навчання.  Німецька  мова,  арифметика,  краєзнавство,  музика,

фізкультура,  релігія  викладаються  в  комплексі.  Лише  в  3-х  і  4-х  класах

виділяються  окремі  предмети,  хоча  мова,  краєзнавство  та  музика

продовжують  викладатися  в  комплексі.  У  багатьох  початкових  школах

вивчають також одну іноземну мову. 

Заняття  у  всіх  класах  проводяться  за  однаковою  програмою.  Вона

сформована  на  основі  прийнятих  у  2004 р.  єдиних  стандартів  початкової

освіти  (Vereinbarung  über  Bildungsstandards  für  den  Primarbereich)  та

стандартів  навчання  німецької  мови  і  математики  в  початковій  школі

(Bildungsstandards im Fach Deutsch und Mathematik für den Primarbereich) для

усіх 16-ти земель. 
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Перші два роки всі дисципліни викладає класний керівник. Починаючи

з  третього  класу,  уроки  починають  вести  педагоги-предметники.  Після

закінчення початкової школи учні отримують рекомендацію про те, в якому з

видів шкіл продовжити освіту.  Це залежить не від матеріального статку їх

батьків, а від здібностей і бажання дитини. 

У  Німеччині  на  сьогоднішній  день  існують  різні  типи  шкіл,  але

основними  є  реальна  школа  (Realschule),  неповна  середня  школа

(Hauptschule), гімназія (Gymnasium) та загальна школа (Gesamtschule). 

Систему  навчальних  загальноосвітніх  закладів  Німеччини  можна

ілюструвати за допогою таблиці (див. табл. 1.1):

Таблиця 1.1 
Система середньої освіти в Німеччині
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Реальна школа (до 1965 р. її називали „середня школа (Mittelschule)”)

включає в себе навчання з 5-го до 10-го класу або з 7-го до 10-го класу в

землях, де початкова освіта триває 6 років.  Вона призначена насамперед для

дітей з практичними та теоретичними здібностями, які мають нахил більш до

математико-природознавчих  знань,  ніж  до  філологічних.  Учні  отримують

розширену загальну освіту та на її основі готуються до подальшого навчання

зі спеціальності (переважно в торговельній галузі та адміністрації) [99, с. 17]. 

Після закінчення такого типу школи випускник має середній ступінь I

та  отримує  свідоцтво  про  закінчення  середньої  школи  (Mittlere

Reife/Realschulabschluss). Підставою для отримання цього свідоцтва є оцінки

учня з усіх предметів (не нижче 4 (ausreichend).

Згідно  з  даними  Федерального  статистичного  відомства  в  2010-2011
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навчальному  році  існувало  2956  реальних  шкіл,  у  яких  навчалися

1,2 мільйони школярів [267].

Починаючи  з  1964 р.,  після  підписання  Гамбурзького  договору

Конференцією  міністрів  культури,  учні  даного  типу  школи  отримують

розширену середню освіту. Після успішного закінчення реальної школи вони

мають право на вступ до професійного училища. Випускники також можуть

пройти  дворічне  навчання  на  держслужбовця  (у  тому  числі  в  поліції  та

бундесвері),  а  при  складанні  додаткових  іспитів  –  вступити  до  гімназії

(Gymnasium)  або  спеціалізованої  гімназії  (Fachoberschule),  щоб  отримати

середній ступінь ІІ та мати можливість вступити у вищі навчальні заклади

країни .

Саме  тому  навчання  в  реальній  школі  спрямованого  на  розвиток

практичних  умінь  та  навичок,  але  воно  також  має  міцний  зв’язок  із

теоретичними  основами  та  науковими  дослідженнями. Реальна  школа

характеризується  західнонімецькими  педагогами  як  „Теоретико-

практична” [300].

Зауважимо,  що  при  навчанні  в  реальних  школах  Німеччини  велика

увага приділяється профорієнтаційній роботі. Це стає можливим завдяки не

тільки  комплексності  навчання,  але  й  також  уведенню  різноманітних

спеціальних дисциплін. Так, більшість шкіл пропонують своїм учням курси

домоведення та моделювання. Займаються цією профорієнтаційною роботою

спеціальні представники підприємств або соціальні педагоги. 

Починаючи  з  7-го  класу,  перед  школярами  реальної  школи  постає

можливість  вибирати  різноманітні  профілі  навчання.  Як  правило,

пропонуються  природознавчо-технічні,  природознавчо-економічні  або

суспільствознавчі напрямки освіти. Це сприяє розвитку природних талантів

та нахилів дитини, а також допомагає їй визначити майбутню професію. 

Крім  цього,  учням  пропонується  вивчати  другу  іноземну  мову

(французьку, іспанську, італійську, російську та інші). Англійська мова – це

39



перша  іноземна  мова  у  всіх  землях  Німеччини  і  відноситься  до  переліку

обов’язкових предметів.

Іншими обов’язковими дисциплінами в реальній школі є такі: німецька

мова; географія; історія; політика; математика; біологія; фізика; хімія; музика;

мистецтво; релігієзнавство; спорт.

Більшість  реальних  шкіл  пропонують  також  додаткові  заняття  з

перелічених дисциплін. Відвідування цих занять є необов’язковим, але вони

дуже  корисні  для  тренування  навиків  школярів  або  закриття  прогалин  у

навчанні.

Аналізуючи матеріал стовно даного типу шкіл у Німеччині, нами було

відзначено,  що  в  різних  землях  цієї  країні  реальні  школи  мають  свої

особливості.

У  землі  Баден-Вюртемберг  майже  третина  школярів  навчається  в

реальних школах з 5-го по 10-й класи. Приблизно 30% із них після закінчення

йдуть до професійної гімназії та складають іспит на атестат зрілості (Abitur).

Особливістю баден-вюртемберзьких реальних шкіл є  вивчення предметних

комплексів EWG (ГЕС: географія,  економіка,  суспільствознавство)  та NWA

(природознавчі предмети: фізика, біологія, хімія). 

Наприкінці  6-го  класу  учні  повинні  вибрати  1  дисципліну  серед

обов’язкових предметів на вибір („Техніка”, „Людина та навколишній світ”

або „Французька мова”). Потім із 7-го класу цей предмет вони вивчають тричі

на тиждень. Це є „головним предметом у подальшому навчанні, а результати

з обраної дисципліни являють собою основу для можливого переходу в інші

типи шкіл” [304, c. 102].

Баварські  реальні  школи  надають  загальну  освіту  та  освіту,  яка

спрямована  на  подальший вибір  професії.  Навчання  в  даному  типі  школи

охоплює  теоретичні  знання  та  одночасно  заохочує  практичні  вміння  й

навички школярів.  Із  2000 р.  Прем’єр-міністр Штоібер  (Stoiber)  та  міністр

культури  Баварії  Хольмаєр  (Hohlmeier)  ввели  шостирічну  реальну  школу

(R6). Із того часу вона охоплює навчання з 5-то до 10-го класу й закінчується
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одержанням атестата реальної школи (Realschuleabschluss). Баварські реальні

школи починають диференціювати своїх учнів з 7-го класу та пропонують

4 напрями подальшого навчання: 

- природознавчий (головні предмети: математика, фізика, хімія);

- економічний  (головний  предмет:  економіка  та  організація

підприємства);

- філологічний  (у  більшості  випадків  головним  предметом  є

французька);

- соціальний (типовими обов’язковими предметами на вибір є ведення

домашнього господарства та харчування, соціальне забезпечення, музика та

малювання).

Наголосимо, важливим є також те, що тільки в Баварії існує кафедра

педагогіки та дидактики реальної школи в університеті Пассау. 

Але  на  даному  етапі  розвитку  освіти  та  культури  Німеччини  в

більшості земель реальні школи вже майже не існують як самостійні форми

середніх  шкіл.  Вони  об’єднуються  з  неповними  середніми  школами

(Hauptschule)  у  загальні  школи  (Gesamtschule)  (наприклад,  як  у

Бранденбурзі), підвищені народні школи (Sekundarschule) у Берліні, Бремені,

Нижній  Саксонії,  розширені  реальні  школи  (Erweiterte  Realschule)

(наприклад, у Саарі), середні школи (Mittelschule) у Саксонії тощо.

Завдяки  ініціативі  Конференції  міністерства  культури

(Kulturministerkonferenz),  починаючи  з  2009 р.,  майже  в  усіх  землях

Німеччини проводиться єдиний випускний іспит для реальних шкіл. Після

його  успішного  складання  учні  отримують  атестат  реальної  школи  та

середній рівень освіти І. 

Цей випускний іспит переважно охоплює такі предмети, як німецька,

англійська та математика. Як правило, він проводиться в письмовій формі.

Але  англійська  мова  найчастіше  є  усним  іспитом,  щоб  у  педагогів  була

можливість перевірити, чи може учень реагувати на типові життєві ситуації

та  вільно  висловлювати  свої  думки  іноземною  мовою.  У  свідоцтві   про

41



закінчення  реальної  школи  фіксуються  успіхи  учнів,  яких  вони  досягли

протягом усього навчання та результати випускних іспитів [301].

Неповна середня школа в Німеччині  існує насамперед для дітей,  які

схильні до практичної та ремісничої діяльності. Їм надається базова загальна

освіта. Рівень викладання там доволі низький. Фактично сьогодні установа

Hauptschule  перетворилася  на  зібрання  найслабших школярів,  переважно з

сімей  мігрантів,  у  яких  батьки  через  власну  неосвіченість  не  розуміють

важливості доброї освіти для майбутнього дітей.

Як підкреслював у своїх дослідженнях німецький науковець Р. Брачес-

Чурек  (R. Braches-Chyrek):  „Головна  педагогічна  мета  неповної  середньої

школи – підготувати учнів до вибору професії.  Тому на заняттях особливу

увагу  надають  практичним  навичкам  і  зменшують  кількість  складних

предметів.  Центровим  предметом  при  цьому  є  „Праця”  (Arbeitslehre),

протягом  вивчення  якого  поєднуються  технічні  та  наукові

знання” [218, с. 14].

Згідно  з  даними  Федерального  статистичного  відомства  в  2010-2011

навчальному році існувало 5065 неповних середніх шкіл, у яких навчалися

953000 школярів. Тобто неповну середню школу в Німеччині відвідує близько

10% дітей [267]. 

Для  учнів  неповної  середньої  школи  навчання  починається  з  5  або

7 класу.  Термін  відвідування  цього  типу  школи  залежить  від  форми

організації  орієнтаційного  періоду  та  від  терміну  обов’язкового  навчання.

Відвідування  неповної  середньої  школи  може  тривати  від  трьох  років

(наприклад, в Ніжній Саксонії) і шости років ( в Північній Рейн-Вестфалії),

але в більшості земель навчання триває п’ять років.

Особливістю  неповної  середньої  школи  є  ремісничоорієнтовне

викладання.  Під час канікул школярі  зобов'язані  проходити виробничу

практику.  Протягом  навчання  в  школі  вони  постійно  відвідують

регіональні  ярмарки  професій  (Berufsmessen),  центри  зайнятості
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(Berufsinformationszentren)  та  державні  агентства праці  (Bundesagentur

für Arbeit).

У  деяких  землях  (наприклад,  у  Нижній  Саксонії)  практикують

співпрацю  неповної  середньої  школи  з  місцевими  господарствами  та

відомствами  з  питань  зайнятості  населення.  Це  допомагає  розвивати

даний тип школи й робити її більш привабливою для батьків та учнів.

Додамо, що в більшості неповних середніх шкіл Німеччини в одному

класі навчаються діти з різними рівнями успішності та мовної компетенції,

різних  соціокультурних  прошарків  та  релігійних  конфесій.  Саме  тому  в

даному  типі  школи  інтегруються  різноманітні  дидактичні  та  соціально-

педагогічні  програми.  Це  допомагає  стримувати  і  вирішувати  велику

кількість  проблем  серед  учнів  та  покращувати  взаєморозуміннями  між

педагогами, школярами та їхніми батьками. 

До найголовніших концепцій роботи можна віднести:

- бригадний метод викладання;

- розробка проектно-орієнтовних навчальних модулів;

- курси німецької мови для іноземних школярів;

- курси підвищення кваліфікації для вчителів;

- шкільна соціальна робота;

- соціальна групова робота;

- соціальне навчання;

- тренінги;

- консультування наркозалежних тощо.

Відзначимо, що сучасні науковці з проблем освіти Німеччини такі, як

Юрген Баумерт (Jürgen Baumert), Каі Маац (Kai Maaz) та Ульріх Траутваін

(Ulrich Trautwein) розрізняють 3 форми неповної середньої школи:

1. Модальна  форма.  До  неї  відносяться  школи  з  середнім  рівнем

продуктивності праці (близько 45% усіх головних шкіл Німеччини).

2. Проблемні  школи.  Це  неповні  середні  школи  з  низьким  рівнем

продуктивності  праці.  Близько  половини  учнів  цих  шкіл  не  виконують
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навчальної  програми  за  рік.  50% з  них  походять  зі  сімей  іммігрантів,  які

вдома не спілкуються німецькою мовою. 40% складають сім’ї, у яких батьки

не  мають  закінченої  професійної  освіти.  Більше  третини  цих  сімей

страждають від безробіття. Такі школи насамперед знаходяться в Гамбурзі,

Бремені, Берліні та Рурському районі.

3. Успішні школи. Учні цих неповних середніх шкіл мають такий рівень

навчання та успішності,  як і  випускники реальних шкіл. Даний тип школи

можна знайти в Баварії, Баден-Вюртемберзі, Рейнланд-Пфальці та сільських

регіонах Північної Рейн-Вестфалії [328, c. 116].

Наприкінці  навчання  згідно  з  освітніми  стандартами  Міністерства

культури  Німеччини  учні  неповної  середньої  школи  складають  письмові

випускний  іспит  (Hauptschulabschlussprüfung)  з  головних  предметів

(німецької  мови,  математики,  першої  іноземної  мови  (найчастіше  –

англійської),  а  також  у  більшості  випадків  вони  повинні  додатково

продемонструвати власний трудовий проект.  

Навчання в даному типі школи завершується одержанням свідоцтва про

закінчення  неповної  середньої  школи  (Hauptschulabschluss).  Це  свідоцтво

видається при отриманні учнем оцінок не нижче 4. Після закінчення цього

типу школи випускник має середній ступінь I. 

У Берліні,  Бранденбурзі,  Бремені  та  Північній  Рейн-Вестфалії  повна

обов’язкова  освіта  закінчується  десятим  класом,  а  в  інших  землях  вона

закінчується дев’ятим класом.

У  більшості  земель  дев’ятирічне  навчання  може  бути  доповнене,  за

бажанням  учня,  десятим  шкільним  роком  для  отримання  подальшого

свідоцтва про освіту – розширеного свідоцтва про закінчення головної школи

(Erweiterte Hauptschulabschluss).

Але  відзначимо,  що  шанси  на  подальше  навчання  та  отримання

робочого місця для випускників даного типу школи розрізняються залежно

від  землі,  де  вони  вчаться.  Там,  де  неповна  середня  школа  займає  міцну
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позицію, існують перспективи навчання як у розвиненій ремісничий зоні, так

і в торговельній сфері (наприклад, у роздрібній торгівлі) [333].

Підкреслимо, що з кожним роком престиж цієї школи серед населення

Німеччини падає. Як уже було зазначено вище, все частіше влада в різних

землях реальні школи об’єднує з неповними середніми й створює інтегровані

та середні школи.

Якщо  учню  на  момент  закінчення  неповної  середньої  школи  ще  не

виповнилось  18  років,  відділ  освіти  даного  регіону  спрямовує  його  на

обов’язкове  навчання  в  професійній  школі  (Fachschule  або  Berufsschule)  з

терміном  навчання  від  1-го  до  3-х  років  (завданням  такого  типу  школи  є

забезпечення підготовки кваліфікованого робітника) або пропонує розпочати

професійну освіту в так званій подвійній системі (Duales System). Згідно з

цією  системою  заняття  проходять  частково  в  межах  шкільної  системи,  а

частково – професійно на виробництві, де існують спеціальні робочі місця.

Отже, у межах цієї „подвійної системи” забезпечується узгодженість роботи

професійної  школи  та  виробництва.  На  теперішній  час  40%  випускників

неповної середньої школи вчаться за подвійною системою [298, c. 123]. 

Гімназія  є  найпрестижнішим  видом  середньої  освіти  в  Німеччині.

Лише  після  закінчення  гімназії  (середній  рівень  плюс  2-3  класи  вищої

гімназії,  так  званої  Gymnasiale  Oberstufe)  відразу  можна  вступати  до

університету або іншого вищого навчального закладу.

У 2010-2011 навчальному році гімназію відвідували 38,6% дітей, що на

12% вище, ніж у попередні 10 років. Кількість гімназій у 2010 р. складала

3070,  але  до  2015  року  планується  суттєво  збільшити кількість  місць  для

гімназистів-першокурсників [252].

Навчання в гімназії  надає школярам можливість отримати широку та

поглиблену  загальну  освіту.  Одним  з  її  завдань  є  розвиток  загальних

здібностей  до  навчання  у  вищій  школі  в  тих  учнів,  які  мають  відповідні

наміри  та  нахили.  Гімназія  створює  також  передумови  до  професійного

навчання в різних сферах розумової праці.
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Цей  вид  середньої  школи  відвідують  насамперед  діти,  у  яких  є

здібності до вивчення мов, а також учні, у яких виявлено хист до логічно-

абстрактного  мислення  та  потяг  до  поглибленого  навчання.  Разом  із

отриманням  різноманітних  умінь  та  навичок,  сучасної  інформації  в  учнів

гімназії формується характер, розкривається творчий потенціал, розвивається

естетичний смак. Школярам також прищеплюються моральні та етичні норми

поведінки. Метою освіти є розкриття всіх можливостей учня [231].

Відзначимо, що в гімназії учні отримують глибокі теоретичні знання,

розуміють взаємозв’язок між дисциплінами. Школярі також удосконалюють

знання рідної мови та іноземних мов до рівня вільного та аргументованого

спілкування.  Особливу увагу приділяють у гімназії  розумінню історичного

розвитку явищ та аналізу взаємодій у природі та суспільстві.

Навчання в гімназії триває в більшості земель з 5-го класу (у Берліні

воно починається з 7-го класу) до 12-го (програма G8) або 13-го класу. Воно

закінчується складанням іспитів на атестат зрілості (Abitur). Згідно із новим

Законом про  освіту,  всі  діти,  які  в  2005-2006 навчальному році  перейшли

навчатися  до  гімназії,  мають  право  складати  іспити  на  атестат  про  повну

середню освіту після 12-го року навчання [239].

Гімназія як єдиний навчальний цикл охоплює другий ступінь навчання

(Sekundarstufe I) з 5-го по 9-й класи, а також трирічний реформований ступінь

Sekundarstufe ІI – з 10-го до 12-го класу.

5-й та 6-й класи гімназії – це пробний ступінь, як і в інших школах. Два

роки педагоги  спостерігають за  дітьми,  розвивають  їхні  здібності,  знання,

навички,  отримані  в  початковій  школі.  Після  успішного  завершення  6-го

класу рішенням шкільної конференції учня переводять до 7-го класу. Якщо

дитина мала низький рівень успішності, то їй надається можливість повторно

навчатися в шостому класі або перейти до реальної чи основної школи. Про

таке  рішення комітет  гімназії  повинен  попередити  батьків  за  6  тижнів  до

закінчення навчального року.
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Заняття в гімназії переважно проходять у першій половині дня, але в

рамках програми G8, яка сприяє скороченню терміну навчання в даному типі

школи  до  восьми  років,  з’являється  тенденція  до  створення  офіційних  та

неофіційних шкіл повного дня (Ganztagschulen). Деякі гімназії  працюють у

форматі інтернатів. 

У  більшості  гімназій  заняття  проводяться  літературною  німецькою

мовою  (окрім  занять  з  іноземної  мови)  без  використання  різноманітних

діалектів. У деяких спеціалізованих гімназіях використовується частково або

повністю англійська або французька мова для спілкування протягом уроку.

Педагоги, які працюють у гімназіях,  повинні мати фахову освіту, яка

включає  обов’язково  такі  предмети,  як  „Педагогіка”,  „Дидактика”,

„Психологія”,  „Соціологія”  тощо.  Після  закінчення  університету  майбутні

вчителі  повинні  пройти  стажування,  яке  завершується  складанням другого

державного  іспиту  (перший  складають  наприкінці  навчання  у  вищому

навчальному  закладі).  Тільки  після  цього  вони  мають  право  допуску  до

постійної  роботи  в  гімназії.  Після  двох-трьох  років  роботи  зазвичай

педагогам дають статус чиновників (довічно) [252].

Залежно від форм фінансування гімназії бувають:

- державні;

- муніципальні;

- приватні ( але відповідно до закону про шкільне фінансування 85 %

витрат несе держава);

- церковні.

Для  складання  іспиту  на  атестат  зрілості  більшість  випускників

обирають приватні або церковні гімназії, державні установи в цьому випадку

не користуються великою популярністю.

Відзначимо, що в Німеччині існують різні типи гімназій: старих мов

(Humanistisches  Gymnasium  (HG),  нових  мов (Neusprachliches

Gymnasium (NG),  математико-природознавчі  (Mathematisch-
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naturwissenschaftliches  Gymnasium  (MNG),  спортивні  гімназії

(Sportgymnasium), музичні тощо.

Гімназії старих мов у Німеччині є найдавнішою та класичною формою

гімназії з багатовіковими традиціями. У них разом з загальними предметами

викладається  також  латина   як  перша  іноземна  мова.  Другою  іноземною

мовою, яка вивчається з 7-го класу, є англійська. Із 8-го класу до програми

включено грецьку (іноді  давньоєврейську),  бо  це  мова  народу,  який надав

основоположні поняття для світової сучасної науки, мистецтва та політики. У

більшості шкіл цього типу учень за бажанням може обрати французьку мову

замість грецької. Він може перейти при цьому до гімназії нових мов [266].

Гімназія нових мов є одним із нових типів гімназій. Характерним для

неї  є  те,  що в  навчальній  програмі  першою іноземною мовою обирається

сучасна  мова  (англійська  або  французька).  Крім  того,  у  якості  другої

іноземної мови учень має право обрати також одну із сучасних мов. Замість

третьої іноземної мови в деяких гімназіях пропонується фізика. При виборі

цього предмета у 9-му класі учень може перейти до математико-природної

гімназії, яка забезпечує ґрунтовні знання з математики та природознавства.

Спортивні  гімназії  разом  із  загальноосвітнім  навчальним  планом

пропонують  різноманітні  можливості  для  поглибленого  заняття  спортом,

включаючи  інструктаж  та  професійне  керівництво.  Особливу  увагу

приділяють  потребам  та  побажанням  спортсменів.  Переважно  спортивні

гімназії  є  інтернатського типу,  бо  багато  учнів  приїжджають здалека,  щоб

навчатися в цих спеціалізованих гімназіях.

У музичних гімназіях  обов’язковим є  оволодіння  протягом навчання

одним чи двома музичними інструментами. До основного навчального плану

включають  також  специфічні  предмети  (наприклад,  „Ритміка”,  „Музична

грамота”, „Художнє виховання” (Kunsterziehung)).

Дуже цікавим типом німецьких гімназій є суспільні гімназії для дівчат

Sozialwissenschaftliches  Gymnasium  (SWG).  Вони  характеризуються

предметами, які особливим способом ураховують соціальні завдання жінки в
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сім’ї  та  суспільстві  (наприклад,  „Ведення  домашнього  господарства”,

„Економіка”, „Соціологія”) [281, с. 65].

Учень  будь-якого  типу  гімназії  в  більшості  випадків  планує  в

майбутньому  вступити  до  вищого  навчального  закладу.  Саме  тому

оцінювання  в  німецьких  гімназіях  здійснюється  дуже  суворо.  Як  і  в  усіх

типах  шкіл  Німеччини,  найвища  оцінка  є  „1”,  а  найнижча  – „6”.  Учні

старших класів, які при складанні екзамену з математики отримали в гімназії

„5”, з легкістю отримали би „3”, якщо б навчалися в реальній школі.

Поточний  контроль  успіхів  школярів  проводиться  регулярно.  Його

інтенсивність залежить від кількості годин на тиждень та загальної кількості

уроків у півріччі.

Як  уже  було  зазначено  вище,  підготовка  до  академічної  освіти  є

пріоритетним завданням гімназії,  тому при плануванні роботи даного типу

школи  протягом  навчального  року  велика  увага  приділяється  самостійній

роботі  учнів.  Гімназисти  змушені  для  виконання  домашнього  завдання

постійно відвідувати бібліотеку або знаходити інформацію в Інтернеті. Дуже

часто на уроках використовується робота в групах, тому учні повинні роботи

спільні презентації, захищати реферати чи проекти [245, c. 43].

Цікавим фактом є те, що велика кількість досліджень успішності учнів

виявила,  що  гімназії  південних  земель  Німеччини  мають  більш  високі

стандарти оцінювання учнів, чим інших частин країни. Міжнародна програма

оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  (PISA-Studien)  показала,  що

найкращі результати зі стандартного математичного тестування мали учні з

таких земель, як Баварія, Баден-Вюртемберг, Саксонія та Тюрінгія.

Відзначимо,  що навчальні  програми гімназій  розроблені  так,  щоб не

тільки давати ґрунтовні теоретичні та практичні знання своїм школярам, але

й дбати про їхній фізичний стан. Тому учні всіх курсів повинні відвідувати

спортивні заняття.  Крім того,  у гімназіях існують різні  гуртки та секції,  у

роботі яких школярі можуть брати учать за бажанням. Популярними видами

спорту є футбол, настільний теніс, бадмінтон, гребля чи хокей.
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Для  розвитку  естетичного  смаку  та  мистецьких  нахилів  дитини  в

гімназіях працюють різноманітні хорові,  музичні,  театральні гуртки, клуби

для  гри  в  шахи,  редакційні  колегії,  які  випускають  шкільні  газети,

розповідають  про  новини  в  країні  та  Всесвіті,  дуже  популярним  є  також

мистецтво фотографування [229].

У сучасних німецьких гімназіях учні не мають обов’язкової шкільної

форми, але багато шкіл цього типу пропонує носити одяг з назвою або гербом

гімназії.  Великим  попитом  серед  випускників  користуються  лише

конфедератки різних кольорів.

Для  нашого  дослідження  дуже  важливим  є  те,  що  незважаючи  на

популярність даного типу шкіл, гімназії в Німеччині були й залишаються в

більшості  випадків  школами  для  елітного  прошарку  населення.  Це  є

причиною  великої  кількості  соціальних  і  педагогічних  проблем  як  серед

дітей, так і при роботі педагогів з гімназистами. Саме тому з учнями гімназій

постійно працюють соціальні працівники та педагоги.

Ще одним типом середньої  школи в  Німеччині  є  загальна або  її  ще

називають  „об’єднана”  школа  (Gesamtschule).  Перші  загальні  школи

з’явилися  ще на  початку  ХХ століття  (наприклад,  Оденвальдська  школа  в

Хеппенхаймі, заснована у 1919 р.), але активно почали розвиватися лише в

70-ті роки. Вони є експериментальним видом школи й об’єднують у собі в

рамках першого ступеня середньої освіти основну школу, реальну школу та

гімназію. 

На  думку  сучасного  німецького  науковця  О. Кьоллера  (O. Köller),

головною ідеєю при створенні загальної школи було бажання розробити тип

школи для всіх дітей та підлітків, незважаючи на їхнє соціальне походження,

можливості, нахили та майбутню професію [272, c. 161].

Упродовж багатьох років тривають постійні дискусії щодо доцільності

створення  школи  цього  типу.  У  деяких  землях  (наприклад,  у  Баварії)  не

визнавались  свідоцтва  випускників  загальної  школи.  На  даний  момент

Конференція  міністрів  культури  уклала  угоду  щодо  гарантій  визнання
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атестату  після  закінчення  такої  школи.  У  Баварії  і  Баден-Вюртемберзі

загальні  школи залишились на  рівні  експериментальних,  їх  кількість  дуже

мала (наприклад, в Баден-Вюртемберзі їх всього 3), але в Гессені, Берліні та

Гамбурзі більшість учнів відвідують загальні школи.

На  теперішній  час  у  Німеччині  загальна  школа  за  своєю формою  є

школою  підвищеного  рівня.  У  ній  діти  після  початкової  школи  можуть

вчитися  мінімум  до  9-го-10-го  класу.  Вона  є  альтернативою  традиційній

трьохрівневій  системі  шкільного  навчання.  Головна  відмінність  від

традиційної  системи  полягає  в  тому,  що  навчання  в  загальній  школі  дає

можливість отримати різні види свідоцтв про отримання середньої освіти в

межах однієї школи. 

Загальна  школа  дає  дитині  загальну,  розширену  або  поглиблену

загальноосвітню  підготовку  та  забезпечує  індивідуальну  спрямованість

навчання відповідно до її працездатності та нахилів.

Такий  спосіб  організації  школи  вимагає  від  кожного  педагога

особливих  дидактичних  методів,  бо  якщо  між  учнями  немає  первісної

диференціації, вчитель повинен самостійно це зробити в процесі роботи зі

школярами.  Для  полегшення  роботи  педагогічного  колективу  і  вирішення

супутніх проблем школи даного типу у більшості земель використовується

допомога шкільних соціальних педагогів. 

Предмети,  які  викладають  у  загальній  школі:  німецька  мова;

суспільствознавство  (історія,  політика,  географія);  математика;

природознавство (біологія,  хімія,  фізика);  англійська мова;  основи техніки,

економіки, ведення домашнього господарства; друга та третя іноземна мова;

мистецтво, музика, текстиль; релігія; спорт.

Із  6-го  класу  учні  мають  право  індивідуально  обирати  ще  один

профілюючий предмет додатково.

Із 8-го класу школярам пропонують вивчати другу чи третю іноземну

мову.
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Ураховуючи здібності та можливості кожного учня, школа пропонує з

деяких предметів основний чи поглиблений курс. Із 7-го класу пропонують

такі  курси  з  англійської  мови  та  математики,  з  8-го  чи  9-го  класу  –  з

німецької, а з 9-го класу – з фізики чи хімії.

До 10-го  класу учні  мають можливість  до початку навчального року

перейти  з  одного  курсу  на  інший.  При  цьому  школа  пропонує  додаткові

заняття з предметів, щоб надолужити можливі прогалини в навчанні [247].

У Німеччині існує 2 типи загальних шкіл:

1. кооперативні;

2. інтегровані.

Кооперативні  загальні  школи  (kooperative  Gesamtschulen)  являють

собою об’єднання неповної середньої,  реальної та гімнастичної школи, які

очолюються єдиним керівником школи і  мають спільну вчительку колегію,

одного голову батьківського комітету.

Перевагами  цього  типу  школи  є  те,  що  учні  не  обирають  школу,

суспільна  робота  вчителів  дозволяє  рекомендувати  кожному  школяру

найбільш доцільний для нього спосіб навчання.

Метою  кооперативної  загальної  школи  є  якомога  тісніше  поєднання

всіх трьох напрямів навчання. Такі предмети як „Спорт”, а також предмети

музичного та  естетичного спрямування  є  загальними для всіх  учнів.  Крім

того,  деяким учням надається  можливість  відвідувати  окремі  предмети  на

більш високу шкільному ступені. Наприклад, дитина з реальної школи, яка

має великі досягнення з математики, може відвідувати уроки математики в

гімназійній гілці.  Таке рішення приймається на педагогічній нараді,  у якій

беруть участь учителі всіх трьох гілок навчання.

Важливим є також те, що зміст навчальної програми, основні елементи

оцінювання досягнень учнів, використання необхідних підручників та багато

інших  шкільних  питань  є  узгодженими  між  головною,  реальною  та

гімназійною гілками.
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Свідоцтва  про  отримання  середньої  освіти,  які  видаються  в

кооперативній  загальній  школі,  відповідають  свідоцтвам  головної  школи,

реальної школи та гімназії. 

В  інтегрованій  загальній  школі  учні  розподілені  за  напрямками

головної, реальної школи чи гімназії. Метою даного типу школи є колективне

навчання учнів, зміцнення соціальних зв’язків між ними та розвиток разом із

цим  індивідуальних  здібностей  дитини.  Особливістю  роботи  інтегрованої

загальної  школи  є  відсутність  поняття  „другорічник”,  оскільки  учнів

переводять  на  більш  низький  рівень  навчання,  наприклад,  з  „реального”

напрямку  на  „головний”.  Але,  за  бажанням  батьків,  навчання  може  бути

повтореним [99, c. 13].

Власне до інтегрованої загальної школи батьки можуть віддати власну

дитину,  якщо  вони  не  згодні  з  рекомендацією  початкової  школи  про

спрямування учня, наприклад, до неповної середньої школи, а не до реальної.

Закінчивши  загальну  школу,  учні  можуть  отримати  свідоцтво  про

закінчення головної школи ( просте або розширене) після 9-го чи 10-го класу;

про закінчення реальної школи – після 10-го класу; розширене свідоцтво про

закінчення реальної школи, яке дає право переходу до старших класів гімназії

(Oberstufe).

Окрім основних типів шкіл у Німеччині,  особливу увагу приділяють

також спеціальним школам (Sonderschulen). 

Спеціальні школи – це школи, які працюють із дітьми та підлітками з

особливими потребами, у яких обмежена можливість навчатися,  які  мають

психічні або фізичні вади, девіантну поведінку [210].

Навчальні  програми  цього  типу  школи  переважно  відповідають

програмам  шкіл  системи  загальної  середньої  освіти,  але  при  цьому

враховуються проблеми учнів, здійснюється індивідуальний підхід до  них.

Заняття  в  спецшколі  починаються  з  1-го  класу  і  продовжуються  до  

10-го  класу.  Випускники  мають  можливість  отримати  атестат  середнього

ступеня І та середнього ступеня ІІ після закінчення школи.

53



Підлітки-інваліди  зобов’язані  отримати  професійну  освіту.  Держава

докладає немалих зусиль за для інтеграції таких учнів у професійну сферу

життя,  сприяючи  отриманню  професійних  вмінь  та  навичок.  Навчання  в

державних  спеціальних  школах  є  безкоштовним,  учням  оплачують  навіть

проїзд до школи.

Із 70-х років ХХ століття педагоги спецшкіл говорять про те, що для

учнів їхніх шкіл дуже корисно було б навчатися зі здоровими дітьми, бо це

стимулює  дітей-інвалідів  до  більш  плідної  праці  та  є  гарним  засобом

гуманного виховання підлітків.

У  наш  час  у  Німеччині  практикуються  коопераційні  форми  шкіл

(kooperative  Schulformen):  звичайні  школи  дуже  щільно  співпрацюють  зі

спеціальними школами.

Спеціальні школи працюють у формі подовженого дня або повного. Для

дітей  з  особливими  формами  інвалідності  існують  інтернати,  які  можуть

відвідувати  діти  з  різних  земель  Німеччини.  Одним із  прикладів  подібної

школи-інтернату  є  багата  традиціями  гімназія  для  сліпих  

у Марбурзі [26, c. 180].

Окрім зазначених вище традиційних типів середніх шкіл, у Німеччині

функціонують також альтернативні загальноосвітні заклади, такі, наприклад,

як „Місто як школа”, створений у 1972 році Ф.Курі та Р.Сафраном. Ця школа

є державною експериментальною моделлю відкритої установи для підлітків,

які  навчаються  та  проходять  практику  за  індивідуальними  навчальними

програмами, працюючи в різних частинах міста. Ідея функціонування школи

полягає  в наданні молоді, яка залишила навчання в традиційній школі, ще

одного шансу ліквідувати прогалини й недоліки в системі освіти. „У школі

працюють професійні педагоги, які займаються освітою підлітків та соціальні

педагоги,  які  здійснюють  соціально-педагогічну  роботу  превентивного

характеру,  встановлюють  зв’язки  з  іншими  інституціями  та  батьками.

Використовуючи  методи  соціально-педагогічного  впливу,  вони  надають
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допомогу учням школи при вирішенні конкретних проблем (житло, сімейні

конфлікти, фінансове забезпечення тощо)” [126, с. 36-37].

Кількість учнів у різних типах шкіл Німеччини у 2010-2011 начальному

році можна ілюструвати діаграмою (у %) (див. рис. 1.1): 

Рис. 1.1. Кількість учнів у німецьких школах

Отже,  можемо  зробити  висновок,  що  уряд  Німеччини,  проводячи

реформування  середньої  освіти,  намагається  зменшити  розрив  між

навчальними програмами різних типів шкіл, поступово руйнує бар’єри між

ступенями  навчання,  шукає  альтернативні  методи  поліпшення  середньої

освіти в цілому.

Але  на  даний  момент  у  системі  освіти  Німеччини  існує  близько

10 різних типів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, кожен із яких

має  свої  особливості  в  структурі,  програмі,  рівнях  підготовки  учнів  та

професійних  кадрах.  Тривалість  навчання  в  німецьких  школах  також

відрізняється  та  коливається  від  9-ти  до  12-ти  років.  Найпрестижнішим

середнім  загальноосвітнім  навчальним  закладом  у  Німеччині  є  гімназія.

Тільки  після  закінчення  такого  типу  закладу  освіти  школярі  мають  право
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навчатися  в  університетах  або  спеціалізованих  вищих  школах

(Fachhochschule).

Школами,  що  з  кожним  роком  утрачають  свою  популярність  серед

німецьких школярів та дітей із сімей-мігрантів, є реальна та неповна середня

школа. Саме тому в Німеччині тривають постійні дискусії щодо злиття різних

типів шкіл у інтегровані середні загальноосвітні навчальні заклади.

Констатуємо,  що  не  дивлячись  на  відмінності  в  організації  та

навчальних планах у різних типах шкіл Німеччини, всіх їх об’єднує те, що

протягом шкільного життя діти та учнівська молодь мають багато соціальних

проблем, із якими вони не можуть упоратися самостійно. Саме тому шкільна

соціальна  робота  є  актуальною  та  потрібною  всім  дітям,  починаючи  з

початкових класів та закінчуючи випускниками гімназій. Особливості роботи

соціальних  педагогів  в  Німеччині  в  різних  типах  шкіл  буде  описано  у

наступних підрозділах.

1.3. Система професійної діяльності соціальних педагогів у школі

Сучасна соціальна ситуація  в  нашій країні  потребує переосмислення

ролі школи в житті суспільства. Традиційно в педагогічній теорії та практиці

головна увага в школі зосереджувалась на організації  навчально-виховного

процесу.  Але  потрясіння,  яких  зазнала  світова  спільнота  в  останні

десятиріччя,  та  їх  наслідки   призвели  до  поширення  негативних  явищ  у

середовищі  неповнолітніх  (домінування  культу  сили,  кримінальної

субкультури, тютюнопаління, вживання алкогольних та наркотичних речовин

тощо).  Саме  тому  школа  нині  має  виконувати  нові  соціально-педагогічні

функції, спрямовані на захист та охорону прав дитини, надання їй соціально-

педагогічної допомоги та підтримки. Таку допомогу на професійному рівні

можуть  надавати  соціальні  педагоги  та  практичні  психологи  навчальних

закладів.
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Соціальний  педагог  –  це  фахівець  із  виховної  роботи  з  дітьми,

підлітками,  молоддю,  дорослими,  який покликаний створювати  сприятливі

соціальні, навчально-виховні умови для розвитку й соціалізації особистості;

це  спеціаліст,  який  зайнятий  у  сфері  соціально-педагогічної  роботи  або

освітньо-виховної  діяльності;  він  організовує  взаємодію  освітніх  та

позашкільних закладів і  установ, сім’ї,  громадськості  з метою створення в

соціальному  середовищі  умов  для  соціальної  адаптації  та  благополуччя  в

мікросоціумі дітей та молоді, їх усебічного розвитку [128, c. 12].

Система  професійної  діяльності  соціальних  педагогів  є

багатовекторною  та  виконує  низку  соціально-педагогічних  завдань.

Актуальним  як  для  вітчизняних,  так  і  для  німецьких  фахівців  соціальної

сфери  є  те,  що  вони  працюють  із  усіма  верствами  населення,  їхніми

клієнтами стають люди з різними фізичними та розумовими здібностями. До

сфери діяльності соціального педагога перш за все належать неблагополучні,

багатодітні,  молоді,  неповні  та  сім’ї,  у  яких  є  прийомні  діти;  батьки-

вихователі  та  діти  в  дитячих  будинках  сімейного  типу;  сім’ї,  в  яких

виховують  дитину-інваліда  або  інвалідами  є  батьки;  діти-сироти  та  діти,

позбавлені  батьківського  піклування;  діти  та  молодь  із  функціональними

обмеженнями;  жертви  насилля  в  сім’ї  або  жертви  торгівлі  людми;  діти  і

молодь з девіантною поведінкою; неповнолітні засуджені тощо.

На  сучасному  етапі  розвитку  соціальної  педагогіки  та  соціальної

роботи  у  світі  основними  напрямками  роботи,  якою  безпосередньо

займається соціальний педагог, є :

1. Надання  матеріальної  допомоги  (грошові  збори,  патронат,

оформлення пільг та субсидій, допомога в побуті);

2. Організація  соціального  піклування  (робота  з  людьми,  підбір

співробітників, перевірка, пропаганда кращого досвіду);

3. Педагогічний та психологічний вплив на людину [21, с. 61].

