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МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 

УКРАЇНИ 

 

Світові процеси глобалізації, зростання конкуренції економічних 

моделей різних держав, інтеграції зумовлюють системні зміни у сфері освіти, 

що стає одним із основних чинників інноваційного розвитку суспільства. 

Враховуючи все це, в якості парадигми розвитку сучасної освіти, певним 

світовим брендом можна розглядати сьогодні інклюзивну освіту, що 

забезпечує рівний доступ до освіти всім, хто навчається із врахуванням 

різноманітності особливих освітніх потреб та індивідуальних можливостей 

особистості.  

Усвідомлюючи все це, метою нашої роботи є висвітлення позиції 

соціального педагога в інклюзивному освітньому просторі, розкриття його 

професійної місії, ролі в контексті інклюзії. Але перш ніж розкрити мету 

вважаємо необхідним зазначити, що термін «інклюзія» у світовій освітній 

практиці прийшов сьогодні на зміну терміну «інтеграція». Інтеграція – це 

об’єднання в єдине ціле, тобто включення, що передбачає адаптацію 
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особистості дитини до вимог системи, тоді як інклюзія полягає в адаптації 

самої системи до потреб дитини з обмеженими можливостями здоров’я, її 

включення в активне життя сучасного суспільства та створення умов для 

подальшої самореалізації і саморозвитку дитини [1].  

25 березня 2016 року у Міністерстві освіти і науки України відбулася 

Всеукраїнська науково-практична конференція за темою: „Проблеми та 

досягнення у сфері аутизму в Україні та інших країнах світу”. На якій 

засновник Фонду допомоги дітям із синдромом аутизму „Дитина з 

майбутнім” Інна Сергієнко висловила думку про те, що інклюзивна освіта 

потребує не тільки асистента вихователя, а й асистента дитини (тьютора). 

Вона зазначила, що саме ця людина повинна знати, коли і як заспокоїти, а 

коли розбуркати дитину, що страждає на аутизм, коли вивести з класу, а коли 

завести назад. На сьогодні таких фахівців поки немає [2]. Беручи це до уваги, 

можна зазначити, що серед злободенних соціальних запитів сьогодні є 

проблема підготовки тьютора в інклюзивній освіті, який допомагатиме дітям 

з різними нозологіями. Якісною ж відповіддю на цей запит може бути саме 

діяльність соціального педагога, який за своїм професійним покликанням 

реалізує функцію наставника, посередника, помічника дитини, яка опинилася 

у складній життєвій ситуації, в тому числі й ситуації особливих потреб 

розвитку та здоров’я.  

Якщо звернути увагу на посадову інструкцію й професійні функції та 

ролі соціального педагога, які він виконує за фахом, то у функціональному 

призначенні соціального педагога на першому місці перебувають його 

уміння створювати і розвивати відносини між людьми, людиною, дитиною та 

її оточенням, активізувати їх до розв’язання власних проблем, бути 

посередником і залагоджувати відносини між конфліктуючими сторонами, 

забезпечувати міжінституційні зв’язки, захищати права та інтереси дитини, 

незалежно від того, якою є ця дитина тощо [3]. Беручи це до уваги, можна 

стверджувати, що за рахунок введення спеціалізації, у процесі фахової 

підготовки майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників, можна 

вирішити проблему підготовки тьюторів-помічників дитини з особливими 

потребами розвитку та здоров’я. При цьому не потрібно великих фінансових 

затрат держави, адже за Класифікатором професій ДК 003:2010 посада 

соціального педагога існує у дошкільних, загальноосвітніх начальних 

закладах і змістовне наповнення необхідними спеціальними дисциплінами 

вибіркової частини освітніх програм підготовки майбутніх соціальних 

педагогів та соціальних працівників допоможе зреалізувати на практиці 

існуючий соціальний запит, зробити інклюзивний освітній простір в Україні 
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більш реальним. Але тут, на нашу думку, потрібно більш детально 

зупинитися саме на сутності та особливостях тьюторства в освіті, врахування 

яких допоможе задовольнити існуючий соціальний запит в інклюзивному 

освітньому просторі.  

Тьютор (в перекладі з англ. мови – tutor — наставник, педагог-

наставник, опікун, піклувальник, а з латинської – tueor – турбуватися, 

оберігати) – це особлива педагогічна посада, що історично склалася. Тьютор 

– це фахівець, який супроводжує учня, студента у процесі індивідуального 

навчання, забезпечує розробку індивідуальних освітніх програм для дітей, 

про яких піклується та супроводжує процес індивідуалізації й індивідуальної 

освіти у школі, ВНЗ, у системі додаткової освіти. Але місія тьютора є 

набагато ширшою аніж супровід у навчанні. 

