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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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, 

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. 
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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 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. Рекурс (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 
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(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), 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 

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). 
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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, 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”, 



 6 

„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 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 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 
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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). 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 сторінoк, із них основного тексту 177 сторінoк. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність досліджуваної 

проблеми, зв’язок її з науковими програмами й темами; визначено об’єкт, 

предмет, мету, завдання, методи дослідження; розкрито наукову новизну 



 8 

та практичне значення отриманих результатів; представлено джерельну 

базу; наведено дані про апробацію одержаних результатів; 

схарактеризовано структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі – „Теоретичні аспекти діяльності соціального 

педагога в школах Німеччини” – проаналізовано ступінь наукової 

розробленості проблеми в педагогічній теорії України та Німеччини, 

розкрито становлення та розвиток роботи соціального педагога в 

німецьких та вітчизняних школах, описано середню загальну освіту 

Німеччини та систему професійної діяльності соціальних педагогів у 

школі. 

Аналіз літератури з означеної проблематики дав можливість 

констатувати, що у Німеччині соціальна робота в школі активно 

розвивається як галузь наукового знання і йде практичне використання 

теоретичних наробок, а термін „соціальна робота в школі” в ФРН вперше 

офіційно використав  професор соціології Х. Абельс. Але серед науковців 

(В. Вульферс, М. Дріллінг, М. Ньорбер, Т. Ольк, Н. Пьотер, Й. Тілльманна, 

Б. Штікельман та інші) відсутня єдність у трактуванні поняття шкільної 

соціальної роботи. Проте даний чинник не має суттєвого впливу на статус 

соціально-педагогічної діяльності в суспільстві. 

Ми, базуючись на позиції Б. Штікельмана, визначили, що робота 

шкільного соціального  педагога включає в себе усі види діяльності, які 

допомагають знизити кількість конфліктів та суперечок  між школярами, 

батьками та вчителями в середині школи або за її межами відповідними 

методами соціальної педагогіки. Це приводить до покращення соціальної 

та психологічної ситуації названих груп клієнтів. Обрані види діяльності 

сприяють розвитку школи як відкритої системи та покращенню шкільного 

життя. Співпраця з іншими державними та приватними установами, які 

працюють у соціальній сфері, є обов’язковою. 

Результати аналізу науково-педагогічного доробку з історії розвитку 

та становлення соціальної роботи в школах ФРН таких німецьких 

науковців, як Т. Бока, Ю. Бьока, Л. Бьоніша, К. Буттервегга, Г. Гайслера, 

Д. Гольдманна, А. Фромманна, Ф. Шермера дають можливість 

стверджувати, що шкільна соціальна робота як одна із напрямів соціальної 

політики держави пройшла доволі довгий час розвитку, підпадаючи під 

вплив історичних, економічних, соціальних і культурних подій у країні. 

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

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.  

Із часом робота соціальних педагогів та працівників набуває 

федерального масштабу. Усе гостріше постає питання про необхідність 
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об’єднання зусиль різних фондів, соціальних служб та шкільних 

соціальних педагогів для підвищення якості й ефективності соціальної 

допомоги школярам та учнівській молоді. Проте багато проблем у зв’язку з 

цим залишаються ще дискусійними. Для їх вирішення в Німеччині було 

створено спеціальний міжкооперативний союз у сфері соціальної роботи в 

школі. Акцентуємо, що 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. 

Теоретичний аналіз української фахової літератури з питань 

соціальної роботи (С. Грищенко, А. Дашкіна, М. Дужа-Задорожна, 

М. Євтух, Л. Завацька, А. Капська, А. Козловa, А. Кудряченко, В. Поліщук, 

Г. Попович, О. Пришляк, Д. Тороповa та інших) дає підстави спостерігати 

за зверненням вітчизняних педагогічних досліджень до вивчення досвіду 

розвинених країн з питань технологій соціальної роботи в зарубіжних 

країнах; до аналізу особливостей підготовки німецьких соціальних 

педагогів у різних напрямах; до дослідження соціальної молодіжної 

політики в Україні та Німеччини на сучасному етапі; до адаптації 

зарубіжного досвіду організації соціальної та соціально-педагогічної 

роботи. 

У ході дослідження було виявлено, що 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. 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. 

Однак на основі вивчення наукових позицій Г. Бекера, 

М. Беллерманна, Б. Бенца, Х. Брауна було виявлено, 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. 