У нашому дослідженні найбільший інтерес викликають особливості

роботи  соціального  педагога  в  школі.  Усі  необхідні  знання,  вміння  та
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навички є універсальними для закордонних (передусім німецьких) та для

українських фахівців соціальної сфери. Насамперед при роботі з дітьми та

молоддю соціальний педагог повинен знати:

- основні закономірності розвитку дитини;

- специфіку  потреб  даної  вікової  групи  населення,  їх  інтереси,

установки, мотиви, ступінь їх задоволення;

- специфіку  роботи  в  школі,  соціальному  середовищі,  родині,  в

об’єднаннях, групах, компаніях;

- сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових і молодіжних

організацій і об’єднань, рухів, їхню роль, місце та вплив на особистість;

- функції і права системи державних і соціальних інститутів, соціально-

педагогічні,  психологічні,  демографічні  особливості  середовища,  в  якому

організовується робота;

- принципи організації праці, спілкування, організації дозвілля;

- основи трудового законодавства;

- правила охорони праці та техніки безпеки;

- методику  діагностичних  досліджень  розвитку  особистості,

середовища, родини;

- методи  впливу  на  організацію  суспільної,  трудової  та  дозвільної

діяльності;

- різноманітні системи аналізу та програмування роботи в колективі;

- методику роботи з дітьми “групи ризику” тощо [22].

Соціальний  педагог  отримані  знання  повинен  постійно

використовувати у своїй роботі та вдосконалювати власні професійні вміння

та навички. Згідно з дослідженнями доктора психологічних наук, професора

Р. Овчарової до професійних умінь фахівців соціальної сфери відносяться:

1. Аналітичні  уміння,  які  виявляються  в  теоретичному  аналізі

процесів,  які  відбуваються  в  соціумі  та  негативно  впливають  на  стан  і

розвиток  дитини  та  молоді;  визначенні  причинно-наслідкових  зв’язків  у

процесі  соціалізації  особистості;  з’ясуванні  сутності  проблем  конкретної
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особистості  та  її  найближчого  соціального  середовища;  аналізі  спільної

діяльності для вирішення проблем дитини.

2. Прогностичні уміння – це прогнозування вирішення проблем дітей

та  молоді  шляхом  залучення  їх  до  спеціально  організованої  соціально-

педагогічної  діяльності;  здатність  прогнозувати  особливості  розвитку

школяра  відповідно  до  виявлених  проблем і  потреб.  Прогностичні  уміння

передбачають постанову мети діяльності, її завдань, добір способів реалізації,

передбачення  результатів,  урахування  можливих відхилень від  поставленої

мети,  визначення  етапів,  розподіл  часу,  планування  спільної  з  дитиною

діяльності.

3. Проектувальні  вміння.  Вони пов’язані  з  визначенням конкретного

змісту  діяльності,  спрямованої  на  досягнення  поставленої  соціально-

педагогічної  мети.  Такі  вміння  дають  змогу  переводити  мету  діяльності  в

конкретні  завдання;  розуміти  специфіку  споживчо-мотиваційної  сфери

школярів; враховувати особистісні можливості, досвід та матеріальні умови

дітей та молоді; розробити програму дій для конкретної дитини.

4. Рефлексивні  вміння,  які  розкриваються  через  самоаналіз  власної

соціально-педагогічної  діяльності  на  кожному  з  етапів,  осмислення  її

позитивних  і  негативних  наслідків,  а  також  ступеня  впливу  отриманих

результатів на особистість дитини та вирішення її проблем. 

5. Комунікативні  вміння.  Вони  виявляються  в  культурі

міжособистісного  спілкування  й  соціальної  взаємодії,  культурі  мовлення,

змісті  спілкування,  спостереженні  та  інтерпретації  вербальної  та

невербальної поведінки дитини [109, с. 10].

На  думку Л. Міщик,  до  професійних  базових  характеристик  фахівця

соціальної роботи в школі відносять також:

- здатність  забезпечити  допустиме  та  доцільне  посередництво  між

дитиною,  сім’єю,  з  одного  боку,  і  суспільством,  різними  державними  та

громадськими структурами, – з іншого;
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- уміння  працювати  в  умовах  неформального  спілкування,  бути

неформальним лідером та  радником,  який збуджує та  стимулює ініціативу

школярів до тієї чи іншої діяльності;

- уміння впливати на спілкування й стосунки між дітьми та підлітками,

сприяти позитивному вирішенню конфліктів;

- активізувати зусилля індивідів та груп на вирішення своїх проблем,

уміння обговорювати „гострі” теми в позитивному емоційному настрої;

- вміння  знаходити  необхідну  інформацію,  збирати  факти  для

підготовки „Історії розвитку дитини”, „Соціальної історії клієнта” та інших

документів;

- усвідомлення свого місця і ролі при роботі з учнями;

- вміння забезпечити міжінституційні зв’язки тощо [100, с. 9].

Аналізуючи  необхідні  для  ефективної  роботи  соціального  педагога

знання  та  вміння,  відзначимо,  що  фахівець  соціальної  сфери  повинен

володіти  навичками  спілкування,  упливу  на  клієнта,  на  його  оточення,  на

ситуацію в колективі тощо. 

Підкреслимо, що шкільний соціальний педагог, який усвідомлено обрав

свій  фах,  осягнув  його  суспільну  місію та  моральну  сутність,  успіх  своєї

роботи вбачає в облагородженні світу дітей, які з різних причин опинилися в

складних життєвих обставинах;  у  відчутті  своєї  необхідності  суспільству і

конкретним  клієнтам.  Ця  робота  потребує  не  тільки  певних  професійних

знань,  умінь  та  навичок,  а  й  відповідних  особистісних  якостей,  без  яких

багатьом  вона  може  здаватися  рутинною,  надто  обтяжливою  і,  замість

користі,  приносити  шкоду  дітям  і  суспільству.  Із  цього  погляду  особливо

важливими  є  такі  індивідуальні  якості  соціального  працівника,  як

гуманістична  спрямованість,  особиста  і  соціальна  відповідальність,

загострене почуття справедливості, власна гідність і повага до гідності іншої

людини,  терпимість,  ввічливість,  порядність,  емпатійність  (здатність

співпереживати, співчувати), готовність зрозуміти клієнта й прийти йому на
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допомогу,  уважність,  старанність,  щирість,  комунікабельність,  соціальна

адаптованість.

Узагальнюючи  та  систематизуючи  особистісні  якості,  які  мають

значимість  для професії  соціального педагога,  М. Галагузова  поділяє  їх  на

чотири групи.

До  першої  групи  відносяться морально-гуманістичні  якості. Вони

обумовлені специфікою даного виду професійної діяльності: любов до людей,

гуманність,  доброзичливість,  альтруїзм,  толерантність,  відповідальність,

обов’язок,  честь  та  ін.  Ця  група  якостей  є  визначальною  при  роботі

соціального педагога в школі. Альтруїзм тут займає важливе місце. Цю якість

можна пояснити як здатність робити добро іншій людині, незалежно від її

расової приналежності, релігії, соціального статусу, принесення нею користі

суспільству. А для шкільного соціального педагога альтруїстична установка

являє собою перш за все уміння піднестися над особистісними бажаннями та

потребами й віддати безумовний пріоритет потребам дитини.

До  другої  групи  відносяться психологічні  характеристики, які

забезпечують здатність до даного виду діяльності: високий рівень протікання

психічних процесів,  стійкий психічний стан,  високий рівень емоційних та

вольових характеристик. Для фахівців соціальної сфери при роботі з дітьми

та  молоддю  важливими  вимогами  до  психічних  процесів  є  сприйняття,

пам’ять,  міркування,  мислення;  до  психічного  стану  –  відсутність  апатії,

низький  рівень  тривожності  або  депресії,  наявність  уваги  як  частини

усвідомлення;  до  емоційності  –  стриманість;  до  вольових  характеристик

доцільно віднести наполегливість та послідовність.

Психологічна  відповідність  вимогам  професії  шкільного  соціального

педагога  якнайкраще  розкривається  у  важких,  кризових  ситуаціях,  коли

необхідно мобілізувати всі внутрішні ресурси для вирішення проблеми, яка

виникла. У роботі зі школярами психологічні вимоги базуються на зібраності

та  увазі,  розумінні  іншого,  вияву  таких  вольових  якостей,  як  терпимість,
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самоволодіння. Без цих характеристик психіки неможлива ефективна робота

в школі.

Третя  група –  це  психоаналітичні  якості.  Вони  є  фундаментом для

вдосконалення соціального педагога як професіонала. Сюди можна віднести

самоконтроль,  самокритику,  самооцінку  своїх  вчинків,  самоаналіз  своєї

діяльності,  а  також якості,  які  відображають стресостійкість,  психофізичну

тренованість, саморегуляцію, наприклад, вміння переключатися та керувати

своїми емоціями.

До четвертої групи доцільно віднести психолого-педагогічні якості, які

забезпечують встановлення ефективних взаємовідносин з усіма об’єктами та

суб’єктами  діяльності.  Це  насамперед  комунікативність  та  емпатійність

(співпереживання, проникнення в думки та почуття інших людей), а також

терпимість,  перцептивність  (прийняття  людини  людиною),  візуальність

(зовнішня привабливість), красномовство, фактичність [41, с. 29].

На думку відомого німецького науковця та фахівця з соціальної роботи

в школі Карстена Шпека, саме особистість соціального педагога, сукупність

його професійних та особистісних якостей відіграють вирішальну роль для

здійснення якісної та ефективної соціальної роботи в школі [319, c. 12].

Описані  вище  професійно-особистісні  характеристики  у  своїй

сукупності  дозволяють  зрозуміти,  особистість  якого  типу  є  найбільш

професійно  придатною  для  соціальної  роботи  в  школі.  З  іншого  боку,

опираючись  на  дані  характеристики,  можна  виокремити  якості  фахівця

соціальної  сфери,  які  є  неприпустимими  при  роботі  в  школі.  До  них

відносяться:  нервозність,  жорстокість,  грубість,  злість,  безвідповідальність,

категоричність,  конфліктність, неприязнь до хворих, агресивність,  психічне

та фізичне нездоров’я, корисливість.

Однією зі  специфічних особливостей  соціальної  роботи  в  школі  є  її

поліфункціональний характер. Високий професіоналізм соціального педагога

передбачає вміння навчити, упливати на свідомість, давати стимул до життя.
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У цьому й полягає педагогічна майстерність, яка потребує особливих навичок

і таланту соціального педагога.

Важливим  аспектом  роботи  соціального  педагога  в  школі  є  також

вирішення питань етичного характеру, відповіді на які не завжди знаходяться

на  поверхні  площини  повсякденних  норм  поведінки  та  спілкування.

Соціальний  педагог,  виконуючи  професійні  обов’язки,  є  людиною  з

притаманною  тільки  їй  системою  поглядів,  переконань,  навичок,  стилю

діяльності  та  спілкування,  темпераменту  тощо.  Тому  відповіді  на  етичні

питання,  які  виникають  у  діяльності  кожного  спеціаліста,  вирішуються

завжди індивідуально.

Основним  документом  фахівця  соціальної  сфери  для  вирішення

етичних  проблем  протягом  роботи  є  „Декларація  про  етичні  принципи  в

соціальній  роботі”.  Цей  документ  прийнято  в  липні  1994р.  в  м.  Коломбо

(Шрі-Ланка)  на  загальних  зборах  Міжнародної  федерації  соціальних

працівників. Він складається з двох частин: „Міжнародна декларація етичних

принципів  соціальної  роботи”  і  „Міжнародні  етичні  стандарти  соціальних

працівників”, у яких затверджені принципи соціальної роботи та соціальної

педагогіки. Найголовнішими серед них є такі:

- Кожна  людина  –  унікальна,  що  потребує  уваги  до  неї  з  погляду

моральності.

- Кожна людина має право на свободу в задоволенні своїх потреб, не

притісняючи прав інших, і зобов’язана робити свій внесок для покращення

добробуту суспільства.

- Кожне  суспільство,  незалежно  від  форми  правління,  повинне

прагнути до забезпечення максимуму благ для всіх своїх членів.

- Соціальні працівники, соціальні педагоги – прихильники принципів

соціальної справедливості.

- Соціальні педагоги зобов’язані  використовувати об’єктивну систему

знань,  умінь  та  навичок  для  надання  допомоги  окремим  людям,  групам,
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спільнотам та суспільству в їх розвитку, вирішенні особистісно-громадських

конфліктів та усуненні їх наслідків.

- Соціально-педагогічна робота заснована на відмові від дискримінації.

Тому  вона  здійснюється  незалежно  від  статі,  віку,  національності,

віросповідання, мови, політичних переконань, сексуальної орієнтації.

- Соціальні  педагоги  поважають  права  кожної  людини  та  права

соціальних  груп,  їх  незалежність  та  гідність,  керуючись  при  цьому

положеннями „Хартії ООН про права людини”.

- Соціально-педагогічна  робота  заснована  на  принципах  захисту

недоторканості клієнтів, уключаючи вимоги дотримуватися права на свободу

вибору та професійну таємницю, право клієнта на компетентне роз’яснення

його прав і суті його особистої справи.

- Соціальна  робота  базується  на  принципі  безпосередньої  участі

клієнта й співробітництва з ним. Уважається,  що фахівці соціальної сфери

повинні  співпрацювати  зі  своїми  клієнтами,  прагнучи  вирішити  будь-яке

завдання, з яким вони стикаються, найкращим способом з метою задоволення

інтересів  клієнтів.  Особи,  які  використовують  послуги  соціальних

працівників, мають брати найактивнішу участь у вирішенні власних проблем.

Клієнти  повинні  бути  завжди  проінформованими  соціальним  працівником

про цілі та наслідки (ризики і користь) цих спільних дій.

- Соціально-педагогічна  робота  заснована  на  принципах

самовизначення клієнтів. Відповідно вона заснована на принципі зведення до

мінімуму будь-якого примусу. У випадках, коли може виникнути необхідність

вирішення проблеми однієї групи учасників за рахунок проблем іншої групи,

використання  примусу  завжди повинно базуватися  на  ретельному розгляді

інтересів  протилежних  груп  та  на  виборі  принципів  після  того,  як  були

вислухані обидві групи. Крім того, соціальні педагоги зобов'язані забезпечити

обидві конфронтуючі групи кваліфікованими представниками.

- Соціальні  працівники,  соціальні  педагоги  повинні  зводити  до

мінімуму доступ легального примусу в законодавстві своїх держав.
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- Соціально-педагогічна робота ніяк несумісна з підтримкою осіб, груп,

політичних  або  власних  структур,  які  тиснуть  на  своїх  співвітчизників,

використовуючи тероризм, тортури та інші жорстокі засоби.

У етичних стандартах роботи соціального педагога виокремлено п’ять

груп.

І. Стандарти етичної поведінки:

1. Прагнення  зрозуміти  унікальність  кожної  людини  й  тих  умов,  які

визначають поведінку людини та характер допомоги, яка їй надається.

2. Затвердження  професійних  цінностей,  удосконалення  знань  та

навичок, не здійснення вчинків, які можуть зашкодити престижу професії.

3. Не переоцінювати свої особистісні та професійні можливості.

4. Усебічно  використовувати  знання,  уміння  та  методи  наукового

пізнання у вирішенні проблем, які постійно виникають.

5. Використовувати  свій  професійний  досвід  при  розробці  основних

напрямків політики та соціальних програм, які сприяють покращенню якості

життя суспільства.

6. Виявляти  соціальні  потреби,  природу  та  характер  особистих,

групових, національних та міжнародних соціальних проблем і пояснювати їх.

ІІ. Взаємовідносини з клієнтами.

1. Ставити на перше місце обов’язки щодо своїх клієнтів, але в рамках

поваги до етичних установок інших людей.

2. Відстоювати  права  клієнтів  на  взаємодовіру,  на  таємницю  та

конфіденційність,  на  відповідальне  використання  інформації.  Збір  та

передача  інформації  робиться  тільки  в  рамках  професійної  діяльності,

здійснюється  в  інтересах  клієнта,  якого  попереджують  про  необхідність

таких  дій.  Ніяка  інформація  не  повідомляється  без  попередження  й  згоди

клієнта, крім тих випадків, коли клієнт не може бути відповідальним за свої

вчинки або коли це може бути небезпечним для інших людей.

3. Цінити  та  поважати  особистісні  стремління,  ініціативу  та

індивідуальні особливості клієнтів. У рамках соціального середовища клієнта
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професіонал допомагає клієнту бути відповідальним за свої дії; завжди може

прийти на допомогу клієнту.

4. Надавати  допомогу  клієнтам  (окремій  людині,  групі,  спільноті,

суспільству)  з  метою  досягнення  ними  самореалізації  та  максимального

розвитку особистісних потенційних можливостей, ознак із дотриманням прав

інших людей.

ІІІ. Взаємовідносини з організаціями:

1. Працювати  в  тісному  співтоваристві  з  тими  організаціями,  чия

соціальна політика, методи та практика спрямовані на надання компетентної

допомоги клієнтам.

2. Із  повною  відповідальністю  відноситись  до  Статутних  цілей  та

завдань організації; робити внесок у розробку соціальної політики, методики

та практики з метою досягнення найвищих стандартів своєї роботи.

3. Із  повною  відповідальністю  відноситись  до  долі  клієнта,  вносити

необхідні зміни в соціальну політику, методику та практику згідно з ієрархією

відповідних організацій.

4. Представляти  професійний  звіт  клієнту  та  спільноті  про

ефективність  своєї  роботи  у  формі  періодичного  аналізу  проблем,  які

виникають у клієнта, організацій, а також самоаналізу своєї діяльності.

5. Не  допускати  протиріч  у  напрямку  дій,  процедури  та  практики  з

етичними принципами соціально-педагогічної роботи.

ІV. Взаємовідносини з колегами:

1. Ставитись  із  повагою  до  професійної  підготовки  та  практичної

діяльності  своїх  колег  та  інших  спеціалістів,  надаючи  їм  допомогу  в

досягненні соціально-педагогічної роботи.

2. Ставитись із повагою до різних думок і практичних підходів колег

та інших спеціалістів, висловлюючи критичні зауваження в різних інстанціях.

3. Сприяти отриманню та розповсюдженості серед колег та волонтерів

знань, навичок, ідей з метою взаємного вдосконалення та самозатвердження.
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4. Доводити  до  відома  відповідні  органи  про  будь-яку  зневагу

інтересів клієнтів або порушення норм етики.

5. Захищати колег від несправедливого нападу.

V. Ставлення до професії:

1. Обстоювати  цінності,  знання  та  методологію  професії;  робити

внесок у їх популяризацію та удосконалення.

2. Удосконалювати  професіоналізм  соціально-педагогічної  роботи,

усебічно вдосконалювати його.

3. Захищати  професію  від  несправедливої  критики  та  робити  все

можливе, щоб укріпити віру в необхідність професії.

4. Давати  конструктивну  критику  професії,  її  теорії,  методів  та

практики. Усіляко заохочувати розробку нових підходів та методів соціально-

педагогічної роботи, необхідних для задоволення нових потреб, та тих, які

вже є [98].

Як  бачимо,  питання  кваліфікаційних  стандартів,  професійної

відповідності та етичних принципів роботи шкільного соціального педагога є

доволі  розкритими  вітчизняними  та  закордонними  науковцями.  Проте  ці

аспекти  безпосередньо  стосуються  особистості  соціального  педагога.  Але

найважливішим для нашого дослідження є схарактеризувати систему роботи

соціального педагога  в школах Німеччини.

Перш,  ніж  перейти  до  характеристики  системи  соціальної  роботи  в

німецьких  школах,  ми  вважаємо  доцільно  звернути  увагу  на  визначення

понять „система”, „соціальна система”, „педагогічна система”. 

Незважаючи  на  досить  поширене  поняття  „система”,  досі  не  існує

загальноприйнятого  його  визначення.  Зокрема,  за  В. Сагатовським  [139],

система – це скінченна множина функціональних елементів й відношень між

ними,  виокремлена  з  середовища  відповідно  до  певної  мети  в  межах

визначеного  часового  інтервалу.  Згідно  з  [175;  176],  система  –  це

відображення у свідомості суб’єкта (дослідника, спостерігача) властивостей

об’єктів та їх відношень у вирішенні завдання дослідження, пізнання. Відома

67



також велика кількість інших визначень поняття „система” [24; 25; 45], що

використовуються залежно від контексту, галузі знань та цілей дослідження. 

У  нашій  праці,  погоджуючись  з  Ф. Перегудовим,  під  системою

розуміємо  множину  взаємопов’язаних  і  взаємодіючих  компонентів,  яка

відокремлена від середовища і, водночас, взаємодіє з ним як єдине ціле [116].

Соціальна система – безліч елементів,  що знаходяться у взаємодії  та

відносинах, створюють єдине ціле. Внутрішня впорядкованість системи – це

її  структура.  Соціальна структура є продуктом і видом взаємодії людей, їх

почуттів, емоцій, настрою. 

Педагогічна  система  –  певна  сукупність  взаємопов’язаних  засобів,

методів  і  процесів,  необхідних  для  створення  організованого,

цілеспрямованого,  навмисного  педагогічного  впливу  на  формування

особистості [110, с. 112].

Беручи до уваги висновки О. Караман [76], ми вважаємо, що вивчення

будь-якого об’єкту або явища як системи вимагає від науковця використання

системного  підходу,  що  є  способом  відбиття  загальної  теорії  систем  у

досліджуваному феномені.

Системний  підхід  (від  англ.  Systems  thinking  –  системне  мислення)

трактуємо  як  напрям  методології  досліджень,  який  полягає  в  дослідженні

об’єкта як цілісної множини компонентів у сукупності відношень і зв’язків

між ними, тобто розгляд об’єкта як системи [16; 145; 167; 168; 183; 184].

Важливо відзначити,  що система  професійної  діяльності  соціального

педагога  в  школах  Німеччини  передбачає  наявність  таких  компонентів:

об’єкта, суб’єкта, мети, функцій, завдань, принципів, змісту, форм та методів

роботи.  Поступово,  виконуючи  завдання  нашого  дослідження,  ми

розкриваємо всі компоненти даної системи. Так, у даному підрозділі ми дамо

характеристику  6  компонентів  –  об’єкта,  суб’єкта,  мети,  функцій,  завдань,

принципів  –  на  основі  теоретичного  аналізу  нормативних  документів  та

науково-педагогічної  літератури.  Це  є  теоретичні  засади  системи  роботи

соціального  педагога  в  школі.  А  в  підрозділі  2.2.  –  останніх  трьох
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компонентів – зміст, форми, методи – на основі узагальнення досвіду роботи

шкільних  соціальних  педагогів  у  Німеччині.  Це  практичні  засади  даної

системи.

Аналізуючи інформацію, отриману з наукових джерел,  документальних

текстів та  практичний  досвід,  ми  розробили  відповідну  схему  „Система

соціальної роботи в школах Німеччини”. (див. рис. 1.2.).

Рис. 1.2. Система соціальної роботи в школах Німеччини

Першим компонентом системи роботи соціального педагога в школі є її

об’єкт. Відзначимо, що в сучасній соціальній педагогіці проблема визначення

об’єкта і суб’єкта діяльності фахівців соціальної роботи в школі залишається

дискусійною. Наприклад, В. Сластьонін у своїх дослідженнях підкреслював,

що „…об’єктом професійної діяльності соціального педагога постає, з одного

боку,  дитина,  а  з  іншого,  –  елементи  суспільної  культури,  якими  володіє

педагог  і  які  є  „будівельним  матеріалом”  для  формування  особистості”

[134, c.112]. 
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На думку М. Галагузової,  об’єктом діяльності  соціального педагога є

діти  і  молодь,  які  потребують  допомоги  в  процесі  соціалізації.  До  цієї

категорії належать діти з інтелектуальними, педагогічними, психологічними,

соціальними  відхиленнями  від  норми,  які  виникли  внаслідок  дефіциту

повноцінного  соціального  виховання,  а  також  діти,  які  мають  фізичні,

психічні або інтелектуальні порушення розвитку [41]. 

Л. Маркіна та В. Нікітін дають своє тлумачення: „Oб’єктом професійної

діяльності  соціального  педагога  є  соціально-педагогічний  процес  як

цілеспрямована  послідовність  дій,  що  забезпечує  оптимальне  досягнення

мети” [162, с. 12].

Але  більшість  сучасних  німецьких  науковців  (С. Гастігер  [242],

С. Геруль [246], М. Дріллінг [234], А. Фромманн [240], К. Шпек [320] та інші)

одноголосні у визначенні об’єкта роботи соціального педагога в школі. Вони

вважають,  що це дитина та  її  сім’я.  Ми повністю погоджуємося з  їхньою

думкою.

Розкриваючи  другий  компонент  нашої  системи,  підкреслимо,  що

суб’єкт професійної діяльності соціального педагога є багатомірним. Сучасні

науковці виокремлюють у ньому три рівні установ, організацій, фахівців у

вирішенні проблем при роботі соціального педагога в школі:

І рівень (провідні суб’єкти) – адміністрація школи, соціальний педагог,

психолог,  класні  керівники,  учителі-предметники,  медичні  працівники

загальноосвітнього закладу;

ІІ рівень (супутні суб’єкти) – позашкільні навчально-виховні, культурні

заклади,  служба  в  справах  дітей,  установи,  організації  й  фахівці  охорони

здоров’я, соціального захисту, спорту, громадські організації;

ІІІ рівень (латентні суб’єкти) – ті, які здійснюють непрямий уплив на

реалізацію  провідними  установами,  організаціями  та  фахівцями  завдань

соціальної допомоги дітям та підліткам, які опинились у складних життєвих

обставинах. Це фінансово-економічні організації, благодійні фонди, установи

харчової й легкої промисловості [103, с. 46]. 

70



Головною метою діяльності фахівця соціальної сфери в школі (третій

компонент системи роботи соціального педагога в школі) є створення умов

для психологічного комфорту та безпеки дитини,  задоволення  її  потреб за

допомогою  соціальних,  правових,  психологічних,  медичних,  педагогічних

механізмів  запобігання  та  подолання  негативних  явищ  у  сім’ї,  школі,

найближчому оточенні та інших соціумах [152, с. 24]. 

Перед тим, як реалізовувати мету своєї діяльності, соціальний педагог

повинен дуже чітко розуміти особливості розвитку дитини та середовища, у

якому вона виховується. Важливим є те, що школярі, як правило, не можуть

самі усвідомити власні потреби та пояснити їх соціальному педагогу. Саме

тому  у  фахівців  соціальної  сфери  часто  виникає  необхідність  самостійно

виявляти фактори, що негативно впливають на дитину, для того, щоб мати

змогу допомогти їй.

Діяльність  соціального  педагога  є  складовою  частиною  соціального

виховання,  яке  А. Мудрик  розглядає  як  складову  частину  соціально-

контрольованої соціалізації. Дана соціалізація тут розуміється як створення

умов  для  цілеспрямованого  розвитку  та  духовно-ціннісної  орієнтації

школяра.  Ці  умови  створюються  у  виховних  організаціях,  соціально-

педагогічних  системах  у  процесі  взаємодії  індивідуальних,  групових  та

соціальних суб’єктів у трьох сферах:

1. освіта;

2. організація соціального досвіду;

3. індивідуальна  допомога  (допомога  у  вирішенні  проблем,

стимулювання самоосвіти) [102, с. 52].

Отже,  у  цій  концепції  соціальне  виховання  сприймається  як  єдність

освіти, організації соціального досвіду та індивідуальної допомоги людині.

Зазначимо,  що  індивідуальна  допомога  дитині  та  підлітку  в  процесі

формування та розвитку особистості,  її соціалізації,  ресоціалізації  відіграє

важливу  роль.  Саме  тому  психотерапевтичне  спілкування  та  довірливі

відносини, які виникають між школярами та соціальним педагогом, мають, на
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наш погляд, першорядне значення в діяльності фахівців соціальної сфери в

умовах сучасної загальноосвітньої школи.

На  думку  російського  науковця  І.  Савенкова,  „…спілкування  дає

можливість  упливати  на  різні  форми  прояву  хвороби  (емоційної,

інтелектуальної,  мотиваційної)  й  активізувати  компенсаторні  механізми,

підвищуючи  психосоматичний  потенціал  особистості.  Діалогічні  довірливі

відносини,  які  реалізуються  в  межах  розвиваючої  стратегії  спілкування,

дозволяють  відновити  зв’язок  із  навколишнім  світом,  подолати  так  звану

„засвоєну  або  вивчену  безпорадність”,  зруйнувати  стереотипи  та  створити

зразки здорового реагування” [138, с. 23].

У  роботі  шкільного  соціального  педагога  спілкування  розглядається

нами  як  одна  з  умов  ефективного  педагогічного  впливу  на  гармонізацію

суспільних відносин. Ми маємо на увазі такі відносини, коли дитина, підліток

чи  його  батьки  відчувають  симпатію  до  фахівця  соціальної  сфери  та

отримують  задоволення  під  час  спілкування  з  ним,  а  соціальний  педагог,

співчуваючи  їм,  допомагає  знаходити  вихід  з  будь-якої  кризової  ситуації.

Тобто, клієнти шкільного соціального педагога очікують від нього розуміння

їхніх проблем, співчуття, підтримки та не бояться засудження своїх страхів,

недоліків, намірів та вчинків. Для школяра, який має неуспішність у навчанні,

довірливе  спілкування  стає  потребою.  Таке  спілкування  дає  клієнтові

можливість вирішити проблеми та сприяє його реабілітації.

У цьому випадку довіра виступає як засіб пізнання самого себе і тим

самим  сприяє  формуванню  дитини  як  особистості,  бо  воно  змінює

відношення клієнта до його значущих цінностей та світосприйняття.  Саме

тому діяльність фахівця соціальної сфери – це зона довіри між людьми, шлях

до їх взаємо порозуміння та спілкування.

Підкреслимо,  що  робота  соціального  педагога  в  школі  значно

відрізняється  від  роботи  вчителя-предметника  або  класного  керівника.

Учитель  зазвичай  працює  з  класом  або  групою  дітей,  тому  його  методи

здебільшого  спрямовані  на  роботу  з  колективом.  Учитель-предметник,
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виконуючи  свою  головну  освітню  функцію,  передає  молодому  поколінню

знання  та  соціокультурний  досвід,  накопичений  суспільством.  Таким

способом здійснюється розвиток та виховання дитини. 

Соціальний  педагог  працює  з  окремою  особистістю,  з  конкретною

дитиною,  підлітком,  а  якщо з  групою,  то  невеликою,  якщо з  сім’єю,  то  з

кожним членом родини окремо.  На  відміну  від  звичайного  педагога,  який

працює  в  навчальному  закладі,  у  соціального  педагога  на  першому  місці

стоїть не навчально-виховна робота. Його діяльність, перш за все, спрямована

на процес соціалізації дитини та її успішної інтеграції в суспільстві [21, с.

61].

Саме тому доцільно розкрити ще один компонент системи соціальної

роботи  в  школі  –  її  основні  функції.  Аналізуючи  автентичні  джерела,  ми

дійшли  до  висновку,  що  німецькі  науковці  чітко  не  вирізняють  функції

соціального педагога в школі. Але, узагальнюючи їх наробки та дослідження

вітчизняних  науковців,  ми  повністю  погоджуємося  з  класифікацією

М. Галагузової. До основних функцій соціального педагога вона відносить:

1. Діагностично-прогностичну функцію, реалізація якої передбачає:

- виявлення загальних та окремих соціальних проблем, які мають місце

в школі та класі;

- діагностика індивідуальних особливостей та можливостей школяра;

- вивчення  соціального  становища  дитини  в  різних  виховних

середовищах  і  ситуаціях,  відносин  з  батьками,  з  дітьми  в  різних  вікових

групах;

- виявлення потенцій виховного середовища.

2. Корекційно-реабілітаційну функцію, яка спрямована на:

- пошук різноманітних варіантів виходу з життєвої кризи школярів;

- соціально-педагогічну підтримку дітей та їх супровід;

- надання  допомоги  у  роботі  вчителів  з  учнями,  різними  групами,

батьками.

3. Охоронно-захисну функцію, яка полягає в:
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- соціальному захисті дитини при виникненні проблем, які мають або

можуть мати для неї подальше значення в житті;

- соціальний захист групи, класу від окремих осіб;

- соціально-педагогічній роботі з сім’єю.

4. Попереджувально-профілактичну функцію, розраховану на: 

- спрямування діяльності дитини на вивчення і дотримання соціальних

норм;

- проведення змістовного дозвілля;

- самоаналіз і самовиховання;

- виявлення особистісно-педагогічних можливостей учителя та надання

йому  допомоги  в  підвищенні  педагогічної  майстерності  та  ефективності

роботи з учнями та батьками;

- поширення кращого досвіду соціального виховання.

5. Евристичну функцію, націлену на:

- допомогу в створенні умов для розвитку здібностей і талантів дитини;

- підготовку  та  оцінку  соціально-педагогічних  заходів  з  окремими

школярами та учнівськими групами, учителями, батьками.

6. Посередницьку  функцію,  яка  полягає  в  співпраці  з  органами

соціального захисту, відділами роботи з неповнолітніми, іншими закладами

та спеціалістами, які здатні захистити права дитини, встановити її статус та

допомогти у вирішенні соціальних проблем школярів [152, с. 50].

Таких проблем у  різних дітей існує  дуже багато.  Вони можуть бути

обумовлені:

1) індивідуальними особливостями та можливостями дитини:

- відповідність  індивідуальних  можливостей  дитини  вимогам

навчальної програми (часто школяру, який має проблеми в навчанні та

вихованні, необхідні інші умови, у тому числі перехід у спеціалізовані

навчальні установи для педагогічної корекції, реабілітації, спеціальних

методів навчання тощо)

- потребами дитини в індивідуальній підготовці на попередньому етапі
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навчання;

- особливостями виховання, які впливають на взаємовідносини учня з

групою, класом, учителем;

2)  соціальним  середовищем  сім’ї  дитини,  яке  суттєво  впливає  на  її

відношення  до  навчання,  взаємовідносини  з  учнями,  учителями  тощо.  До

таких сімей відносять:

- сім’ї, які потребують соціальної допомоги та підтримки;

- сім’ї „групи ризику”;

- сім’ї з несприятливою внутрішньою психологічною атмосферою.

3) соціально-педагогічними умовами в класі:

- серйозними  проблемами  у  взаємовідносинах  учнів  з  учителем,

групою, класом;

- конфліктністю всередині  колективу класу,  між окремими учнями та

групою, класом;

- конфліктністю між учнем та вчителем, учнем та групою, класом (у

цьому випадку може виникнути необхідність захисту не тільки учня,

але й учителя, класу від від прояву агресії) [137].

Крім  того,  протягом  роботи  соціальний  педагог  стикається  з

проблемами  школярів  залежно  від  їх  вікової  категорії  та  допомагає

вирішувати  різні  вікові  завдання.  На  сучасному  етапі  розвитку  соціальної

педагогіки умовно виділяють такі вікові завдання:

1. природничо-культурні;

2. соціально-культурні;

3. соціально-психологічні.

У  процесі  вирішення  природничо-культурних  завдань  допомога

шкільного соціального педагога стає необхідною при виникненні в дитини чи

підлітка таких проблем:

- укріплення здоров’я;

- усвідомлення  та  оволодіння  норм  поведінки  залежно  від  гендерної

приналежності;
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- оволодіння правилами етикету.

У процесі вирішення соціально-культурних завдань підтримка фахівця

соціальної  сфери  стає  необхідною  при  виявленні  проблем  школярів,

пов’язаних з:

- усвідомленням  та  розвитком  власних  здібностей,  умінь,  настанов,

цінностей;

- здобуттям знань та оволодінням засобами взаємозв’язку з людьми, які

є поряд;

- розумінням та сприйняттям проблем сім’ї, групи, соціуму.

У  процесі  вирішення  соціально-психологічних  завдань  соціальний

педагог допомагає при виникненні в клієнтів таких проблем:

- самопізнання;

- усвідомлення себе в сучасному житті;

- самореалізація та самоствердження;

- розуміння власних перспектив;

- адаптація до реалій життя [75, с. 15].

Перелік  проблем,  при  вирішенні  яких  дитині  чи  підлітку  допомагає

шкільний соціальний педагог, є неповним, але подібна диференціація завдань,

на  наш  погляд,  сприяє  покращенню  професійної  підготовки  фахівців

соціальної  сфери до роботи в  школі  та  більш кваліфікованому вирішенню

проблем, що виникають.

Проте акцентуємо, що, не зважаючи на загальні положення професійної

діяльності  соціального  педагога  в  школі,  робота  даного  фахівця  має  свої

особливості  в  кожній  країні.  У  нашому  дослідженні  найбільший  інтерес

викликає  професійна  діяльність  фахівців  соціальної  сфери  в  школах

Німеччини.

Як уже було зазначено вище (див. рис. 1.2.), об’єктами турботи фахівців

соціальної сфери Німеччини в системі соціальної роботи в школі є дитина та

її сім’я. Соціальний педагог сприяє формуванню нового механізму системи

соціальних служб, який не підміняє сім’ю, а забезпечує включення сім’ї в цю
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систему,  укріплення  та  всебічне  розкриття  внутрішнього  потенціалу,

моральних і фізичних сил школярів.

Шкільний соціальний педагог  не  повчає,  не  керує,  не  наказує  та  не

забороняє.  Уся  його  діяльність  спрямоване  на  те,  щоб  надихнути  та

спонукати  учня  і  його  батьків  до  дій  та  прояву  ініціативи.  Водночас

соціальний педагог допомагає своїм клієнтам (школярам та їхнім батькам)

установити доброзичливі відносини, усунути дефіцит спілкування, проявити

доброту та милосердя. Це стає можливим, якщо фахівець соціальної сфери:

1. постійно знаходиться серед школярів та їхніх батьків;

2. активно з ними спілкується; 

3. розуміє їх настрій, інтереси, проблеми;

4. реально оцінює можливості конкретної особистості;

5. розбирається в складній системі взаємовідносин, знаходячи щоразу

допустиму  етично  міру  втручання  в  сім’ю  та  її  найближче  оточення  [23,

с. 390]. 

Соціальний  педагог  сам  створює  середовище  своєї  діяльності,

організовуючи  школярів  і  педагогічно  підтримуючи  процеси  їхньої

соціалізації та розвитку. При цьому діяльність самого шкільного соціального

педагога також знаходиться в постійному розвитку. Це стосується постійного

оновлення  її  змісту,  появи  нових  методів,  удосконалення  форм  соціально-

педагогічної  діяльності,  з  ураховуванням  гнучкості  та  компенсаторних

резервів.

Сутність діяльності фахівців соціальної сфери в школах Німеччини (із

професійно-педагогічних  позицій)  полягає  у  створенні  реально  діючого

механізму соціального захисту процесу формування та розвитку особистості

дитини, середи її соціалізації, прав та інтересів.

Розуміючи  сутність  діяльності  соціального  педагога  в  школах

Німеччини, ми можемо виділити п’ятий компонент описаної нами системи

(див. рис. 1.2.) – її завдання. Серед них можна виокремити: 
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- створення комфортних умов для всебічного та повноцінного розвитку

особистості дитини;

- забезпечення соціальної допомоги та підтримки дітей та молоді;

- задовільнення  соціальних,  правових,  психологічних  та  медичних

потреб учнівської молоді тощо.

Але  головним  завданням  системи  шкільного  соціальної  роботи,  на

нашу  думку,  є  надання  допомоги  в  тих  випадках,  коли  соціальні,

психологічні,  економічні  або  культурні  бар’єри  заважають  школяру

реалізовувати свої потенційні можливості отримання освіти.

Діяльність фахівця соціальної роботи в школах Німеччини дозволяє в

певній  мірі  протистояти  педагогічній  занедбаності,  яка  є  передумовою

соціальної дезадаптації  школярів,  і  допомагає учням подолати соціальні та

індивідуальні обмеження інтересів. Тому призначенням діяльності шкільного

соціального педагога є створення для дитини ситуації успіху, виходячи з її

розвитку, можливостей та здібностей. 

Саме тому шостим важливим компонентом системи соціальної роботи в

школах  Німеччини  є  її  принципи.  Відзначимо,  що  основоположними

принципами роботи фахівця соціальної сфери в системі соціальної роботи в

школі є:

1. Розуміння  переваг  індивіда  по  відношенню  до  суспільства.  Для

шкільного  соціального  педагога  –  це  перевага  дитини  по  відношенню  до

інших клієнтів. Фахівець соціальної сфери здійснює педагогічну підтримку,

допомогу, турботу про дітей.

2. Добровільність.  Німецькі  школярі  вирішують самостійно,  коли їм

звертатися до соціальних педагогів та в якому обсязі  надавати інформацію

даним фахівцям.

3. Прозорість. Усі учасники соціальної роботи в школі повинні бути

ознайомленими  з  методами  та  заходами,  які  заплановані  для  вирішення

соціальних  потреб  дітей  та  підлітків.  Крім  того,  дані  методи  зазвичай

зрозумілі кожному та не викликають заперечень.
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4. Дотримання  конфіденційності  у  взаєминах  із  клієнтами.

Інформація,  яку  отримує  соціальний  педагог  від  суб’єктів,  не  може  бути

предметом обговорення серед педагогів школи та в інших місцях, бо це може

змінити  життєвий  сценарій  особистості,  призвести  до  погіршення  її

реалізації.

5. Готовність  відмежувати  особистісні  почуття  від  професійних

відносин.  Не  повинно  бути  принципу  взаємозалежності.  Відносини  між

клієнтами  та  соціальним  педагогом  повинні  будуватися  на  принципах

взаємоповаги, поваги до особистості школяра, його права на власний погляд

та думку.

6. Прагнення соціальних змін, які відповідають соціальним потребам.

Цей  принцип  сприяє  змінам  у  соціумі.  Соціальний  педагог  проявляє

максимальну  активність  із  формування  відкритої  соціально-педагогічної

системи,  зміненню  несприятливого  впливу  середовища,  створенню

комфортних умов життєдіяльності дитини.

