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Проблема соціального становища дитини, яка народилася і виросла у 

сільській місцевості, зараз недостатньо досліджена. Наші спостереження 
свідчать, що сільські діти стикаються з комплексом проблем, зумовлених 
специфікою взаємодії з навколишнім середовищем: певною замкненістю 
сільського життя, умовами життєдіяльності сім’ї, нерозвиненою 
інфраструктурою освіти та дозвілля тощо. У сільських дітей значно менше 
можливостей для самореалізації в інтелектуальній і творчій діяльності, вони 
гірше адаптуються до умов ринкової економіки через низький рівень знань 
[5, 4].  

Проблеми соціалізації сільських дітей вивчені у педагогічній та 
психологічній літературі недостатньо. Останнім часом приділили увагу 
дослідженню цього питання вітчизняні педагоги І.В. Пєша, С.М. Трусова, 
А.Й. Капська, Л.С. Волинець, В.Є. Савка, М. Лукашевич, роботи яких 
певною мірою спираються на систему знань педагогічних закономірностей та 
особливостей розвитку сільської школи, запроваджених видатними 
педагогами А.С. Макаренком та В.О. Сухомлинським. Але час плине, а 
соціально-культурна ситуація в українському селі все ще характеризується 
надмірною консервативністю, закритістю для докорінних змін згідно нової 
соціально-економічної ситуації в країні та нової освітньої гуманістичної 
парадигми постіндустріального суспільства. 

Тому метою нашого дослідження є наукове обґрунтування соціальних 
умов, що сприяють поліпшенню становища сільських дітей, удосконаленню 
роботи з ними. Адже соціальне становище і успішний розвиток сільських 
дітей зумовлені рівнем задоволення їхніх потреб у розвитку, реалізації 
соціальних, емоційних, духовних і фізичних запитів. Цьому у значній мірі 
мають допомагати соціально-педагогічні методи впливу на процес 
становлення особистості дитини, робота соціально-педагогічної системи у 
загальноосвітній школі, яка на селі виступає осередком освіти, культури, 
змістовного дозвілля, продуктивного спілкування, творчої діяльності дітей. 

Основним завданням соціально-педагогічної служби сільської школи у 
цьому контексті виступає ідея педагогізації соціального оточення учнів, 
соціального середовища загалом. Ця ідея є продовженням базового 
педагогічного завдання щодо взаємодії школи і соціуму. Існують як 
найменше дві причини активної взаємодії школи та найближчого соціального 
оточення: з одного боку, для вирішення виховних завдань школа не може і не 
повинна відгороджувати дітей від впливу середовища; з іншого боку, 
сільській школі, особливо малочисельній, важко самотужки вирішувати 
завдання виховання. “Школа намагається включити у життя учнів турботи та 
проблеми найближчого оточення, перетворитися в культурно-духовний 
центр, який сприяє вдосконаленню життя у мікросоціумі, тим самим 



розвиваючи дітей, забезпечуючи успішність їх соціалізації та підвищення 
якості освіти” [2, 23].  

Взаємодія шкільного та оточуючого середовища є сприятливою умовою 
ефективного морального та громадянського формування особистості, бо 
педагогіка середовища – це насамперед професійна педагогічна діяльність 
соціального педагога в умовах сільського соціуму.  

Можливості сільської школи у взаємодії з соціальним середовищем 
набагато ширше, ніж міської. На відміну від міської школи, яка взаємодіє на 
рівних, а інколи й пристосовується до вимог середовища, сільська школа 
пристосовує найближче оточення до себе, перетворюючи його у середовище, 
яке виховує. Чим ширше та різноманітніше змістовний та регіональний 
діапазон зв’язків, тим більше можливостей для підвищення ефективності 
педагогічного процесу у сільській школі. Шляхом педагогізації можливо 
вдосконалення змісту виховання, забезпечення виховного характеру усіх 
видів діяльності учнів у середовищі, оновлення форм соціально-педагогічної 
роботи. 