Система роботи соціальних педагогів є багатовекторною та виконує 

низку соціально-педагогічних завдань. У нашій праці, покликаючись на    

О. Караман, під системою розуміємо множину взаємопов’язаних і 
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взаємодіючих компонентів, яка відокремлена від середовища і, водночас, 

взаємодіє з ним як єдине  ціле. 

Визначили, 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 розкрили 

всі компоненти даної системи. 

Першим компонентом системи роботи соціального педагога в школі 

є її об’єкт, але в сучасній соціальній педагогіці проблема визначення 

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

залишається дискусійною. Беручи до уваги висновки більшості сучасних 

німецьких науковців (С. Гастігер, С. Геруль, М. Дріллінг, А. Фромманн,  

К. Шпек та інші), ми визначили, що об’єктом роботи соціального педагога 

в школах Німеччини є дитина та її сім’я.  

Другий компонент системи – суб’єкт професійної діяльності 

соціального педагога – є багатомірним. Умовно його поділяють на 3 рівні: 

1) провідні суб’єкти (адміністрація школи, соціальний педагог, психолог, 

класні керівники, учителі-предметники, медичні працівники 

загальноосвітнього закладу); 2) супутні суб’єкти – позашкільні навчально-

виховні, культурні заклади, служба в справах дітей, установи, організації й 

фахівці охорони здоров’я, соціального захисту, спорту, громадські 

організації; 3) 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. 

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. 

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 погодились із класифікацією М. Галагузової. До 

основних функцій соціального педагога вона відносить: діагностично-

прогностичну функцію; корекційно-реабілітаційну функцію; охоронно-

захисну функцію; попереджувально-профілактичну функцію; евристичну 

функцію; посередницьку функцію. 

Сутність діяльності фахівців соціальної сфери в школах Німеччини 

(із професійно-педагогічних позицій) полягає в створенні реально діючого 



 11 

механізму соціального захисту процесу формування та розвитку 

особистості дитини, середовища її соціалізації, прав та інтересів. 

Розуміючи сутність діяльності соціального педагога в школах 

Німеччини, було виділено п’ятий компонент системи роботи соціального 

педагога – її завдання. Серед них виокремили:  

- створення комфортних умов для всебічного та повноцінного 

розвитку особистості дитини; 

- забезпечення соціальної допомоги й підтримки дітей та молоді; 

- задоволення соціальних, правових, психологічних і медичних 

потреб учнівської молоді; 

- надання допомоги в тих випадках, коли соціальні, психологічні, 

економічні або культурні бар’єри заважають школяру реалізовувати свої 

потенційні можливості здобуття освіти тощо. 

Основними принципами роботи фахівця соціальної сфери в системі 

соціальної роботи в  школі (шостий компонент системи) є: розуміння 

переваг індивіда по відношенню до суспільства; добровільність; 

прозорість; дотримання конфіденційності у взаєминах із клієнтами; 

готовність відмежувати особистісні почуття від професійних відносин; 

прагнення соціальних змін, які відповідають соціальним потребам; 

готовність до передачі знань, умінь іншим людям; повага індивідуальності 

клієнта; прагнення до розвитку здібностей дитини допомагати самій собі; 

готовність діяти від імені клієнта, не дивлячись на можливі фрустрації; 

прагнення до справедливості, комфорту, змінення соціальних умов життя 

дитини. 

Також визначено, що в 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. 

Отже, система роботи соціального педагога в школах Німеччини 

нерозривно пов’язана з інститутом допомоги дітям і молоді та виступає не 

контролюючою інстанцією, а превентивною бажаною соціальною 

послугою для тих, кому вона дійсно потрібна. Вона є своєрідним 

комплексом різних заходів із виховання, навчання, розвитку та соціального 

захисту дитини в школі та за її межами. 

У другому розділі – „Досвід роботи соціальних педагогів у школах 

Німеччини та можливості його використання в Україні” – розкрито 

організацію соціальної роботи в німецьких школах, визначено зміст, 

форми й методи роботи соціальних педагогів у середніх загальноосвітніх 

закладах Німеччини та визначено шляхи впровадження позитивного 

німецького досвіду роботи шкільного соціального педагога в Україні. 

На основі аналізу наукових розробок сучасних німецьких науковців 

й соціальних педагогів-практиків Г. Зегеля, Н. Пьотера, Я. Тілльманна,  
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Е. Холленштайна було встановлено, що в Німеччині 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.  