7. Готовність  до  передачі  знань,  умінь  іншим  людям.  Соціальний

педагог  –  це  суб’єкт,  який  активно  пізнає  світ  через  різні  форми  його

виявлення.  Знання соціального педагога  повинні  стати надбанням дітей та

їхніх батьків.

8. Повага  індивідуальності  клієнта.  Соціальний  педагог  поважає

особистість дитини в її неповторності.

9. Прагнення до розвитку здібностей дитини допомагати самій собі.

Шкільний  соціальний  педагог  повинен  шукати  та  знаходити  такі  резерви

школярів  та  їхніх  батьків,  щоб  вони  вміли  самостійно  орієнтуватися  та

активізувати власні можливості й використовувати їх для самодопомоги. 

10. Готовність  діяти  від  імені  клієнта,  не  дивлячись  на  можливі

фрустрації. Ураховуючи самоцінність суб’єкта, соціальний педагог повинен

не тільки розуміти, але й представляти інтереси школяра, діяти від його імені,

захищаючи дитину від навколишнього середовища.

11. Прагнення до справедливості, комфорту, змінення соціальних умов
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життя  дитини,  які  визначають  її  успіх  у  сім’ї,  школі,  соціумі  

[75, с. 29-30]. 

Однією  з  особливостей  системи  соціальної  роботи  зі  школярами  в

Німеччині  є  наявність  добре  структурованого  багаторічного  інституту

допомоги  дітям  та  молоді  (Jugendhilfe).  У  свою  чергу  шкільна  соціальна

робота  є  посередником  між  школою  та  цією  допомогою.  Ми  можемо

проілюструвати це на рис. 1.3.: 

 

Рис. 1.3. Місце шкільної соціальної роботи в системі допомоги дітям

Саме  завдяки  роботі  шкільних  соціальних  педагогів  реалізується

конструктивна співпраця школи з представниками допомоги дітям та молоді. 

Зазначимо,  що  на  сьогоднішній  день  перед  загальноосвітньою

відкритою  шкільною  системою  Німеччини,  як  і  перед  фахівцями  у  сфері

допомоги молоді, постають нові структурні інтеграційні завдання, оскільки

завдяки змінам у соціальному та політичному житті країни триває постійний

процес  зміни  способу  життя  школярів  та  учнівської  молоді.  Найбільш

вагомими причинами активізації цього процесу є такі:

1. значна  кількість  сімей  уже  не  може  виконувати  свою  функцію

первинної  інстанції  соціалізації  дитини.  Формально організована  ігрова  та

навчальна діяльність усе частіше займає головне місце в житті школярів та

молоді;
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2. завдяки розвитку комп’ютерних технологій та Інтернету більшість

дітей  та  підлітків  ведуть  малорухливий  спосіб  життя,  що  призводить  до

дефіциту моторних функцій організму;

3. у  своєму  повсякденному  шкільному  житті  учні  Німеччини  все

частіше мають справи з  однолітками різних національностей.  Це  посилює

міжкультурне спілкування, що є не завжди корисним;

4. ринок праці та освіти демонструє жорстоку конкуренцію серед його

учасників,  що  значно  перешкоджає  налагодженню  толерантних  відносин

молодих людей між собою;

5. збільшується  пропозиція  нелегальних  наркотичних  засобів,  а

відповідні  поліцейські  заходи  ледве  це  стримують.  Водночас  зростає

готовність дітей та підлітків зловживати наркотиками, особливо тієї частини

молоді, яка виховується в соціально неблагонадійному середовищі;

6. типові  життєві  умови  німецьких  школярів  та  молоді  все  більше

залежить від:

- приналежності до різних соціальних груп, верств та класів;

- статі;

- різного способу життя в різноманітних містах країни, частин міст та

селищ;

- освітніх традицій та сімейних відносин,  включаючи їхні  історично-

культурні зв’язки [195, c. 15].

Ці  суспільні  процеси  змінюють  спосіб  життя  не  тільки  дітей  та

підлітків,  але  й  їхніх  батьків  та  вчителів,  що  приводить  до  появи  нових

моделей відносин серед них та переосмислення традиційних форм навчання.

У цьому випадку діти та молодь стикаються з постійно зростаючими до них

вимогами.  Із  одного боку,  це допомагає  школярам реально оцінювати свої

можливості  в  майбутньому  та  конструктивно  розробляти  свій  подальший

план  життя,  з  іншого,  –  вони  ще  гостріше  відчувають  тиск  та  постійне

критичне оцінювання їхніх дій з боку дорослих (найчастіше – з боку їхніх

батьків).  Саме  тому  зростає  кількість  дітей  та  молоді,  які  проживають  в
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умовах соціальної занедбаності, не мають шансу й можливостей брати участь

в суспільному житті країни та потребують постійної підтримки й допомоги зі

сторони фахівців соціальної сфери.

Важливим є те, що інститут соціальної допомоги німецьким школярам

охоплює як послуги для всіх вікових груп дітей та підлітків, так і послуги для

батьків  і  дітей  в  конкретних  кризових  ситуаціях  (наприклад,  розлучення

батьків, кризи або відхилення в психічному чи фізичному розвитку дитини,

які батьки та діти не можуть вирішити самостійно).

Соціальна  допомога  дітям  та  молоді  в  Німеччині  надається

громадськими  (недержавними)  та  державними  організаціями.  У  сфері

молодіжної роботи, піклування про дітей удень та виховання в інтернатних

дитячих закладах більшість послуг надається недержавними організаціями.

Діяльність цих організацій з різним відношенням до життєвих цінностей та

цілей виховання є гарантом різноманітного спектра соціальних послуг. Тому

батьки та діти можуть вибрати пропозиції тих організацій, які їм найбільш

відповідають.

Державна система допомоги молоді у ФРН діє на 4 рівнях:

1. На федеральному рівні  (Федеральне міністерство в  справах сім’ї,

людей  похилого  віку,  жінок  та  молоді  (BMFSFJ),  яке  готує  законодавчу

основу, фінансує заходи загальнодержавного значення та заходи, які мають

характер  проектів-моделей.  Крім  того,  федеральне  міністерство  підтримує

надрегіональні  та  центральні  федеральні  суспільні  організації  допомоги

дітям  та  молоді,  контролює  виконання  існуючих  законів,  які  стосуються

життя молоді Німеччини, та відповідає за міжнародні молодіжні обміни).

2. На  рівні  федеральних  земель  –  це  діяльність  компетентних

міністерств,  за  якими  закріплена  підготовка  місцевого  земельного

законодавства, підтримка проектів та розвиток молодіжної політики на рівні

конкретної  землі.  Сюди  також  відносять  діяльність  двох  провідних

надрегіональних молодіжних об’єднань – Німецьке федеральне коло молоді

та Коло політичної молоді. До Німецького федерального кола молоді (DBJR)
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належать 22 молодіжні спілки федерального та земельного рівня, а також 5

асоційованих спілок із консультативною функцією. Коло політичної молоді

(RPJ)  включає  в  себе  політичні  молодіжні  організації  представлених  у

Бундестазі партій, які є їхніми молодіжними підрозділами або асоційованими

з  ними  організаціями.  Наприклад,  Зелена  молодь  та  Молодий  союз

Німеччини. 

3. На рівні обласних організацій мова йде про діяльність земельних

відомств  у  справах  молоді  (консультуючі,  координуючі  та  регіонально-

плануючі функції).

4. На  рівні  місцевих  організацій  допомоги  молоді  –  відомства  у

справах  молоді  округів  та  міст.  Вони  є  основною  ланкою  діяльності  та

виконують  головне  завдання  допомоги  молоді  (наприклад,  рішення  про

надання допомоги у конкретному випадку, установлення адміністративного

догляду та опіки тощо) [186].

Відповідальність за молодіжну роботу за місцем проживання покладена

на органи місцевого самоврядування. Тут молодіжна робота, на відміну від

інших сфер діяльності  допомоги  дітям,  підліткам та  молоді,  дає  клієнтові

можливість  самостійно  організовувати  навчання  та  діяльність.  Молодіжна

робота зорієнтована на безпосередню життєву ситуацію учнівської молоді, у

якій вони беруть найактивнішу участь.

Формуванням молодіжної політики та молодіжної роботи в Німеччині

на  рівні  міст,  районів  та  муніципалітетів  займаються  також  недержавні

структури: різноманітні суспільні союзи, релігійні та благодійні організації,

фонди та інші незалежні установи.

Діяльність  усіх  без  виключення  молодіжних  об’єднань  у  Німеччині

фінансується  з  Федерального  фонду  дітей  та  молоді  (KJP),  який  був

сформований у 1993р.  на базі Федерального молодіжного фонду. Цей фонд

не залежить від закону та є головним інструментом підтримки дітей і молоді

у Федеративній Республіці Німеччині.

83



Додамо, що існує цілий ряд інших державних та приватних фондів, які

спонсують  роботу  з  молоддю  на  довготривалій  основі  або  в  межах

конкретних  проектів.  Серед  них:  фонд  „Німецька  молодіжна  марка”,  яка

акумулює  кошти  від  продажу  поштових  марок  і  спрямовує  їх  на  потреби

молоді;  фонд  „Демократична  молодь”  являє  собою  спільний  проект

Федерального  міністерства  освіти  та  науки  і  журналу  „Штерн”,  який  за

допомогою  різних  конкурсів  підтримує  дослідницьку  діяльність  

молоді [174, с. 33].

Одним із основних напрямків соціальної роботи з молоддю в Німеччині

є  консультування  дітей  та  підлітків  щодо  їхнього  професійного

самовизначення.  Крім  цього,  молодіжна  соціальна  робота  підтримує  та

стимулює школярів до навчання, адаптації в професійному розвитку; надає

соціально-педагогічні та професійні послуги, зорієнтовані на індивідуальні та

суспільні потреби [161, с. 23].

Основним  нормативно-правовим  актом,  який  регламентує  соціальну

роботу зі школярами та молоддю Німеччини, є Закон про допомогу дітям та

молоді. Цей документ, затверджений Парламентом країни 26 червня 1990 р. із

внесеними  поправками  від  7  травня  1993 р.,  вивів  державну  молодіжну

політику  на  новий,  якісний  рівень  і  створив  потужну  правову  основу

допомоги дітям та молоді у ФРН. Він зумовлює широкий спектр завдань: від

молодіжної роботи (наприклад, загальна підтримка при вихованні дитини в

сім’ї,  розвиток  школяра  в  загальноосвітніх  закладах  тощо)  до  допомоги

учнівській  молоді  (до  30  років),  включаючи  участь  відомств  по  справах

молоді, наприклад, у роботі судової колегії (суд із опіки, суд у справах сім’ї,

суд у справах молоді).

Представники відомств допомоги дітям та молоді Німеччини останнім

часом усе тісніше починають співпрацювати з фахівцями соціальної сфери в

школах.  Так,  наприклад,  у  м. Дюрені  вони  розробили  спільний  проект

„Jugendbus” („Молодіжний автобус”). У п’ять віддалених селищ, де майже не

ведеться  робота  з  молоддю  (Vlaffen,  Niedeggen,  Emken,  Schmidt,  Titz),  у
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призначений за графіком день приїжджає автобус, обладнаний комп’ютером з

Інтернетом,  кухнею,  потужним  музичним  центром,  настільними  іграми  та

спортивним  інвентарем.  Завдання  соціальних  педагогів,  які  працюють  у

цьому  проекті,  –  у  будь-якому  разі  не  розважати  підлітків  та  молодь,  а

підтримати  їх  ініціативу  в  організації  різних  справ.  Педагог  виступає  при

цьому в ролі партнера та „супровідника”, а також допомагає організовувати

поїздки дітей на каток, на баскетбольні турніри в інше село тощо [188].

Отже,  система  роботи  соціального  педагога  в  школах  Німеччини

нерозривно  пов’язана  з  інститутом  допомоги  дітям  та  молоді  та  є  не

контролюючою інстанцією, а превентивною бажаною соціальною послугою

для тих, кому вона дійсно потрібна.

Діяльність шкільного соціального педагога у ФРН має велике значення

для  створення  комфорту  та  почуття  захищеності  в  дітей  та  підлітків,  які

належать до всіх верств населення, є різної статі та мають різні умови життя.

Фахівці  соціальної  сфери  перш за  все  працюють  зі  школярами,  соціальна

стабільність  яких  знаходиться  під  загрозою,  з  дітьми  та  підлітками,  які

страждають  від  недостачі  батьківської  уваги  та  контролю  або  зазнають

приниження з боку дорослих та однолітків. 

Людина,  яка  обрала  професію  соціального  педагога,  має  бути

гуманістом,  повинна  володіти  комунікативними  й  організаторськими

здібностями, бути високообдарованою, мати почуття такту, уміти аналізувати

явища,  процеси,  бачити  своє  місце  і  роль  у  суспільному  житті  держави,

відзначатися  чіткими  ідеологічними  поглядами  та  високими  моральними

якостями.

Працюючи  з  учнями  та  їх  батьками  в  середніх  освітніх  закладах

Німеччини, фахівець соціальної сфери завжди опирається на виконання своїх

функцій,  завдань  та  дотримується  певних принципів  у  роботі  як  одних  із

головних  компонентів  системи  соціальної  роботи  в  школі.  Важливими

завданнями  для  соціального  педагога  є:  створення  необхідних  умов  для

успішного  соціального,  інтелектуального,  культурного  та  особистого
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розвитку  дитини  або  підлітка,  а  також  надання  допомоги  у  створенні

конструктивних взаємовідносин з навколишнім світом.

Це  означає,  що  вся  система  професійної  діяльності  соціального

педагога  є  своєрідним  комплексом  різних  заходів  із  виховання,  навчання,

розвитку та соціального захисту дитини в школі та за її межами. Саме тому

дуже важливо, окрім описаних теоретичних компонентів системи соціальної

роботи  в  школах  Німеччини  (об’єкт,  суб’єкт,  мета,  функції,  завдання,

принципи роботи),  проаналізувати  зміст,  основні  форми та  методи роботи

шкільних соціальних педагогів, які є практичними засадами системи роботи

соціального педагога в школах Німеччини, та описати організацію цієї роботи

в  німецьких  середніх  освітніх  закладах.  Ці  питання  є  предметом  нашого

дослідження в наступних підрозділах.

Висновки до першого розділу 

Розкривши  стан  наукової  розробки  досліджуваної  проблеми,

схарактеризувавши  середню  загальну  освіту  Німеччини  та  тенденції  її

розвитку, а також частково проаналізувавши систему професійної діяльності

фахівців соціальної сфери та її особливості, констатуємо:

1. Питання  розвитку  та  становлення  соціальної  педагогіки  посідає

важливе місце в  науково-педагогічному доробку  вітчизняних та  німецьких

науковців. Беручи до уваги зміни в соціально-економічному розвитку України

та Німеччини, появу нових соціальних проблем у суспільстві, а особливо – у

дитячо-юнацькому  середовищі,  не  викликає  здивувань  гостра  потреба  в

соціальному захисті та допомозі всім верстам населення. Особливе місце при

цьому посідає шкільна соціальна робота як дієвий інструмент підтримки й

підготовки учнівської молоді до школи та життя.

2. На  сучасному  етапі  розвитку  теорії  соціальної  педагогіки  та

соціальної роботи  Німеччини не існує єдиного трактування поняття “шкільна
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соціальна робота”, що відкриває нові можливості наукового пошуку сучасних

дослідників.  Але  цей  факт  не  зменшує  важливості  діяльності  фахівців

соціальної сфери в німецьких та вітчизняних школах.

3. Сучасний розвиток шкільної системи ФРН зумовила довгострокова

урядова політика у сфері  навчання.  Основними її  завданнями є поєднання

теорії  та  практики,  стимулювання в  розробці  та впровадженні  інновацій  у

процес навчання школярів, розвиток різноманітних досліджень. Але система

середньої загальної освіти Німеччини є дещо складною та знаходиться зараз

у  процесі  реформування.  Кожен  тип  школи  несе  певну  освітньо-виховну

функцію,  має  свої  переваги  та  недоліки,  проте,  намагається  якнайкраще

підготувати  своїх  випускників  до  подальшого  життя  (як  приклад  добре

розвинута  система  профорієнтації  дітей  у  неповній  середній,  реальній  та

професійній школах).

4. Система  професійної  діяльності  соціальних  педагогів  має  всі

компоненти, властиві будь-якій соціально-педагогічній системі, а саме: об’єкт

(дитина та її  сім’я);  суб’єкт,  який умовно поділяється  на  3  рівні:  провідні

(адміністрація  школи,  соціальний  педагог,  психолог,  класні  керівники,

учителі-предметники  тощо),  супутні  (позашкільні  навчально-виховні,

культурні  заклади,  служба  в  справах  дітей  тощо)  та  латентні  суб’єкти

(фінансово-економічні  організації,  благодійні  фонди,  установи  харчової  й

легкої промисловості);  мета, яка полягає в створенні комфортних соціальних

умов для дітей та підлітків у шкільному середовищі та повсякденному житті;

функцій  (діагностично-прогностична,  корекційно-реабілітаційна,  охоронно-

захисна,  упереджувально-профілактична,  евристична,  посередницька);

завдань  (створення  комфортних  умов  для  розвитку  дитини,  забезпечення

соціальної  допомоги  та  підтримки,  задоволення  соціальних,  правових  та

психологічних  потреб  учнівської  молоді);  принципів  (розуміння  переваг

індивіда  по  відношенню  до  суспільства,  добровільність,  прозорість,

конфіденційність, повага, прагнення соціальних змін тощо).
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5. Соціальний  педагог  повинен  мати  ґрунтовні  знання  про

психологічний,  фізичний  та  розумовий  розвиток  дітей  та  підлітків;  добре

орієнтуватися  в  трудовому  законодавстві;  володіти  методикою  роботи  з

різними типами школярів  тощо.  Важливого  значення  у  роботі  з  дітьми та

підлітками  набувають  уміння  та  навички  фахівця  соціальної  сфери

(аналітичні,  прогностичні,  проектувальні,  рефлексивні,  комунікативні),  а

також  його  особистісні  та  професійні  якості  (наприклад,  соціальна

відповідальність,  доброта,  щирість,  комунікативність,  гуманізм, порядність,

соціальна адаптованість тощо).

6. У Німеччині  є структурований інститут допомоги дітям та молоді,

який працює на 4-х рівнях (федеральному, земельному, земельних відомств та

рівні  місцевих  організацій).  Шкільна  соціальна  робота  у  свою  чергу

безпосередньо  об’єднує  цей  інститут  та  школу,  виконуючи  своєрідну

посередницьку роль між ними.
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РОЗДІЛ 2 

ДОСВІД РОБОТИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ШКОЛАХ

НІМЕЧЧИНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

2.1. Особливості організації соціальної роботи в німецьких школах 

У сучасних умовах, розуміючи глибоку соціальну та економічну кризу у

світі,  важко  переоцінити  важливість  постійної  допомоги  дітям  та  молоді,

оскільки  саме  вони  є  одним  з  найбільш  вразливих  прошарків  населення.

Велике значення в цьому процесі як в Україні, так і в Німеччині має шкільна

соціальна робота.  Проаналізувавши особливості  середньої  загальної  освіти

Німеччини  та  професійної  діяльності  соціальних  педагогів  у  школі,  ми

з’ясували,  що  важливе  значення  для  роботи  фахівців  соціальної  сфери  в

школах Німеччини відіграє її організація. 

У  цій  країні  до  процесу  організації  шкільної  соціальної  роботи

залучено велику кількість земельних відомств,  проектних інституцій, шкіл,

шкільних об’єднань та безпосередньо фахівців соціальної сфери. Структура

цієї  роботи – розвинена та добре розроблена.  Сучасні німецькі  науковці й

соціальні  педагоги-практики,  такі,  як  Герхард Зегель  (Gerhard Segel)  [291],

Ніколь Пьотер (Nicole Pötter) [292], Ян Тілльманн (Jan Tillmann) [327], Еріх

Холленштайн  (Erich  Hollenstein)  [260]  та  Карстен  Шпек  (Karsten

Speck) [317; 318] велику увагу приділяють дослідженню організації роботи

фахівців  соціальної  роботи  в  школі  та  підвищенню  ефективності  даної

структури.

Так,  Герхард  Зегель,  який  майже  20  років  працював  координатором

шкільної соціальної роботи в м. Касселі (Німеччина), а зараз займає посаду

супервізора та менеджера з організації діяльності фахівців соціальної сфери в

Міжкооперативному  об’єднанні,  у  своїх  працях  наголошує,  що  для

підвищення  якості  організації  роботи  соціального  педагога  в  школі  землі
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Північна Вестфалія в середніх навчальних закладах ще у 80-ті роки ХХ-го ст.

було  створено  так  звані  „консультуючі  групи”  (Beratungsteams),  які

складалися  з  соціальних педагогів,  шкільних психологів  та  консультуючих

педагогів.  Саме  завдяки  їх  кооперації,  на  думку  Зегеля,  вдалося  значно

покращити  ефективність  шкільної  соціальної  роботи.  Цей  досвід  було

розповсюджено  та  впроваджено  майже  у  всіх  об’єднаних  та  професійних

школах у різних землях Німеччини) [291, с. 20].

У  своїх  дослідженнях  Н. Пьотер,  яка  є  координатором  досліджень

молодіжної соціальної роботи та професійної допомоги при Федеративному

Міністерстві  освіти  та  досліджень  (Bundesministerium  für  Bildung  und

Forschung),  акцентує  на  необхідності  взаємозв’язку  шкільної  програми  та

програми  соціальної  роботи  в  конкретній  школі.  Вона  також  пропонує

орієнтовні стандарти шкільної соціальної роботи (наприклад, структурування

робочого часу соціального педагога в школі, навантаження на одного фахівця

соціальної сфери не більше 150-ти школярів тощо) [292, с. 4-5].

Концептуальному розвитку шкільної соціальної роботи та професійним

стандартам  для  соціальних  педагогів,  які  працюють  у  школі,  присвячено

праці докторів Яна Тілльманна та Еріха Холленштайна. На сьогоднішній день

вони є одними з провідних науковців у галузі шкільної соціальної роботи та

професорами з соціальної роботи та соціальної педагогіки в Німеччині [313,

с. 31].

Але,  на  нашу  думку,  найвагоміший  внесок  в  організацію  німецької

шкільної  соціальної  роботи  зробив  доктор  професор  Карстен  Шпек.  Його

вважають  корифеєм  соціальної  роботи  та  педагогіки  Німеччини.  К. Шпек

розробив і  запровадив  стандарти та  критерії  якості  для земель,  проектних

інститутів, шкіл та безпосередньо для шкільних соціальних педагогів. У своїх

дослідженнях  він  пропонує  систему  категорій  для  цих  стандартів  та

критеріїв.  Сюди  він  відносить  вимірювання  структурної  якості,  якості

процесу та якості результату на всіх рівнях організації шкільної соціальної

роботи [318, с. 303].
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Аналізуючи  теоретичні  джерела  та  інформацію,  отриману  нами  в

інтерв’ю з Бернардом Айбеком (Bernhard Eibeck) – експертом із молодіжної

допомоги  та  соціальної  роботи  в  головному  відомстві  профспілки  з

виховання та науки в Німеччині (GEW), – ми дійшли висновку, що різні рівні

організації  шкільної  соціальної  роботи  Німеччини  об’єднані  в  єдину

державну  систему  шкільної  соціальної  роботи,  що  проілюструємо  за

допомогою рис. 2.1.:

Рис. 2.1. Державна система шкільної соціальної роботи в Німеччині

ДЕРЖАВНИЙ РІВЕНЬ
Федеральне міністерство в справах сім’ї, людей 

ЗЕМЕЛЬНИЙ РІВЕНЬ
Соціальні міністерства (Sozialministerien) 

Земельні відомства в 
справах молоді 

(Landjugendamt) 

МІСЬКИЙ  РІВЕНЬ
Місцеві відомства в справах молоді 

(Jugendamt)

Шкільні відомства 
Проектні інститути 
(відділи в справах 
молоді, недержавні 
інститути допомоги 

молоді

Школи Соціальні педагоги
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Говорячи про шкільну соціальну роботу Німеччини на федеральному

рівні,  відзначимо,  що  найважливішим  внеском  держави  в  організацію

роботи фахівців соціальної  сфери на цьому рівні  є  створення юридичних

умов їхньої діяльності. Цим займається Федеральне міністерство в справах

сім’ї, людей похилого віку, жінок та молоді. Як уже було зазначено вище,

основним  правовим  документом,  що  координує  допомогу  молоді  та

соціальну роботу в школі, є Закон про допомогу дітям та молоді. 

Крім  того,  у  ФРН  є  багато  загальних  законів,  такі,  як:  Цивільний

кодекс,  Федеральний  закон  про  соціальну  допомогу,  Закон  про  сприяння

праці, які мають важливе значення для підростаючого покоління. Серед них

також  відзначимо  Кодекс  соціального  права  (SGB  VIII).  На  його  основі

формуються директиви та укази щодо діяльності фахівців соціальної сфери

в школах різних земель країни. 

Важливим для нашого дослідження є перший параграф (§1) Кодексу. У

ньому йде мова про те, що головним завданням соціальної допомоги дітям і

молоді  є  сприяння  розвитку  та  вихованню  самостійної  суспільно-

адаптованої особистості.  Згідно третього пункту §1, окрім даної допомоги

існують  інші  обов’язки  та  галузі  діяльності  фахівців  соціальної  для

покращення просторових, соціальних та суспільних умов життя особистості.

Сюди  відноситься  „Молодіжна  робота”  (§§11),  “Молодіжна  соціальна

робота” (§§13) та „Захист школярів та молоді” (§§14).

Крім того, у §81 Кодексу юридично обґрунтовується механізм співпраці

школи  та  допомоги  дітям  і  молоді  завдяки  впровадженню  шкільної

соціальної роботи.

Отже,  інститут  державної  учнівсько-молодіжної  допомоги  має  певні

обов’язки  та  завдання,  які  закріплені  в  Кодексі  соціального  захисту.

Структурно вони чітко представлені на рис. 2.2.:
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Рис. 2.2. Нормативно-законодавчі аспекти соціальної допомоги дітям та

молоді в Німечині (відповідно до Кодексу)

Проаналізовані  теоретичні  матеріали,  власні  спостереження  та

практичні  наробки,  дозволяють  нам стверджувати,  що серед  школярів,  їх
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батьків,  адміністрації  школи  та  вчительського  колективу  дуже  цінується

конфіденційність отриманої соціальним педагогом інформації. У Німеччині

це також регламентується Кодексом соціального права (§ 203). Звичайно, це

стосується  не  всіх  отриманих  даних.  Якщо  приховування  інформації

фахівцем соціальної сфери загрожує здоров’ю (наприклад, тяжке інфекційне

захворювання клієнта) інших дітей та дорослих, їхньому життю (наприклад,

планування вбивства)  або  розкраданню майна,  то  згідно  з  §  138 Кодексу

соціальний педагог повинен передати у відповідні органи отримані дані.

Наступним  рівнем  підготовки  та  організації  якісної  та  ефективної

роботи соціального педагога в школах Федеративної Республіки Німеччини

(див.  рис.  2.1.)  є  земельний  рівень.  Як  уже  було  наголошено  раніше,

Німеччина складається з 16-ти федеральних земель, які є її адміністративно-

федеральними одиницями.  Тобто,  Німеччина  має  федеративний  устрій.  Це

означає,  що  політична  система  держави  розподіляється  на  2  рівні:

федеральний,  на  якому  приймаються  загальнодержавні  рішення

міжнародного  значення,  та  регіональний,  на  якому  вирішуються  питання

федеральних  земель.  Кожен  рівень  має  власні  органи  виконавчої,

законодавчої та судової влади [329].

Але, незважаючи на деякі відмінності в політичній структурі земель,

ми підкреслюємо, що до них застовуються єдині стандарти та критерії якості

шкільної  соціальної  роботи.  Дані  критерії  мають,  на  думку  К. Шпека,

категорії  структурної якості, якості процесу та якості результату.

Важливою вимогою для кожної землі відносно структурної якості є те,

що  шкільна  соціальна  робота  повинна  фінансуватися  безпосередньо  за

власною спеціальною програмою. За цією програмою здійснюються виплати

персоналу  (заробітні  плати,  виплати  з  соціального  страхування  тощо),

покриваються  матеріальні  витрати  та  інші  види  витрат  протягом

упровадження соціальної роботи в школи. Додамо, що там також зазначено

кількість  виділених  ставок  фахівцем  соціальної  сфери,  відповідальні  за

супервізію  (професійну  підтримку,  спрямовану  на  забезпечення  належної
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якості  соціальної  роботи),  спеціалісти,  які  будуть  працювати  в  школах,

експертні комісії тощо.

Розробляючи  структуру  шкільної  соціальної  роботи  в  тій  чи  іншій

землі, німецькі фахівці налаштовуються на її тривалу підтримку. Для цього

призначають контактних осіб у Міністерстві освіти та соціальної допомоги,

які тісно співпрацюють і відомством допомоги молоді в місті та школами;

постійно  розяснюється  та  описується  концепція  землі  щодо  шкільної

соціальної  роботи;  виготовляється  та  розповсюджується  інформаційний

матеріал для шкіл, батьків та суб’єктів соціальної допомоги; розяснюються

права  страхування  школярів  за  законом;  контролюється  виконання

федеративних  та  земельних  законів  стосовно  допомоги  дітям  та  молоді;

формулюються та дотримуються мінімальні стандарти соціальної роботи в

кожній  школі  (наприклад,  надання  робочих  місць  тільки  кваліфікованим

соціально-педагогічним  фахівцям,  матеріальне  забезпечення  їхньої  роботи,

створення в місті відділу в справах молоді) [316, c. 60].

Якщо говорити про категорію якості процесу, відзначимо, що головною

вимогою  при  організації  шкільної  соціальної  роботи  на  рівні  земель  є

стимулювання та підтримка кооперації між відомством допомоги молоді та

школою  в  різноманітних  сферах.  Земельне  відомство  в  справах  молоді  в

цьому  випадку  виступає  як  компетентний  орган  влади,  який  призначає

цільову проектну групу, суб’єктів соціальної допомоги молоді та працівників

відомств у справах школи. При необхідності земельне відомство консультує

соціальних педагогів та керівництво школи при розробці та реалізації плану

соціальної роботи в конкретній школі, супроводжує та підтримує їх протягом

року.

Серед  завдань даного  відомства  є  також створення  умов  для  обміну

інформацією та накопиченого досвіду між усіма представниками соціальної

роботи в школах Німеччини, допомога при підвищенні кваліфікації фахівців

соціальної сфери [312]. 

Для  підвищення  якості  шкільної  соціальної  роботи  на  рівні  землі  у
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ФРН реалізуються через такі напрямки діяльності:

- зв’язок  та  кооперація  між  освітніми  та  соціальними  земельними

комітетами ( засідання проходять як найменше один раз на рік);

- плідна  співпраця  між  уповноваженими  міністерствами  та

контактними особами;

- створення робочих груп у цих міністерствах;

- діяльність  колегії  земельного  відомства  в  справах  молоді  щодо

кооперації соціальних педагогів та школи (як найменше один раз на рік).

- спільна робота на земельних та міських рівнях (засідання проходять

мінімум двічі на рік);

- організація  регулярних  зустрічей  шкільних  соціальних  педагогів,

проектних  груп  та  керівництв  шкіл  щодо  планування  та  аналізу

роботи [314, c. 76].

Для  визначення  якості  результату  роботи  відповідальні  особи  з

земельного  міністерства  освіти  та  соціальної  допомоги  опрацьовують  та

аналізують звіти соціальних педагогів за минулий навчальний рік, складають

рейтинг  фахівців  соціальної  сфери.  Потім  вони  консолідують  весь

накопичений досвід для впровадження його в подальші проекти з соціальної

роботи в школі.

Наступним рівнем у державній системі шкільної соціальної роботи є

міський  рівень  (див.  рис.  2.1.).  На  цьому  рівні  важливу  роль  безсумнівно

грають різноманітні проектні інститути. Сюди відносяться відділи в справах

молоді,  органи  опіки  над  неповнолітніми,  недержавні  інститути  допомоги

молоді та шкільні об’єднання. Головною метою кожної з перелічених установ

є  розробка  та  реалізація   проектів  соціальної  роботи  в  кожній  школі,  яка

подала  відповідну  заявку.  Незважаючи  на  їх  різні  форми,  для  даних

проектних установ існують однакові кваліфікаційні стандарти та критерії.

Розглядаючи категорію структурної якості проектних інституцій, перш

за  все  необхідно  зауважити,  що  при  виборі  конкретної  установи  при

організації  шкільної  соціальної  роботи перевага  надається тим інститутам,
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які безпосередньо займаються допомогою молоді, мають досвід співпраці зі

школою, який можуть довести,  що ознайомлені  з  фаховою літературою та

стандартами  шкільної  соціальної  роботи.  Вони  також  повинні  мати  в

розпорядженні  ресурси  та  пропозиції  для  підтримки  соціальної  роботи  в

школі,  бути  спроможними  професійно  керувати  спільним  проектом,  бути

готовими без упередження співпрацювати зі школою та вчителями й надавати

обґрунтовану  та  розроблену  разом  із  відповідальними  за  це  особами

концепцію соціальної роботи в даній школі.

Перед  тим,  як  розпочати  проект  соціальної  роботи,  представники

проектної  інституції  разом  із  відповідальними  особами  в  школі  повинні

здійснити  аналіз  потреб  даного  загальноосвітнього  закладу,  визначити

пріоритетні  завдання  роботи,  указувати  очікувані  результати  їхньої

діяльності.  На  цьому  етапі  також  важливо  для  проектної  інституції

визначитися з контактними особами у своєму відомстві для плідної роботи з

соціальними  педагогами  даної  школи  та  її  керівництвом,  а  також укласти

угоду  щодо  спільної  діяльності  зі  школою,  відділом  освіти  та  місцевим

відомством допомоги молоді.

Одним із важливих завдань проектних інституцій є розробка посадової

інструкції  для  шкільних  соціальних  педагогів,  де  вказуються  не  тільки

обов’язки, але й права фахівців соціальної сфери в школі. Саме ці інституції,

за  німецькими  законами,  повинні  також   надати  соціальним  педагогам

страхування  від  відповідальності  за  заподіяння  шкоди  та  на  нещасний

випадок, розробити їхній табельний облік і розклад щорічних відпусток. Крім

цього,  проектні  інститути  відповідальні  за  забезпечення  необхідного

матеріально-технічного  устаткування  для  стабільної  соціальної  роботи  в

школі  та  за  підготовку  відповідного  фінансового  кошторису  на  покриття

витрат соціального педагога  протягом календарного року (мінімальна сума

складає 500 євро) [294, c. 50]. 

Відносно  якості  процесу  першочерговими  завданнями  проектних

інституцій  є  професійний  супровід  шкільних  соціальних  педагогів  і
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підтримка кооперації між вчителями та фахівцями соціальної сфери в школі.

Це  стає  можливим  завдяки  регулярним  зустрічам  для  аналізу  діяльності

фахівців соціальної сфери, їхнього самоаналізу, підведення підсумків та для

подальшого планування соціальної роботи в школі. Важливу роль відіграють

ці інституції також при вирішенні конфліктів між соціальними педагогами та

шкільним  керівництвом.  Вони  допомагають  знайти  вихід  з  конфліктних

ситуацій та виступають посередниками в цих випадках.

Нерідко  для  покращення  ефективності  соціальної  роботи  в  школі

відповідні проектні інститути ініціюють створення в ній проектної групи, яка

складається  з  представників  шкільного  керівництва,  учителів,  батьків,

школярів, представників даної проектної інституції та шкільних соціальних

педагогів  для  рефлексії  й  планування  подальшої  роботи.  „Проектна  група

також  з’ясовує  актуальні  питанні  соціальної  роботи  в  школі,  обговорює

виконання, подальший розвиток та досягнення цілей проекту. Для цього вона

збирається  на  трудову  нараду  якнайменше  тричі  за  навчальний  рік:  на

початку, у середині та наприкінці року” [302, c.30].

Перша зустріч, зазвичай, здійснюється в кінці серпня, щоб визначити

інтереси  всіх  представників  групи,  очікування  від  проекту,  види  та  об’єм

соціальної  роботи,  обговорити  головні  завдання  та  пропозиції,  службові

обов’язки кожного в даній групі та їхній табельний облік, а також визначити

загальні умови реалізації концепції соціальної роботи в даній школі.

У  середині  та  наприкінці  навчального  року  проектна  група

зустрічається, щоб з’ясувати, чи були досягнуті поставлені цілі, чи виконані

завдання. Найчастіше на останній зустрічі пропонуються засоби покращення

якості процесу соціальної роботи в школі та обговорюються необхідні зміни в

діяльності кожного представника для прискорення досягнення спільної мети.

Саме тому важливою категорією в діяльності проектних інституцій є також

якість результату їхньої роботи. Для підведення підсумків проектної роботи

за навчальний рік дані інститути разом зі шкільними соціальними педагогами

розробляють звіт про виконану роботу. Потім вони обговорюють цей звіт зі
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своїми партнерами щодо виконання пунктів коопераційної угоди, складеної

на  початку  року.  Проектні  інститути  також  беруть  участь  у  засіданнях

регіональних  робочих  співтовариств  (Arbeitsgemeinschaft)  стосовно

соціальної роботи у школі, які проводяться влітку не пізніше, як через місяць

після закінчення навчального року. На цих засіданнях підводяться підсумки

досвіду шкільних соціальних педагогів, які вони розкривають у своїх звітах

(див. додаток Б), розглядаються потреби фахівців соціальної сфери в регіоні

протягом навчального року, узгоджуються та висуваються пропозиції  щодо

покриття цих потреб, а також пропонуються заходи щодо об'єднання систем

допомоги молоді та школи [296, c. 85]. 

У цьому контексті цікавими для нашого дослідження є кваліфікаційні

стандарти та критерії для шкіл у Німеччині. Аналіз отриманих теоретичних

та практичних матеріалів показує, що на шкільну соціальну роботу як одну із

форм допомоги молоді та дітям мають значний уплив учителі та керівництво

кожної конкретної школи. Школа займає важливе місце в розробці структури,

здійсненні процесу та отриманні результатів соціальної роботи.

Щодо  якості  структури  К. Шпек  формулює  такі  кваліфікаційні

стандарти та критерії:

1. Школи,  у  яких  будуть  працювати  шкільні  соціальні  педагоги,

повинні перш за все самі бути зацікавленими та відкритими для інтенсивної

співпраці з відомствами допомоги молоді. Це означає, що більшість учителів

без тиску ззовні або збоку шкільного керівництва позитивно відносяться до

впровадження соціальної роботи в даній школі та апелюють з цим питанням

до місцевих органів допомоги дітям та молоді.

2. Школа  повинна  мати  актуальну  шкільну  концепцію  з  чітко

прописаними основними положеннями навчально-виховної роботи.

3. Розроблена шкільна концепція повинна включати пропозиції щодо

кооперації з незалежними та державними органами допомоги молоді, а також

впровадження шкільної соціальної роботи.

4. Педагогічний  колектив  повинен  знати  основні  положення  та
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стандарти соціальної роботи в школі.

5. Керівництво  школи  повинно  сприяти  підвищенню  кваліфікації

педагогів  із  соціально-педагогічних  тем  (наприклад,  участь  класних

керівників  та  вчителів-предметників  у  науково-практичних  конференціях,

симпозіумах, семінарах на різних рівнях) (див. додаток В).

6. Серед  керівництва  школи  також  необхідно  виділити  надійну

людину,  яка  буде  виступати  контактною  особою  в  реалізації  концепції

шкільної  соціальної  роботи  та  допомагати  при  вирішенні  конфліктних

ситуацій.

7. На початку проекту соціальної роботи школа також повинна надати

робочі місця для фахівців соціальної сфери;

8. Домовитися  з  членами  колективу  про  спільне  з  соціальними

педагогами  використання  функціональних  кімнат  школи  (класні  кімнати,

спортзали, кухня тощо) та матеріально-технічного устаткування.

9. Школа  також  повинна  забезпечити  фахівцям  соціальної  сфери

відкритий  доступ  до  робочих  кімнат  у  вільний  від  навчання

час [317, с. 313]. 

Відзначимо,  що  в  німецькій  школі  проект  соціальної  роботи

починається тільки після ухвалення цього рішення на міській конференції.

Потім  представники школи разом  із  конкретним проектним інститутом  як

одним із суб’єктів системи соціальної роботи в школах (наприклад, відділом

у справах молоді)  створюють робочу групу,  яка здійснює аналіз  потреб та

проблем у школі, обговорюють очікувані результати та пріоритетні завдання з

точки  зору  школи  й  тільки  після  цього  розробляють  диференційовану

актуальну  концепцію  роботи.  У  більшості  випадків  ця  робоча  група  від

школи складається не тільки з адміністрації, але й з учителів. Це дає змогу

одразу  ознайомити  з  соціальною  роботою  більшу  кількість  педагогів  та

найшвидше долучити їх до співпраці.

У процесі соціальної роботи головними завданнями керівництва школи

є  введення  в  колектив  та  підтримка  фахівців  соціальної  сфери,  а  також
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кооперування  діяльності  вчителів  та  соціальних  педагогів.  На  відміну  від

проектних  інститутів,  адміністрація  відповідальна  не  за  соціально-

педагогічний  супровід  соціальних  педагогів,  а  переважно  за  інтеграцію

фахівців  соціальної  сфери в  навчально-виховний процес  у  даній  школі.  У

цьому  випадку  керівництво  навчального  закладу  виконує  подвійну

функцію [335].