Взаємодію з середовищем соціальний педагог здійснює за декількома 
напрямками, розробляти які почала російський вчений Г.В. Купріянова [2, 
13]: 

· актуалізація компонентів середовища, які мають величезний виховний 
потенціал (наприклад, природа рідного краю за концепцією В.О. 
Сухомлинського); 

· доповнення відсутніх компонентів середовища, тобто прийняття 
школою на себе низки функцій інших закладів (школа – 
соціокультурний центр, школа – клуб тощо); 

· доповнення або відродження втрачених зв’язків з минулим, 
сьогоденням (відродження забутих народних промислів, традицій); 

· перетворення середовища, привнесення у нього нових елементів, 
запозичення або відтворення культурних образів, потреба в яких 
реалізується завданнями виховання (естетизація середовища, 
педагогізація, екологізація тощо). 

Для створення системи соціально-педагогічної роботи у селі на базі 
загальноосвітньої школи соціальний педагог має спиратися на наступні 
форми взаємодії з середовищем на користь процесу соціалізації школярів: 

· включення у систему роботи школи суспільно-корисної діяльності на 
селі (справи з упорядкування, турбота про літніх та немічних людей, 
допомога дитячим закладам, охорона природи, краєзнавча робота 
тощо) та виробничої сільськогосподарської праці; 

· засвоєння та розвиток місцевих традицій та культурної спадщини, 
включення їх у соціалізуючий процес; 

· використання “людських ресурсів” середовища (залучення до 
організації виховного процесу жителів села, спеціалістів, встановлення 
зв’язків з іншими школами); 



· організація взаємодії з батьками учнів, надання їм допомоги та 
посилення виховного потенціалу сім’ї; 

· використання матеріальної, виробничої та культурної бази села 
(підприємств, господарств, різних закладів, клубів, спортивних 
майданчиків тощо) [1, 117-119]. 

Інновацією у роботі соціально-педагогічної системи сільської школи є її 
ініціатива у створенні соціально-педагогічних комплексів (СПК), які на 
території сільського соціуму виступають єдиною базою виховання дітей 
різного віку та учнів, включення їх у різноманітну трудову, пізнавальну, 
клубну діяльність. У цьому випадку суб’єктами виховання і соціалізації 
дитини виступає не тільки шкільний соціальний педагог, але й спеціалісти 
інших дитячих закладів села, робітники культури, колективи підприємств і 
господарств. 

Експерименти щодо створення соціально-педагогічних комплексів на 
селі були розпочаті в Росії ще наприкінці 60-х років ХХ століття, але 
науково-теоретичного обґрунтування та педагогічного досвіду набули лише в 
останні роки. Це були “пошуки нових форм виховання, залучення всього 
суспільства до турботи про дітей з найменш захищених верств населення. 
Особлива роль у комплексі відводилася школі. Зв’язок педагогічного 
колективу та колективів інших соціальних інститутів та господарств, які 
працювали у комплексі, відзначався неформальними відносинами. 
Наприклад, взаємодія школи з закладами культури розширювала можливості 
школи в естетичному вихованні, створювала реальні можливості для 
всебічного розвитку здібностей дитини, вирішувала проблеми її взаємодії з 
оточуючим середовищем” [3, 67-68]. 

Останнім часом багато пишуть про те, що школа виконує 
системоутворюючу функцію на селі, постає майже єдиним культурним 
центром. Очевидно, що можливості сільської школи набагато зростають, 
якщо у соціально-педагогічному комплексі об’єднати  різні організації – 
школи, дитячі садки, клуби або будинки культури, бібліотеки, підприємства, 
органи місцевої адміністрації. Єдине планування, єдине керівництво, спільна 
відповідальність дають можливість скоординувати та спрямувати роботу 
СПК, залучити усіх, хто зацікавлений у вихованні дітей, становленні їх 
особистості.  