Ми дійшли висновку, що  різні рівні організації шкільної соціальної 

роботи Німеччини об’єднані в єдину державну систему шкільної 

соціальної роботи, яка складається з чотирьох рівнів (державний, 

земельний, міський, шкільний). 

Говорячи про шкільну соціальну роботу Німеччини на 

федеральному рівні, відзначили, 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. 

Основним правовим документом, що координує допомогу молоді та 

соціальну роботу в школі, є Закон про допомогу дітям та молоді.  

На земельному рівні за розвиток та впровадження соціальної роботи 

у різні типи загальноосвітніх закладів відповідають соціальні 

міністерства. 

Констатували, що наступним рівнем у державній системі шкільної 

соціальної роботи є міський рівень. На цьому рівні важливу роль 

безсумнівно відіграють 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. 

У процесі соціальної роботи на шкільному рівні головними 

завданнями керівництва загальноосвітнього закладу є введення в колектив 

та підтримка фахівців соціальної сфери, а також 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. 

Важливим висновком у процесі дослідження було те, що 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, 

що зазнали різного роду насильства). Але хоча в більшості німецьких 

земель немає чітко зафіксованої кількості учнів на одного соціального 

педагога, зазвичай  ця цифра становить не більше 150-ти учнів на кожного 
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фахівця соціальної сфери, який має навантаження 40 годин на тиждень. 

Відзначено, що в Німеччині 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. 

Сферою діяльності шкільних соціальних педагогів у Німеччині 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. 

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 

вони будуть працювати. Загалом зміст роботи фахівця соціальної роботи в 

німецькій школі (сьомий компонент системи соціальної роботи) 

розкривається саме через реалізацію створеної соціальним педагогом 

шкільної концепції. 

Аналіз наукової літератури (К. Гайслер, Й. Шиллінг, Хільтруд фон 

Шпігель) щодо визначення поняття „концепція шкільної соціальної 

роботи” дав змогу подати власне робоче тлумачення цієї дефініції. Отже, 

концепція шкільної соціальної роботи – 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.  

Констатували, що в Німеччині виділяють 4 форми соціальної роботи 

в школі (восьмий компонент системи роботи соціального педагога в 

школі): індивідуальна робота (Einzelfallarbeit), групова робота 

(Gruppenarbeit), робота з батьками (Elternarbeit), мережна робота 

(Netzwerkarbeit). 

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. 

Розкриваючи питання форм та методів роботи німецьких шкільних 

соціальних педагогів як одних із важливих компонентів системи соціальної 

роботи в школах Німеччини, ще ми дійшли до висновку, що в більшості 

випадків дуже важко їх розмежувати. Так, соціальна робота з групою чи 
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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. 

Щоб зробити життя дітей та їхніх батьків більш комфортним та 

позитивним, шкільні соціальні педагоги використовують різноманітні 

методи (дев’ятий компонент системи роботи соціального педагога в 

школах Німеччини). Наприклад, рольові ігри, театралізація, перегляд 

фільмів, екскурсії, ознайомлення членів родини з психолого-педагогічною 

літературою, „батьківські кафе” тощо. Серед них особливо виділяється 

метод проектів. 

Проведене компаративне дослідження виявило, що 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. 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, а в 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. 

Отримані в процесі дослідження результати свідчать про досягнення 

поставленої мети і дають можливість сформулювати такі висновки: 

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 
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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 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 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, 
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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 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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Гавриш О. Г. Система роботи соціального педагога у школах 

Німеччини. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Державний 

вищий навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний 

університет”. – Слов’янськ, 2016. 

У дисертації досліджено систему роботи соціального педагога в 

школах Німеччини, яка складається з дев’яти компонентів. Визначено, 

що серед них до теоретичних засад відносяться: об’єкт, суб’єкт, мета, 

функції, завдання, принципи, до практичних – зміст, форми, методи. 

Розкрито науково-теоретичні засади роботи соціальних педагогів у 

школі в працях німецьких та вітчизняних учених. У межах аналізу 

теоретичних та практичних питань системи роботи німецьких шкільних 

соціальних педагогів було схарактеризовано середню загальну освіту 

ФРН; розкрито поняття „система”, „соціальна система”, „шкільна 

соціальна робота”, „концепція соціальної роботи в школі”; визначено й 

схарактеризовано компоненти системи професійної діяльності 

соціальних педагогів у школі; описано організацію соціальної роботи в 

німецьких школах. У контексті вивчення роботи соціальних педагогів у 



 19 

школах Німеччини визначено шляхи використання позитивного 

німецького досвіду у нових соціально-економічних умовах розвитку 

нашої країни. 