Із одного боку, воно готує соціального педагога до роботи в конкретній

школі.  Це  означає,  що  перед  упровадженням  проекту  соціальної  роботи

адміністрація інформує фахівців соціальної сфери, які планують працювати в

цій  школі,  щодо  запланованих  виховних  заходів,  складу  шкільної  колегії,

пояснює  умови,  профіль  та  особливості  даної  школи,  права  та  обов’язки

соціального  педагога  згідно  з  дисциплінарним  правом  даного  навчального

закладу.

Але, з іншого боку, адміністрація несе відповідальність за підготовку

школи  та  педагогічного  колективу  до  впровадження  соціальної  роботи.

Керівництво закликає педагогічний колектив надавати шкільним соціальним

педагогам  ґрунтовні  пояснення  щодо  основних  принципів  роботи  в  даній

школі, інформувати про результати контролю за діяльністю адміністративних

органів, наполягати на збереженні фахівцями соціальної сфери професійної

таємниці  протягом  роботи  в  даній  школі  та  за  її  межами.  Крім  цього,

адміністрація  школи  рекомендує  педагогам  долучати  шкільних  соціальних

педагогів  до  роботи  на  міських  і  шкільних  конференціях,  педагогічних

нарадах,  батьківських  зборах,  надавати  шкільним  соціальним  педагогам

можливість  відвідувати  уроки  та  спостерігати  за  дітьми  у  навчанні.  У

більшості  німецьких  шкіл,  де  налагоджена  соціальна  робота,  керівництво

стимулює  вчителів  до  організації  позакласної  та  позашкільної  діяльності

разом із фахівцями соціальної сфери.

Як  і  всі  учасники  проекту  соціальної  роботи,  адміністрація  школи

зосереджена  на  отриманні  позитивного  результату  діяльності  соціальних

педагогів. Саме тому керівництво школи регулярно зустрічається з фахівцями
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соціальної  сфери  для  узагальнення  та  планування  шкільної  соціальної

роботи, контролює виконання всіх пунктів спільної угоди, корегує поставлені

перед  проектною  групою  завдання,  беручи  до  уваги  конкретні  соціальні

проблеми, виявлені протягом навчального року.

Безперечно,  і  адміністрація  школи,  і  проектний  інститут,  із  яким

підписано  угоду  про  співпрацю,  і  земельне  відомство  у  справах  молоді  є

активними учасниками соціального проекту, але вирішальну роль у структурі,

процесі  соціальної  роботи  та  отриманні  якісного  результату  конкретного

проекту  відіграє  шкільний  соціальний  педагог.  Саме  тому  так  важливо

приділити велику увагу організації його роботи в школі та поза її межами.

У цьому контексті вважаємо за доцільне відзначити,  що  в сучасному

світі  високих технологій та тяжіння до постійного покращення умов праці

людини  все  частіше  постає  питання  про  раціональність  та  ефективність

організації праці. Це стосується працівників різних професій та напрямків, у

тому числі фахівців соціальної сфери. 

Організація  праці  – це  система  науково  обґрунтованих  заходів,

спрямованих на створення умов раціонального використання робочої сили

в процесі діяльності [136, с. 12].

Суть  організації  праці  полягає  в  установленні  порядку  побудови

трудової діяльності, який складається з окремих операцій і елементів.

До основних елементів організації праці в колективі відносять:

- поділ і кооперація праці;

- раціональні прийоми та способи праці;

- організація робочого місця та його обслуговування [90, c. 123].

У  широкому  розумінні  зміст  організації  праці  включає  норми,

виконання правових основ, створення нормальних умов праці, застосування

гнучких форм використання робочого часу. Трудовий процес здійснюється

на конкретному робочому місці, у певному соціальному оточенні.

Важливість раціональної організації робочих місць визначається тим,

що на робочому місці  людина проводить третину свого трудового життя.
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Тому  основним  завданням  управління  є  створення  оптимальних  робочих

місць, які б сприяли ефективній реалізації творчого та фізичного потенціалу

працівників, що спільно виконують роботу чи якусь операцію.

Організація  та  обладнання  робочих  місць  соціальних  працівників,

створення  відповідних  умов  для  їх  праці  набувають  дедалі  більшого

значення.  Із  кожним  роком  збільшується  обсяг  інформації,  що

опрацьовується,  все  більше  застосовуються  засоби  автоматизації  праці,

техніка  стає  складнішою,  виникають  нові  види  звітності  тощо.  Усе  це

потребує  певної  організації  робочих  місць,  їх  планування,  устаткування,

створення оптимальних умов для праці.

Вимоги до організації робочих місць можна згрупувати таким чином:

економічні, інформаційні, ергономічні, гігієнічні, естетичні, технічні.

Економічні  вимоги  передбачають  таку  організацію  робочого  місця,

при якій  витрати на  його утримання  –  мінімальні,  але  достатні  для  його

функціонування.

Інформаційні  вимоги  – це  комплекс  заходів  із  інформаційного

забезпечення робочого місця, до яких відносять:

- визначення обсягів і структури інформації, яка надходить на робоче

місце, опрацьовується на ньому, створюється й передається на інші робочі

місця;

- проектування  інформаційних  потоків,  до  системи  яких  входить

робоче місце та ін.

Ергономічні  вимоги  сформовані  наукою,  яка  з'явилася  порівняно

недавно  у  зв’язку  з  новими  вимогами  виробництва  та  управління  –

ергономікою. Вона виникла на межі технічних наук, психології, фізіології та

гігієни  й  широко  використовує  дані  анатомії,  антропометрії,  біофізики,

токсикології.  Ергономіка  – галузь  науки,  яка  вивчає  функціональні

можливості  людини  в  трудових  процесах  із  метою  створення  для  неї

оптимальних умов праці. 
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Усе,  що  оточує  працюючого  соціального  педагога,  створює  його

робоче середовище – меблі, приміщення, устаткування, машини, механізми

тощо. Знаряддя праці в школі повинне відповідати вимогам ергономіки та

бути  максимально пристосованими  до  фахівця  соціальної  сфери,  до  його

фізичної, фізіологічної та естетичної природи.

Гігієнічні  вимоги  – це  вимоги  до  освітлення  робочих  місць,

повітрообміну, температурного режиму, вологості, шуму та інших факторів

середовища,  які  впливають  на  здоров’я  та  працездатність  соціальних

педагогів.

Естетичні вимоги – це елементи зовнішнього оформлення середовища,

у  якому  працює  фахівець  соціальної  сфери,  а  саме:  зовнішній  вигляд

приміщення та знарядь праці, їх кольорова гама, наявність квітів у інтер’єрі

тощо [136, с. 15].

Планування  робочих  місць  у  кожній  школі  здійснюється  на  основі

наявних площ, кількості працівників, нормативу площі на одного працівника

й проектного обладнання та меблів. Загальна й корисна площа визначається

на основі плану, креслень, а кількість працівників – штатним розкладом.

Реалізація  всіх  вище  описаних  вимог  чітко  простежується  при

організації роботи соціального педагога в школах Німеччини. Велика увага

перш  за  все  приділяється  фінансуванню  даного  виду  діяльності.  Робота

соціального  педагога  в  школах  потребує  постійного  фінансового

забезпечення,  страхування  та  покриття  накладних  витрат  (наприклад,

витрати  на  канцелярію,  матеріали  для  роботи,  проведення  ігор,  виховних

заходів,  проектів).  Окрім  того,  необхідні  кошти  на  покриття  дорожних

витрат на поїздки до клієнтів та здійснення покупок для них. Для покриття

різних видів витрат та виконання економічних вимог у ФРН існує декілька

фінансових джерел:

- земельні соціальні міністерства;

- суспільні установи та інститути;

- економічне об’єднання в даній конкретній школі;

104



- спонсори (благодійні фонди, фірми, окремі особи тощо);

- різні суспільні заходи (наприклад, шкільний базар) [322, с. 49].

До ергономічних та естетичних вимог організації соціальної роботи в

школах  Німеччини  віднесимо  наявність  комфортних  приміщень  із

відповідним устаткуванням. Перш за все – окреме бюро (не менше 20-ти м2),

що  зачиняється.  Зазвичай  воно  розташоване  в  зручному  для  відвідувачів

місці,  на  першому  або  другому  поверсі  центральної  частини  школи.

Оформлення  кабінету  відповідає  рекомендованим  санітарно-гігієнічним,

технічним  нормам  (освітленості,  температури,  вологості,  швидкості  руху

повітря) та естетичним вимогам.

Кабінет соціального педагога в Німеччині зазвичай розташовується в

приміщенні  з  достатнім  природним  та  штучним  освітленням,  звуковою

ізоляцією.  Оформлення  бюро  забезпечує  психотерапевтичний  ефект.

Підвищенню  комфортності  сприяють  кімнатні  рослини,  акваріуми,

зображення природи тощо. Більшість соціальних педагогів, які працюють у

молодшій та середній ланці, прикрашають також свої бюро роботами учнів,

які  вони  створили  протягом  спільних  занять  (малюнки,  вироби  з  паперу,

пластиліну, підручних матеріалів тощо) (див. додаток Г).

Приміщення також оформлено з урахуванням вимог сучасного дизайну.

При оформленні кабінету зазвичай створені кольорово-світлові композиції з

урахуванням  психофізіологічного  ефекту  кольорів.  Найчастіше

використовуються блакитний, зеленуватий, салатовий або пісочний тони.

Бюро  шкільного  соціального  педагога  має  достатнє  матеріально-

технічне оснащення. За це, як уже було сказано вище, відповідає проектний

інститут, із яким підписано спільну угоду, а також нерідко допомагає школа.

У кабінеті переважно знаходиться письмовий та журнальний столи, стільці,

2-3  крісла,  шафи  секційні  для  зберігання  книг,  навчально-методичних

матеріалів  (підручники,  навчально-методичні  посібники,  збірники

методичних  рекомендацій,  навчальні  програми  (плани),  фахові  періодичні

видання  тощо),  для  довідково-інформаційної  документації  (матеріали
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науково-практичних  конференцій,  семінарів,  нарад,  тематичні  проспекти

(буклети), доповіді, виступи на педрадах, навчально-тематичні плани роботи

з  учнями  (дітьми),  педагогічними  працівниками,  батьками  тощо),  для

зберігання архіву та інше.

Для  ефективної  роботи у  своєму бюро шкільний соціальний педагог

Німеччини використовує різну оргтехніку: комп’ютер, принтер, ліцензований

програмний  забезпеченням,  сканер,  ксерокс,  телевізор,  диктофон,  диски,

діагностичні засоби, проекційну апаратуру та пристрої для її використання

(екран,  зашторювання,  пульт  дистанційного  управління  та  ін.),  кольорово-

освітлювальну систему, освіжувач та іонізатор повітря, засоби зв’язку тощо.

У  кабінету  є  багато  канцелярських  приладь  (папір,  маркери,  фломастери,

блокноти,  фарби  тощо).  А  також  наші  спостереження  дають  змогу

відзначити,  що  більшість  фахівців  соціальної  сфери  у  своєму  щоденному

арсеналі  роботи  з  дітьми мають  солодощі  та  невеличкі  сувеніри  (магніти,

кольорові  олівці,  блокноти  тощо).  Ці  матеріали  вони  використовують  для

підбадьорювання школярів,  які  знаходяться в поганому настрої,  депресії,  а

також – як заохочування для дітей, які протягом певного періоду показали

гарні  результати  роботи  зі  шкільним  соціальним  педагогом  (наприклад,

відсутність зауважень учителів, налагодження стосунків із однокласниками,

зменшення кількості сварок тощо) [324].

Окрім власного кабінету,  соціальному педагогу для роботи більшість

шкіл виділяють додаткові приміщення, що сприяє підвищенню ефективності

та  результативності  соціально-педагогічної  діяльності.  Сюди  відносяться

класні  кімнати,  робочі  аудиторії,  спортивні  зали,  ігрові  кімнати,  кімнати

релаксації тощо (див. додаток Д). У деяких школах, наприклад, у інтегрованій

школі  Фрідріха-Еберта  м.  Франкфурта-на-Майні  для  роботи  фахівців

соціальної сфери на території школи виділяють окрему будівлю з власною

інфраструктурою та подвір’ям. 

У  класних  кімнатах  та  аудиторіях  шкільний  соціальний  педагог

проводить  психо-діагностичну  роботу,  викладає  навчальні  курси,  здійснює
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психологічну освіту учасників навчально-виховного процесу. Ці приміщення

призначені  для  роботи  з  групами  дітей  (20-30  осіб).  Робочі  місця  учнів

(дітей) –  це  столи,  які  зручно переміщуються  по кабінету.  Шафи зазвичай

мають зручні секції з пересувними поличками та напівполичками. Кімнати

обладнані  необхідними  методичними та  робочими  матеріалами  в  повному

обсязі [206, с. 119].

У кімнатах релаксації проводяться психологічні тренінги, практикуми,

розвантаження, психотерапія. Приміщення устатковуються м’якими кріслами

з високими підголівниками та вмонтованими в них гніздами для підключення

індивідуальних навушників, природно-декоративними елементами (рослини,

акваріуми,  фонтани)  тощо.  Усе  оточення  сприяє  розслаблюючій  атмосфері

для конфіденційних розмов із клієнтом або групою клієнтів.

Навчальні  кабінеті  багатопрофільного  використання  обладнуються

різноманітним  устаткуванням,  виходячи  зі  специфіки  діяльності  та

функціонального призначення.

Ще одним важливим моментом системи роботи соціального педагога в

школах Німеччини є  поділ і кооперація праці. Кожен спеціаліст, який бере

участь у соціальній роботі школи, повинен бути компетентним та творчим.

Він повинен:

- мати власний обґрунтований та тривалий план розвитку соціально-

педагогічної  діяльності  в  конкретній  школі,  узгоджений  із  усіма

представниками  навчально-виховного  процесу,  щоб  шкільна  соціальна

робота  здійснювалася  з  успіхом  (наприклад,  допомога  в  пошуках

кваліфікованих спеціалістів для роботи з дітьми, забезпечення стандартами

якості навчання та виховання, клопотання про довготривале та гарантоване

фінансування соціальної роботи);

- забезпечувати професійний супровід педагогічного колективу школи

та ротацію кадрів, сприяти підвищенню їх кваліфікації;
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- допомагати  в  доборі  найбільш  ефективних  методів  та  принципів

роботи з конкретним класом або групою дітей, щоб мінімізувати кількість

конфліктів та покращити емоційну атмосферу серед дітей і вчителів.

Для надання більш якісної та ефективної допомоги з будь-якої кризової

ситуації соціальний педагог взаємодіє з різними спеціалістами. Ними можуть

бути:

- представники адміністрації з соціальних питань;

- співробітники відділу соціального захисту;

- фахівці позашкільних закладів;

- співробітники соціальних служб;

- лікарі;

- організатори дозвілля;

- працівники відділу культури і спорту [151, с. 85].

Соціальні  педагоги  в  Німеччині  тісно  взаємодіють  із  різними

суб’єктами системи  соціальної  роботи  в  школі  (див.  рис.  1.2.):  дирекцією

школи, учителями-предметниками,  класними керівниками, вихователями (у

початковій школі),  консультуючими педагогами,  фахівцями, які  займаються

інклюзивною освітою в даній школі, шкільними психологами, включаються в

психодіагностичні обстеження, співпрацюють із батьками учнів. Така робота

дає  ефект  зворотного  зв’язку,  зумовлює  своєчасне  коригування  установок

дитини, її поведінки, підвищує роль мотивації навчальної діяльності в цілому.

Але,  як  стверджує  російський  науковець  В. Лутанський:  „Для  підвищення

результативності своєї роботи соціальний педагог повинен бути незалежним

у своїх діях від керівника того загальноосвітнього закладу, на базі якого він

працює. Поставити його в залежність від директора школи означає породити

ще одного безпомічного урядовця-функціонера” [92, с. 13].

Тобто,  діяльність  соціального  педагога  в  загальноосвітньому  закладі

безпосередньо пов’язана з усіма членами педагогічного колективу.

Компетентність  фахівця  соціальної  роботи  у  сфері  керування  та

перерозподілу праці є однією з його головних професійних рис. Крім того,
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для  німецьких  спеціалістів  важливу  роль  відіграє  також  досвід  роботи,

кваліфікація,  уміння  розподіляти  завдання  та  отримувати  знання  у

спеціалістів  інших  професій,  спрямовувати  навчально-виховні  процеси  на

покращення умов роботи вчительського колективу та школярів (наприклад,

цілеспрямований  розвиток  особистості  соціального  педагога,  підвищення

його кваліфікації тощо) [199, с. 34].

Однією  з  умов  організації  роботи  соціального  педагога  в  школах

Німеччини є наявність не тільки спеціальної освіти в університеті або вищій

школі  (Fachhochschule),  але  й  безперервний  самоаналіз,  удосконалення,

отримання додаткових знань та післядипломна освіта. Працюючи в середніх

загальноосвітніх  закладах,  фахівцям  соціальної  сфери  необхідно

використовувати широкий спектр методів і прийомів роботи залежно від типу

школи та потреб клієнтів. Це питання детальніше ми розкриємо у наступних

підрозділах.

Вдала  шкільна  соціальна  робота  базується  на  чіткому  розумінні

шкільної системи (внутрішній устрій, управління та регулювання, сучасний

розвиток  системи  освіти  тощо),  психологічних  та  педагогічних  зв’язках

(ґрунтовні  знання  з  психології  поведінки,  фізіології,  шкільної  педагогіки),

вивченні  відповідної  фахової  літератури,  стандартів  та  директив  із  питань

соціальної роботи в школі [200].

Критеріями  здатності  соціального  педагога  до  роботи  в  середніх

загальноосвітніх  закладах  Німеччини  є  готовність  до  внутрішньої  та

зовнішньої  кооперації  з  різними  суб’єктами  соціально-педагогічної

діяльності в школі, налагодження роботи з педагогічним колективом, уміння

працювати самостійно та в команді, бачити перспективу розвитку соціальної

роботи в конкретній школі, уміння врівноважувати  інтереси різних клієнтів.

Необхідною умовою роботи  шкільного  соціального  педагога,  безумовно,  є

неперервні  власні  заняття,  „…з  метою  закладання  міцної  основи  для

кооперації  з  педагогічним  колективом  та  уникнення  помилок  у  виховній

роботі” [218, c. 34].
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Важливим  пунктом  перед  прийняттям  на  роботу  майбутнього

соціального педагога в Німеччині є також довідка з поліції про відсутність

штрафів протягом останніх 5-ти років за порушення правил дорожнього руху.

У цій  довідці  також повинно бути вказано,  що фахівець соціальної  сфери

ніколи  не  був  затриманий  за  сексуальні  домагання  та  будь-які  інші  види

насильства.

Як бачимо, у Німеччині зроблено вже чимало для якісної організації

шкільної соціальної роботи. Але цей процес ще триває, і в роботі фахівців

соціальної сфери в школі є відкриті питання.  На сьогоднішній день члени

Міжкооперативного союзу з питань соціальної роботи в школі вимагають на

федеральному  рівні  врівноважити  кількість  робочих  місць  соціальних

педагогів  у  кожному  середньому  загальноосвітньому  закладі  залежно  від

кількості учнів та клієнтів, запровадити мінімум одну команду спеціалістів на

кожну школу, у якій працює якнайменше дві особи, та збільшити кількість

часів роботи фахівців соціальної сфери в школі. 

Зараз  ставка  шкільного  соціального  педагога  передбачає  40  годин

навантаження на  тиждень,  включаючи безпосередню його  роботу  в  стінах

школи,  а  також  за  її  межами  (відвідування  дітей  та  їхніх  батьків  удома,

проведення  туристичних  подорожей,  відвідування  виставок,  музеїв  тощо).

Кількість  ставок,  які  виділяє  кожна  земля,  є  різною  залежно  від  ступеня

соціальної  занедбаності,  кількості  невирішених  соціальних  проблем  у

кожному  місті  (наприклад,  кількість  безробітних  сімей,  сімей-імігрантів,

кількість  дітей  потерпілих  від  різного  роду  насильства).  Потім  міське

відомство у справах молоді перерозподіляє надані місця в різні типи шкіл за

таким же принципом. 

Так,  наприклад,  для  шкільної  соціальної  роботи  в  2013-2014

навчальному  році  на  м. Ерфурт  (столиця  землі  Тюрінгії)  було  виділено

6 ставок  для  роботи  в  професійних  школах  (їх  усього  6),  8  ставок  –  для

роботи в реальних школах (їх усього 12) та 9 ставок – на початкові школи

(усього 27). Але вважаємо за доцільне відзначити, що не кожна школа міста
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отримує години для соціальної роботи в ній,  а тільки ті  середні навчальні

заклади, які подали відповідні заявки до міського відомства у справах молоді

[264].

На  сьогоднішній  день  у  більшості  німецьких  земель  немає  чітко

зафіксованої  кількості  учнів  на  одного  соціального  педагога.  Так,  у

початковій школі №23 „Am Johannesplatz” м. Ерфурт, де навчається 240 учнів,

працює один фахівець соціальної сфери (Уте Хоффманн) на 0,75 ставки (30

годин на тиждень). У школі Уте працює з понеділка по четвер (7.30-13.30), а в

п’ятницю  всі  соціальні  педагоги,  які  працюють  у  початкових  школах,

збираються на нараду, де аналізують проблеми в роботі, шляхи їх вирішення,

цікаві  моменти,  успіхи,  яких  досягли  за  тиждень.  Кожен  звітує  про  свою

школу,  ведеться  протокол  засідання,  а  потім обговорюють  план  роботи  на

наступний тиждень. 

У початковій школі №27 „Am Berliner Platz” навчається 87 школярів, 15

з них є постійними клієнтами шкільного соціального педагога Сімона Бекера.

Він також працює на 0,75 ставки.

У загальній школі №27 „Willy-Brandt-Schule” у 2013-2014 навчальному

році  було  340  школярів.  Із  ними працювали 2  соціальні  педагоги:  Сандра

Майєр (1 ставка) та Томас Фолланд (0,5 ставки). Режим роботи – з 8.00 до

12.00 – у Томаса та з 8.00 до 15.00 – у Сандри всі дні, окрім четвера, бо в цей

день – нарада соціальних педагогів, які працюють у середній ланці.

У  професійній  школі  „Ernst-Benary-Schule”  працюють  Марія  Крігер

(25 годин на тиждень)  та  Менді  Рост  (35 годин на тиждень).  У цій школі

наприкінці 2013-2014 навчального року було 100 учнів.

Тобто,  на  даний  момент  навантаження  фахівців  соціальної  сфери

розподіляється  не  в  залежності  від  загальної  кількості  учнів  у  школі,  а

залежно від того, скільки там реальних та потенційних клієнтів.

Але,  наприклад,  у  землі  Гессен  профспілка  з  виховання  та  науки

(Gewerkschaft  Erziehung  und  Wissenschaft)  декілька  років  вимагала  від

міністерства соціалізації та інтеграції (Hessisches Ministerium für Soziales und
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Integration) на законодавчому рівні закріпити максимальну кількість учнів на

одного працюючого соціального педагога. Із 2013 року ця цифра становить не

більше  150-ти  учнів  на  кожного  фахівця  соціальної  сфери,  який  має

навантаження 40 годин на тиждень [268].

Отже,  проаналізувавши  наукові  дослідження  та  практичні

спостереження,  ми  можемо  зробити  висновок,  що  організація  шкільної

соціальної роботи в Німеччині має такі особливості:

- вона проходить червоною ниткою через усі рівні державного устрою

країни,  починаючи  з  Федерального  міністерства  у  справах  сім’ї,  людей

похилого віку, жінок і молоді та закінчуючи безпосередньо самоорганізацією

кожного шкільного педагога;

- існують  державні  та  недержавні  джерела  фінансового  забезпечення

при  впровадженні  шкільної  соціальної  роботи  та  протягом  усього  циклу

діяльності фахівців соціальної сфери в кожній конкретній школі;

- розроблена  надійна  законодавча  база,  яка  спрямована  на  підтримку

дітей і молоді, допомогу їм у вирішенні багатьох соціальних проблем;

- у  більшості  земель  не  фіксується  кількість  школярів  на  одного

соціального педагога; 

- ведеться активна робота профспілок.

У системі роботи соціального педагога в школах Німеччини організація

цієї  діяльності  має  важливе  значення,  оскільки  є  твердим  підґрунтям  для

якісної  та  ефективної  роботи  фахівців  соціальної  сфери  й  допомагає  в

реалізації концепції соціальної роботи в кожній конкретній школі.

Уважаємо за доцільне також відзначити, що в цій країні при організації

своєї  роботи  шкільний  соціальний  педагог  перш  за  все  надає  перевагу

створенню здорового мікроклімату в колективі, гуманізації взаємовідносин;

сприяє  реалізації  здібностей  учнів,  включенню  їх  в  соціальну  корисну

діяльність; вивчає спеціальні проблеми учнів і вчителів та розробляє методи

їх  вирішення,  які  будуть  предметом  нашого  дослідження  у  наступному

підрозділі.
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2.2.  Зміст,  форми та методи роботи соціальних педагогів у різних

типах шкіл Німеччини

Ефективність  навчально-виховного  процесу  в  школі  залежить  від

продуктивних відносин між педагогічним колективом та учнями. В умовах

реформування освітньої сфери, яке на даний момент проходить у більшості

європейських країн, вимоги до обох сторін тільки зростають. Це, безперечно,

обумовлено швидким розширенням  інформаційного простору, формуванням

різних ціннісних орієнтацій у школярів та педагогів, відмінностями в їхньому

культурному  рівні,  накопиченням  різного  життєвого  досвіду.  Саме  тому

сучасна школа повинна постійно пристосовуватися до нових вимог, швидко

та  адекватно  на  них  реагувати.  Для  цього  необхідно  створювати  нові

ініціативи  та  пропозиції,  які  б  доповнювали  класичні  заняття  та

розширювали спектр діяльності школи.

У  Німеччині  для  вирішення  зазначених  вище  питань  активно

використовуються  можливості  шкільної  соціальної  роботи.  Соціальні

педагоги допомагають своєчасно виявляти, чіткіше розуміти, аналізувати та

вирішувати різноманітні проблеми, які заважають інтеграції дітей та молоді у

школу,  пригнічують  їх  або  порушують  позитивний  шкільний  клімат.  Для

цього шкільні соціальні педагоги пропонують компетентні консультації, своє

посередництво, превентивні та профілактичні заходи в школі. 

Отже,  вся  професійна  діяльність  соціального  педагога  є  своєрідним

комплексом  різноманітних  заходів  із  виховання,  навчання,  розвитку  й

соціального захисту дитини в школі та за її межами [94, с. 15]. 

Підкреслимо,  що  проаналізувавши  в  підрозділі  1.3  перші  шість

компоненти системи соціальної роботи в школах Німеччини (об’єкт, суб’єкт,

мета,  функції,  завдання,  принципи),  які  є  теоретичними засадами системи,

вважаємо за доцільне в даному підрозділі виділити останні три компоненти:

зміст, форми та методи роботи соціального педагога в школах Німеччини як

практичні засади описаної нами системи (див. рис. 1.2.).
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Ще раз акцентуємо, що на сьогоднішній день у Німеччині вже не існує

чіткого розмежування сфери діяльності  соціальних педагогів та соціальних

працівників. Тому поняття „соціальний педагог”, „соціальний працівник” та

„фахівець соціальної сфери” тут і далі ми використовуємо як синонімічні. 

Сферою діяльності шкільних соціальних педагогів у Німеччині, як вже

було зазначено раніше у підрозділі  1.2,  є  різні  види загальноосвітніх шкіл

(початкова школа, реальна та неповна середня школа, гімназії  тощо). Вони

також  працюють  у  професійних  школах,  позашкільних  та  дошкільних

закладах,  соціальних притулках,  школах-інтернатах,  школах реабілітації  та

інших навчальних установах. Безсумнівно, залежно від типу школи форми та

методи  роботи  фахівців  соціальної  сфери  відрізняються,  але  загальним

правилом  для  всіх  соціальних  педагогів  є  створення  передусім  концепції

соціальної роботи школи, у якій він буде працювати. Загалом зміст роботи

фахівця  соціальної  роботи  в  німецькій  школі  як  один  із  важливих

компонентів системи соціальної роботи розкривається саме через реалізацію

створеної  соціальним  педагогом  шкільної  концепції.  Саме  тому  вважаємо

необхідним  детальний  опис  усіх  пунктів  концепції  шкільної  соціальної

роботи. 

Сучасні німецькі науковці дають різні визначення поняття „концепція

шкільної  соціальної  роботи”.  Наприклад,  професор  кафедри  соціальної

педагогіки університету Людвіга-Максіміліана (м.  Мюнхен),  організатор  та

керівник різноманітних соціальних проектів Карлхаінц А. Гайслер (Karlheinz

A. Geissler) підкреслив у своїх дослідженнях, що під концепцією він розуміє

модель дії соціального педагога, у якій у логічній послідовності описані цілі,

зміст, методи та прийоми його роботи [245, c. 14].

Йоханес Шиллінг (Johannes Schilling) – сучасний німецький науковец у

галузі  дидактики  та  методики  соціальної  роботи,  який  був  соціальним

педагогом-практиком у м. Штутгарті, розкриває поняття концепції соціальної

роботи як теоретично обґрунтованого інструктажу для соціального педагога з
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поясненням  цілей,  змісту,  методів  роботи  та  глибоким  самоаналізом

[307, c. 21].

Інше  тлумачення  дає  Хільтруд  фон  Шпігель  (Hiltrud  von  Spiegel)  –

професор, доктор філософії, член професійного об’єднання соціальної роботи

з  дітьми  та  молоддю у  м. Мюнстері.  Із  її  точки  зору,  концепція  шкільної

соціальної роботи – це опублікований ескіз плану дій соціального педагога,

який  має  гіпотетичний  характер.  У  концепції  комбінуються  знання,

спостереження  фахівця  соціальної  сфери  з  його  поясненнями  та

обґрунтуванням цілей роботи [321, c. 34].

Узагальнюючи сказане вище та  практичний досвід,  ми даємо власне

робоче тлумачення поняття „концепція  роботи соціального педагога”. Отже,

концепція  –  це  теоретично  обґрунтований  та  письмово  оформлений

перспективний план роботи соціального педагога, у якому він на основі своїх

професійних знань,  власного досвіду  та особистісних якостей описує цілі,

зміст, цільові групи, ефективні форми та методи своєї роботи. 

Відзначимо,  що  при  розробці  власної  концепції  соціальний  педагог

бере за основу загальну концепцію шкільної соціальної роботи в місті. Над

створенням  концепції  соціальної  роботи  в  школах  міста  працює  той

проектний  інститут,  із  яким  підписано  спільну  угоду.  Так,  наприклад,

відомство  в  справах  молоді  отримує  від  різних  шкіл  міста  замовлення  на

розробку  проекту  шкільної  соціальної  роботи.  Відповідальні  особи  або

робочі  групи  в  цьому  відомстві  починають  збирати  та  аналізувати

інформацію  щодо  проблем  цих  шкіл.  Серед  великої  кількості  документів,

скарг  та  пропозицій  вони  обирають  ті  потреби,  які,  на  їх  думку,  „…є

найбільш реальними та типовими. Наступним етапом діяльності проектного

інституту є безпосередньо розробка концепції  шкільної соціальної роботи”

[335, c. 187]. 

Середня  тривалість  міського  проекту  шкільної  соціальної  роботи

складає 2-3 роки, але деякі проектні інститути створюють також безстрокові
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концепції. Усе залежить від кількості поставлених завдань та запропонованих

шляхів їх вирішення [305, c. 26]. 

Зазначимо, що структура міської концепції шкільної соціальної роботи

є  типовою  для  всіх  земель  та  видів  шкіл.  Першим  пунктом  змісту  даної

структури зазвичай  є  вступ,  де розкривається  поняття  шкільної  соціальної

роботи  та  її  місце  в  системі  допомоги  молоді  Німеччини.  Наступним

обов’язковим  пунктом  є  законодавча  основа,  на  яку  спираються  соціальні

педагоги протягом роботи в школі  та за  її  межами,  описуються відповідні

параграфи  Федерального  закону  про  соціальну  допомогу  та  Кодексу

соціального права, які було розкрито в підрозділі 2.1. 

Важливим параграфом у міській концепції є кадрове забезпечення та

стан підготовки шкіл із погляду шкільної соціальної роботи. У даному пункті

описується кількість учнів, учителів та фахівців соціальної сфери в школах

міста, де запроваджена соціальна робота. Дуже стисло розкриваються також

особливості  кожного  освітнього  закладу.  Проілюструємо  ці  аспекти  двома

прикладами з міської концепції шкільної соціальної роботи м. Радольфцеля в

2013-2014 навчальному році [273, c. 10] (див. табл. 2.1):

У  нижче  наведеній  таблиці  2.2  описується  кадрове  забезпечення

спецшколи м. Радольфцеля та її деякі особливості.

Отже, проаналізувавши наведені приклади, можемо підкреслити, що в

міській  концепції  також  виділяють  головні  завдання  роботи  соціального

педагога в кожній конкретній школі.

Таблиця 2.1

Кадрове забезпечення та особливості неповної середньої школи

Бьорінген, м. Радольфцель

Учнів:

Навчальна школа: 87

Середня школа: 76

Учителів:

19

Шкільна соціальна робота:
Мартіна Мюллер-Дюр (Martina
Müller-Dürr) 
Навантаження: 40 годин на 
тиждень (ставка)
Час роботи: понеділок-
п’ятниця
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Продовження табл. 2.1
Особливості:

 12%  іноземних  школярів  різних  національностей  (без  урахування

дітей-мігрантів, які мають німецький паспорт);

 Сільський характер школи;

 Багато школярів зайняті у великій кількості гуртків;

 Обов’язкове  керівництво  учнями  початкової  школи  при  виконанні

домашнього завдання;

 Допомога при організації основного робочого часу школярів у школі

Із погляду шкільної соціальної роботи:

Стан  підготовки  школи  в  контексті  шкільної  соціальної  роботи

визначається її сільським характером. Стиль життя багатьох учнів залежить

від  громади,  до  якої  належить  їх  сім’ї.  Головним  завданням   шкільної

соціальної роботи є пояснити безробітним сім’ям, що вони повинні знайти

собі  місце постійної  роботи,  щоб не залежати від соціальних виплат.  Для

цього проводяться постійні тривалі консультації та роз’яснювальні бесіди з

батьками та їхніми дітьми.

Іншими  важливими  завданнями  шкільної  соціальної  роботи  в  цій

школі  є  інтенсивне  соціально-педагогічне  консультування  вчителів  та

широке коло превентивних заходів (відкрита дитяча та молодіжна робота,

різноманітні гуртки для дівчат та хлопців, спільні проекти вчителів, батьків

та дітей).

Таблиця 2.2 

Кадрове забезпечення та особливості спецшколи Бьорінген,

м. Радольфцель

Учнів:

98

Учителів:

16

Шкільна соціальна робота:
Ніколь Хубман (Nicole Hubmann) 
Навантаження: 25 годин на тиждень 
Час роботи: понеділок, четвер, п’ятниця

Продовження табл. 2.2
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Особливості:

 28%  іноземних  школярів  різних  національностей  (без  урахування

дітей-мігрантів, які мають німецький паспорт);

 Охоплює  великий  економічний  район  (навчаються  діти  з  різних

куточків міста та сусідніх селищ Хьорі, Зінген та Енген);

 Урівноважена кількість хлопців та дівчат;

 Дуже багато випадків соціального ущемлення інтересів та заподіяння

шкоди окремим  учням

Із точки зору шкільної соціальної роботи:

Головне  завдання  шкільної  соціальної  роботи  зумовлено  шкільним

профілем даного навчального закладу (спецшкола). Протягом роботи велика

увага  приділяється  особливим  відносинам  і  потребам  школярів,

дотримуються  всіх  федеральних та  земельних законів  щодо виховання  та

освіти  дітей.  Велика  кількість  соціально  занедбаних  дітей  та  підлітків

потребує постійної індивідуальної роботи. Для цього шкільний соціальний

педагог  регулярно  працює  з  родинами  таких  школярів  та  відвідує  дітей

вдома.

Ще одним важливим завданням шкільної  соціальної  роботи в  даній

школі є соціальні тренінги в класах.
Протягом такої діяльності соціальний педагог поєднує посередницьку

та превентивну роботу. Дуже часто він здійснює перехід від індивідуальних

соціальних тренінгів до групових занять у класі.

Додамо, що багато учнів походять із сімей мігрантів. Ця особливість

упливає  не  тільки  на  роботу  з  дітьми,  але  також  зумовлює  інтенсивний

зв’язок  із  уповноваженими  особами,  які  працюють  із  мігрантами  на

міському рівні.

Далі  після  розкриття  особливостей  учнівсько-педагогічного  складу

шкіл  майже  в  кожній  міській  концепції  шкільної  соціальної  роботи

описуються джерела фінансування, прописані суми, які виділяються на різні
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потреби  протягом  навчального  року.  Наприклад,  у  м. Йєні  всі  витрати  на

соціальну роботу в школі покриває суспільний проектний інститут „ORBIT”.

Так,  на  початку  2012-2013  навчального  року  даний  проектний  інститут

спланував бюджет та виділяв на реалізацію концепції такі суми (у євро):

- Заробітна платня соціальним педагогам 240000

- Відомство професійного супроводу та профорієнтації для молоді

 17000

- Підвищення кваліфікації та супервізія 5500

- Проекти, організація заходів, інші матеріальні витрати 3500

- Разові інвестиції для дитячих садків та початкової школи 14000

Усього 280000 [297]

Велику увагу при розробці таких концепцій приділяють також аналізу

цільових груп та клієнтів шкільних соціальних педагогів, пропонують методи

роботи як  з  окремими особами,  так і  з  групами дітей,  описують завдання

роботи  з  батьками  та  способи  їх  вирішення,  розкривають  перспективи

розвитку  шкільної  соціальної  роботи  в  місті.  Більш  детальну  інформацію

щодо міської концепції шкільної соціальної роботи подаємо в додатку E.

Ще раз  акцентуємо,  що соціальний педагог,  розробляючи концепцію

соціальної роботи в школі, опирається на міський варіант.  На нашу думку,

необхідно відзначити той факт, що перед тим, як отримати місце шкільного

соціального  педагога,  кожен  фахівець  соціальної  сфери  повинен  створити

власну концепцію соціальної роботи в цій школі. Місце соціального педагога

отримує той, хто запропонує найбільш продуктивну концепцію.

Проаналізувавши  різноманітні  концепції  соціальної  роботи  в  школі,

зауважимо, що в кожній із них насамперед чітко визначена мета діяльності

фахівця соціальної сфери в конкретному загальноосвітньому закладі.

Німецький професор дидактики та методики соціальної роботи доктор

Ульріх Дайнет (Ulrich Deinet) [229], описуючи результати своїх досліджень,

наголошує,  що  залежно  від  типу  школи  необхідно  виділяти  різні  цілі
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соціальної  роботи  з  школярами.  Так,  найголовнішою  метою  роботи

соціальних педагогів у початковій школі є сприяння формуванню в дітей та

їхніх  батьків  позитивного  ставлення  до  школи,  а  також  запобігання

відособлення дітей від колективу своїх підлітків ще на ранніх етапах їхнього

шкільного життя.

У  різних  середніх  школах  головною  метою  діяльності  фахівців

соціальної  сфери  У.  Дайнет  убачає  в  стимулюванні  та  підтримці  учнів

протягом навчання до закінчення школи та отримання атестату зрілості. 

Якщо говорити по мету соціальної роботи в професійних школах, то

важливим  для  соціальних  педагогів  є  допомогти  підліткам  та  молоді

інтегруватися в первинний ринок праці, а також закінчити школу та отримати

атестат зрілості з високими оцінками.

Найголовнішою метою роботи фахівців соціальної сфери в спецшколах

є  інтеграція  та  адаптація  школярів  з  особливими потребами в  шкільну  та

професійну систему [209, c. 58].

Підкреслимо, що, визначивши та зафіксувавши для себе головну мету

та інші цілі  роботи у певному типі школи, соціальний педагог у концепції

шкільної  соціальної  роботи  зазвичай  описує  законодавчі  основи  своєї

діяльності та джерела фінансування, спираючись на міську концепцію.

Наступним  обов’язковим  елементом  концепції  є  розкриття  умов  для

роботи соціального педагога в даній школі. Сюди відносяться:

- кадрові умови (кількість ставок фахівців соціальної сфери, наявність

практикантів та спеціалістів із інклюзивної освіти);

- кабінетні  умови  (наявність  бюро  для  роботи,  його  чіткий  опис,

додаткові кабінети тощо);

- матеріально-технічне устаткування;

- суб’єкти соціальної роботи [212, c. 12].

Додамо, що досвідчені фахівці соціальної сфери при розробці власної

концепції зазвичай висвітлюють головні принципи соціальної роботи в школі.

Вибір цих принципів залежить від досвіду, віку,  світосприйняття та стилю
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роботи соціальних педагогів, але ми вважаємо, що основними серед них є, як

вже  було  зазначено  в  пункті  1.3,  добровільність,  прозорість,

конфіденційність, відкритість, гнучкість тощо.

Але, як показав аналіз чисельних концепцій шкільної соціальної роботи

в  різних  типах  шкіл  Німеччини  та  практичний  досвід,  фахівці  соціальної

сфери найбільшу увагу в них приділяють описанню форм та обраних методів

роботи  в  школі,  які  є  останніми із  названих  нами компонентами системи

соціальної роботи у школах ФРН (див. рис. 1.2.).