Об’єднуючим для всіх учасників СПК може стати робота над єдиною 
проблемою або спільна справа. Такою можливістю для об’єднання діяльності 
учасників СПК може стати проведення загальних свят на селі, які 
здійснюють цілісний вплив на колективи СПК та окрему особистість. Така 
робота, скерована соціальним педагогом, піднімає авторитет школи на селі, 
дозволяє включити учнів у різноманітні види суспільно-корисної, творчої 
діяльності, створює умови для реалізації потреб у спілкуванні та 
самоутвердженні, а також для забезпечення педагогічного впливу на 
спілкування та спільну діяльність дорослих і дітей. 
 В умовах СПК з’являється можливість більш ефективно 
використовувати  матеріально-технічну базу всіх його учасників, створювати 



музичні та технічні студії, гуртки “Умілі руки”, “Господарочка”, “Юний 
книголюб”, ритміки тощо, налагодити спортивно-оздоровчу роботу на селі, 
залучивши до неї як дітей, так і дорослих. Можна зазначити, що найбільших 
успіхів досягають ті СПК, які ставлять за мету роботу не тільки з дітьми, а й з 
усіма жителями села. У цьому випадку активність і дітей, і дорослих значно 
підвищується. Діти бачать, що вони включаються у реальне життя села, 
дорослі ж відчувають увагу до себе та користь  зусиль, які вони докладають 
до процесу виховання дітей. 
 Рада СПК, яка виступає інтегративним органом управління комплексу, 
може стимулювати батьків тих дітей, які добре вчаться у школі. Керівники 
господарств, які входять до складу СПК, можуть підтримувати батьків щодо 
дозволу їм відвідування шкільних свят та конференцій у робочий час, 
мобілізовувати робітників для надання добровільної допомоги школі. Вони 
також можуть допомагати школі у розвитку дітей, беручи на себе питання 
профорієнтації, підтримку школи у навчальній та виховній роботі, надання 
учням можливості відвідувати своє господарство, виділення школі коштів на 
нове обладнання, або спонсорської допомоги у вигляді матеріалів для уроків 
праці, гурткової роботи, необхідних будівельних матеріалів, автотранспорту 
для екскурсій тощо. 
 Активність членів СПК виявляється також у сприянні публікаціям з 
проблем школи у місцевій пресі та включення їх у теле- та радіопередачі, 
роботі добровільними помічниками школи, здійсненні соціальної підтримки 
школярів, громадському контролі за виконанням обіцянок  щодо допомоги 
школі місцевої адміністрації, керівників сільгосппідприємств та лідерів 
суспільних організацій. Люди, що стають членами СПК, мають можливість 
не припиняти підтримку школи, навіть коли їх власні діти вже виросли та 
закінчили її, виявляти інтерес до шкільного життя дітей, яких вони знають 
особисто. 
 У СПК з’являється можливість використовувати знання спеціалістів 
при проведенні занять з дітьми. Наприклад, можна використовувати знання 
спеціалістів лісового господарства при проведенні уроків екології, створенні 
лісозахисної організації школярів тощо. Уроки біології, які потребують 
певних медичних знань, можуть проводитися у лікарні, де у ролі вчителів 
виступають як шкільний біолог, так і медичний працівник, який звертає 
особливу увагу на виконання практичної частини уроку, проведення 
профілактичної та просвітницької роботи з проблем здорового способу життя 
та охорони здоров’я. Усе вищезазначене свідчить про те, що соціально-
педагогічний комплекс має створюватися з метою забезпечення 
безперервного соціально-педагогічного впливу на мешканців села, єдності та 
наступності виховних зусиль у різних сферах життєдіяльності людей – 
навчально-виховній, виробничій та інших. Діяльність СПК охоплює сферу 
сім’ї, побуту, вільного та навчального часу дітей, громадської та творчої 
активності дітей та дорослих за місцем проживання. До завдань цієї 
структури також входить організація дозвілля школярів, дошкільнят, 
пенсіонерів та батьків учнів школи, спонукання їх до занять технічними, 



художніми та прикладними видами творчості, до художньої самодіяльності, 
дослідницької роботи, активної форми занять фізичною культурою, спортом, 
туризмом та краєзнавством, до загартовування, оздоровлення організму та 
інших видів навчально-пізнавальної діяльності з врахуванням вікових 
особливостей, рівня знань та інтересів, життєвого досвіду. 