Ключові слова: система, соціальний педагог, школа, діти та учнівська 

молодь, соціальна робота, Німеччина, використання позитивного досвіду. 

 

Гавриш Е. Г. Система работы социального педагога в школах 

Германии. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – 

Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 

педагогический университет”. –  Славянск, 2016. 

В диссертации описана система работы социального педагога в 

школах Германии. Изучена научная литература по вопросу работы 

социального педагога в школе в исследованиях немецких и украинских 

ученых. Раскрыты понятия  „система”, „социальная система”, „школьная 

социальная работа”, „концепция социальной работы в школе”. С позиций 

системного подхода описаны теоретические и практические основы 

работы социального педагога в школах Германии, а именно:  субъект, 

представляющий собой комплекс учреждений, организаций и 

специалистов; объект, которым является ребенок и его семья; цель, 

которая заключается в создании условий  для психологического комфорта 

и безопасности ребенка, удовлетворении его потребностей с помощью 

социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических 

механизмов предотвращения и преодоления негативных явлений как в 

школьной среде, так и в повседневной жизни; содержание работы 

социального педагога, которое раскрывается через реализацию созданной 

ним концепции социальной работы в школе; формы работы социального 

педагога в школах Германии (индивидуальные, групповые, работа с 

родителями и сетевая работа); методы работы (метод „День девочек” и 

„День мальчиков”, профилактические тренинги, беседы, 

профилактические программы „Подросток-подростку”, молодежные 

„Интернет-кафе”, просмотр специальных фильмов и т.д. Наиболее часто 

используемый метод работы – метод проектов). 

Уставлено, что в системе среднего образования Германии существует 

более 10 видов общеобразовательных учреждений, в которых есть свои 

особенности и проблемы. Именно школьный социальный педагог помогает 

детям и молодежи в преодолении жизненных трудностей и играет важную 

роль в процессе социализации учащихся. 

Анализ аутентичной литературы позволил констатировать: в 

Германии есть структурированный институт помощи детям и молодежи, 

который существует на четырех уровнях (федеральном, земельном, 

земельных ведомств и на уровне городских организаций). Школьная 
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социальная работа является одним из приоритетный направлений работы 

института социальной помощи детям и молодежи Германии. Она 

объединяет данный институт и школу и исполняет роль посредника между 

ними. А Межкооперативный союз на данном этапе играет важную роль в 

организации и внедрении социальной работы в немецкие школы. 

Глубокое изучение немецкого опыта деятельности социальных 

педагогов в школе, а также сопоставление его с особенностями 

функционирования украинской системы социально-педагогической работы 

позволило сделать вывод о том, что детального исследования с 

перспективой творческой реализации в Украине заслуживают: 

законодательная база и социальная политика государства, поиск 

альтернативных источников финансирования школьной социальной 

работы, непосредственная организация этой работы, разработка и 

реализация школьной концепции социальной работы, комбинирование 

традиционных и инновационных форм и методов работы социальных 

педагогов в школе, осуществление социальной работы в отечественных 

школах в соответствии с мировыми стандартами. 

Ключевые слова: система, социальный педагог, школа, дети и 

молодежь, социальная робота, Германия, использование положительного 

опыта. 

 

Gavrysh O.G. The system of social educator’s work at schools in 

Germany. – Manuscript.  

Thesis for getting the scientific degree of Candidate of Pedagogics in 

speciality 13.00.05 – Social Pedagogy. – State Higher Educational 

Establishment „Donbas State Pedagogical University”. – Slovyansk, 2016.  

In the present research the system of social educator’s work at schools 

in Germany is carried out. It consists of nine components. The author marks 

out six theoretical points: the object, the subject, the aim, functions, tasks, 

principles and three practical points: the content, forms, methods. In process 

of the analysis of theoretical and practical issues of social educator’s work at 

German schools the system of secondary education in Germany is 

characterized; the notions „system”, „social system”, „school social work”,  

„conception of school social work” are lighted out; components of the system 

of professional social educators’ work are emphasized and characterized; the 

organization of school social work in German schools is carried out. In 

context of studying the experience of school social educators’ work in GFR 

the ways of using the positive German experience in the new socio-economic 

conditions of development of Ukraine have been indicated. 

Keywords: system, social educator, school, pupils, social work, 

Germany, using the positive experience. 
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