У Німеччині виділяють 4 форми соціальної роботи в школі:

1. індивідуальна робота (Einzelfallarbeit);

2. групова робота (Gruppenarbeit);

3. робота з батьками (Elternarbeit);

4. мережна робота (Netzwerkarbeit) [227; 228; 232; 240; 241; 242; 259].

Індивідуальна робота – це робота з окремими дітьми та підлітками, які

потребують  інтенсивного  соціально-педагогічного  індивідуального

обслуговування  або  соціально-педагогічного  керівництва  для  подолання

негативних явищ у їхньому повсякденному житті [ 289, c.107]. 

До індивідуальних форм соціальної роботи відносяться: консультація,

спільний пошук вирішення проблеми, обмін думками, виконання спільного

доручення тощо.  Ці форми можна застосовувати разом і кожну окремо, але

частіше за все вони супроводжують одна одну.

Основними завданнями індивідуальної роботи соціальних педагогів у

школах Німеччини є:

- формування  та  розвиток  здібностей  дитини  створювати  позитивні

відносини з оточуючими;

- допомога в подоланні особистої або сімейної кризи;

- підтримка у вирішенні проблем у школі, у навчанні або на роботі (це

стосується старшокласників або школярів професійних шкіл);

- надання  практичних  порад  та  інструктажів  щодо  подолання

негативних явищ у повсякденному житті школярів;
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- допомога в пошуку житла;

- роз’яснення  різноманітних  фінансових  питань  і  гарантування

соціальних прав дітей та підлітків;

- надання  допомоги  при  організації  вільного  часу  школярів  (це

стосується переважно дітей молодшого та середнього шкільного віку);

- надання матеріальної допомоги; 

- підтримка в отриманні „соціального житла”. Наприклад, у Німеччині

є  спеціальні  гуртожитки  для  неповнолітніх  матерів  із  дітьми.  У  них

працюють професійні медсестри, вихователі та помічники, які допомагають

протягом доби недосвідченим матерям виховувати дитину.  Місце в такому

гуртожитку  надається  максимально  на  один  рік,  після  цього  молода  мати

повинна повернутись до школи. Соціальні педагоги допомагають оформити

всі необхідні документи, пишуть клопотання про отримання безкоштовного

місця для своїх клієнтів у таких гуртожитках; 

- супровід  у  різноманітні  відомства,  допомога  протягом  судових

розглядів тощо. 

Зазвичай  шкільний  соціальний  педагог  у  Німеччині  працює

індивідуально з тими дітьми, які почувають себе самотньо в різних життєвих

ситуаціях  або  школярам,  які  відчувають  тиск  та  вважають,  що  до  них

висувають надмірні вимоги. Зазначимо, що індивідуальна робота в школах

Німеччини фокусується не тільки на вирішенні гострої проблеми дитини в

поодинокому випадку, але й має на меті довготривалий супровід та підтримку

школяра, який звернувся по допомогу [193, с. 90]. 

Саме  тому  зауважимо,  що  індивідуальна  форма  роботи  в  Німеччині

поділяється на такі типи:

1. Одноразова  індивідуальна  бесіда,  яка  відбувається  більшою мірою

ситуативно на подвір’ї, у групі, у класі, на перервах у школі й зазвичай не має

певного  прохання  збоку  дитини  про  допомогу.   Наприклад,  якщо  дитина

протягом  уроку,  на  якому  присутній  соціальний  педагог,  дозволяє  собі

вставати,  провокувати  оточуючих  або,  навпаки,  не  реагувати  на  будь-які
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завдання  та  сидіти  мовчки,  коли  до  неї  звертається  вчитель,  то  в  такому

випадку  фахівець  соціальної  сфери  виводить  такого  школяра  з  класу,

спілкується деякий час, і зазвичай учень повертається на урок [211, c. 87]. 

Додамо, що фахівець соціальної сфери одноразові індивідуальні бесіди

проводить також у так званих „екстрених” випадках. Сюди відноситься:

- виявлення в дитини чи підлітка ознак жорстокого поводження вдома

(наприклад, учень приходить до школи з синцями); 

- повідомлення про загрозу фізичному або психічному здоров’ю дитини

(наприклад,  письмове  повідомлення  однокласникам  про  намір  скоїти

самогубство або про рішення після уроків вже не повертатись додому);

- сварки  та  бійки  на  перервах  на  шкільному  подвір’ї  чи  в  класі

тощо [214]. 

Як  бачимо,  для  проведення  одноразової  індивідуальної  бесіди  не

потрібно, а в більшості  випадків неможливо назначати час або мати якусь

попередню домовленість про зустріч зі шкільним соціальним педагогом. 

2. Соціальна допомога в конкретному випадку (Soziale Einzellfallhilfe).

Якщо  соціальний  педагог  розуміє,  що  для  вирішення  проблем  дитини

недостатньо проведеної одноразової бесіди, то він запрошує учня на зустріч і

починає з ним детально працювати. У цьому випадку шкільний соціальний

педагог аналізує проблеми дитини або підлітка, на кожного свого окремого

клієнта складає перспективний план роботи, де описує цілі, завдання та об’єм

соціального  обслуговування,  очікуваний  результат.  Цей  план  він  повинен

узгодити з дитиною та її сім’єю. Додамо, що в Німеччині на кожну дитину,

яка є постійним клієнтом шкільного соціального педагога або яка приходить

час від часу, заводиться персональна картка, де записана прізвище, ім’я, дата

народження, адреса та контакти школяра. Після кожної зустрічі соціальний

педагог  повинен  указати  дату  проведення  бесіди,  зазначити  присутніх,

розкрити  обговорені  питання  та  відповіді  на  них,  шляхи  вирішення

проблеми. Постійне ведення подібної документації протягом індивідуальної
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роботи має велике значення, бо це дає змогу корегувати роботу соціального

педагога з конкретним учнем, аналізувати його досягнення та розвиток.

Зазначимо, що соціальна допомога в конкретному випадку охоплює як

невідкладне втручання в якусь конкретну проблему, так і постійний супровід,

включаючи консультування та посередництво з відділом у справах молоді або

з консультаційними центрами в місті, а також персональні соціальні тренінги.

При  використанні  даної  форми  роботи  шкільний  соціальний  педагог

проводить зі своїм клієнтом багато бесід та консультацій. Кожна така зустріч

триває  45-60  хвилин,  тому  фахівець  соціальної  сфери  в  школі  зазвичай

планує  не  більше  2  професійних  консультацій  в  один  робочий

день [219, c. 45].

Соціальна допомога в конкретному випадку дуже кропітка і потребує

від  шкільного  соціального  педагога  не  тільки  розвинених  комунікативних

навичок та вміння працювати з усіма суб’єктами соціальної роботи, великого

терпіння  та  витримки,  але  й  готовності  працювати  в  позаурочний  час.

Наприклад,  супроводжувати  школяра  до  поліції,  на  консультацію  до

шкільного  психолога,  лікарів,  бути  посередником  при  розмовах  удома  з

батьками  в  конфліктних  ситуаціях,  супроводжувати  та  працювати  разом  з

житловими відомствами, до яких прикріплена дитина чи підліток тощо. 

Соціальна  допомога  в  конкретному  випадку  використовується

шкільними педагогами, які працюють у різних типах шкіл. Різниця полягає в

проблемах,  із  якими  стикається  фахівець  соціальної  сфери  протягом  своєї

роботи в школі.

Так,  соціальні  педагоги,  які  працюють  у  початковій  школі,

підкреслюють, що використовують даний тип індивідуальної роботи, коли в

учня виявляється:

- дезадаптація до школи;

- гіперактивність;

- ігнорування вчителя та його доручень;

- тривале відсторонення від дітей протягом усього навчального дня;
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- фізична травма або психічне відхилення через утрату обох або одного

з батьків (смерть, розлучення тощо);

- соціальна занедбаність через постійні переїзди сім’ї або довготривалі

судові волокіти батьків за право опіки;

- надмірна  опіка  членів  родини,  що  призвело  до  інфантильності  та

зневіру в себе школяра;

- ігнорування з боку батьків душевних розладів дитини;

- надмірний тиск родини на дитину для отримання гарних оцінок та

покращення її досягнень [220, c. 69].

Соціальні  педагоги  в  неповних  середніх  школах  (Hauptschulen),

реальних школах (Realschulen) та в більшості загальних шкіл (Gesamtschulen)

говорять про необхідність надання індивідуальної соціальної допомоги, коли

помічають в своїх клієнтів такі проблеми:

- фізична та психічна занедбаність;

- пограничний  синдром  (тривога,  різноманітні  фобії,  депресії,

імпульсивні потяги тощо);

- порушення концентрації та уваги;

- агресивна та імпульсивна поведінка як привід для бійок та сварок між

учнями;

- психосоматичні симптоми такі, як головний біль, болі в животі, страх;

- відмова від відвідування школи (прогули) [223].

У гімназіях завдяки тому, що їх відвідують діти з високими розумовими

здібностями  та  переважно  з  успішних  сімей,  шкільні  соціальні  педагоги

майже  не  стикаються  з  проблемами  прогулів  занять,  низькою успішністю

школярів  або  насильства  збоку  батьків.  Але  перед  фахівцями  соціальної

сфери в даному типі школи постають такі проблеми:

- довготривала внутрішня тривожність;

- дисінхронія (це стан інтелектуально обдарованої дитини, яка відчуває

труднощі при контактах зі своїм оточенням);

- нездатність реалізовувати свої потенційні здібності;
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- конформність (тобто намагання підлаштуватися під інших, здаватися

такими, як усі, відмова від власної індивідуальності);

- невідповідність  між  фізичним,  інтелектуальним  та  соціальним

розвитком;

- невміння працювати в групах, колективі;

- страх не відповідати сподіванням батьків тощо [218].

Необхідність  надання  соціальної  допомоги  в  конкретному  випадку  в

професійних  школах  (Berufsschulen)  виникає  перед  шкільним  соціальним

педагогом, якщо в учня виявляється:

- суїцидальні нахили;

- довготривале прогулювання школи;

- нерозуміння підлітком своєї сексуальної приналежності;

- наслідки сексуальних насильств;

- зловживання алкоголем, наркотиками, ігроманія тощо.

Вирішення  перелічених  проблем  дітей  нерідко  займає  багато  часу.

Якщо  шкільний  соціальний  педагог  надає  індивідуальну  допомогу  учню

більш,  ніж  півроку,  то  в  Німеччині  таких  школярів  називають

„довготривалими клієнтами” та виділяють третій тип індивідуальної роботи:

1. Довгострокове керівництво. „Довготривалі клієнти” звертаються по

допомогу до шкільного соціального педагога постійно та протягом тривалого

часу. Це може здійснюватись безперервно або з деякими паузами. У цьому

випадку шкільний соціальний педагог вирішує як нові проблеми клієнта, так

і завдання, які знову активізувалися після перерви [254, c. 7].

2. Шкільна молодіжна  соціальна  робота  як  частина  іншої  допомоги

учням. Це четвертий тип індивідуальної роботи з учнями в Німеччини, і тут

шкільний соціальний педагог виступає не як головна дійова особа. Він надає

лише обмежену допомогу школяру, із яким працюють інші фахівці (соціальні

служби;  фахівці,  які  займаються  інклюзивною  педагогікою;  представники

відділів  у  справах  неповнолітніх  тощо).  У  таких  випадках  фахівець

соціальної сфери в школі лише підбадьорює та підтримує учня.
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3. Додаткова  робота.  Цей  тип  індивідуальної  роботи  шкільного

соціального  педагога  базується  на  його  власній  ініціативі  супроводжувати

учня  після  надання  йому  обговореного  об’єму  допомоги  чи  терапії.

Наприклад,  наведення  регулярних  довідок  та  активний  інтерес  до  клієнта

після  закінчення  ним  школи  або  переходу  його  до  іншого  середнього

навчального закладу [248, c. 138].

Говорячи про свою діяльність у школі, соціальні педагоги відзначають,

що для надання більш якісної допомоги учням слід використовувати ці типи

індивідуальної  роботи  залежно  від  потреб  кожного  окремого  клієнта.  На

думку  Р. Кільба  [265],  усі  суб’єкти  системи  соціальної  роботи  в  школі,

конкретні випадки та методи роботи соціального педагога є взаємозалежними

(див. додаток Ж). Саме тому іноді доцільно деякі форми та методи роботи

поєднувати  (наприклад,  соціальну  допомогу  в  конкретному  випадку  з

подальшою додатковою роботою).

Додамо,  що  важливим  завданням  індивідуальної  роботи  фахівців

соціальної  сфери  в  об’єднаних,  неповних  середніх  школах,  а  особливо  в

професійних школах є професійне орієнтування учнів. Серед школярів, які

навчаються  у  випускних  класах,  є  багато  тих,  хто  ще  не  визначився  з

майбутньою професією.  При роботі  з  такими клієнтами шкільні  соціальні

педагоги дуже тісно співпрацюють із класними керівниками та спеціальними

консультуючими педагогами (Berufslehrer) [236]. 

Відзначимо, що в системі соціальної роботи в школах Німеччини такі

компоненти,  як форми та методи роботи,  існують у тісному взаємозв’язку.

Часто їх важко розмежувати та чітко виділити [270; 274; 275; 277; 278].  У

даному  дослідженні  ми  зробили  спробу  описати  найхарактерніші  методи

роботи соціального педагога з об’єктами та суб’єктами системи.

Так,  для  виконання  профорієнтаційного  завдання  в  об’єднаних,

неповних  середніх  та  в  професійних  школах  фахівці  соціальної  сфери

використовують різні методи роботи, як-от:
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- індивідуальний перегляд  спецфільмів,  де  розповідається  про  кожну

професію та її особливості; 

- профорієнтаційне консультування;

- допомога  при  оформленні  позову  до  професійної  школи  (для

старшокласників об’єднаної та неповної середньої школи);

- аналіз сильних та слабких сторін учня;

- визначення його професійних нахилів та інтересів;

- допомога  при  створенні  проекту  „Індивідуальне  професійне

портфоліо”,  де  учні  розповідають  про  себе,  свої  досягнення  протягом

навчання в школі, а також цілі в майбутньому житті тощо [249]. 

Важливою  частиною  профорієнтаційної  індивідуальної  роботи

шкільного  соціального  педагога  в  професійній  школі  є  допомога  клієнту

знайти  місце  для  проходження  обов’язкової  літньої  місячної  практики  та

консультувати  при  написанні  резюме  або  заяви  для  стажування  на

майбутньому робочому місці.

Отже, як бачимо, шкільні соціальні педагоги в своїй роботі з учнями

дуже  активно  використовують  різні  типи  індивідуальної  роботи.  Але

зазначимо, що не менш важливою в школі є групова робота. На нашу думку,

слід зауважити,  що в залежності  від типів шкіл частота  використання цих

двох форм роботи шкільного соціального педагога з учнями в Німеччині різко

відрізняється (див. рис. 2.3.) [207]. 
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Рис. 2.3. Використання індивідуальної та групової форм роботи в школах

різних типів у Німеччині

Проаналізувавши  даний  графік,  ми  робимо  висновок,  що  серед

шкільних  соціальних  педагогів  у  початковій  школі  найбільш  популярна

групова форма роботи. Менш за все використовують її в професійних школах.

Велика увага  груповим формам роботи приділяється фахівцями соціальної

сфери в неповних середніх, реальних та об’єднаних школах (приблизно 40%

їхньої роботи), у гімназіях цей показник менший (30%). На нашу думку, це

цілком  закономірно,  беручи  до  уваги  вік  учнів  усіх  зазначених  шкіл  та

соціальні проблеми дітей, які ми описували вище.

Розкриваючи  питання  форм  та  методів  роботи  німецьких  шкільних

соціальних педагогів як одних із важливих компонентів системи соціальної
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роботи в школах Німеччини, ще раз підкреслимо, що в більшості випадків

дуже  важко  їх  розмежувати.  Так,  соціальна  робота  з  групою  чи  групова

соціальна робота, також як і індивідуальна робота, у Німеччині визначається

як метод соціальної роботи і як форма соціальної роботи, якщо за критерій

береться  кількість  об'єктів  соціального  впливу.  Група  клієнтів,  які

включаються в груповий процес, розглядається як об'єкт соціальної роботи.

Група  спеціалістів  та  професіоналів,  які  беруть  участь  у  роботі

міждисциплінарних груп, є суб'єктом соціальної роботи [309, c. 18].

Розглядаючи  групову  роботу  як  форму  соціальної  роботи  в  школі,

відзначимо,  що  в  Німеччині  в  липні-серпні  шкільний  соціальний  педагог

складає  розклад  цих  форм  роботи  на  ввесь  навчальний  рік.  Зазвичай  він

формує  список  різних  видів  групової  роботи,  який  потім  обговорює  на

педагогічній  нараді  з  учителями  та  адміністрацією школи.  Акцентуємо на

тому,  що  запропоновані  форми  та  методи  групової  роботи  в  більшості

випадків  можуть  також  обирати  школярі  та  їхні  батьки.  Після  аналізу  та

обговорення фахівці соціальної сфери в школі складають скорегований план

групової роботи з учнями. Наприклад, у об’єднаній школі Фрідріха Еберта

(м. Франкфурт-на-Майні)  шкільні  соціальні  педагоги  (Мара  Мантен  (Mara

Manten), Міріам Мойер (Miriam Meuer), Себастьян Клінке (Sebastian Klinke))

розробили  такий  план  на  2013-2014  навчальний  рік  (повний  варіант  див.

додаток З):

Таблиця 2.3 

Фрагмент річного плану шкільної соціальної роботи в об’єднаній

школі Фрідріха Еберта (м. Франкфурт-на-Майні)

Пропозиція

/ Проект

Мета Як? Цільова

група

Коли? Хто?

Об’єднання

класу/

Культура

вирішення

Робота  в

команді,

керування

конфліктними

Вправи,

рольові ігри

5-ті

класи

три

проектні

дні  на

кожен

Мантен

Мойер

Клінке

Продовження таблиці 2.3

130



конфлікту ситуаціями, 

співробітництво

клас

(листопа

д, лютий,

травень)
Роберта

-Гурток 

Специфічні 

роботи для 

заохочення 

дівчат до 

природознавчих 

наук

Конструювання 

та 

програмування 

роботерів

Дівчата

7-х

класів

Щотижня

в середу

Клінке

Проект

„Кам’яний

вік”

Налагодження 

контакту зі 

школярами, 

співпраця з 

учителями

Майстер-клас 

з теми

6-ті

класи

Жовтень Мантен

Проект

„Зниження

порогів”

Вивчення 

наявних 

організацій у 

районі

Уроки,

практичні

заняття

8-і

класи

червень  Мантен

та

Клінке

Аналізуючи практичний досвід роботи соціальних педагогів у різних

типах  шкіл  у  Німеччині,  підкреслимо,  що  фахівці  соціальної  сфери  при

роботі з учнями формують групи по-різному. Групою може бути:

- окремий клас;

- частина класу;

- тільки дівчата або тільки хлопці з одного класу або з паралелі;

- декілька невеликих класів, які близькі за віком (наприклад, 5-6 класи,

7-8 класи тощо) [303, c. 31].

У початковій школі шкільний соціальний педагог дуже часто працює з

окремим класом, маючи на меті познайомити дітей один з одним (обов’язково

на початку першого року навчання дітей), здружити клас, ознайомити дітей із

нормами поведінки в школі, сформувати стійкі правила дисципліни протягом
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уроку  та  на  перерві  тощо.  Для  досягнення  поставленої  мети  фахівці

соціальної сфери в школах Німеччини зазвичай використовують довготривалі

тренінги (від двох днів до двох тижнів), протягом яких учні початкової школи

звільняються  від  занять  і  займаються  тільки  зі  шкільним  соціальним

педагогом.

Протягом  усього  навчального  року  шкільний  соціальний  педагог  у

початковій школі активно використовує з учнями різних класів також різні

соціальні  ігри,  елементи  театралізації,  спільні  екскурсії,  бере  участь  у

підготовці  та  проведенні  шкільних  свят  („Веселе  Різдво”,  „День  матері”,

„Щасливого Великодня!”, літні свята, присвячені закінченню школи тощо).

Беручи  до  уваги  особливості  системи  навчання  в  Німеччині,  стає

зрозумілим, що шкільні соціальні педагоги неповних середніх, об’єднаних та

реальних шкіл у 5-тих класах стикаються з такими ж проблемами, як і їхні

колеги в початковій школі. Як уже було зазначено раніше, діти, закінчивши

початкову школу, ідуть далі до того типу навчального закладу, який для них є

оптимальним. Саме тому на початку 5-го класу кожна дитина потрапляє в

нове для себе середовище однокласників [302, c. 32]. 

Щоб  зробити  адаптацію  дітей  5-тих  класів  до  нової  школи  більш

успішною, шкільні соціальні педагоги в перший тиждень навчання працюють

із кожним класом окремо або з паралеллю, якщо вона складається не більше,

ніж  з  двох  класів.  На  це  виділяються  всі  уроки  навчального  розкладу.

Протягом цих днів шкільні соціальні педагоги проводять соціальні тренінги,

вуличні ігротеки, вікторини, різні ігри. Наприкінці першого тижня навчання

проводять концерт або театральну виставу для батьків і дітей, щоб показати,

чого  учні  досягли  протягом  соціального  тижня.  Метою  всіх  цих  форм  та

методів  групової  роботи  є  ознайомити  дітей  з  новою  школою,  розкрити

особливості педагогічного колективу, який з ними буде працювати, здружити

класи, а також виділити для себе дітей, на яких у першу чергу необхідно буде

звернути увагу та підтримувати протягом усього навчального року [299]. 
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Починаючи з 5-го класу, із дітьми в німецьких школах працює багато

вчителів-предметників, навчальна програма ускладнюється, з’являються нові

предмети. Ці фактори впливають на те, що фахівці соціальної сфери в різних

типах  середньої  школи  не  мають  можливості  проводити  довготривалі

тренінги.  Саме  тому  для  проведення  групових  форм  роботи  керівництво

школи включає в розклад уроків соціальні заняття (Sozialtrainingsunterricht)

для  тих  класів,  які  потребують  постійної  роботи  з  фахівцями  соціальної

сфери.  Зазвичай  із  таким  проханням  до  адміністрації  звертається  класний

керівник разом зі шкільним соціальним педагогом. Відвідування цих занять є

обов’язковим для всіх учнів класу.

На соціальних заняттях піднімаються різноманітні теми та проблемні

ситуації, такі, як: спілкування без насильства, взаємодопомога та взаємодія

серед  однолітків,  подолання  забобонів;  розвиваються  емпатійні  вміння;

вивчаються соціальні норми поведінки, наприклад, ввічливість, тактовність,

надійність, а також демократичні правила спілкування один з одним (расова

та релігійна терпимість, толерантність тощо) [277, c. 42].

Для роботи соціальних педагогів у неповних середніх школах, реальних

та  об’єднаних  школах  характерним  є  групова  робота  за  гендерною

приналежністю. Це обумовлюється періодом статевого визрівання та гострим

періодом  самоствердження  та  самовизначення  дівчат  і  хлопців.  За  для

кращого  розуміння  проблем  дівчат  і  хлопців  між  собою  в  цей  період

більшість  шкільних  соціальних  педагогів  використовують  метод  „День

дівчат” та „День хлопців”. Фахівці соціальної сфери призначають спеціальні

дні  тижня  в  розкладі  групових  занять  (наприклад,  кожен  вівторок  –  день

дівчат,  кожен четвер  –  день  хлопців),  у  які  діти  змінюють  свої  ролі.  Так,

дівчата на перервах грають у футбол чи баскетбол, обговорюють машини, а

хлопці  у  свій  призначений  день  вишивають,  плетуть,  обговорюють  модні

тенденції  тощо.  У  ці  дні  представники  протилежної  статі  не  можуть

приходити до шкільного соціального педагога. Метою таких експериментів є

показати особливості кожної статі, так би мовити, зсередини. 
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Різні  групові  форми  соціальної  роботи  використовують  також  у

професійних школах та гімназіях. Шкільні соціальні педагоги, які працюють

із гімназистами, проводять екскурсії по місті та за його межами (наприклад,

поїздки до Берліна,  Франкфурта-на-Майні,  Штутгарта  тощо),  відвідують із

учнями  музеї,  виставки,  художні  галереї  тощо.  Із  учнями  старших  класів

проводяться профілактичні тренінги з попередження раннього сексуального

досвіду,  бесіди  щодо  шкідливості  алкоголю  та  паління,  профілактичні

програми „Підліток-підлітку”, молодіжні „Інтернет-кафе”.

Вік учнів, які навчаються в професійних школах, становить 15-20 років,

тому тематика профілактичних тренінгів та бесід із ними ідентична бесідам зі

старшокласниками-гімназистами.  Але  зазвичай  шкільні  соціальні  педагоги

додають ще теми насильства, гвалтування, гомосексуальності, ранніх абортів

тощо.  Найчастіше  вони  показують  спеціальні  фільми  чи  запрошують

відповідних фахівців (лікарів, поліцейських, психологів) [269].

Наголосимо,  що  найпоширенішим  методом,  який  використовують

шкільні соціальні педагоги при роботі з групами школярів усіх типів шкіл, є

метод  проектів.  Фахівці  соціальної  сфери  використовують  різні  проекти.

Вони  можуть  бути  тільки  на  одне  заняття  в  школі  (наприклад,  проект

„Дружба та кохання”, присвячений Дню Св. Валентина), на день поза межами

школами  (наприклад,  сплавляння  на  байдарках,  похід  у  ліс,  скелелазіння,

проект „Готування” (див. додаток И) у кафе чи ресторані), на декілька днів

(наприклад,  проект  „Зниження  порогів”  розраховано  на  5  днів)  та

довготривалі  проекти,  на  зразок,  „Школа  без  насильства”,  реалізація  яких

здійснюється протягом усього навчального року.

Плануючи новий проект, шкільні соціальні педагоги Німеччини перш

за все виділяють для себе цільову групу та мету даного проекту. Розглянемо

це на прикладі проекту „Зниження порогів”, який розробили в 1997 році та

щорічно здійснюють шкільні  соціальні  педагоги зі  школи Фрідріха Еберта

(м. Франкфурт-на-Майні) [236].
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Отже,  цей  проект  розраховано  на  учнів  8-х  класів.  У  2012-2013

навчальному році він проходив із 10.06.2013 по 14.06.2013. У проекті брали

участь учні з об’єднаної школи Фрідріха Еберта та інтегрованої об’єднаної

школи  Норденд  (м. Франкфурт-на-Майні).  Вони  співпрацювали  з

організаціями з допомоги молоді, які знаходяться в їхньому районі (Борнхаім-

Норденд).  Дані  організації  вже  25  років  об’єднані  в  районний  комітет

(Stadtteilarbeitskreis),  який  налічує  близько  30-ти  установ,  відомств  та

організацій. Усі вони займаються роботою з дітьми та молоддю. Наприклад,

молодіжний  центр  KUSS41,  центр  для  дівчат  Мафалда  від  католицької

організації  школярства,  Центральна  дитяча  бібліотека,  шосте  відділення

поліції  м. Франкфурта-на-Майні,  центр  амбулаторної  допомоги  молоді  в

районі Борнхаім, Німецька організація захисту дітей, центр допомоги ВІЛ-

інфікованим тощо. 

Організатори  проекту  „Зниження  порогів”  наполягають  на  тому,  що

швидкі суспільні зміни дуже впливають на дітей та молодь. Спосіб життя,

освітня,  професійна  та  сексуальна  орієнтація  їхніх  батьків  все  частіше

викликає  невпевненість  та  соціальну  дезорієнтацію  в  школярів.  Вони

залишаються  наодинці  зі  своїми  питаннями  та  проблемами.  Різноманітні

організації та комітети з допомоги молоді в такому випадку можуть надати

дитині пораду, допомогу, підтримку та можливість правильно організувати

свій вільний час. Проблема в тому, що більшість школярів мало що знають

про  ці  організації  або  вважають,  що  туди  дуже  важко  потрапити,  тобто

організації мають „високі пороги”. Саме тому проект називається „Зниження

порогів”.

Мета даного проекту – на основі отриманої інформації про різноманітні

дитячі  організації  надати  кожному  учню почуття  захищеності  й  запобігти

його відособленню та моральному краху [236, c.4].

Головними завданнями проекту „Зниження порогів” є:

- ознайомити учнів із особливостями кожної організації;
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- показати школярам на практиці форми та методи роботи з дітьми та

молоддю;

- надати  учням  можливість  попрацювати  на  місцях  разом  із

представниками тієї установи, яку вони обрали для себе;

- розширити перелік пропозицій для соціальної роботи з дітьми;

- удосконалити структуру організацій на основі дитячих зауважень;

- налагодити співпрацю комітетів із дітьми та молоддю.

Для реалізації цих завдань виділяється 5 днів.

У перший день шкільні соціальні педагоги працюють із дітьми в школі.

Вони надають оглядову інформацію щодо пропозицій та головних завдань

усіх інституцій у даній частині міста. Після описання та на основі власного

досвіду  учні  аналізують  у  класі  актуальні  проблеми  та  сучасні  інтереси

молоді.

Наступного  дня  до  школи  приходять  представники  установ  та

організацій  і  проводять,  так  званий,  „Ярмарок  можливостей”.  Вони

показують  короткі  фільми  або  презентації  про  принципи  та  методи  своєї

роботи з дітьми та молоддю. Після цього школярі об’єднуються в групи по 

3-4 особи в кожній та обирають для себе 2-3 установи чи організації,  про

пропозиції  та  методи  роботи  яких  вони  б  хотіли  дізнатися  більше  або

допомогу  та  підтримку  яких  діти  б  бажали  отримати.  Серед  наявних

організацій учні можуть обирати не тільки ті, які надають консультації, але й

установи,  які  є  гарним  місцем  для  організації  дозвілля.  Коли  учні

визначилися  зі  своїм  вибором,  робочі  групи повинні  узгодити  з  обраними

комітетами чи організаціями час та тривалість спільної роботи на наступні

дні й підготувати свій список запитань до них. 

Протягом третього та четвертого дня проекту учні відвідують обрані

установи. Вони можуть обговорювати власні проблеми, розповідати про різні

випадки з життя своїх товаришів, вихід з яких вони б хотіли знайти, вивчати

зміст,  форми  та  методи  роботи  обраних  організацій,  надавати  власні

зауваження  чи  пропозиції  тощо.  На  четвертий  день  робочі  групи  також

136



повинні підготувати презентацію отриманого досвіду. Вони можуть зробити

свій  звіт  у  формі  презентацій  на  комп’ютері,  намалювати  плакати,

підготувати фотозвіти. Деякі презентують свій досвід у формі рольової гри чи

усного висловлювання.

В  останній  день  учні  показують  однокласникам  свої  проекти-

презентації. Вони можуть запросити на цей звіт батьків, членів родини або

друзів. Дуже часто діти запрошують представників тих установ, роботу яких

вони вивчали. 

Зазвичай  презентації  дітей  дуже  яскраві  та  інформативні.  Протягом

звіту панує дружня робоча атмосфера.  У більшості  випадків даний проект

реалізується дуже успішно.

Описавши  різні  форми  групової  роботи  та  деякі  методи  роботи

соціальних педагогів з учнями, нагадаємо,  що групову роботу в Німеччині

розглядають також як  метод соціальної  роботи.  При цьому  зауважимо,  що

завдяки  такому  методу  відбувається  допоміжна  діяльність  через  групові

форми взаємодії.  Суть групової  роботи полягає в пріоритеті  спілкування з

іншими дітьми, які мають щось спільне. Спільна риса усіх груп – взаємодія

між дітьми та  підлітками,  які  мають подібні  проблеми.  У груповій  роботі

основним засобом упливу виступає група (2-10 особи). 

Доктор, професор методики та концепції соціальної роботи (спеціальна

вища школа у м. Франкфурті-на-Майні)  Мікаель Беніш (Michael Behnisch) у

своїх дослідженнях підкреслює, що  групи використовують для розв’язання

проблем, надання емоційної підтримки та розвитку впевненості в собі. Разом

із тим вони можуть бути сповнені фрустрації та напруження. Факторами, що

сприяють виникненню таких явищ, можуть бути як індивідуальні риси учня –

відлюдькуватість, сором’язливість, замкненість або небажання обговорювати

свої проблеми у великому колі однолітків,  – так і  таке явище, як розподіл

ролей, що притаманне будь-якій групі [201, c. 37].

Відзначимо,  що  в  Німеччині  метод  соціальної  групової  роботи  має

доволі довгу історію. Ще в середині 50-тих років у соціальних спеціальних
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вищих  навчальних  закладах  Західної  Німеччини  (Soziale  Fachhochschule)

додаються  в  програму  курси  з  вивчення  методу  роботи  з  групами.

Засновницею групової педагогіки є Гізела Конопка, яка отримала вищу освіту

в  США,  а  потім  впровадила  отриманий  там  досвід  групової  роботи  в

Нюрнбергзі.  Вона активно займалася як теоретичними дослідженями, так і

практичними напрацюваннями з цього питання [198]. 

До початку 80-тих років соціальна групова робота з дітьми в школах та

поза їх межами була дуже актуальна. Цим питанням займалися такі відомі

німецькі  дослідники,  як  Карл  Вольфганг  Мюллер  (Karl  Wolfgang  Müller),

Генріх Шіллер (Heinrich Schiller), Клаус-Фолькер Шутц (Klaus-Volker Schütz)

та інші [256].  Але згодом метод соціальної групової роботи  втратив свою

популярність через  розповсюдження серед німецьких науковців думки,  що

діти не здатні до соціальної роботи в групах [251, c. 123].

В  останні  десятиріччя  завдяки  реформам  у  навчанні  (впровадження

шкіл  продовженого  дня,  обов’язкове  соціальне  обслуговування  дітей  у

притулках, прийняття законів із соціального захисту дітей у школі та поза її

межами) сучасні німецькі дослідники з групової соціальної роботи, а саме

Юрген  Калчер  (Jürgen  Kalcher)  [262],  Гудрун  Майєрхоф  (Gudrun

Maierhof) [277], В. Папандополoс (V.  Papandopoulos) [288], Маріане Шмідт-

Грунерт (Marianne Schmidt-Grunert) [309] та інші порушують у своїх працях

питання  впровадження  методу  групової  соціальної  роботи  в  діяльність

фахівців соціальної сфери в школі.  Вони звертають увагу на те,  що такий

метод  шкільної  соціальної  роботи  сприяє  індивідуальному  та  соціальному

визріванню  дитини,  допомагає  розвивати   вміння  дітей  та  молоді

спілкуватися в суспільстві та будує своєрідний тренувальний майданчик для

кооперативної  соціальної  взаємодії  та  соціалізації  школярів  поза  межами

сім’ї [262, c. 22].

Акцентуємо на тому, що проблема взаємодії батьків, дитини та школи є

дуже актуальною в європейських країнах. Цікавим є те, що в теорії соціальної

педагогіки  в  Німеччині  окремо  виділяють  роботу  шкільного  соціального

138



педагога з батьками. Головною метою цієї роботи є формування педагогічної

компетентності та отримання соціально-педагогічних знань батьків, а також

залучення їх до навчально-виховної роботи школи. 

Так, експерт із соціальної роботи з батьками Стефані Вошніок (Stefanie

Woschniok), яка працює в головному відділі в справах молоді м. Берліна, у

своїх  дослідженнях  наголошує:  „Щоб організація  та  функціонування  шкіл

продовженого  дня  та  впровадження  гнучкої  системи  вступу  до  школи

проходили більш успішно, необхідна плідна співпраця та тісний зв’язок із

батьками. Участь батьків у розвитку школи така ж важлива, як і залучення

школярів  та  інших членів  навчально-виховного  процесу.  Результатом такої

співпраці є активний обмін батьківським досвідом, підвищення креативності

та успішності дітей” [330, c. 124].

Саме  тому  для  досягнення  цієї  мети  шкільні  соціальні  педагоги

постійно  та  інтенсивно  працюють  із  батьками.  Особливо  це  стосується

фахівців соціальної сфери, які працюють у початкових школах та  усіх типах

середніх  навчальних закладів  до  8-го-9-го  класів.  Але  більшість  шкільних

соціальних  педагогів,  які  займаються  з  дітьми  в  професійних  школах,

підкреслюють, що частина їхньої роботи з батьками – доволі мала, бо члени

сім’ї  переважно  вважають,  що  їхні  діти  вже  доволі  дорослі  й  можуть

самостійно вирішувати свої проблеми.

Отже,  щоб  досягти  поставленої  мети,  шкільні  соціальні  педагоги  в

Німеччині перш за все займаються соціально-педагогічною освітою батьків.

Коло питань, які вони порушують, є доволі широким:

- рівень соціально-педагогічної підготовки батьків до виховання дітей;

- роль  батьків  у  формуванні  адекватної  поведінки  дитини  з

однолітками;

- взаємовідносини в сім’ї, методи педагогічного впливу на дітей;

- формування позитивних відносин між дітьми та дорослими людьми;

- найбільш типові помилки батьків у вихованні дитини;

- організація  дня  дитини  (аналіз  робочого  дня  школяра,  спільна
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розробка плану роботи та дозвілля дітей у сім’ї);

- моральне, фізичне, естетичне та статеве виховання дитини;

- значення власного прикладу та ролі батьків у вихованні дитини;

- батьківські права та обов’язки в Німеччині;

- особливості становлення дитини в Німеччині та її права (насамперед

для батьків-мігрантів);

- заохочення та покарання в сім’ї;

- надмірні вимоги батьків та їхні наслідки;

- роль  культури  батьків  при  вирішенні  конфліктів  із  дитиною,

учителями тощо [326].

Для  вирішення  цих  проблем  шкільні  соціальні  педагоги

використовують різні форми та методи роботи з батьками. Це можуть бути

індивідуальні  бесіди,  консультації,  відвідування  батьків  удома.  А  також

велика  кількість  групових  форм  роботи  таких,  як  тематичні  батьківські

вечори та конференції. Такі форми роботи передбачають доповіді педагогів і

батьків із актуальних проблем сімейного виховання, відповіді на запитання та

обмін досвідом сімейного виховання з  певної  проблеми.  Тема конференції

повідомляється  заздалегідь.  Її  проведення  супроводжується  виставкою

педагогічної та дитячої літератури, іграшок, дитячого одягу, страв для дітей,

поширенням пам’яток для батьків і дітей.

Популярними в Німеччині є також соціальні „круглі столи” й дискусії

на  тему  сексуальності  та  періоду  статевого  дозрівання,  висвітлення

насильства  в  ЗМІ,  СНІДу,  різноманітні  майстер-класи  для  батьків  і  дітей:

„Наслідки  й  виправлення  неправильної  поведінки  в  сім’ї”,  „Можливості

отримання  консультацій  та  підтримки  для  батьків  у  вашому  місті”,

„Проблеми  наркотичної  та  алкогольної  залежності  в  дітей  та  дорослих”,

„Знайомство  з  грошима  та  споживча  культура  дітей  і  молоді”,  „Чи  є  моя

донька/син злочинцем ?” тощо.

Ще одним методом роботи шкільних соціальних педагогів із батьками є

ознайомлення  членів  родини  з  психолого-педагогічною  літературою. Це
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передбачає  добір  і  надання  рекомендацій  щодо  психолого-педагогічної,

науково-популярної  літератури для  батьків  відповідно  до  проблем,  які  є  в

учнів  певного  класу  чи  окремої  дитини,  а  також  поширення  серед  них

безкоштовних буклетів і брошур про права дитини, попередження насильства

в сім’ї, подолання стресу, конфліктів, дитячих примх, про безпеку поведінки

дітей.  Ці  буклети  містять  цитати  з  міжнародних  документів  про  права

дитини, роз’яснення їх, поради щодо їх застосування, адреси установ, куди

слід звертатися у разі порушення цих прав, опис типових ситуацій та шляхи

їх  вирішення,  конкретні  поради  та  рекомендації  щодо  поведінки  в

екстремальних ситуаціях [325].

Додамо, що шкільні соціальні педагоги при роботі з батьками широко

використовують  метод  проектів.  Так,  наприклад,  у  початковій  школі

Фіхтельгебірге  (Fichtelgebirge-Grundschule)  м. Берліна  фахівці  соціальної

сфери розробили в 2013 році та допомагають реалізовувати проект „Батьки

підтримують  батьків”.  У межах цього  проекту  батьки  отримують  навички

консультування та перекладу з німецької мови, щоб вони мали можливість

підтримувати та допомагати іншим батькам, які цього потребують [253, c.69].

У державній реальній школі ім. Марії Монтессорі (м. Йєна) у 2013-2014

навчальному році було впроваджено проект „Батьківські курси”, метою яких

було показати особливості сучасної шкільної системи Німеччини, щоб краще

зрозуміти проблеми власної дитини та побачити її життя поза межами сім’ї.

Для цього батьки тричі на тиждень приходили до школи та вивчали німецьку

мову (особливо актуально для батьків-мігрантів). У розклад цих курсів було

також включено заняття на такі теми:

- умови успішного закінчення школи;

- підтримка дітей до та після закінчення школи;

- особливості шкільної системи в даній землі;

- освітні та виховні цілі школи;

- використання  можливостей  дітей  поза  межами  середнього

навчального закладу.
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Результатами  даного  проекту  було  зменшення  кількості  конфліктів

батьків  та  дітей  на  підставі  їх  оцінок,  активне  залучення  школярів  до

позакласної  діяльності,  покращення  мікроклімату  в  сім’ях,  батьки  яких

відвідували дані курси [311].