Мета діяльності СПК – забезпечити кожному учеві можливість 
належного та повноцінного життя у суспільстві. Для цього підтримується 
баланс трьох основ освіти: культури, суспільства та індивіду. Школа, таким 
чином, орієнтується та спирається на три види цінностей: повага до 
культурної спадщини, цінності соціальної інтеграції та цінності 
індивідуального розвитку. 

СПК може приймати свій Устав, Положення про СПК, розробити 
емблему, девіз, мати свою форму одягу, інші символи та атрибути 
приналежності до певної соціальної спільноти. Але, насамперед, потрібно 
розробити критерії ефективності змістовної діяльності СПК, до переліку яких 
доцільно включити наступні: 

· стабільне покращення духовної сфери життя дітей і дорослих в умовах 
сільського середовища; 

· позитивні зміни в естетиці побуту, відносин, праці жителів села; 
· покращення показників здоров’я дітей та дорослих, стійка 

спрямованість на здоровий спосіб життя; 
· створення необхідної комфортності для дітей і дорослих з метою 

забезпечення ситуації самовираження в умовах сільського соціуму; 
· помітне підвищення естетико-педагогічного впливу середовища на 

різні верстви сільського населення; 
· зменшення кількості та подолання правопорушень серед дітей та 

підлітків, відродження елементів етнокультури та формування 
соціально-культурної спільноти у сільському соціумі; 

· інтеграція зусиль різних підприємств та закладів у покращенні 
духовної атмосфери села; 

· підвищення рівня психолого-педагогічної освіченості населення; 
· вивчення та відродження основ народної педагогіки [2, 57]. 
На думку багатьох сільських педагогів, саме робота СПК полегшує 

підготовку учнів до самостійного життя.  Однак використання потенціалу 
лише найближчого соціального оточення недостатньо. Як ми зазначали вище, 
сільський соціум демонструє багато специфічних рис, які заважають 
ефективному соціальному становленню дітей. Не менш важливо забезпечити 
взаємодію учнів з людьми, які представляють інше соціальне середовище та є 
носіями інших соціальних установок, норм, цінностей. Полегшити процес 
входження у нове середовище дозволяє організація взаємодії дітей з учнями 
інших шкіл району, працівниками установ позашкільної освіти та виховання 
районного та обласного центрів, культурно-просвітницьких закладів будь-
якого рівня. Така взаємодія має бути організована та скерована соціальним 
педагогом сільської школи.  



Звідси можна говорити про діяльність шкільного соціального педагога не 
тільки як спеціаліста з проблем соціально-педагогічної діагностики, 
психолого-педагогічної профілактики, педагогічної допомоги, корекції та 
реабілітації сільської дитини, а й як спеціаліста з планування, програмування 
та проектування зміни соціально-культурної ситуації розвитку дитини та 
формування допоміжних сил, які надають підтримку соціальному педагогу в 
усіх видах діяльності щодо соціалізації учнів сільської школи. 

Слід зазначити, що саме актуальність проблеми та нагальна потреба 
докорінної зміни ситуації у сфері соціально-педагогічного впливу на 
особистість сільської дитини, зумовила наш науковий інтерес до подальшого 
дослідження цієї проблеми, яке має завершитися науково-практичною 
діяльністю з моделювання системи соціально-педагогічного комплексу на 
селі. 
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