Щоб  ще  більше  активізувати  батьків  та  залучити  їх  до  навчально-

виховної роботи школи, соціальні педагоги нерідко пропонують їм співпрацю

в  шкільних  товариствах  та  комітетах,  організують  разом  із  членами  сім’ї

„батьківські кафе” та обговорюють там із ними шкільні правила. Це можуть

бути „Правила для дітей у школі”, „Правила для педагогічного колективу” чи

„Правила для батьків”. У цих правилах, наприклад, наголошується, що учні

зобов’язані виконувати домашнє завдання та мають приходити до школи в

гарному настрої. Батьки повинні повідомляти класному керівнику про стан

здоров’я  дитини,  приходити  на  батьківські  збори,  виконувати  поради

шкільного соціального педагога тощо [256, c. 70].

Окрім  просвітницької  діяльності,  шкільні  соціальні  педагоги

займаються  також  психологічною  підтримкою  батьків  та  допомагають

створити  сприятливу  психологічну  атмосферу  в  сім’ї.  Наприклад,  якщо

батько і матир подають на розлучення або тимчасово розривають відносини, і

внаслідок цього дитина починає неадекватно поводити себе в школі. У такому

випадку шкільний соціальний педагог не тільки проводить консультації для

батьків та дітей, але також виступає посередником між батьками та міською

соціальною  службою,  допомагає  підготувати  необхідні  документи  для

оформлення  опікунства.  Нерідко  фахівці  соціальної  сфери  супроводжують

також  батьків  протягом  бесід  із  учителями,  адміністрацією  школи,

представниками  консультаційних  бюро  та  відповідальними  особами  з

соціальних комітетів із нагляду за даною сім’єю.

Отже,  крім  постійної  роботи  з  усіма  представниками  педагогічного

колективу, дітьми та їхніми батьками шкільні соціальні педагоги в Німеччині

дуже активно підтримують зв’язки з різними організаціями та установами,

відповідальними  за  виконання  соціальної  політики  держави  та  надання
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допомоги дітям і молоді. Ще раз наголосимо, що четверта форма роботи в

Німеччині називається мережною роботою (Netzwerkarbeit).

Шкільні  соціальні  педагоги  співпрацюють  як  з  державними,  так  і  з

недержавними (незалежними) організаціями та установами.

Серед  державних  інституцій  можна  виділити  співпрацю  з

представниками вищих навчальних закладів  та  коледжів.  Завдяки  роботі  з

цими  установами  фахівці  соціальної  сфери  здійснюють  профорієнтаційну

роботу,  залучають  до  соціальної  допомоги  дітям  студентів-волонтерів,

допомагають  майбутнім  соціальним  педагогам  та  працівникам  проходити

практику на базі конкретної школи та поглиблюють власні теоретичні знання

зі соціально-педагогічних питань [250, c. 2].

Доволі  тісно  шкільні  соціальні  педагоги  співпрацюють  з  місцевими

відділами  поліції.  Вони  запрошують  до  школи  відповідальних  осіб  з

профілактики  кримінальних  правопорушень,  активно  співпрацюють  зі

службовцями  з  відділу  справ  неповнолітніх,  допомагають  в  організації

тематичних семінарів для батьків, наприклад, „Висвітлення насилля в ЗМІ”,

„Особливості кримінальної відповідальності молоді”, проводять спільні акції,

як,  наприклад,  „День без  насилля у твоєму місті”,  співпрацюють у різних

проектах (наприклад, „Зниження порогів”, „Я + ти = ми”) тощо.

До державних установ, із якими підтримують постійний зв’язок фахівці

соціальної сфери в школі, відносяться також притулки для проживання сімей,

які отримали політичний захист (Asylbewerberheim). Найчастіше це державні

гуртожитки чи хостели. У такому типі установ зазвичай працюють соціальні

працівники,  яким,  зі  свого  боку,  допомагає  шкільний  соціальний  педагог.

Разом вони займаються превентивною роботою з дітьми та їхніми батьками,

розробляють цікаві проекти (наприклад, „Ми проти насилля”, „Міжкультурна

осінь”), проводять для сімей-мігрантів на базі гуртожитку семінари („Освітні

можливості для дітей у Німеччині”, „Права мігрантів у країнах ЄС” тощо).

Серед недержавних  об’єднань,  установ та комітетів існує ціла плеяда

таких, які вже багато років співпрацюють зі школою та надають соціальну
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допомогу  дітям  і  молоді.  У  наш  час  під  незалежними  доброчинними

об’єднаннями,  службами  й  організаціями  розуміють  уже  не  “приватні”

установи,  а  самостійні  органи,  на  які  державою  покладено  соціальні

завдання.  Незалежна  доброчинна  діяльність  „…охоплює  всі  різновиди

соціальної  допомоги  й  ініціатив  самодопомоги,  що  мають  організовану

форму  й  діють  на  некомерційній  основі  у  Федеративній  Республіці

Німеччині” [61, с. 234].

Серед незалежних доброчинних організацій,  на нашу думку, перш за

все  слід  виділити Німецький Червоний Хрест  (Deutsches  Rotes  Kreuz).  На

сьогоднішній день він об’єднує 19 земельних асоціацій, що налічують понад

600 регіональних асоціацій і майже п’ять мільйонів членів і співробітників.

Червоний  Хрест  був  створений  у  1863  році  в  Женеві  комітетом  із  п’яти

громадян Швейцарії,  серед яких був Анрі  Дюне.  Того ж року зафіксовано

створення першої  громади Червоного Хреста  в  Німеччині  в  м.  Штутгарті.

Німецький  Червоний  Хрест  був  створений  у  Федеративній  Республіці

Німеччині в 1950 році, і після загальнонімецької уніфікації в 1991 році до

Німецького  Червоного  Хреста  приєдналися  п’ять  земельних  асоціацій

Німецького Червоного Хреста на території колишньої НДР [58].

Німецький  Червоний  Хрест  (НЧХ)  допомагає  та  підтримує  дітей,

молодь та їхні сім’ї,  безпосередньо опираючись на їх інтереси, потреби та

умови  життя.  Шкільна  соціальна  робота  займає  доволі  велику  частину

діяльності цієї організації. Німецький Червоний Хрест підтримує шкільних

соціальних  педагогів  із  усіх  типів  шкіл  та  працює  з  різними  віковими

групами дітей та молоді. У своїй роботі ця організація об’єднує молодіжну

роботу  (§13  Кодексу  соціальної  роботи  SGB  VIII),  соціальну  молодіжну

роботу (§11 SGB VIII) та захист дітей та молоді (§14 SGB VIII). 

Метою співпраці  НЧХ та шкільних соціальних педагогів  є  сприяння

розвитку дитини та формування її цілісної особистості. Існує багато напрямів

спільної  роботи  на  базі  школи.  Наприклад,  організація  та  підтримка

Молодіжного Червоного Хреста в школі або в місті, освіта батьків, робота з
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мігрантами або допомога у вихованні. Крім цього, за останні роки Німецький

Червоний Хрест виступає організатором Федеральних конференцій та з’їздів

щодо вдосконалення та перспектив розвитку шкільної соціальної  роботи в

Німеччині, а також щорічно випускає безліч фахових збірників, експертиз та

брошур стосовно важливості роботи шкільних соціальних педагогів та їхньої

ролі в позитивному розвитку школярства [299, c. 8].

Серед  важливих  організацій,  які  існують  у  Німеччині  та  активно

співпрацюють  зі  школою,  необхідно  назвати  також  Паритетний  союз

(Deutscher  Paritatischer  Wohlfahlfasverband).  Це  не  конфесійна  доброчинна

асоціація, у яку ввійшли незалежні організації, інституції та групи, задіяні в

соціальній роботі. Вона об’єднує понад 7000 членських організацій, до яких

входять понад два мільйони людей у Федеративній Республіці Німеччині. Ця

асоціація  надає  повний перелік  послуг у  галузі  соціальної  роботи завдяки

приблизно 16000 постійних працівників і 250000 волонтерів. Вона підтримує

та представляє  свої  членські  організації  в 16-ти земельних асоціаціях,  має

понад 200 регіональних відділень.

До  релігійних  великих  об’єднань,  із  якими  багато  років  працюють

шкільні  соціальні  педагоги,  видносяться  Німецький  католицький  Карітас

(Deutscher  Caritas  Verband)  та  Союз  милосердя  Євангелійської  церкви  в

Німеччині (Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland).

Німецький католицький Карітас,  штаб-квартира  якого  розташована  у

Фрайбурзі, було засновано в 1897 році Лоренцом Вертманном як доброчинну

організацію Католицької церкви в Німеччині. Він об’єднує 27 єпископальних

організацій  Caritas  із  великою  кількістю  парафіяльних,  регіональних,

місцевих  організацій,  із  260  благодійними  громадами,  керованими

релігійними орденами й 19 професійними асоціаціями. Понад 380000 чоловік

постійного штату та багато волонтерів із  парафіян працюють,  доглядають,

навчають  понад  мільйон  людей  у  представництвах  та  інституціях  Caritas.

Німецька  Федерація  Caritas  надає  допомогу  також  за  кордоном,  особливо

коли в деяких країнах трапляється катастрофа. Ще вона підтримує розбудову
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соціальних  структур  у  Східній  Європі  й  країнах  третього  світу.  Крім

центральної академії післядипломної освіти, організація утримує понад 700

навчальних центрів для працівників соціальних служб.

Членськими організаціями Союзу милосердя Євангелійської церкви в

Німеччині  є  24  земельні  протестантські  церкви,  п’ять  Вільних  церков  із

їхніми доброчинними інституціями й близько сотні професійних асоціацій,

що  працюють  у  дуже  різних  спеціалізованих  галузях.  Ці  члени

репрезентують  близько  20000  незалежних  інституцій  різного  параметру  й

юридичного статусу, у яких працює понад 300000 постійних працівників і

сумісників. Існує також понад 5000 доброчинних груп самодопомоги та груп

непрофесійної  кар’єри.  Доброчинну  діяльність  також  підтримує  18000

парафій і земельних церков, а також Вільні церкви, у яких діють сотні тисяч

волонтерів та активістів.

Головне  спрямування  діяльності  вище  згаданих  організацій  в  галузі

соціальної роботи з дітьми та молоддю формують різноманітні матеріальні

ресурси й послуги. Так, підтримка та допомога дітям і молоді надається в

галузі  освіти,  консультування,  догляду на шкільному й дошкільному рівні,

виховної  соціальної  роботи  й  доброчинної  діяльності  адресованої  молоді,

захисту дитинства й молоді, денного догляду й допомоги в підтримці молоді,

що навчається  далеко від  дому.  Дані  організації  також надають підтримку

материнству, шлюбу й сім’ї у формах консультацій щодо шлюбу й вагітності,

вробленню  необхідних  у  житті  навичок,  навчанню  матерів  й  дорослих,

відновлювальних заходів  (відпочинок матері),  допомоги по господарству  й

підтримки сім’ї [285].

Крім вище згаданих відомих організацій і об’єднань, у кожному місті та

містечку Німеччини існує велика кількість місцевих та федеральних комітетів

і  центрів  для  молоді,  із  якими  налагоджена  робота  шкільних  соціальних

педагогів. Такі установи спрямовані на роботу окремо з дівчатами чи окремо

хлопцями або є змішаними. Наприклад, Об’єднання для хлопців для захисту

навколишнього  середовища  в  Німеччині  (Jugend  im Bund für  Umwelt-  und
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Naturschutz Deutschland). Це об’єднання допомагає хлопцям спланувати свій

вільний час під час канікул; проводить семінари та майстер-класи з питань

захисту навколишнього середовища та ролі кожної людини в цьому процесі;

дає дозвіл на безкоштовне користування своєю бібліотекою; організує спільні

походи з наметами влітку; надає можливість хлопчикам та юнакам проходити

практику;організує  вуличні  театри;  проводить  разом  зі  шкільними

соціальними  педагогами  акції  та  проекти  з  питань  екологічної  політики

Німеччини.

Прикладом  центрів  для  дівчат  є  організація  FeM  Mädchenhaus.

Цільовою групою даної установи зазвичай є дівчата та молоді жінки. Центр

FeM надає консультації дівчатам від 11-ти до 25-ти років. Він надає поради

щодо вирішення проблем в школі; проводить терапію, щоб побороти наслідки

психологічного,  фізичного  та  сексуального  насильства;  займається

подальшою освітою фахівців соціальної сфери.

Для  дівчат  від  12-ти  до  17-ти  років  цей  центр  надає  можливість

анонімного  проживання,  якщо  їм  загрожує  або  вже  здійснено  фізичне,

психічне або сексуальне насильство, і дівчата більше не можуть жити вдома.

Для  дівчат  10-16  років  щоденно  надається  допомога  у  виконанні

домашнього  завдання;  організовуються  майстер-класи  зі  співів,  танців,

розвитку креативних здібностей;  розкривають критерії  плідної  співпраці  зі

ЗМІ тощо.

У Німеччині функціонують також установи, які допомагають дівчатам

та  хлопцям  подолати  алкогольну  чи  наркотичну  залежність.  До  них

відноситься  організація  „Молодіжне  консультування  та  допомога  при

залежності”  (Jugendberatung  und  Suchthilfe).  Діяльність  цього  центру

спрямована  на  споживачів  різних  видів  наркотиків  та  залежної  від  них

молоді, а також на тих школярів, які зловживають алкоголем. Центри такого

типу  надають  інформацію  та  консультації  індивідуально;  працюють  із

групами  клієнтів,  парами  та  сім’ями;  надають  підтримку  у  рамках

амбулаторного  або  диспансерного  обслуговування  дітей;  допомагають  у
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процесу реабілітації тощо [284].

Шкільні  соціальні  педагоги  співпрацюють  також  з  установами,  які

націлені  на  роботу  з  дітьми  та  їхніми  батьками.  Наприклад,  об’єднання

ProFamilia.  Воно було засноване в 1961р. й зараз існує у всіх федеральних

землях. Цільова група  – діти та молодь від 10-ти до 20-ти років та дорослі.

Об’єднання ProFamilia охоплює багато соціальних питань, а саме:

- допомагає в роботі школи; 

- займається молодіжною роботою та питаннями вихованням дітей; 

- працює з дітьми з особливими потребами; 

- надає  професійні  сексуально-педагогічні  поради  педагогічному

колективу та шкільним соціальним педагогам; 

- організовує семінари для батьків з питань сексуально-психологічного

розвитку дітей та молоді; 

- допомагає  неповнолітнім майбутнім матерям протягом вагітності  та

після народження дитини; 

- займається питаннями планування сім’ї; 

- проводить профілактичну роботу з питань запобігання захворювань,

які передаються статевим шляхом тощо [236, c. 33].

Існує ще багато різноманітних організацій та установ, які надають як

теоретичні,  так  і  практичні  поради  та  підтримку  в  роботі  шкільних

соціальних педагогів Німеччини. Але наведені нами центри та об’єднання є

найбільш впливовими або типовими.

Отже,  ми  можемо  сказати,  що  робота  фахівців  соціальної  сфери  в

різних типах шкіл у системі соціальної шкільної роботи є різноманітною та

багатогранною.  Для  виконання  завдань,  які  ставить  кожен  шкільний

соціальний педагог перед початком навчального року, використовуються різні

форми  та  методи  роботи.  Однак  вибір  таких  заходів  не  є  довільним.  Він

обумовлений заздалегідь  отриманою інформацією,  яка  потребує аналізу  та

соціально-педагогічної інтерпретації. Тому деякий час у діяльності шкільного

соціального  педагога  займає  вивчення  психолого-медико-педагогічних
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особливостей школярів та соціального мікросередовища, умов життя.

У процесі такої роботи виявляються інтереси та потреби, труднощі та

проблеми,  конфліктні  ситуації,  відхилення   поведінки,  типологія  сімей,  їх

соціокультурний  та  педагогічний  портрет  тощо.  Тому  в  діяльності

соціального педагога в школі значне місце займають діагностичні методики:

тести, анкети, порівняння та ін. 

Звичайно, що при проведенні діагностики шкільний соціальний педагог

використовує  як  соціальні,  так  і  психологічні  методики.  Також  великий

інтерес викликають звіти, довідки, таблиці, документи, медичні картки учнів,

які  є  завжди  у  будь-якому  навчальному  закладі.  Використовуються  також

специфічні методи соціальної роботи, як-от: метод соціальної біографії сім’ї,

особистості,  а  також  соціальна  історія  району,  діагностика  соціального

середовища [67, с. 22].

Отже, проаналізувавши ввесь накопичений теоретичний та практичний

матеріал  з  питань  змісту,  форм  та  методів  роботи  шкільних  соціальних

педагогів як компонентів системи соціальної роботи в різних типах шкіл, ми

можемо стверджувати, що за основу своєї роботи протягом календарного або

навчального  року  фахівці  соціальної  сфери,  які  працюють  зі  школярами,

беруть  концепцію  соціальної  роботи  в  даній  школі.  Вони  дуже  серйозно

підходять до питання цієї концепції. Важливу роль у підготовці та розробці

кожної шкільної концепції відіграє міська концепція соціальної роботи, яка

охоплює питання законодавчих основ соціальної роботи з дітьми та молоддю

на державному й земельному рівні, фінансових розрахунків, надає стислий

опис  підготовки  кожної  школи  міста  до  реалізації  соціальної  роботи  й

рекомендовані форми та методи роботи в середніх навчальних закладах.

У  свою  чергу  шкільний  соціальний  педагог  на  конкурсній  основі

починає  реалізовувати  власну  концепцію соціальної  роботи  в  школі.  Крім

організаційних  питань  стосовно  матеріально-технічного  забезпечення  його

діяльності,  фахівець  соціальної  роботи  приділяє  велику  увагу  формам  та
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методам роботи в конкретній школі,  опираючись на її  нагальні потреби та

проблеми.

У Німеччині існує 4 форми соціальної роботи в школі: індивідуальна,

групова, робота з батьками та мережна робота. Залежно від типу школи та

віку учнів шкільний соціальний педагог використовує всі перелічені форми

роботи в різних частинах. Індивідуальна робота є основною формою роботи

шкільних соціальних педагогів у гімназіях та професійних школах. Групова

робота й робота з батьками займає важливе місце в повсякденній діяльності

фахівців  соціальної  роботи  в  початковій  школі.  Мережною  роботою

займаються фахівці соціальної сфери, які працюють у всіх перелічених типах

середніх освітніх закладів.

Щоб  зробити  життя  дітей  та  їхніх  батьків  більш  комфортним  та

позитивним, шкільні соціальні педагоги використовують різноманітні методи.

Наприклад,  рольові  ігри,  театралізація,  перегляд  фільмів,  екскурсії  тощо.

Серед них особливо виділяється метод проектів, який, на нашу думку, буде

також цікавим та актуальним для фахівців соціальної сфери, які працюють у

середніх навчальних закладах України. 

Ми  вважаємо,  що  проведений  аналіз  теоретичних  джерел  із  теми

дослідження  та  отриманий  нами  практичний  позитивний  досвід  шкільних

соціальних педагогів Німеччини надає можливість збагатити та вдосконалити

систему роботи соціальних педагогів в українських школах. Цьому питанню

буде присвячено наступний підрозділ нашого дослідження.

2.3. Шляхи впровадження позитивного німецького досвіду роботи

шкільного соціального педагога в Україні

В усьому  світі  глобальні  процеси  впливають  на  соціальний простір,

зміну  цінностей,  соціально-психологічні  та  економічні  характеристики

багатьох соціальних груп і цілих народів.  Соціальна політика та соціальна

робота повинні своєчасно та ефективно реагувати на ці виклики.
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Процеси  глобалізації  та  європейської  інтеграції  певною  мірою

впливають  на  формування  соціальної  політики,  розробку  теорії  та

впровадження практики соціальної роботи в школах України.

Соціальний  простір,  суспільні  структури  в  Німеччині,  проблеми  в

соціальній  політиці  країни  (безробіття,  реформування  пенсійного

забезпечення, подолання бідності, соціальні проблеми дітей та молоді тощо) є

дуже близькими до проблем в Україні.

Наш науковий та практичний інтерес до шкільної соціальної роботи в

Німеччині характеризуються декількома факторами:

- по-перше, досвід, накопичений у сфері соціальної роботи в німецьких

школах, є змістовним та різнобічним і, безумовно, заслуговує на вивчення та

аналіз;

- по-друге, і в Україні, і в Німеччині в основних положеннях соціальної

роботи  в  школі  є  спільні  риси.  Це  зумовлено  ґрунтовними  традиціями

систематичного обміну досвідом між соціальними педагогами Європи, США,

Азії  та  СНД  і  дає  змогу  адаптувати  позитивні  німецькі  напрацювання  в

систему роботи шкільних вітчизняних фахівців соціальної сфери.

Додамо, що освоєння німецького досвіду роботи шкільних соціальних

педагогів  необхідне  перш  за  все  для  вироблення  власних  підходів  до

вирішення соціальних проблем дітей та молоді  з  урахуванням історичних,

економічних і культурних особливостей та можливостей нашої держави.

Але  перед  тим,  як  безпосередньо  перейти  до  рекомендацій  щодо

впровадження позитивного німецького досвіду в систему роботи соціальних

педагогів у школах України, необхідно, на нашу думку, окреслити основні

моменти діяльності вітчизняних фахівців соціальної сфери в закладах освіти.

Перш  за  все  розкриємо  нормативно-правове  забезпечення  шкільної

соціальної  роботи  в  Україні.  У  своїй  професійній  діяльності  соціальний

педагог у різних закладах освіти (загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях,

школах-інтернатах, дитячих будинках тощо) керується такими документами:

- Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. № 2402;
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- Закон  України  „Про  освіту”  (ст.  21  „Психологічна  служба”,

ст. 22 „Соціально-психологічний патронаж”). Зокрема, у статті 22 зазначено,

що  соціально-педагогічний  патронаж  у  системі  освіти  сприяє  взаємодії

закладів освіти, сім’ї та суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов

соціального  середовища,  забезпечує  консультативну  допомогу  батькам  та

особам, які їх заміняють. Педагогічний патронаж здійснюється соціальними

педагогами. За своїм статусом соціальні педагоги належать до педагогічних

працівників;

- Конвенція ООН про права дитини ;

- Положення  „Про  психологічну  службу  системи  освіти  України”,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 03.05.1999 р. №127;

- Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для

дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  затвердженого

наказом  Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України,

Міністерством  соціальної  політики  України,  зареєстрованим  в  Мін’юсті

України від 20.09.2012 р. № 1629/21941;

- Закон України „Про попередження насильства в сім’ї”;

- Сімейний кодекс України, 2003 р.: із змінами згідно законів України

від 15.03.2006 року № 3539, і від 22.12.2006 року.

- Додамо, що існують різноманітні національні, державні та регіональні

програми у сфері соціальної роботи в школах: 

- Державна програма протидії торгівлі людьми;

- Державна типова програма реабілітації інвалідів (Постанова КМУ від

08.12.2006 р. № 1686);

- Загальнодержавна програма „Національний план дій щодо реалізації

Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року; 

- Державна  програма  „Репродуктивне  здоров’я  нації”  на  період  до

2015 року;

152



- Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 р. „Про

порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із

захистом прав дитини”;

- Постанова Кабінету Міністрів України № 905 від 08.10.2008 р. „Про

порядок  провадження  діяльності  з  усиновлення  та  здійснення  нагляду  за

дотриманням прав усиновлених дітей”;

- Розпорядження  УОН,  методичних  рекомендацій  обласного  центру

практичної психології. 

Важливим  також  є  те,  що  відповідно  до  концепції  реформування

загальноосвітньої школи Міністерство освіти та науки України ставить перед

соціальними педагогами такі завдання:

1. Здійснювати  психологічний  супровід  розвитку  дітей  та  учнівської

молоді.

2. Брати  участь  у  виховній  роботі  загальноосвітнього  навчального

закладу.

3. Проводити роботу з оптимізації навчально-виховного процесу [127].

Дані  аспекти  діяльності  шкільного  соціального  педагога  визначають

конкретні  напрями  його  роботи.  Необхідно  підкреслити,  що  в  Україні

діяльність  соціального  педагога  в  загальноосвітній  школі  здійснюється  за

шістьма основними напрямами:

1. Діагностичний, що  включає,  наприклад,  соціальну  паспортизацію

класів та роботу з реалізації програми „Діти України”.

2. Медико-психологічний  напрям передбачає  забезпечення  медико-

психологічної допомоги в соціумі, патронажну роботу з дітьми з обмеженими

фізичними можливостями, роботу з напівсиротами та сиротами. 

3. Організація дитячих та молодіжних ініціатив – це третій напрям

роботи  соціального  педагога  в  загальноосвітній  школі,  який  передбачає

організацію дитячого бюро соціальних послуг, реалізацію програми „Учень-

учень”, різноманітних шкільних об’єднань (наприклад, „Старший брат”). 
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4. Четвертий  напрям  має  на  меті  реалізацію  методичної  та

інформаційної  допомоги,  а  саме – консультації  в наукових центрах, робота

шкільного радіо та інших засобів масової інформації, робота в класі „Юний

соціальний  педагог”,  підготовка  щомісячної  сторінки  „Дорослі  і  діти”  у

місцевій газеті.

5. За  п’ятим  напрямом  здійснюється  педагогічна  анімація  та

організація дозвілля: проведення народних, дитячих та сімейних свят, як День

матері, „Ми – майбутні водії”, День Святого Миколая тощо.

6. Останній напрям включає  роботу з проблемними сім’ями: контроль

за  забезпеченням  умов  соціально-педагогічного  патронажу;  роботу  з

багатодітними сім’ями; одинокими або неповнолітніми матерями. Особливу

увагу  соціальний  педагог  приділяє  проблемам  захисту  дитини  від

батьківської жорстокості та егоїзму. Для цього він робить систематичні рейди

до сімей учнів [154]. 

Це  не  означає,  що  робота  соціального  педагога  в  загальноосвітній

школі ведеться виключно за цими напрямами, адже їх невід’ємною частиною,

наприклад,  є  термінова  допомога  дитині  чи  підлітку,  які  потрапили  в

проблемну ситуацію тощо. Узагалі коло проблем, із якими приходять клієнти

до шкільного соціального педагога в вітчизняних школах, є доволі широким

(див. додаток К). 

Крім  роботи  у  зазначених  вище  напрямах,  соціальний  педагог

забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей у системі освіти, сприяє

взаємодії  навчальних  закладів,  сім'ї,  служб  у  справах  дітей,  соціального

захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції та інших

підрозділів  державних  адміністрацій,  органів  місцевого  самоврядування,

неурядових і громадських організацій із метою соціального захисту дітей та

молоді та їхньої адаптації до вимог соціального середовища й створення умов

для їх сприятливого розвитку.

Але  сучасним  науковцям  та  соціальним  педагогам-практикам  слід

усвідомити,  що  за  зразком  німецьких  колег  окреслені  напрями  роботи

154

http://uastudent.com/tag/%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3/


соціального  педагога  необхідно  деталізувати  відповідно  до  визначених

соціально-педагогічних  проблем  кожного  навчального  закладу,  категорій

учнів,  які  в  ньому  навчаються  й  потребують  особливої  уваги  соціального

педагога  (учнів  із  адиктивною та  делінквентною поведінкою,  обдарованих

дітей,  учнів  із  неблагополучних  сімей,  прийомних  сімей,  дітей  із

функціональними обмеженнями тощо).

Наступним  моментом  діяльності  шкільних  соціальних  педагогів  у

нашій  країні,  на  який  необхідно  звернути  увагу,  є  те,  що,  на  відміну  від

Німеччини, в Україні шкільні соціальні педагоги підпорядковуються міській

психологічній службі. Психологічна служба в системі освіти – це сукупність

закладів, установ, підрозділів і посад, що складають єдину систему, основу

якої  становлять  фахівці  в  сфері  практичної  психології  та  соціальної

педагогіки:  практичні  психологи, соціальні педагоги,  методисти,  директори

(завідувачі) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби

[147, с. 233].

Системна робота зі створення психологічної служби в освітній галузі

розпочалася з 1991 р. У цей час в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН

України  був  створений  новий  підрозділ  –  Центр  психологічної  служби  в

системі  народної  освіти.  У  листопаді  того  ж  року  відбулася  перша

Всеукраїнська конференція з практичної психології в Луцьку. Через два роки

було  розроблено  й  прийнято  перше  положення  про  психологічну  службу

системи освіти. 

Подальшим кроком розвитку психологічної служби є створення 7 липня

1998 р. згідно зі спільним наказом Міністерства освіти України та Академії

педагогічних  наук  України  Українського  науково-методичного  центру

практичної  психології  і  соціальної  роботи  як  головної  організації

психологічної  служби,  що  здійснює  методичне  керівництво  усією

психологічною службою системи освіти. 

Далі в 2001 році в структуру Українського НМЦ практичної психології і

соціальної  роботи  була  введена  Центральна  психолого-медико-педагогічна
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консультація. Це створило сприятливі умови для розгортання її діяльності як

головної  структури,  що  контролює,  координує  та  здійснює  розробку

нормативно-правових  засад,  науково-методичне  керівництво  регіональними

консультаціями. 23 квітня 2004 р. Колегія Міністерства освіти і науки України

розглянула питання про стан і перспективи розвитку психологічної служби

системи освіти. Колегія схвалила „Стратегію розвитку психологічної служби

системи освіти України на період до 2008 р.”. 

У 2009 р.  була прийнята нова редакція  Положення про психологічну

службу системи освіти України. Наприкінці 2011 року було прийняте нове

Положення  про  центральну  та  республіканську  (Автономна  Республіка

Крим),  обласні,  Київську  та  Севастопольську  міські,  районні  (міські)

психолого-медико-педагогічні консультації.  Аналізуючи динаміку зростання

чисельності працівників психологічної служби й розгортання мережі центрів

практичної  психології  і  соціальної  роботи,  слід  указати,  що  в  1994  році

психологічна служба системи освіти нараховувала 2852 фахівці, а у 2011 році

практичних  психологів,  соціальних  педагогів  та  методистів  налічувалось

22102 особи [130].

Наприкінці  2014  року  Український  науково-методичний  центр

практичної  психології  і  соціальної  роботи  на  підставі  звітів  обласних  і

Київського  міського  департаментів  (управлінь)  освіти  і  науки  й  центрів

(кабінетів)  психологічної  служби системи освіти  підготував  щорічний звіт

про діяльність психологічної служби системи освіти за 2013-2014 навчальний

рік.  У  зведеній  інформації  відсутні  дані  з  Автономної  Республіки  Крим,

Донецької області та Севастополя, оскільки від них інформація не надійшла. 

Отже,  згідно  з  цим  звітом  у  психологічній  службі  системи  освіти

України  на  кінець  2013-2014  навчального  року  налічувалось

22550 працівників.  Відзначимо,  що  14694  практичні  психологи  та

7042 соціальні педагоги мали 11154,5 і 4798,5 ставок відповідно, що складає

54,1%  від  нормативної  потреби.  Данні  звітної  документації  щодо
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забезпечення  фахівцями  психологічної  служби  відповідно  до  нормативів

чисельності по регіонах на кінець 2013-2014 наочно розкрито у рис. 2.4. 

Аналізуючи  інформацію,  яка  пред’явлена  на  рисунку,  можемо

констатувати, що найкраща ситуація щодо забезпечення фахівцями в Івано-

Франківській  (72,5%),  Чернівецькій  (67,6%),  Сумській  (67,4%)  і  Київській

(65,2%) областях.

Найнижчі  показники  забезпеченості  закладів  освіти  практичними

психологами  та  соціальними  педагогами  –  в  Тернопільській  (36,3%),

Миколаївській (43,3%) і Вінницькій (43,4%) областях.

Що  стосується  кількості  соціальних  працівників  та  практичних

психологів  у  Донецькій  області,  то  дефіцит вакантних місць на  2014-2015

навчальний рік сягає більше 60%. Так, наприклад, у м. Краматорську, яке є

містом обласного значення,  наприкінці 2014 року навчалось 14542 учні  у  

32-х загальноосвітніх навчальних закладах.

Рис. 2.4. Забезпечення фахівцями психологічної служби відповідно до

нормативів чисельності по регіонах на кінець 2013-2014 н.р. (у %)
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При цьому до складу психологічної служби управління освіти входять

10 практичних психологів та 1 соціальний педагог, робота яких скеровується

завідувачем  службою.  Із  них  8 практичних  психологів  здійснюють

психологічний супровід навчально-виховного процесу в  32 загальноосвітніх

закладах,  2  психологи  надають  психологічну  допомогу 24  дошкільним

закладам,  соціальний педагог  працює  в  Краматорському  дошкільному

дитячому будинку „Гайок” [130].  

Відповідно  до  нормативних  вимог  на  дану  кількість  учнів  у

загальноосвітніх школах необхідно виділити 21 ставку соціальних педагогів.

У 2014-2015 навчальному році було виділено 0 ставок, тобто дефіцит складає

100%.

Іншим  прикладом  кадрового  забезпечення  психологічної  служби  в

Донецькій області є кількість соціальних педагогів у школах м. Слов’янська.

У 2014-2015  навчальному  році  працювало  24  загальноосвітніх  навчальних

заклади. При цьому містом було виділено лише 2 ставки соціальних педагогів

у ЗОШ №16 та в загальноосвітній школі-інтернаті №1. 

Загальну картину нормативної потреби навчальних закладів у ставках

соціальних педагогів та їх наявності у місті та в селі наведено в додатках Л.1

та Л.2 відповідно.

Для  кращого  розуміння  реального  становища  соціальної  роботи  в

школах  України  Міністерство  освіти  і  науки  разом  із  Генеральною

прокуратурою України (Подання від 19.05.2014 р. № 08/2/1-92 „Про усунення

порушень  прав  дітей  на  освіту”)  зобов’язали  Український  науково-

методичний  центр  практичної  психології  і  соціальної  роботи  зібрати

інформацію з регіонів України про відсутність фахівців соціальної сфери в

закладах освіти протягом тривалого часу (понад 10 років). Було зібрано дані з

16-ти  областей:  Волинської,  Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,

Запорізької,  Івано-Франківської,  Київської,  Кіровоградської,  Львівської,

Одеської, Рівненської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької та

Чернігівської.
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Зазначений вище центр провів аналіз отриманої інформації та зробив

висновок,  що  основними  причинами  відсутності  в  навчальних  закладах

фахівців соціальної сфери, на які вказують керівники психологічної служби,

є:

- обмеженість міського бюджету;

- недостатність фінансування;

- недостатність кошторисних відрахувань;

- невідповідність  у  деяких  випадках  кількості  дітей  у  навчальних

закладах  нормативам  чисельності  практичних  психологів  та  соціальних

педагогів,  затверджених  відповідними нормативно-правовими документами

Міністерства освіти та науки України [57, с. 7].

Отже, ми бачимо, що мають місце проблеми фінансування соціальної

сфери  та  норми  чисельності  фахівців  соціальної  сфери  в  навчальних

закладах.  Базуючись  на  німецькому  досвіді,  пропонуємо  такі  шляхи  для

вирішення, по-перше, фінансових питань:

- здійснювати фінансування роботи соціальних педагогів не з міських, а

з обласних бюджетів (це буде еквівалентом земельного рівня в Німеччині);

- стимулювати створення недержавних інституцій у галузі  соціальної

роботи;

- активно  підтримувати  та  заохочувати  їхню  роботу  та  діяльність

доброчинних  об’єднань  у  подоланні  фінансових  проблем протягом  роботи

шкільних соціальних педагогів. 

Джерелами фінансування доброчинної  допомоги фахівцям соціальної

сфери в школах на основі німецького підходу може бути: відшкодування за

послуги, громадські гранти й внутрішні фонди.

Доброчинні асоціації повинні одержувати відшкодування за ті послуги,

які  вони  надають  у  певній  галузі  (в  лікарнях,  будинках  догляду  й

амбулаторіях у тому числі), або ж отримувачі допомоги (учні та їхні батьки)

можуть  сплачувати  самі  з  правом  повернути  кошти  від  доброчинних

соціальних інституцій або молодіжних служб. 
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Щодо підтримки роботи недержавних інституцій,  то це може бути у

формі  дотацій.  Для  цього  потрібно,  на нашу  думку,  розробити  відповідні

законодавчі  засади  в  громадянському  законодавстві,  які  зобов’язують

державні  чи обласні  структури надавати  належну підтримку добровільним

доброчинним агенціям. Це може бути інвестиційна допомога для будівництва

службових приміщень, з одного боку, і фінансова допомога для забезпечення

діяльності  організацій,  –  з  другого.  Форми й розміри громадських дотацій

слід розрізнити з огляду на галузь діяльності й залежно від нормативної бази

конкретної області, району або муніципалітету. 

Традиційними джерелами надходжень для доброчинних організацій у

Німеччині  є  також  фінансові  й  матеріальні  пожертви  громадськості,

домогосподинь  і  вуличних  збирачів.  Разом  із  тим  асоціації  мають  внески

власних  членів,  друзів  і  тих,  хто  їх  підтримує,  що  може  набувати  форми

подарунків,  спадщини,  благодійних  внесків  і  депозитних  вкладів.  Також

самофінансування  діяльності  може  мати  форму  розпродажу  благодійних

купонів.  Надходження  від  розіграшів  лотерей  також  важливі,  наприклад,

телевізійні лотереї  „Великий приз”,  „Золота одиниця” або „Спіраль удачі”.

Такі  види  надходжень  для  покриття  затрат  протягом  соціальної  роботи  в

навчальних закладах  необхідно, на нашу думку, упровадити й в Україні. Це

буде альтернативою фінансуванню з міських бюджетів.

Щоб  вирішити  проблему  чисельності  фахівців  соціальної  сфери  у

вітчизняних школах, слід ще раз акцентувати, що листом Міністерства освіти

і науки України від 15.06.2004 р. № 1/9 - 324 „Про внесення змін і доповнень

до  нормативів  чисельності  практичних психологів  та  соціальних педагогів

навчальних  закладів”  в  штатні  розклади  закладів  освіти  вводяться  ставки

соціальних  педагогів  із  розрахунку  1  ставка  на  700  учнів  міської  школи

незалежно  від  наявності  практичних психологів. На практиці ця цифра є в

2-3 рази більшою. 

Проведене  нами  інтерв’ю  з  завідуючою  „Психологічного  центру

методичного  кабінету  управління  освіти”  Аелітою  Володимирівною
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Шепотько (м. Краматорськ), практикуючими соціальними педагогами Анною

Борисівною  Жураховською  (Краматорський  дитячий  будинок  „Гайок”),

Маріанною  Олександрівною  Юрченко  (загальноосвітня  школа-інтернат

І-ІІІ ст.  №1  м. Слов’янська)  та  іншими  фахівцями  психологічних  служб

Краматорська та Слов’янська, а також наші власні спостереження за роботою

соціальних  педагогів  і  практичних  психологів  у  вітчизняних  навчальних

закладах  дають  змогу  зробити  висновок,  що  навіть  норма  700  учнів  на

1 ставку  соціального  педагога  є  надважкою  для  повноцінної  соціальної

допомоги, супроводу та підтримки учнівської молоді.  

У  Німеччині,  як  нами було  зазначено  раніше,  ця  цифра  в  більшості

земель сягає не більше 150 школярів на ставку фахівця соціальної сфери. Ми

вважаємо, що такий норматив чисельності соціальних педагогів навчальних

закладів є більш збалансованим та обґрунтованим із погляду можливостей

вирішення різноманітних соціальних проблем школярів та їхніх батьків. Саме

тому  зазначимо,  що  в  українське  законодавство  слід  внести  зміни  та

зменшити кількість учнів на одну ставку соціального педагога, приводячи цю

цифру до європейських стандартів. 

Крім зазначених вище проблем, на нашу думку, слід також вирішити

безпосередньо  питання  щодо  організації  роботи  соціальних  педагогів  у

вітчизняних школах. Практичні напрацювання фахівців соціальної сфери в

Німеччині  дають  змогу  зробити  висновок,  що  окрім  забезпечення

економічних вимог роботи соціального педагога в школі велике значення ще

мають  ергономічні,  гігієнічні  та  естетичні  умови  його  діяльності.  Отже,

опираючись  на  принципи  добровільності,  прозорості  та  конфіденційності,

для повноцінної роботи соціальному педагогу в сучасній українській школі

необхідно надати:

- окремий кабінет із повним сучасним устаткуванням, який відповідає

всім гігієнічним вимогам. Якщо в школі працює два та більше соціальних

педагоги,  то  в  ідеалі  кожен  із  них  повинен  мати  окреме  бюро,  бо  діти

зазвичай  „замикаються” та  перестають  ділитися  своїми  проблемами  в
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присутності інших фахівців;

- ігрову  кімнату  або  кімнату  для  групової  роботи.  Це  надасть

можливість  незалежно  від  розкладу  та  наявності  вільних  аудиторій

проводити  групові  тренінги  або  соціально  орієнтовані  ігри  з  великою

кількістю дітей;

- кімнату релаксації зі зручними меблями, аудіо- та відео носіями тощо.

Ми  вважаємо,  що  комфортні  умови  роботи  шкільних  соціальних

педагогів сприятимуть не тільки покращанню емоційного стану фахівців, але

й допоможуть розширити їхні можливості; упровадити інноваційні технології

роботи;  використовувати  сучасні  інформаційні  джерела  (Оn-line  ресурси,

інформація  в  Інтернеті,  електронні  бібліотеки,  Інтернет-форуми,  Інтернет-

конференції,  Веб-сторінки  методичних  кабінетів  та  колег,  бази  даних  в

режимі  On-line);  посилити  практичне  спрямування  діяльності  соціальних

педагогів у школі; розробити та реалізувати проекти та програми соціальної

роботи з дітьми та молоддю.

Додамо,  що  перед  тим,  як  отримати  місце  соціального  педагога  в

школах  Німеччини,  соціальний педагог  повинен  офіційно  довести,  що він

придатний до цієї роботи. Абітурієнти, які подають заявку на спеціальності,

пов’язані  із  соціальною  педагогікою/соціальною  роботою,  проходять

співбесіду з психологами на відповідність до цієї діяльності. Отже, вважаємо,

що в Україні також необхідно проводити попереднє психологічне тестування

студентів  на  профпридатність  до  роботи  соціального  педагога.  Одним  із

головних  критеріїв,  на  нашу  думку,  слід  взяти  ступінь  агресивності  та

схильність  до  насильства  майбутнього  фахівця  соціальної  сфери.  Це

допоможе  надалі  уникнути  „випадкових”  людей  на  місці  соціального

педагога в школі. 

Крім  того,  опираючись  на  досвід  німецьких  роботодавців,

рекомендуємо,  щоб  фахівці  соціальної  сфери,  які  планують  працювати  з

дітьми та молоддю в середніх загальноосвітніх закладах України, надавали

довідку  з  місцевих  відділів  міліції  про  відсутність  адміністративних  та
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кримінальних правопорушень, відкриття судових справ тощо. Доцільно було

б  також вимагати  від  соціальних  педагогів  довідку  з  ДАЇ  про  відсутність

штрафів протягом 5 років.

Ми  вважаємо,  що  подібні  документи  допоможуть  офіційно

підтвердити,  що  фахівець  соціальної  сфери  дійсно  має  особистісні  якості

(стриманість, толерантність, доброта, емпатійність тощо), які так необхідні в

його професійній діяльності.

Окрім  ґрунтовної  різноаспектної  підготовки  соціальних  педагогів  до

роботи  в  загальноосвітніх  закладах,  рекомендуємо  також  приділити  увагу

готовності школи та громади до впровадження шкільної соціальної роботи.

Для  цього  необхідно  ознайомити  адміністрацію  школи,  педагогічний

колектив, батьків, опікунів та інших суб’єктів навчально-виховного процесу з

особливостями  соціальної  роботи  з  дітьми  та  молоддю,  підкреслити

важливість  такої  роботи  в  сучасних  умовах  розвитку  України,  окреслити

можливості  та  перспективи  спільної  діяльності  соціальних  педагогів  та

школи.  У  Німеччині  подібна  роз’яснювальна  робота  ведеться  фахівцями

соціальної  сфери  у  форматі  конференцій,  симпозіумів,  „круглих”  столів,

семінарів,  тренінгів  тощо.  Такі  форми  роботи  можна  використовувати  і  в

Україні. Це надасть можливість ознайомити широке коло осіб із актуальними

проблемами вітчизняної соціальної роботи та соціальної педагогіки.

Із  метою  підвищення  рівня  соціальної  компетентності  сучасних

керівників навчальних закладів, керівників міських або районних управлінь

освіти та виконання п. 1 „Плану заходів щодо розвитку психологічної служби

на період до 2017 року”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки

України від 06.08.2013 р. за №1106, необхідно не тільки звернути особливу

увагу  на  проведення  навчальних  семінарів  та  конференцій  з  обміну

вітчизняним  та  зарубіжним  досвідом,  але  також  і  на  розробку  чітких

методичних рекомендацій щодо організаційно-правових аспектів діяльності

соціальних педагогів у школі й загалом психологічної служби системи освіти

та на методичну підтримку (буклети,  брошури,  листівки)  для ефективного
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застосування  цього  ресурсу  з  метою  вирішення  нагальних  проблем,  які

виникають у навчально-виховному процесі.

Акцентуємо й на підготовці учнівської молоді до співпраці з фахівцями

соціальної  сфери.  Діти  повинні  володіти  інформацією  щодо  своїх  прав,

можливостей отримання допомоги та підтримки при виникнення соціальних

проблем.  Щоб  вирішити  це  питання,  рекомендуємо  за  зразком  німецьких

колег  упровадити  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах  „соціальні

заняття”, які сприятимуть вирішенню низки соціально-педагогічних проблем

в  учнівському  середовищі,  або  факультативні  курси,  які  зорієнтовані  на

підсилення соціальної складової у вихованні дітей та учнівської молоді.

Для  організаційно-методичного  забезпечення  викладання

факультативних  курсів  радимо  відповідальним  особам  розробити  для

працівників  психологічної  служби  окремі  програми  цих  курсів,  курсів  за

вибором  та  спецкурсів  для  застосування  в  роботі  соціальних  педагогів  у

початковій школі, в основній і старшій школі в загальноосвітніх навчальних

закладах. Зміст подібних програм рекомендуємо реалізувати за рахунок годин

варіативної складової навчальних планів середніх навчальних закладів.

Підкреслимо,  що  отримавши  належні  економічні,  ергономічні,

естетичні,  гігієнічні  та  інформаційні  умови діяльності,  соціальний педагог

повинен чітко усвідомити свої обов’язки та зміст роботи в школі. Беручи до

уваги  досвід  німецької  шкільної  соціальної  роботи,  пропонуємо  для

вирішення цих питань кожному фахівцю соціальної сфери розробити власну

концепцію  соціальної  роботи  в  тому  загальноосвітньому  закладі,  де  він

працює.

У Німеччині відомий сучасний публіцист та експерт доктор філософії

Сонія Ульріке Клуг (Sonja Ulrike Klug) у своїх дослідженнях приділяє багато

уваги  проблемам  підготовки,  розробки  та  розвитку  концепції  соціальної

роботи в школах, констатуючи (і ми повністю згодні з її висновками), що для

продувної  соціальної  роботи  в  школі  важливо  грамотно  та  методично

правильно сформулювати її концепцію [270, c. 5].
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Для  того,  щоб  концепція  шкільної  соціальної  роботи  в  конкретному

загальноосвітньому  закладі  була  повною  та  ґрунтовною,  пропонуємо

створити в школі творчу або, так звану, проектну групу. До складу цієї групи

рекомендуємо  залучити  дирекцію  школи,  педагога-організатора,  шкільного

психолога,  найбільш  творчих  класних  керівників,  активних  учителів-

предметників, співробітників, представників батьківського комітету, наукових

консультантів.  Зважаючи  на  міждисциплінарну  специфіку  процесу

соціалізації в складі творчої групи, необхідно об'єднати насамперед фахівців,

які  змогли  б  обґрунтувати  концепцію  з  позиції  культурології,  соціології,

психології, соціальної педагогіки та соціальної роботи. Але головну роль при

створенні  концепції  шкільної  соціальної  роботи,  безперечно,  повинен

відігравати соціальний педагог даного загальноосвітнього закладу.

Розробляючи концепцію своєї роботи соціальний педагог повинен: 

- упорядковувати, сортувати та структурувати накопичену інформацію;

- підтвердити рівень своїх знань щодо соціальної  роботи з  дітьми та

молоддю;

- розвивати креативні ідеї;

- відзначити коло людей, які будуть залучені до здійснення проекту; 

- чітко сформулювати мету своєї діяльності в школі. 

Підкреслимо,  що  важливим  етапом  створення  власної  концепції  для

соціального педагога є визначення об’єктів та суб’єктів своєї діяльності. За

зразком  німецьких  фахівців  соціальної  сфери  пропонуємо  у  визначенні

об'єкта  орієнтуватися  не  лише  на  дітей-жертв  несприятливих  умов

соціалізації,  а на кожного школяра як особистість,  яка заслуговує власного

автентичного  самовизначення,  цілеспрямованості  на  шляху  самореалізації,

створення найсприятливіших умов для її всебічного розвитку. 

До суб’єктів соціально-педагогічної діяльності шкільного соціального

педагога, на нашу думку, слід віднести всіх членів педагогічного колективу,

представників громадськості та наукових консультантів.
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Обов’язково при розробці концепції соціальної роботи в конкретному

загальноосвітньому закладі соціальний педагог повинен описати:

- наявні кадри в даній школі;

- надані  аудиторії  для  соціальної  роботи  зі  школярами  та  їхніми

батьками;

- технічні та матеріальні засоби роботи;

- головні принципи своєї майбутньої діяльності.

Але  найголовніше,  як  свідчить  німецький досвід  розробки концепції

шкільної  соціальної  роботи,  –  це  заздалегідь  продумати  та  зафіксувати

відповідні форми та методи своєї майбутньої діяльності.

На сучасному етапі розвитку соціальної педагогіки в Україні вітчизняні

науковці виділяють 3 форми роботи:

1. індивідуальні форми;

2. групові;

3. масові.

Але, як уже було зазначено раніше в підрозділі 2.2, німецькі науковці

говорять про чотири форми соціальної роботи. Перші дві (індивідуальні та

групові) співпадають із українськими, проте в Німеччині фахівці соціальної

сфери  виокремлюють  додатково  роботу  з  батьками  та  мережну  роботу

соціального  педагога  в  школі.  Їх  досвід  говорить  про  те,  що  в  процесі

соціалізації та адаптації дитини до умов сучасного життя та їхнього навчання

у школі не можна переоцінити вплив батьків.  Саме тому ми рекомендуємо

приділяти  більшу  увагу  соціальних  педагогів  до  співпраці  з  сім’єю,

продумувати  різноманітні  методи  роботи  з  батьками,  займатися  їхньою

соціальною освітою нарівні зі школярами.

Вважаємо,  що  виділення  окремо  мережної  роботи  надасть  фахівцям

соціальної сфери в школі розширити їх можливості при підтримці й допомозі

дітям  та  учнівській  молоді  не  тільки  в  кризових  ситуаціях,  але  й  у

повсякденному шкільному житті. 

Розширення мережної роботи допоможе соціальному педагогу також:
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- визначити  основні  культурні  пріоритети   міста  та  мікрорайону  в

різних аспектах:  соціальному,  економічному,  політичному,  демографічному,

етнічному та релігійному; 

- визначити  після  аналізу  результатів  діагностики  сприятливі  та

несприятливі  можливості  для  співпраці  школи  та  міських  соціальних

інституцій;

- розробити  соціально-педагогічні  заходи  з  метою  оптимального

використання  сприятливих  умов  соціалізації  школярів  у  мікрорайоні  та

заходи  щодо  подолання  несприятливих  умов  для  їхнього  соціального

виховання;

- спланувати  заходи  з  метою  організації  та  самоорганізації  дозвілля

школярів;

- організувати  за  місцем  проживання  учнів,  за  прикладом  німецької

молоді, молодіжне товариство спортивно-екологічного спрямування „Чистий,

чиста,  чисте”;  продумати  його  атрибутику,  зміст  і  форми  заходів,

спрямованих  на  виховання  бажань  поєднати  екологію  зовнішнього

середовища з екологією душі тощо.

Стосовно методів роботи соціальних педагогів у школі, відзначимо, що,

безперечно,  сучасні  українські  фахівці  соціальної  сфери  протягом  своєї

діяльності застосовують різні методи, працюючи як з окремою дитиною, так і

з групами школярів. Сюди відносяться соціально-терапевтичні рольові ігри,

молодіжні  консультації,  супровід  тощо.  Ці  методи  роботи  також  широко

використовують  німецькі  фахівці  соціальної  сфери  в  різних  типах

загальноосвітніх  навчальних закладів.  Але в  зарубіжній теорії  та  практиці

шкільної  соціальної  роботи  постійно  наголошують  на  активному

використанні методу проектів. Він є актуальним, дає позитивні результати та

застосовується в роботі як зі школярами, так і з їхніми батьками. Саме тому

ми  рекомендуємо  вітчизняним  соціальним  педагогам-практикам  поглибити

впроваджння методу проектів у свою роботу в школі.
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Відзначимо,  що  соціальний  проект  –  це  сконструйоване  соціальне

нововведення,  метою  якого  є  створення,  модернізація  чи  підтримка  в

середовищі матеріальної або духовної цінності, яка має просторово-часові та

ресурсні  обмеження,  й  уплив  якого  є  позитивним  на  клієнтів  за  своїм

соціальним значенням [147, с. 206].

Акцентуємо  на  тому,  що  німецькі  соціальні  педагоги  самостійно

розробляють  свої  проекти,  орієнтуючись  на  проблеми  конкретної  групи,

класу  чи  школи,  у  якій  вони  працюють,  тобто  кожен  їхній  проект  є

унікальним,  оскільки виникає  з  нових ідей,  які  мають на меті  специфічне

вирішення проблеми на певному рівні. 

Шкільні  соціальні  педагоги  в  Німеччині  використовують  різні  види

проектів.  За  структурою  виділяємо  макропроекти,  малі  проекти  та

мегапроекти.  За  термінами реалізації  вони поділяються  на  короткотривалі,

середньотривалі та довготривалі, а за особливостями фінансування серед них

можемо виділити спонсорські,  бюджетні  та благодійні соціальні  проекти в

загальноосвітніх закладах.

Проаналізувавши розроблені  проекти німецьких соціальних педагогів

та ті проекти, у яких ми безпосередньо брали участь,  радимо вітчизняним

фахівцям  соціальної  сфери,  які  працюють  у  школах,  включити  до  своїх

проектів такі пункти:

1. Назва проекту. 

2. Вступ. 

3. Визначення мети та завдання.

4. Кадровий аспект та управління проектом.

5. Зміст та механізм реалізації проекту. 

6. Характеристика та оцінка запланованих результатів.

7. Бюджет.

8. Технічне забезпечення.

Отже, назва проекту повинна бути яскравою, короткою та відображати

основну ідею змісту.
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У  вступі  слід  розкрити  актуальність  даного  проекту,  його  новизну,

вказати  сфери  використання,  функціонального  призначення  та  описання

конкретної проблеми. Цей розділ має велике значення при розробці проекту,

бо  саме  в  ньому  йде  постановка  проблеми.  Важливо  те,  що  актуальність

визначається значенням проблеми, вирішенню якої повинен сприяти даний

проект. При цьому соціальною проблемою можна назвати протиріччя на будь-

якому  рівні  соціального  життя  між  дійсністю  та  тим,  що  має  бути  чи  є

бажаним, яке викликає напруження в суспільстві (громаді) [147, с. 239]. 

Як  бачимо,  наступним  пунктом  у  структурі  будь-якого  соціального

проекту є мета та завдання. Формулювання мети повинно бути пов’язаним із

виявленою проблемою та вирішувати її, зазначаючи шлях від реального стану

справ до ідеального або запланованого після реалізації даного проекту.

При формулюванні завдань проекту слід пам’ятати про їх конкретність,

реальність  та  визначеність  у  часі.  Із  кожної  проблеми,  визначеної  вище,

повинне бути прописане хоча б одне чітке завдання.

Щодо кадрового забезпечення проекту, то рекомендуємо перш за все

вказати його керівників (прізвище, ім’я, по-батькові, посаду, місце роботи та

контакті дані). Якщо в даному проекті задіяні міські соціальні інститути чи

організації,  то  додатково  слід  надати  інформацію,  яка  підтверджує

компетентність виконавців, їхній попередній досвід у реалізації аналогічних

проектів та програм.

У  даному  розділі  авторам  пропонуємо  стисло  описати  схему  та

механізм  управління  проектом  та  кваліфікацію  основного  персоналу,  який

забезпечує  його  реалізацію,  щоб  було  чітко  зрозуміло,  хто  кому

підпорядковується та хто несе відповідальність за певні види робіт. 

Працюючи над  пунктом змісту  та  механізму реалізації  проекту,  слід

описати  географію  даного  соціального  проекту,  термін  виконання  (якщо

проект  має  етапи,  то  необхідно  вказати  термін виконання  кожного з  них),

описати етапи, організаційну структуру та план дій.
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У  розділі  оцінки  результативності  проекту  важливо  відобразити

систему  показників  його  ефективності.  На  жаль,  на  теперішній  час  у

вітчизняній  та закордонній теорії соціальної педагогіки є невелика кількість

універсальних критеріїв,  які  б  безперечно підтвердили  успішність  того  чи

іншого  соціального проекту.  Але  ми пропонуємо приблизні  орієнтири для

оцінки його виконання:

1. Кількісні показники (охоплення громадськості, кількість конкретних

справ: акцій, заходів тощо).

2. Динаміка рівня розвитку дитини (чому навчилася, які нові вміння

отримала).

3. Якість результатів соціально-творчої діяльності (вироби, малюнки,

акції тощо).

4. Показники  соціальної  адаптації  особистості  (наприклад,

підвищення  рівня  соціальної  успішності  учасників,  активності  дітей,

зменшення випадків асоціальної поведінки тощо).

5. Зацікавленість соціальних партнерів.

6. Популярність проекту та відгук у ЗМІ.

7. Технологічні  показники  (рівень  організації  в  цілому  та  окремих

етапів,  чіткість  та  ефективність  управління,  організаційна  культура

учасників).

Пункт  фінансового  обґрунтування  проекту  має  містити  базові  суми

необхідних коштів, фіксувати їх джерела, мати прозорі розрахунки кожного

виду  діяльності  в  межах  проекту  (зарплата  виконавцям,  залученим

спеціалістам,  кошти  на  оплату  приміщення,  користування  телефоном,

комунальними послугами, витрати на видання друкованих матеріалів тощо)

та відповідати реальним цінам. 

У розділі  технічного  забезпечення  розробленого соціального проекту

рекомендуємо  вказати,  яке  обладнання  планується  застосувати  для

розв’язання його завдань.
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Додамо,  що  дивлячись  на  структуру  запланованого  соціального

проекту, ми можемо виділити основні вимоги до нього:

1. Обмеженість  (у  часі,  меті,  завданнях,  результатах  тощо).  Ця

характеристика  проекту  дозволяє  контролювати  хід  його  реалізації  на

кожному етапі.

2. Цілісність.  Загальний  зміст  проекту  повинен  бути  чітким,  кожна

його частина відповідати задуму й передбачуваному результату.

3. Послідовність  та  логічність.  Усі  частини  слід  співвідносити  між

собою та обґрунтовувати. 

4. Об’єктивність.  Необхідно  довести,  що  ідея  проекту,  підходи  до

вирішення  проблеми  з’явились  не  випадково,  а  є  наслідком  глибокого

осмислення авторів ситуації та оцінки можливостей упливу на неї.

5. Компетентність авторів та персоналу.

6. Життєздатність.  Соціальний  педагог  повинен  визначити

перспективи розвитку проекту в майбутньому та можливості його реалізації в

інших умовах.

Констатуємо, що використання позитивного німецького досвіду щодо

організації та впровадження соціальної роботи в українські школи має велике

значення. Аналіз теоретичних джерел та практичних спостережень дає змогу

стверджувати,  що  вивчення  та  наслідування  певних  здобутків  зарубіжних

освітян  збагачує  навчально-виховний  процес  в  українських  школах

інноваційними методами та формами шкільної соціальної роботи.

Отже,  аналізуючи  шляхи  впровадження  позитивного  німецького

досвіду роботи шкільного соціального педагога в Україні,  можемо зробити

такі висновки:

- актуальність проблеми розвитку шкільної соціальної роботи в системі

в Україні створює нові можливості для вдосконалення української соціальної

педагогіки  та  передбачає  ефективне  залучення  досвіду  зарубіжних  країн,

зокрема Німеччини;
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- важливим  для  українських  реалій  є  вивчення  та  адаптація

законодавчої  основи  та  нормативних  документів  стосовно  соціальної

політики та роботи соціальних педагогів у школах Німеччини; 

- в  Україні  також  можливі  пошук  та  використання  альтернативних

фінансових джерел (на зразок німецьких фахівців соціальної сфери);

- для  ефективної  та  плідної  роботи  соціальних  педагогів  необхідне

створення сучасних ергономічних, інформаційних, естетичних та гігієнічних

умов діяльності;

- концепція  шкільної  соціальної  роботи  допомагає  чітко  усвідомити

особливості змісту діяльності фахівців соціальної сфери в загальноосвітніх

навчальних закладах;

- у  вітчизняних  школах  важлива  адаптація  інноваційних  форм  та

методів роботи згідно з українськими реаліями;

- окреслені перспективи практичного застосування німецького досвіду

з  системи  роботи  соціальних  педагогів  у  різних  типах  шкіл,  за  умови

творчого опрацювання та подальшої адаптації до вітчизняних реалій, можуть

бути  реалізовані  в  українських  загальноосвітніх  навчальних  закладах  і

принести такі ж позитивні результати, які простежуються в соціальній сфері

та школах Німеччини.

Висновки до другого розділу

Проаналізувавши  особливості  організації  соціальної  роботи  в

німецьких школах,  розкривши зміст,  форми та  методи діяльності  фахівців

соціальної  сфери  в  різних  типах  шкіл  у  Німеччині  як  практичних  засад

системи  соціальної  роботи  в  німецьких  школах  та  з’ясувавши  шляхи

практичного застосування  німецького досвіду роботи шкільних соціальних

педагогів в Україні, можемо стверджувати, що:

1. У Німеччині розроблено систему категорій критеріїв та стандартів
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якості  шкільної  соціальної  роботи  (  категорія  структурної  якості,  якості

процесу  та  якості  результату)  для  земель,  проектних  інститутів,  середніх

загальноосвітніх закладів  та шкільних соціальних педагогів,  що дає змогу

оцінити готовність до впровадження та розвитку даної роботи на цих рівнях.

2. До  організації  та  обладнання  робочого  місця  фахівця  соціальної

сфери  в  школі  в  Німеччині  підходять  доволі  серйозно.  Обов’язковим

елементом є наявність власного кабінету та кімнати для групових занять із

повним матеріальнио-технічним устаткуванням.

3. Безпосередня робота шкільного соціального педагога починається зі

створення  власної  концепції,  у  якій  прописані  мета,  завдання  роботи,

фінансові  джерела,  кадрові  умови  в  даній  школі,  головні  принципи

майбутньої  діяльності,  технічні  та  матеріальні  засоби  роботи,  плануються

форми та методи діяльності.

4. На  сьогоднішній  день  у  системі  соціальної  роботи  фахівці

соціальної сфери використовують 4 форми соціальної діяльності в школі (це

восьмий компонент системи):  індивідуальні,  групові,  робота  з  батьками та

мережна  робота.  Вибір  цих  форм  є  довільним,  але  зазвичай  соціальний

педагог комбінує всі 4 форми роботи, приділяючи, однак, більшу увагу тим

чи іншим видам залежно від типу школи та віку учнів. Індивідуальна робота

є основною формою роботи шкільних соціальних педагогів  у  гімназіях  та

професійних школах. Групова робота та робота з батьками займає важливе

місце  в  повсякденній  діяльності  фахівців  соціальної  роботи  в  початковій

школі.  Мережною  роботою  займаються  фахівці  соціальної  сфери,  які

працюють у всіх перелічених типах середніх освітніх закладів.

5. Методична основа німецьких соціальних педагогів є доволі багатою.

Розкриваючи  останні  компонент  системи  соціальної  роботи  в  школах

Німеччини,  ми  відзначили,  що  фахівці  соціальної  сфери  в  школі

використовують  різноманітні  методи  роботи  з  батьками  та  учнями,

наприклад,  екскурсії,  соціальні  ігри,  театралізацію,  тренінги.  Але

найпоширенішим серед них є метод проектів. Шкільні соціальні педагоги в
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Німеччині  використовують  різні  види  проектів.  Вони  відрізняються  за

структурою  (макропроекти,  малі  проекти,  мегапроекти);за  термінами

реалізації  (короткотривалі,  середньотривалі  та  довготривалі),  а  також  за

особливостями фінансування (спонсорські, бюджетні, благодійні).

6. Наслідування  позитивного  німецького  досвіду  в  удосконаленні

таких аспектів системи роботи українських шкільних соціальних педагогів,

як організація роботи, розробка й реалізація шкільної концепції соціальної

роботи,  використання  інноваційних  форм  та  методів  протягом  своєї

діяльності  сприятиме  покращенню  якості  шкільної  соціальної  роботи  та

підвищенню її престижу в Україні. 

7. Окреслені  перспективи  практичного  застосування  німецького

досвіду щодо системи роботи соціальних педагогів у різних типах шкіл за

умови  адаптації  до  українського  сьогодення  можуть  бути  зреалізовані  в

навчальних  закладах  середньої  освіти  України  та  в  межах  спільних

українсько-німецьких заходів соціальної допомоги дітям та підліткам.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У  дисертаційній  праці  подано  теоретичне  узагальнення  та  нове

вирішення наукової проблеми системи роботи соціальних педагогів у школах

Німеччини,  що  відображено  в  історико-хронологічному  та  системному

аналізі діяльності фахівців соціальної сфери в середній школі. Це дозволило

визначити структурні компоненти й особливості роботи соціальних педагогів

у  системі  навчальних  загальноосвітніх  закладів  Німеччини;  з’ясувати

особливості організації соціальної роботи в німецьких школах; виокремити

домінантні проблеми школярів та учнівської молоді в різних типах шкіл та

визначити  напрями  їхнього  подолання;  розкрити  основні  вимоги,  зміст,

форми й методи роботи фахівців соціальної сфери в школах Німеччини та

обґрунтувати шляхи практичного застосування німецького досвіду шкільної

соціальної роботи на теренах української педагогіки. 

Узагальнення  та  систематизація  результатів  науково-педагогічного

пошуку й аналіз джерельної бази дозволили констатувати:

1.  У  дисертації  проаналізовано  стан  дослідженості  системи  роботи

соціального  педагога  в  школах  Німеччини,  що  дозволило  виявити  значне

зростання  уваги  до  вивчення  її  основних  складових  і  процесу

функціонування як  з  боку німецьких дослідників,  так  і  науковців  з  інших

країн.  Ретроспективний  аналіз  особливостей  становлення  та  розвитку

шкільної соціальної роботи в Німеччині дав змогу зрозуміти, що це питання є

предметом дослідження німецьких науковців протягом останніх 30-ти років.

За  цей  час  накопичено  доволі  ґрунтовний теоретичний  матеріал  та  багато

практичного досвіду, але науковий пошук ще триває. Існує багато трактувань

поняття „шкільна соціальна робота”, „концепція шкільної соціальної роботи”,

тривають дискусії  щодо професійних обов’язків  соціальних працівників та

соціальних  педагогів.  І  хоча  сучасні  німецькі  науковці  мають  деякі

розбіжності в понятійному апараті, усі вони вважають, що соціальна робота
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повинна  проводитися  в  кожній  школі  з  різними  категоріями  дітьми  та

учнівської молоді.

2.  Cхарактеризовано  систему  середньої  освіти  та  установлено,  що

сучасний розвиток шкільної системи ФРН зумовила довготривала політика

уряду  у  сфері  навчання.  Основними  її  завданнями  є  поєднання  теорії  та

практики, стимулювання в розробленні й упровадженні інновацій у процес

навчання  школярів,  проведення  різних  досліджень.  Але  систему  середньої

загальної  освіти  Німеччини  поступово  реформують,  співвідносячи  її  з

реаліями європейського життя та розвитком сучасної молоді. Важливим є те,

що  різноманітні  типи  загальноосвітніх  навчальних  закладів  у  Німеччині

виконують певні освітньо-виховні завдання, мають свої переваги та недоліки,

проте намагаються якнайкраще підготувати своїх випускників до подальшого

життя (наприклад, добре розвинута система профорієнтації дітей у неповній

середній, реальній та професійних школах).

3.  Визначено,  що система  роботи  соціального  педагога  в  школах

Німеччини  має  дев’ять  важливих  компонентів:  теоретичні  засади:  об’єкт,

(діти та їх сім’ї); суб’єкт (існує три рівні: провідні, супутні, латентні); мета,

яка  полягає  в  створенні  умов  для  психологічного  комфорту  та  безпеки

дитини,  задоволенні  її  потреб  за  допомогою  соціальних,  правових,

психологічних  і  педагогічних  механізмів  запобігання  та  подолання

негативних  явищ  у  школі  та  сім’ї;  функції (діагностично-прогностична,

корекційно-реабілітаційна,  охоронно-захисна,  попереджувально-

профілактична,  евристична,  посередницька);  завдання (створення

комфортних умов для розвитку дитини, забезпечення соціальної допомоги та

підтримки,  задоволення  соціальних,  правових  та  психологічних  потреб

учнівської молоді);  принципи (розуміння переваг індивіда по відношенню до

суспільства, добровільність, прозорість, конфіденційність, повага, прагнення

соціальних  змін  тощо);  практичні  засади  системи  роботи  соціального

педагога  в  школах  Німеччини:  зміст,  що  розкривається  через  реалізацію

шкільної соціальної концепції; форми роботи (індивідуальні, групові, робота
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з  батьками  та  мережна  робота);  методи  роботи  соціальних  педагогів  у

школах  Німеччини  (метод  „День  дівчат”,  „День  хлопців”,  профілактичні

тренінги, бесіди, профілактичні програми, молодіжні „Інтернет-кафе” тощо.

Найпоширеніший  метод  роботи  соціального  педагога  в  школі  –  метод

проектів). 

4. Доведено, що в роботі з дітьми та підлітками важливими є уміння та

навички фахівця соціальної сфери (аналітичні, прогностичні, проектувальні,

рефлексивні, комунікативні),  а також його особистісні та професійні якості

(наприклад,  емпатійність,  стриманість,  ініціативність,  соціальна

відповідальність,  доброта,  щирість,  комунікативність,  гуманізм, порядність,

соціальна адаптованість тощо).

5.  У  роботі  розкрито  організацію  роботи  соціального  педагога  в

німецьких школах і  визначено,  що у Німеччині є структурована інституція

допомоги дітям та  молоді,  яка  працює на  чотирьох рівнях (федеральному,

земельному,  земельних  відомств  та  рівні  місцевих  організацій).  Шкільна

соціальна  робота  у  свою чергу  безпосередньо  об’єднує  цю інституцію  та

школу  й  виконує  своєрідну  посередницьку  роль  між  ними.  Осмислення

концептуальних  засад  організації  і  функціонування  соціальної  роботи  в

різних  типах  німецьких  шкіл   та  аналіз  результатів  дослідження  дали

підстави  стверджувати,  що  в  Німеччині  на  даному  етапі  економічного

розвитку  не  існує  проблем у  реалізації  федерального завдання  „Соціальну

роботу – в кожну школу”. Для цього виділяються достатні кошти, готуються

професійні  кадри  та  загальноосвітні  навчальні  заклади,  розробляються

критерії якості здійсненої соціальної роботи з дітьми та підлітками. 

6.  Проаналізувавши німецький досвід  системи діяльності  соціальних

педагогів у школі, а також зіставивши його з особливостями функціонування

вітчизняної системи соціально-педагогічної роботи, виявлено можливі шляхи

впровадження позитивного досвіду роботи шкільного соціального педагога в

Україні та зроблено висновок про те, що детального вивчення з перспективою

творчої  реалізації  в  Україні  заслуговують:  законодавча  база  та  соціальна

177



політика  держави,  пошук  альтернативних  джерел  фінансування  шкільної

соціальної  роботи,  безпосередня  організація  даної  роботи,  розробка  й

реалізація шкільної концепції соціальної роботи, комбінування традиційних

та  інноваційних  форм  та  методів  роботи  соціальних  педагогів  у  школі,

здійснення соціальної роботи у вітчизняних школах відповідно до світових

стандартів.

До  подальших  напрямів  досліджень  відносимо:  теоретико-

методологічне й дидактичне обґрунтування особливостей роботи соціальних

педагогів  у  дошкільних  закладах  освіти,  спеціальних  школах  та  у  вищих

навчальних закладах, а також організаційно-методичні засади впровадження

соціальних  програм  для  волонтерів  при  роботі  з  дітьми  та  учнівською

молоддю.
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Додаток Б

Статистична частина річного звіту шкільних соціальних педагогів

професійної школи Ернста Бенері за 2011-2012 навчальний рік,

м. Ерфурт (Ernst-Benary- Schule Erfurt)

1. Статистичні показники

1. Звернення до шкільних соціальних 
педагогів
 Кількість Відсотки
Учні 31 36%
Вчителі 52 51%
Інші 3 3%

Батьки 9 10%

2. Допомога в конкретному випадку (Einzelfallhilfe)

 Усього Хлопців Дівчат
Кількість учнів 101 24 77
Кількість учнів у BVJ 2 9 4 5
Кількість учнів у  BVJ 1 19 4 15
Кількість учнів у BFS 73 16 57
Кількість учнів, які перейшли з BVJ 
2 до BVJ 1 

3 0 3

Кількість учнів, які в BVJ 1 отримали
атестат зрілості

11 0 11

Допомога в конкретному випадку всередині цільової групи

Примітка:

А - Одноразові індивідуальні бесіди 

В - Соціальна допомога в конкретному випадку

С - Шкільна молодіжна соціальна робота як частина іншої допомоги учням

 D - Довгострокове керівництво

 A B C D Усього
хлопців 5 3 0 13 21
дівчат 13 30 2 15 60

Усього     81
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Учні, які залишені на повторний 
навчальний рік

5 8 1 6 20

 
Проблеми у стосунках     0
Мігранти    1 1
Насилля (фізичне, психологічне, 
сексуальне)

    0

Конфлікти вдома  4  4 8
Злочинність     0
Відмова від школи (активна та 
пасивна)

4 11  15 30

Психічні/хронічні захворювання 
батьків

    0

Психічні захворювання учнів 1 1 1 1 4
Діти з особовими потребами    2 2
Вагітність/ Раннє батьківство 1 2 1 3 7
Наркозалежність     0
Заборгованість     0
Заяви 9    9
Проблеми з різними інститутами 
влади

    0

Інше 3 15  2 20
Усього 18 33 2 28  

Допомога в конкретному випадку ззовні  цільової групи

A B C  D Усього
хлопців 3    3
дівчат  11   11

Усього     14

Учні, які залишені на повторний 
навчальний рік

 2   2

Проблеми у відносинах     0
Мігранти     0
Насилля (фізичне, психологічне, 
сексуальне)

    0

Конфлікти вдома     0
Злочинність     0
Відмова від школи (активна та 
пасивна)

    0

Психічні/хронічні захворювання     0
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батьків
Психічні захворювання учнів  2   2
Діти з особовими потребами     0
Вагітність/ Раннє батьківство     0
Наркозалежність 3    3
Заборгованість  1   1
Заяви     0
Проблеми з різними інститутами 
влади

 3   3

Інше  5   5
Усього 3 11 0 0  

3. Соціальна групова робота

 Кількість учасників   

Тема
усього хлопців дівчат

Заняття
по

45хв.

Середній
вік

Знайомство 1 група 7 2 5 2 16
Знайомство на початку року 2
група

10 1 9 2 17

Заняття-знайомство 3 група 9 3 6 2 17
Заняття-знайомство 4 група 26 5 21 2 17
Ознайомлення з правилами 
школи

22 5 17 2 17

Соціально-педагогічний захід
для проведення вільного часу
„Мої ковзани” 1група

7 0 7 2 17

Соціально-педагогічний захід
для проведення вільного часу
„Боулінг”

16 4 12 2 17

Соціально-педагогічний захід
для проведення вільного часу
„Мої ковзани” 2 група

11 3 8 2 17

Соціально-педагогічний захід
для проведення вільного часу
„Гончарство”

7 3 4 5 16

Соціально-педагогічний захід
для проведення вільного часу
„Прогулянки на велосипедах”

0     

Соціально-педагогічний захід
для проведення вільного часу
„Культура м. Ейзенах”

0     

Соціально-педагогічний захід 0     
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для проведення вільного часу
„Скелелазіння”
Соціально-педагогічний захід
для проведення вільного часу
„Поїздка на Петерзберг”

0     

4. Заплановані наради

 так ні вирогідно
Наради з адміністрацією школи x   
Наради з учителями-порадниками x   
Зустрічі з представниками 
соціальних інституцій міста

x   

Зустрічі з представниками 
соціальної служби

x   

Участь у шкільних конференціях x   
Інше    

Додаток В
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Семінар Томаса Фойерайзеля для вчителів школи на тему: „Шкільна

соціальна робота”. Початкова школа Швентана, комуна Борнхьовед,

Німеччина (2010 рік) (Sventana-Schule Bornhöved)

Додаток Г
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Бюро соціального педагога. Початкова школа на Йоханненплатц,    

м. Ерфурт (2014 рік)

Додаток Д
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Ігрова кімната для соціальних занять. Початкова школа на

Йоханненплатц, м. Ерфурт (2014 рік)

Додаток Е
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Міська концепція шкільної соціальної роботи, м. Йєна (Jena), 2012 рік

1. Визначення шкільної соціальної роботи

Шкільна  соціальна  робота  –  це  професійна  пропозиція  школам,  яка

вирішує  виховні  та  освітні  завдання  через  соціально-педагогічні  підходи,

надає допомогу та підтримку.

Шкільна соціальна робота є принципово добровільною та розрахована

на учнів школи, причому її головним задвданням є допомога обділеним дітям

та молоді.

Шкільна соціальна робота   сприяє  зміцненню та  інтеграції  молоді  в

соціальне оточення. 

Вона  використовує  різноманітні  соціально-педагогічні  методи  –  від

консультацій  при  допомозі  в  конкретному  випадку  та  соціальній  груповій

роботі до участі в плануванні вільного часу учнів.

Шкільна  соціальна  робота  орієнтується  на  щоденне  покращення

соціально-економічних  умов,  на  ситуацію в  школі  стосовно  представників

учнівсько-молодіжної  допомоги.  Отже,  соціальна  робота  в  школі  виступає

важливою єднальною ланкою між інститутом допомоги молоді та школою.

2. Законодавчі основи

Шкільна  соціальна  робота  є  пропозицією  співпраці  молодіжної

допомоги  та  школи.  Вона  базується  на  §§  1,  11 Федерального  закону  про

соціальну допомогу та §§ 13 Кодексу соціального права,  а  також §§ 2,  11

Тюрінгського шкільного закону.

Згідно  із  1  підпунктом  §§  1  Федерального  закону  про  соціальну

допомогу  та §§ 13 Кодексу  соціального права  молодіжна допомога втілює

права  учнівської  молоді  на  прискорення  їхнього  розвитку  до

самовідповідальних та соціально адаптованих особистостей, а також сприяє

уникненню  та  зниженню  дискримінації.  Подібні  вимоги  формулює  також

Тюрінгський шкільний закон. 
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Про обов’язкову кооперацію молодіжної допомоги та школи йдеться в

Кодексі  соціального  права  §  81  та  в  §  2  другого  розділу  Тюрінгського

шкільного закону.

3. Стан на 2012 рік

Суспільні зміни вносять свої корективи до умов життя дорослих, а з

ними  і  до  соціально-економічних умов  дітей  та  молоді.  Наприкінці  ХХ –

початку ХХІ століття створилися нові структури та цінності суспільства. Це

призвело до соціальної невпевненості, яка тільки посилилася в останні роки

через глибокі зміни у сфері праці та у державній соціальній політиці. Саме

тому зараз ми маємо справу з дітьми та підлітками, які зростають в атмосфері

невпевненості  у виховній та соціальній системі. У даній ситуації протягом

процесу  соціалізації  у  школярів  збільшується  потреба  в  підтримці  за

допомогою нових педагогічних концепцій.

У м. Йєні перелічені проблеми на даному етапі вирішуються завдяки

інтеграції  шкільної  соціальної  роботи  як  одного  з  основних  завдань

учнівсько-молодіжної  допомоги.  Шкільна  соціальна  робота  довела  свою

необхідність і буде й надалі розвиватися. У м. Йєні шкільна соціальна робота

підпорядковується міському відділу в справах молоді. Вона вже інтегрована у

всі  повні  середні  школи  (Regelschule),  у  центри  соціального  розвитку  та

професійних  школах.  У  2009-2011  шкільна  соціальна  робота  була

впроваджена у 4-х державних гімназіях як соціальний проект. 

Засновниками шкільної соціальної роботи в місті є незалежні інститути

та  державні  органи  молодіжної  допомоги.  Усі  шкільні  соціальні  педагоги

мають спеціальну педагогічну освіту.

Головні принципи

1. Шкільна  соціальна  робота  –  це  тривалий  надійний  незалежний

соціально-педагогічний партнер школи.

2. Шкільна соціальна робота сприяє залученню до життя школярів сім’ї,

школи, суспільства та зовнішньої допомоги. 
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3. Шкільна  соціальна  робота  –  це  основоположна  близька  до  школи

пропозиція  для  школярів,  учителів  та  батьків.  Саме  тому  вона

розвивається в постійному балансуванні між різними суб’єктами своєї

діяльності,  базуючись  на  інтересах  дітей  та  виступаючи  для  них

своєрідним захисником.

4. Шкільна соціальна робота – це фундаментальна робота для:

а) розвитку стійкої особистості;

б) успішного навчального процесу;

в) успішної організації життя.

5. Шкільна  соціальна  робота  виконується  регулярно та  не  має  жодних

педагогічних прогалин. Вона не матиме успіху, якщо виступатиме як

одноразова екстрена допомога “важким” дітям.

3.2. Цільові групи

 Шкільна  соціальна  робота  розрахована  на  всіх  дітей  та  підлітків  школи

завдяки виконанню різноманітних завдань,  а  також на батьків  та вчителів.

Але перш за все увага приділяється обділеним школярам.

Цілі та пропозиції шкільної соціальної роботи в м. Йєні

Цілі шкільної соціальної роботи стосовно школярів:

 створення та розвиток соціальних компетенцій;

 сприяння у вирішенні різноманітних конфліктів;

 соціальна інтеграція школярів;

 сприяння розвитку особистості учнів;

 участь у шкільному житті та розвитку демократії; 

 розвиток професійних перспектив та професійна інтеграція.

Пропозиції шкільної соціальної роботи для школярів:

 консультації  та  персональні  бесіди  як  індивідуальна  допомога  в

конкретному випадку;

 підтримка у кризових ситуаціях та тривалий супровід;

 соціально-педагогічна групова та проектна робота;
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 профілактична робота;

 підтримка й посередництво між учнівською молоддю та школою.

Цілі стосовно школи:

 покращення шкільного клімату;

 просвіта педагогічного колективу;

 розвиток школи (нові педагогічні концепції);

 зв’язок та кооперація школи з позашкільними інституціями.

Пропозиції для школи:

 бесіди та співпраця з учителями;

 підтримка  педагогічного  колективу  в  конфліктних  ситуаціях  та

соціальних проблемах;

 співпраця зі шкільними комітетами.

Цілі щодо батьків:

 зміцнення  компетенції  батьків  стосовно  виховання,  навчання,

шкільного та повсякденного життя дітей.  

Пропозиції для батьків:

 консультації;

 підтримка батьків і матерів;

 посередництво з іншими підтримуючими соціальними інституціями.

Цілі шкільної соціальної роботи стосовно суспільства:

 зв’язок та кооперація з позашкільними інституціями;

 відкриття школи як системи.

Пропозиції:

 робота в комітетах та об’єднаннях;

 зв’язок  та  кооперація  з  соціальними інституціями в  різних  частинах

міста;

 публічна робота.

4. Мінімальні вимоги до шкільної соціальної роботи
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1. Шкільні соціальні педагоги повинні в письмовій формі скласти графік

роботи з учнівською молоддю у своїй школі.

2. Інституції,  які  пропонує  шкільна  соціальна  робота,  повинні  бути

спроможними гарантувати виконання головних концептуальних основ

соціальної роботи в школі та забезпечувати соціальні стандарти.

3. Шкільні  соціальні  педагоги  мають  право  вимагати  безстрокові

договори на соціальну роботу в даній школі. 

4. Рекомендується  надати  2  ставки  шкільних  соціальних  педагогів  у

кожну школу (найкраще – 1 жінку та 1 чоловіка).

5. Шкільні  соціальні  педагоги  повинні  розробити концепцію соціальної

роботи  в  школі,  де  розкрито  її  цілі,  завдання,  стандарти  якості  та

перспективи розвитку.

6. Школи  повинні  бути  укомплектовані  професійним  соціально-

педагогічним колективом зі спеціальною соціальною освітою.

7. Для  підвищення  кваліфікації  фахівців  соціальної  сфери  необхідно

відповідним  соціальним  інститутам  забезпечити  постійний  обмін

досвідом роботи серед шкільних соціальних педагогів, можливостями

подальшого їхнього навчання та супервізію.

8. Для  професійних  консультацій  шкільним  соціальним  педагогам

необхідно надати надійних консультантів.

9. Необхідно розрахувати час роботи, включаючи всі види діяльності та

підготовки до неї. У цілому більшу частину робочого часу соціальний

педагог повинен проводити в школі. 

10. Обов’язково необхідно надати соціальним педагогам відповідні умови

для його плідної роботи:

 окремі бюро;

 кімнати для консультацій;

 кімнати для групової та класної роботи;

 можливість користуватися кухнями, туалетами тощо;

 телефон;
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 Інтернет;

 доступ до засобів копіювання.

11. Умови співпраці  учнівсько-молодіжної  допомоги  та  школи в  межах

шкільної  соціальної  роботи  повинні  бути  зафіксовані  в  письмовій

формі.

5. Джерела фінансування

Основні  витрати  на  соціальну  роботу  в  школах  міста  покриває

суспільний проектний інститут „ORBIT”. Бюджет на 2012-2013 навчальний

рік (у євро):

 Заробітна платня соціальним педагогам 

240.000

 Відомство професійного супроводу та профорієнтації молоді
 

17.000

 Підвищення кваліфікації та супервізія  5.500

 Проекти, організація заходів, інші матеріальні витрати 3.500

 Разові інвестиції для дитячих садків та початкової школи 14.000

Усього    280.000
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Додаток Ж

Взаємозв’язок суб’єктів соціальної роботи, конкретного випадку та

вибору методів роботи (за Р. Кільбом)

Особливості 
колективу

Зовнішній 
уплив

Особистість 
клієнта

Вибір методів

Конкретна 
ситуація
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Додаток З

Річний план групової соціальної роботи з учнями на 2013-2014 н. р.

Об’єднана школа Фрідріха Еберта м. Франкфурта-на-Майні

( Friedrich-Ebert-Schule. Integrierte Gesamtschule und Ganztagsschule am

Huthpark, Frankfurt-am-Main)

Пропозиція/
Проект

Мета Як? Цільова
група

Коли? Хто?

Інформаційний
день Jufresh

Ознайомити 
школярів зі 
структурою 
шкільної 
соціальної 
роботи в школі

Соціальний
урок

5-ті
класи

1 тиждень
вересня /
1 уроки у

класах

Мантен
Мойер
Клінке

Об’єднання 
класу/ 
Культура 
вирішення 
конфлікту

Робота в 
команді, 
керування 
конфліктними 
ситуаціями, 
співробітництво

Вправи,
рольові ігри

5-ті
класи

3
проектні

дні на
кожен

клас(лист
опад,

лютий,
травень)

Мантен
Мойер
Клінке

День дівчат/ 
День хлопців

Ознайомити 
дітей із 
притаманними
дівчатам/хлоп
цям видами 
робіт

Спільна
праця,

рольові ігри

6-7
класи

квітень Клінке

Соціальні 
заняття 
„Життя без 
конфліктів”

Розробити 
стратегії 
подолання 
конфліктів, 
створити нові 
цікаві гуртки

Вправи,
ігри

6-ті
класи

Двічі на
рік по 2
уроки в
кожному

класі

Клінке
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Заняття 
„Сучасні 
технічні 
засоби 
навчання та 
авторське 
право”

Ознайомити 
школярів із 
даними в 
Інтернеті, 
пояснити 
поняття 
„авторське 
право”, 
висвітлити 
права дітей на 
власність та 
сексуальну 
приналежність

Фільми,
брошури,
таблиці

6 класи Двічі на
рік по 2
уроки в
кожному

класі

Клінке

Роберта 
-Гурток 

Специфічні 
роботи для 
надихання 
дівчат на 
природознавчі 
науки

Конструюва
ння та

програмува
ння

роботерів

Дівчата
7 класів

Щотижня
в середу

Клінке

Проект 
„Кам’яний вік”

Налагодження 
контакту зі 
школярами, 
співпраця з 
учителями

Майстер-
клас з теми

6-ті
класи

Жовтень Мантен

Гурток 
„Пригоди та 
скелелазіння”

Сумісність із 
колективом, 
шлях 
подолання 
конфліктів

Соціальні
ігри,

скелелазіння

5-ті
клас 

щотижня Мантен

Поїздка класом
„Перехрестя”

Соціально-
педагогічна 
підтримка

Вправи,
змагання,

поради

5-ті
класи

червень Мантен 

Проект 
„Зниження 
порогів”

Вивчення 
існуючих 
організацій у 
районі

Уроки,
практичні

заняття

8-мі
класи

червень  Мантен
та

Клінке

„Відкриті 
двері” 
(протягом 
перерв)

Налагодження 
контакту зі 
школярами

Бесіди,
невеликі
змагання

або
майстер-

класи

5-8
класи

Щотижня
2 перерви
5+6 класи
щопонеді
лка, 7+8

класи
щоп’ятни

ці

Мантен
Мойер
Клінке

232



Навчальні
Канікули

Надати 
допомогу в 
навчанні дітям,
які відстають 
від програми

Екскурсії,
робочі
групи

 5-10
класи 

1 тиждень
на літніх
канікулах

(5-6
класи), 1
тиждень

на осінніх
канікулах

(7-8
класи), 2
тижні на
Пасхальн

их
канікулах

(9-10
класи)

Мантен
Мойер
Клінке

Профорієнтаці
йна робота

Надати 
початкову 
інформацію 
щодо 
можливостей 
для 
проходження 
практики у 8-у
класі

Вправи,
ігри

7-ті
класи

04.11-
27.11 (на

кожен
клас по 3

дні) +
двічі на
рік по 2
уроки

кожному
класі

Мантен
Мойер 

Соціальне 
страхування

Посилити 
роботу з 
соціального 
страхування

Консультаці
ї, надання
матеріалів

із теми,
семінари

5-10
класи

грудень Мантен

Тренінг „Keep-
cool”

Розвивати 
стратегії 
деескалації 
конфліктів 

доповіді Хлопці
8-10

класів

Друге
півріччя

Клінке

Проект „Мій 
татусь-крутий 
перець”

Налагодити 
співпрацю з 
батьками, 
перевірити 
стосунки між 
батьками та 
дітьми

Спільні
заняття

Хлопці
8-10

класів

червень Клінке

Бойові ігри Перевірити 
рівень агресії в
агресивності в 

Вправи,
ігри

Хлопці
8-10

класів

Перше
півріччя

Клінке
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сім’ї

Сніданки Розвинути 
культуру 
поведінки за 
столом, 
підтримувати 
контакти з 
дітьми

Спільна
трапеза,
розмови

Усі учні
школи

Понеділо
к-четвер
щотижня

Мойер

Готування Познайомитис
я ближче з 
учнями, 
розвивати 
культуру 
поведінки 
протягом 
готування та за
столом

Готування
їжі

Учні 5-
10

класів 

 Щоп’ятн
иці 13.30-

15.00

Клінке

Підготовка до 
іспитів/ 
виконання 
домашнього 
завдання

Підготувати 
дітей до 
іспитів

 10-ті
класи

Лютий-
березень
щоп’ятни

ці 1
година

Мойер

Шкільна 
вечірка

Надати 
можливість 
дітям 
відсвяткувати 
закінчення 
школи

Приготуван
ня

безалкоголь
них

коктейлів,
покупка

продуктів 

10
класи

липень Мантен
Мойер
Клінке
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Додаток И

Проект „Готування”. Повна середня школа № 27 м. Ерфурт (2014 рік)

(Regelschule 27, Erfurt)
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Додаток К

Категорії звернень до шкільних соціальних педагогів 

у січні-червні 2014р.
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Додаток Л.1

Нормативна потреба навчальних закладів у ставках соціальних
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Додаток Л.2

Нормативна потреба навчальних закладів у ставках соціальних

педагогів та їх наявність (село/селище)
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	Навчальний рік у Німеччині починається в серпні або вересні й триває до червня або липня в залежності від конкретної землі. Оскільки в Німеччині на законодавчому рівні кожному громадянину країни гарантоване одержання обов’язкової середньої освіти, то й більшість освітніх установ мають державну форму власності (94%), де навчання проводиться безкоштовно, тому більшість учнів відвідують державні школі.
	У ФНР є також і приватні школи. Сьогодні в Німеччині налічується більше 2200 таких шкіл, педагогічні концепції яких помітно різняться між собою. Загальноосвітні приватні школи відвідують 6% німецьких школярів. Хоча прийнято підкреслювати, що це всього лише один з рівноправних секторів освітньої системи, реально приватні школи розраховані на більш заможну частину населення й мають елітарний характер. Останнім часом керівництво приватних шкіл проявляє все більшу зацікавленість у тому, щоб брати на навчання дітей із-за кордону [255].
	Початковий рівень освіти учні в Німеччині отримують у початковій школій (Grundschule). Обов’язкова середня освіта починається в цій країні з повних 6-ти років. Навчання в початковій школі триває 4 роки (у деяких федеральних землях, наприклад, у Гамбурзі, Бремені, Берліні – 6 років). У січні-лютому з майбутніми першокласниками проводиться співбесіда, результати якої виявляють готовність дитини до школи. Підготовку майбутнього учня перевіряють не шкільні комісії, а лікарі, психологи та соціальні педагоги.
	Головним критерієм готовності до школи є не вміння читати або рахувати, а достатня соціальна зрілість дитини: її здатність виконувати завдання разом з іншими дітьми, розуміти та виконувати правила гри, концентрувати увагу, підтримувати дисципліну тощо. Якщо дитина показує достатній рівень підготовки до занять, її відправляють до 1 класу початкової школи [51, с. 13].
	Змістом та результатом педагогічного процесу в німецькій початковій школі є:
	- гуманістичний напрямок навчання;
	- науковість навчання;
	- регіональний та краєзнавчий компонент у змісті освіти [85, с. 34].
	Погоджуючись із німецьким науковцем Б. Паулі (B. Pauli), cеред основних завдань початкової школи виділяємо такі:
	- виведення дитини із сфери гри у навчання;
	- залучення до навчальної діяльності;
	- розвиток критичного мислення та творчих здібностей;
	- надання необхідних знань та навичок;
	- формування цілісного світорозуміння та сучасного наукового світогляду;
	- виховання самостійності;
	- виховання патріотів, громадян демократичної держави [290, c. 39].
	Вирішенню цих завдань сприяє робота не тільки класного керівника та вчителів-предметників, але й насамперед плідна праця соціальних психологів та педагогів.
	У початковій школі дітям переважно не ставлять оцінок, а оцінюють на словах або за допомогою наклейок (сонечко, „смайлик” і т. д.). Такий підхід пояснюється бажанням не перевантажувати дитячу психіку, оскільки пізніше протягом навчання дітей чекають серйозні навантаження.
	Цей випускний іспит переважно охоплює такі предмети, як німецька, англійська та математика. Як правило, він проводиться в письмовій формі. Але англійська мова найчастіше є усним іспитом, щоб у педагогів була можливість перевірити, чи може учень реагувати на типові життєві ситуації та вільно висловлювати свої думки іноземною мовою. У свідоцтві про закінчення реальної школи фіксуються успіхи учнів, яких вони досягли протягом усього навчання та результати випускних іспитів [301].
	Неповна середня школа в Німеччині існує насамперед для дітей, які схильні до практичної та ремісничої діяльності. Їм надається базова загальна освіта. Рівень викладання там доволі низький. Фактично сьогодні установа Hauptschule перетворилася на зібрання найслабших школярів, переважно з сімей мігрантів, у яких батьки через власну неосвіченість не розуміють важливості доброї освіти для майбутнього дітей.
	Як підкреслював у своїх дослідженнях німецький науковець Р. Брачес-Чурек (R. Braches-Chyrek): „Головна педагогічна мета неповної середньої школи – підготувати учнів до вибору професії. Тому на заняттях особливу увагу надають практичним навичкам і зменшують кількість складних предметів. Центровим предметом при цьому є „Праця” (Arbeitslehre), протягом вивчення якого поєднуються технічні та наукові знання” [218, с. 14].
	Згідно з даними Федерального статистичного відомства в 2010-2011 навчальному році існувало 5065 неповних середніх шкіл, у яких навчалися 953000 школярів. Тобто неповну середню школу в Німеччині відвідує близько 10% дітей [267].
	Для учнів неповної середньої школи навчання починається з 5 або 7 класу. Термін відвідування цього типу школи залежить від форми організації орієнтаційного періоду та від терміну обов’язкового навчання. Відвідування неповної середньої школи може тривати від трьох років (наприклад, в Ніжній Саксонії) і шости років ( в Північній Рейн-Вестфалії), але в більшості земель навчання триває п’ять років.
	Особливістю неповної середньої школи є ремісничоорієнтовне викладання. Під час канікул школярі зобов'язані проходити виробничу практику. Протягом навчання в школі вони постійно відвідують регіональні ярмарки професій (Berufsmessen), центри зайнятості (Berufsinformationszentren) та державні агентства праці (Bundesagentur für Arbeit).
	У деяких землях (наприклад, у Нижній Саксонії) практикують співпрацю неповної середньої школи з місцевими господарствами та відомствами з питань зайнятості населення. Це допомагає розвивати даний тип школи й робити її більш привабливою для батьків та учнів.
	Додамо, що в більшості неповних середніх шкіл Німеччини в одному класі навчаються діти з різними рівнями успішності та мовної компетенції, різних соціокультурних прошарків та релігійних конфесій. Саме тому в даному типі школи інтегруються різноманітні дидактичні та соціально-педагогічні програми. Це допомагає стримувати і вирішувати велику кількість проблем серед учнів та покращувати взаєморозуміннями між педагогами, школярами та їхніми батьками.
	До найголовніших концепцій роботи можна віднести:
	- бригадний метод викладання;
	- розробка проектно-орієнтовних навчальних модулів;
	- курси німецької мови для іноземних школярів;
	- курси підвищення кваліфікації для вчителів;
	- шкільна соціальна робота;
	- соціальна групова робота;
	- соціальне навчання;
	- тренінги;
	- консультування наркозалежних тощо.
	Відзначимо, що сучасні науковці з проблем освіти Німеччини такі, як Юрген Баумерт (Jürgen Baumert), Каі Маац (Kai Maaz) та Ульріх Траутваін (Ulrich Trautwein) розрізняють 3 форми неповної середньої школи:
	1. Модальна форма. До неї відносяться школи з середнім рівнем продуктивності праці (близько 45% усіх головних шкіл Німеччини).
	2. Проблемні школи. Це неповні середні школи з низьким рівнем продуктивності праці. Близько половини учнів цих шкіл не виконують навчальної програми за рік. 50% з них походять зі сімей іммігрантів, які вдома не спілкуються німецькою мовою. 40% складають сім’ї, у яких батьки не мають закінченої професійної освіти. Більше третини цих сімей страждають від безробіття. Такі школи насамперед знаходяться в Гамбурзі, Бремені, Берліні та Рурському районі.
	3. Успішні школи. Учні цих неповних середніх шкіл мають такий рівень навчання та успішності, як і випускники реальних шкіл. Даний тип школи можна знайти в Баварії, Баден-Вюртемберзі, Рейнланд-Пфальці та сільських регіонах Північної Рейн-Вестфалії [328, c. 116].
	Наприкінці навчання згідно з освітніми стандартами Міністерства культури Німеччини учні неповної середньої школи складають письмові випускний іспит (Hauptschulabschlussprüfung) з головних предметів (німецької мови, математики, першої іноземної мови (найчастіше –англійської), а також у більшості випадків вони повинні додатково продемонструвати власний трудовий проект.
	Навчання в даному типі школи завершується одержанням свідоцтва про закінчення неповної середньої школи (Hauptschulabschluss). Це свідоцтво видається при отриманні учнем оцінок не нижче 4. Після закінчення цього типу школи випускник має середній ступінь I.
	У Берліні, Бранденбурзі, Бремені та Північній Рейн-Вестфалії повна обов’язкова освіта закінчується десятим класом, а в інших землях вона закінчується дев’ятим класом.
	У більшості земель дев’ятирічне навчання може бути доповнене, за бажанням учня, десятим шкільним роком для отримання подальшого свідоцтва про освіту – розширеного свідоцтва про закінчення головної школи (Erweiterte Hauptschulabschluss).
	Але відзначимо, що шанси на подальше навчання та отримання робочого місця для випускників даного типу школи розрізняються залежно від землі, де вони вчаться. Там, де неповна середня школа займає міцну позицію, існують перспективи навчання як у розвиненій ремісничий зоні, так і в торговельній сфері (наприклад, у роздрібній торгівлі) [333].
	Підкреслимо, що з кожним роком престиж цієї школи серед населення Німеччини падає. Як уже було зазначено вище, все частіше влада в різних землях реальні школи об’єднує з неповними середніми й створює інтегровані та середні школи.
	Якщо учню на момент закінчення неповної середньої школи ще не виповнилось 18 років, відділ освіти даного регіону спрямовує його на обов’язкове навчання в професійній школі (Fachschule або Berufsschule) з терміном навчання від 1-го до 3-х років (завданням такого типу школи є забезпечення підготовки кваліфікованого робітника) або пропонує розпочати професійну освіту в так званій подвійній системі (Duales System). Згідно з цією системою заняття проходять частково в межах шкільної системи, а частково – професійно на виробництві, де існують спеціальні робочі місця. Отже, у межах цієї „подвійної системи” забезпечується узгодженість роботи професійної школи та виробництва. На теперішній час 40% випускників неповної середньої школи вчаться за подвійною системою [298, c. 123].
	Гімназія є найпрестижнішим видом середньої освіти в Німеччині. Лише після закінчення гімназії (середній рівень плюс 2-3 класи вищої гімназії, так званої Gymnasiale Oberstufe) відразу можна вступати до університету або іншого вищого навчального закладу.
	У 2010-2011 навчальному році гімназію відвідували 38,6% дітей, що на 12% вище, ніж у попередні 10 років. Кількість гімназій у 2010 р. складала 3070, але до 2015 року планується суттєво збільшити кількість місць для гімназистів-першокурсників [252].
	Навчання в гімназії надає школярам можливість отримати широку та поглиблену загальну освіту. Одним з її завдань є розвиток загальних здібностей до навчання у вищій школі в тих учнів, які мають відповідні наміри та нахили. Гімназія створює також передумови до професійного навчання в різних сферах розумової праці.
	Цей вид середньої школи відвідують насамперед діти, у яких є здібності до вивчення мов, а також учні, у яких виявлено хист до логічно-абстрактного мислення та потяг до поглибленого навчання. Разом із отриманням різноманітних умінь та навичок, сучасної інформації в учнів гімназії формується характер, розкривається творчий потенціал, розвивається естетичний смак. Школярам також прищеплюються моральні та етичні норми поведінки. Метою освіти є розкриття всіх можливостей учня [231].
	Відзначимо, що в гімназії учні отримують глибокі теоретичні знання, розуміють взаємозв’язок між дисциплінами. Школярі також удосконалюють знання рідної мови та іноземних мов до рівня вільного та аргументованого спілкування. Особливу увагу приділяють у гімназії розумінню історичного розвитку явищ та аналізу взаємодій у природі та суспільстві.
	Навчання в гімназії триває в більшості земель з 5-го класу (у Берліні воно починається з 7-го класу) до 12-го (програма G8) або 13-го класу. Воно закінчується складанням іспитів на атестат зрілості (Abitur). Згідно із новим Законом про освіту, всі діти, які в 2005-2006 навчальному році перейшли навчатися до гімназії, мають право складати іспити на атестат про повну середню освіту після 12-го року навчання [239].
	Гімназія як єдиний навчальний цикл охоплює другий ступінь навчання (Sekundarstufe I) з 5-го по 9-й класи, а також трирічний реформований ступінь Sekundarstufe ІI – з 10-го до 12-го класу.
	5-й та 6-й класи гімназії – це пробний ступінь, як і в інших школах. Два роки педагоги спостерігають за дітьми, розвивають їхні здібності, знання, навички, отримані в початковій школі. Після успішного завершення 6-го класу рішенням шкільної конференції учня переводять до 7-го класу. Якщо дитина мала низький рівень успішності, то їй надається можливість повторно навчатися в шостому класі або перейти до реальної чи основної школи. Про таке рішення комітет гімназії повинен попередити батьків за 6 тижнів до закінчення навчального року.
	Заняття в гімназії переважно проходять у першій половині дня, але в рамках програми G8, яка сприяє скороченню терміну навчання в даному типі школи до восьми років, з’являється тенденція до створення офіційних та неофіційних шкіл повного дня (Ganztagschulen). Деякі гімназії працюють у форматі інтернатів.
	У більшості гімназій заняття проводяться літературною німецькою мовою (окрім занять з іноземної мови) без використання різноманітних діалектів. У деяких спеціалізованих гімназіях використовується частково або повністю англійська або французька мова для спілкування протягом уроку.
	Педагоги, які працюють у гімназіях, повинні мати фахову освіту, яка включає обов’язково такі предмети, як „Педагогіка”, „Дидактика”, „Психологія”, „Соціологія” тощо. Після закінчення університету майбутні вчителі повинні пройти стажування, яке завершується складанням другого державного іспиту (перший складають наприкінці навчання у вищому навчальному закладі). Тільки після цього вони мають право допуску до постійної роботи в гімназії. Після двох-трьох років роботи зазвичай педагогам дають статус чиновників (довічно) [252].
	Залежно від форм фінансування гімназії бувають:
	- державні;
	- муніципальні;
	- приватні ( але відповідно до закону про шкільне фінансування 85 % витрат несе держава);
	- церковні.
	Для складання іспиту на атестат зрілості більшість випускників обирають приватні або церковні гімназії, державні установи в цьому випадку не користуються великою популярністю.
	Відзначимо, що в Німеччині існують різні типи гімназій: старих мов (Humanistisches Gymnasium (HG), нових мов (Neusprachliches Gymnasium (NG), математико-природознавчі (Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium (MNG), спортивні гімназії (Sportgymnasium), музичні тощо.
	Гімназії старих мов у Німеччині є найдавнішою та класичною формою гімназії з багатовіковими традиціями. У них разом з загальними предметами викладається також латина як перша іноземна мова. Другою іноземною мовою, яка вивчається з 7-го класу, є англійська. Із 8-го класу до програми включено грецьку (іноді давньоєврейську), бо це мова народу, який надав основоположні поняття для світової сучасної науки, мистецтва та політики. У більшості шкіл цього типу учень за бажанням може обрати французьку мову замість грецької. Він може перейти при цьому до гімназії нових мов [266].
	Гімназія нових мов є одним із нових типів гімназій. Характерним для неї є те, що в навчальній програмі першою іноземною мовою обирається сучасна мова (англійська або французька). Крім того, у якості другої іноземної мови учень має право обрати також одну із сучасних мов. Замість третьої іноземної мови в деяких гімназіях пропонується фізика. При виборі цього предмета у 9-му класі учень може перейти до математико-природної гімназії, яка забезпечує ґрунтовні знання з математики та природознавства.
	Спортивні гімназії разом із загальноосвітнім навчальним планом пропонують різноманітні можливості для поглибленого заняття спортом, включаючи інструктаж та професійне керівництво. Особливу увагу приділяють потребам та побажанням спортсменів. Переважно спортивні гімназії є інтернатського типу, бо багато учнів приїжджають здалека, щоб навчатися в цих спеціалізованих гімназіях.
	У музичних гімназіях обов’язковим є оволодіння протягом навчання одним чи двома музичними інструментами. До основного навчального плану включають також специфічні предмети (наприклад, „Ритміка”, „Музична грамота”, „Художнє виховання” (Kunsterziehung)).
	Дуже цікавим типом німецьких гімназій є суспільні гімназії для дівчат Sozialwissenschaftliches Gymnasium (SWG). Вони характеризуються предметами, які особливим способом ураховують соціальні завдання жінки в сім’ї та суспільстві (наприклад, „Ведення домашнього господарства”, „Економіка”, „Соціологія”) [281, с. 65].
	Учень будь-якого типу гімназії в більшості випадків планує в майбутньому вступити до вищого навчального закладу. Саме тому оцінювання в німецьких гімназіях здійснюється дуже суворо. Як і в усіх типах шкіл Німеччини, найвища оцінка є „1”, а найнижча – „6”. Учні старших класів, які при складанні екзамену з математики отримали в гімназії „5”, з легкістю отримали би „3”, якщо б навчалися в реальній школі.
	Поточний контроль успіхів школярів проводиться регулярно. Його інтенсивність залежить від кількості годин на тиждень та загальної кількості уроків у півріччі.
	Як уже було зазначено вище, підготовка до академічної освіти є пріоритетним завданням гімназії, тому при плануванні роботи даного типу школи протягом навчального року велика увага приділяється самостійній роботі учнів. Гімназисти змушені для виконання домашнього завдання постійно відвідувати бібліотеку або знаходити інформацію в Інтернеті. Дуже часто на уроках використовується робота в групах, тому учні повинні роботи спільні презентації, захищати реферати чи проекти [245, c. 43].
	Цікавим фактом є те, що велика кількість досліджень успішності учнів виявила, що гімназії південних земель Німеччини мають більш високі стандарти оцінювання учнів, чим інших частин країни. Міжнародна програма оцінювання навчальних досягнень учнів (PISA-Studien) показала, що найкращі результати зі стандартного математичного тестування мали учні з таких земель, як Баварія, Баден-Вюртемберг, Саксонія та Тюрінгія.
	Відзначимо, що навчальні програми гімназій розроблені так, щоб не тільки давати ґрунтовні теоретичні та практичні знання своїм школярам, але й дбати про їхній фізичний стан. Тому учні всіх курсів повинні відвідувати спортивні заняття. Крім того, у гімназіях існують різні гуртки та секції, у роботі яких школярі можуть брати учать за бажанням. Популярними видами спорту є футбол, настільний теніс, бадмінтон, гребля чи хокей.
	Для розвитку естетичного смаку та мистецьких нахилів дитини в гімназіях працюють різноманітні хорові, музичні, театральні гуртки, клуби для гри в шахи, редакційні колегії, які випускають шкільні газети, розповідають про новини в країні та Всесвіті, дуже популярним є також мистецтво фотографування [229].
	У сучасних німецьких гімназіях учні не мають обов’язкової шкільної форми, але багато шкіл цього типу пропонує носити одяг з назвою або гербом гімназії. Великим попитом серед випускників користуються лише конфедератки різних кольорів.
	Для нашого дослідження дуже важливим є те, що незважаючи на популярність даного типу шкіл, гімназії в Німеччині були й залишаються в більшості випадків школами для елітного прошарку населення. Це є причиною великої кількості соціальних і педагогічних проблем як серед дітей, так і при роботі педагогів з гімназистами. Саме тому з учнями гімназій постійно працюють соціальні працівники та педагоги.
	Ще одним типом середньої школи в Німеччині є загальна або її ще називають „об’єднана” школа (Gesamtschule). Перші загальні школи з’явилися ще на початку ХХ століття (наприклад, Оденвальдська школа в Хеппенхаймі, заснована у 1919 р.), але активно почали розвиватися лише в 70-ті роки. Вони є експериментальним видом школи й об’єднують у собі в рамках першого ступеня середньої освіти основну школу, реальну школу та гімназію.
	На думку сучасного німецького науковця О. Кьоллера (O. Köller), головною ідеєю при створенні загальної школи було бажання розробити тип школи для всіх дітей та підлітків, незважаючи на їхнє соціальне походження, можливості, нахили та майбутню професію [272, c. 161].
	Упродовж багатьох років тривають постійні дискусії щодо доцільності створення школи цього типу. У деяких землях (наприклад, у Баварії) не визнавались свідоцтва випускників загальної школи. На даний момент Конференція міністрів культури уклала угоду щодо гарантій визнання атестату після закінчення такої школи. У Баварії і Баден-Вюртемберзі загальні школи залишились на рівні експериментальних, їх кількість дуже мала (наприклад, в Баден-Вюртемберзі їх всього 3), але в Гессені, Берліні та Гамбурзі більшість учнів відвідують загальні школи.
	На теперішній час у Німеччині загальна школа за своєю формою є школою підвищеного рівня. У ній діти після початкової школи можуть вчитися мінімум до 9-го-10-го класу. Вона є альтернативою традиційній трьохрівневій системі шкільного навчання. Головна відмінність від традиційної системи полягає в тому, що навчання в загальній школі дає можливість отримати різні види свідоцтв про отримання середньої освіти в межах однієї школи.
	Загальна школа дає дитині загальну, розширену або поглиблену загальноосвітню підготовку та забезпечує індивідуальну спрямованість навчання відповідно до її працездатності та нахилів.
	Такий спосіб організації школи вимагає від кожного педагога особливих дидактичних методів, бо якщо між учнями немає первісної диференціації, вчитель повинен самостійно це зробити в процесі роботи зі школярами. Для полегшення роботи педагогічного колективу і вирішення супутніх проблем школи даного типу у більшості земель використовується допомога шкільних соціальних педагогів.
	Предмети, які викладають у загальній школі: німецька мова; суспільствознавство (історія, політика, географія); математика; природознавство (біологія, хімія, фізика); англійська мова; основи техніки, економіки, ведення домашнього господарства; друга та третя іноземна мова; мистецтво, музика, текстиль; релігія; спорт.
	Із 6-го класу учні мають право індивідуально обирати ще один профілюючий предмет додатково.
	Із 8-го класу школярам пропонують вивчати другу чи третю іноземну мову.
	Ураховуючи здібності та можливості кожного учня, школа пропонує з деяких предметів основний чи поглиблений курс. Із 7-го класу пропонують такі курси з англійської мови та математики, з 8-го чи 9-го класу – з німецької, а з 9-го класу – з фізики чи хімії.
	До 10-го класу учні мають можливість до початку навчального року перейти з одного курсу на інший. При цьому школа пропонує додаткові заняття з предметів, щоб надолужити можливі прогалини в навчанні [247].
	У Німеччині існує 2 типи загальних шкіл:
	1. кооперативні;
	2. інтегровані.
	Кооперативні загальні школи (kooperative Gesamtschulen) являють собою об’єднання неповної середньої, реальної та гімнастичної школи, які очолюються єдиним керівником школи і мають спільну вчительку колегію, одного голову батьківського комітету.
	Перевагами цього типу школи є те, що учні не обирають школу, суспільна робота вчителів дозволяє рекомендувати кожному школяру найбільш доцільний для нього спосіб навчання.
	Метою кооперативної загальної школи є якомога тісніше поєднання всіх трьох напрямів навчання. Такі предмети як „Спорт”, а також предмети музичного та естетичного спрямування є загальними для всіх учнів. Крім того, деяким учням надається можливість відвідувати окремі предмети на більш високу шкільному ступені. Наприклад, дитина з реальної школи, яка має великі досягнення з математики, може відвідувати уроки математики в гімназійній гілці. Таке рішення приймається на педагогічній нараді, у якій беруть участь учителі всіх трьох гілок навчання.
	Важливим є також те, що зміст навчальної програми, основні елементи оцінювання досягнень учнів, використання необхідних підручників та багато інших шкільних питань є узгодженими між головною, реальною та гімназійною гілками.
	Свідоцтва про отримання середньої освіти, які видаються в кооперативній загальній школі, відповідають свідоцтвам головної школи, реальної школи та гімназії.
	В інтегрованій загальній школі учні розподілені за напрямками головної, реальної школи чи гімназії. Метою даного типу школи є колективне навчання учнів, зміцнення соціальних зв’язків між ними та розвиток разом із цим індивідуальних здібностей дитини. Особливістю роботи інтегрованої загальної школи є відсутність поняття „другорічник”, оскільки учнів переводять на більш низький рівень навчання, наприклад, з „реального” напрямку на „головний”. Але, за бажанням батьків, навчання може бути повтореним [99, c. 13].
	Власне до інтегрованої загальної школи батьки можуть віддати власну дитину, якщо вони не згодні з рекомендацією початкової школи про спрямування учня, наприклад, до неповної середньої школи, а не до реальної.
	Закінчивши загальну школу, учні можуть отримати свідоцтво про закінчення головної школи ( просте або розширене) після 9-го чи 10-го класу; про закінчення реальної школи – після 10-го класу; розширене свідоцтво про закінчення реальної школи, яке дає право переходу до старших класів гімназії (Oberstufe).
	Окрім основних типів шкіл у Німеччині, особливу увагу приділяють також спеціальним школам (Sonderschulen).
	Спеціальні школи – це школи, які працюють із дітьми та підлітками з особливими потребами, у яких обмежена можливість навчатися, які мають психічні або фізичні вади, девіантну поведінку [210].
	Навчальні програми цього типу школи переважно відповідають програмам шкіл системи загальної середньої освіти, але при цьому враховуються проблеми учнів, здійснюється індивідуальний підхід до них.
	Заняття в спецшколі починаються з 1-го класу і продовжуються до 10-го класу. Випускники мають можливість отримати атестат середнього ступеня І та середнього ступеня ІІ після закінчення школи.
	Підлітки-інваліди зобов’язані отримати професійну освіту. Держава докладає немалих зусиль за для інтеграції таких учнів у професійну сферу життя, сприяючи отриманню професійних вмінь та навичок. Навчання в державних спеціальних школах є безкоштовним, учням оплачують навіть проїзд до школи.
	Із 70-х років ХХ століття педагоги спецшкіл говорять про те, що для учнів їхніх шкіл дуже корисно було б навчатися зі здоровими дітьми, бо це стимулює дітей-інвалідів до більш плідної праці та є гарним засобом гуманного виховання підлітків.
	У наш час у Німеччині практикуються коопераційні форми шкіл (kooperative Schulformen): звичайні школи дуже щільно співпрацюють зі спеціальними школами.
	Спеціальні школи працюють у формі подовженого дня або повного. Для дітей з особливими формами інвалідності існують інтернати, які можуть відвідувати діти з різних земель Німеччини. Одним із прикладів подібної школи-інтернату є багата традиціями гімназія для сліпих у Марбурзі [26, c. 180].
	Кількість учнів у різних типах шкіл Німеччини у 2010-2011 начальному році можна ілюструвати діаграмою (у %) (див. рис. 1.1):
	Рис. 1.1. Кількість учнів у німецьких школах
	Отже, можемо зробити висновок, що уряд Німеччини, проводячи реформування середньої освіти, намагається зменшити розрив між навчальними програмами різних типів шкіл, поступово руйнує бар’єри між ступенями навчання, шукає альтернативні методи поліпшення середньої освіти в цілому.
	Але на даний момент у системі освіти Німеччини існує близько 10 різних типів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, кожен із яких має свої особливості в структурі, програмі, рівнях підготовки учнів та професійних кадрах. Тривалість навчання в німецьких школах також відрізняється та коливається від 9-ти до 12-ти років. Найпрестижнішим середнім загальноосвітнім навчальним закладом у Німеччині є гімназія. Тільки після закінчення такого типу закладу освіти школярі мають право навчатися в університетах або спеціалізованих вищих школах (Fachhochschule).
	Школами, що з кожним роком утрачають свою популярність серед німецьких школярів та дітей із сімей-мігрантів, є реальна та неповна середня школа. Саме тому в Німеччині тривають постійні дискусії щодо злиття різних типів шкіл у інтегровані середні загальноосвітні навчальні заклади.
	Констатуємо, що не дивлячись на відмінності в організації та навчальних планах у різних типах шкіл Німеччини, всіх їх об’єднує те, що протягом шкільного життя діти та учнівська молодь мають багато соціальних проблем, із якими вони не можуть упоратися самостійно. Саме тому шкільна соціальна робота є актуальною та потрібною всім дітям, починаючи з початкових класів та закінчуючи випускниками гімназій. Особливості роботи соціальних педагогів в Німеччині в різних типах шкіл буде описано у наступних підрозділах.
	У нашому дослідженні найбільший інтерес викликають особливості роботи соціального педагога в школі. Усі необхідні знання, вміння та навички є універсальними для закордонних (передусім німецьких) та для українських фахівців соціальної сфери. Насамперед при роботі з дітьми та молоддю соціальний педагог повинен знати:
	- основні закономірності розвитку дитини;
	- специфіку потреб даної вікової групи населення, їх інтереси, установки, мотиви, ступінь їх задоволення;
	- специфіку роботи в школі, соціальному середовищі, родині, в об’єднаннях, групах, компаніях;
	- сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових і молодіжних організацій і об’єднань, рухів, їхню роль, місце та вплив на особистість;
	- функції і права системи державних і соціальних інститутів, соціально-педагогічні, психологічні, демографічні особливості середовища, в якому організовується робота;
	- принципи організації праці, спілкування, організації дозвілля;
	- основи трудового законодавства;
	- правила охорони праці та техніки безпеки;
	- методику діагностичних досліджень розвитку особистості, середовища, родини;
	- методи впливу на організацію суспільної, трудової та дозвільної діяльності;
	- різноманітні системи аналізу та програмування роботи в колективі;
	- методику роботи з дітьми “групи ризику” тощо [22].
	Як бачимо, питання кваліфікаційних стандартів, професійної відповідності та етичних принципів роботи шкільного соціального педагога є доволі розкритими вітчизняними та закордонними науковцями. Проте ці аспекти безпосередньо стосуються особистості соціального педагога. Але найважливішим для нашого дослідження є схарактеризувати систему роботи соціального педагога в школах Німеччини.
	Перш, ніж перейти до характеристики системи соціальної роботи в німецьких школах, ми вважаємо доцільно звернути увагу на визначення понять „система”, „соціальна система”, „педагогічна система”.
	Беручи до уваги висновки О. Караман [76], ми вважаємо, що вивчення будь-якого об’єкту або явища як системи вимагає від науковця використання системного підходу, що є способом відбиття загальної теорії систем у досліджуваному феномені.
	Рис. 1.2. Система соціальної роботи в школах Німеччини
	На думку М. Галагузової, об’єктом діяльності соціального педагога є діти і молодь, які потребують допомоги в процесі соціалізації. До цієї категорії належать діти з інтелектуальними, педагогічними, психологічними, соціальними відхиленнями від норми, які виникли внаслідок дефіциту повноцінного соціального виховання, а також діти, які мають фізичні, психічні або інтелектуальні порушення розвитку [41].
	Л. Маркіна та В. Нікітін дають своє тлумачення: „Oб’єктом професійної діяльності соціального педагога є соціально-педагогічний процес як цілеспрямована послідовність дій, що забезпечує оптимальне досягнення мети” [162, с. 12].
	Але більшість сучасних німецьких науковців (С. Гастігер [242], С. Геруль [246], М. Дріллінг [234], А. Фромманн [240], К. Шпек [320] та інші) одноголосні у визначенні об’єкта роботи соціального педагога в школі. Вони вважають, що це дитина та її сім’я. Ми повністю погоджуємося з їхньою думкою.
	Організація праці – це система науково обґрунтованих заходів, спрямованих на створення умов раціонального використання робочої сили в процесі діяльності [136, с. 12].
	Але, наприклад, у землі Гессен профспілка з виховання та науки (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) декілька років вимагала від міністерства соціалізації та інтеграції (Hessisches Ministerium für Soziales und Integration) на законодавчому рівні закріпити максимальну кількість учнів на одного працюючого соціального педагога. Із 2013 року ця цифра становить не більше 150-ти учнів на кожного фахівця соціальної сфери, який має навантаження 40 годин на тиждень [268].
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