Тьюторство в освіті означає максимальну індивідуалізацію навчального 

процесу, тобто таку роботу, коли дитині дають знання і вміння, виходячи з її 

власних інтересів. Тьютор – це свого роду посередник між традиційним 

педагогом і дитиною. Він аналізує інтереси і проблеми дитини, відстежує, що 

в програмі дається важко, а до чого є здібності. Якщо традиційний педагог 

може спересердя махнути рукою на недбайливого учня, то тьютор-

соціальний педагог на те і тьютор, щоб знайти такому учневі індивідуальний 

маршрут освоєння знань, власний алгоритм навчання та вирішення проблем 

комунікації, адаптації чи соціалізації. Він допомагає йому сформувати 

навчальні інтереси, а в підсумку – зрозуміти своє покликання, сприяти 

розвитку внутрішнього потенціалу дитини.  

У деяких випадках присутність тьютора поруч з дитиною є життєво 

необхідною. В першу чергу це стосується інклюзивних шкіл і дитячих садків. 

Слово «інклюзивний» стосовно до садка і школи означає, що їх відвідують не 

тільки практично здорові діти, а й такі, яким потрібні особливі умови. Це 

діти з так званими обмеженими можливостями здоров'я (ОМЗ) і тому 

наявність соціального педагога-тьютора в таких закладах є важливою, 

природною необхідністю. Якщо дитина погано бачить або чує, якщо їй важко 

ходити через перенесені травми або ДЦП, якщо у неї спостерігаються 

порушення мови або є помітні інтелектуальні проблеми, але ці прояви 

порушень у дітей не є важкими, вона все ж таки може навчатися серед 

звичайних однолітків, у яких таких проблем немає, у так званому 

інклюзивному класі. Але для цього такій дитині потрібна допомога тьютора-

вихователя, роль якого може виконувати спеціально підготовлений 

соціальний педагог, який супроводжує дитину в інклюзивному просторі. 
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Дитині з ДЦП тьютор-соціальний педагог допомагає пересуватися, глухим 

або слабочуючим дітям – засвоювати інформацію за допомогою спеціальної 

апаратури або мови жестів тощо. Але тьютор – не нянька. Його робота не 

зводиться щохвилини до обслуговування. Він спілкується зі своїм 

підопічним стільки, скільки це дійсно необхідно, і тому може опікувати 

відразу декількома дітьми у класі. Іноді потрібен постійний супровід, іноді – 

час від часу, на певних уроках і заняттях. Головне завдання такого 

соціального педагога-тьютора – підтримувати в дитині прагнення до 

самостійності, щоб в подальшому вона могла жити звичайним життям серед 

однолітків. Соціальний педагог-тьютор допомагає підопічному встановити 

контакт з іншими дітьми. А здоровим дітям він власним прикладом показує, 

як потрібно ставитися до людей з інвалідністю, чим і як можна їм 

допомагати. 

Тьютор також проводить додаткові заняття зі своїми підопічними, 

координує роботу всіх фахівців групи супроводу – логопедів, психологів, 

дефектологів, інструктора ЛФК. Якщо все організовано правильно, спільне 

навчання здорових і «особливих» дітей йде на користь і тим, й іншим. 

Здорові діти звикають не ховатися від чужих проблем, і в майбутньому у них 

не буде бар’єрів у спілкуванні з людьми з особливими потребами. Відповідно 

і діти з порушеннями розвитку та здоров’я зростають повноцінними 

громадянами, готовими самостійно будувати своє життя серед людей. Адже 

повинна ж колись Україна стати країною рівних можливостей, зручною для 

життя, де відносини між громадянами будуються на підтримці, добрі та 

довірі. А поки «звичайні» й «особливі» люди ховаються один від одного, 

цього не станеться.  

Професія соціального педагога-тьютора передбачає бажання 

допомагати. А при роботі з «особливими» дітьми необхідним є безумовне 

прийняття таких дітей. Дратівливість і владність, що притаманні багатьом 

вчителям, у цій професії не є доречними. Тьютор повинен володіти 

педагогічними методиками, методиками індивідуального планування 

навчального процесу. При роботі в інклюзивну дитячому садку або школі 

йому необхідні знання в галузі спеціальної (корекційної) педагогіки, якими 

вже сьогодні оволодівають майбутні соціальні педагоги, які навчаються у 

нашому Університеті. 

Ще одна важлива місія соціального педагога у контексті створення 

інклюзивного простору полягає у підтримці сімей, які виховують дітей з 
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особливими потребами розвитку та здоров’я, що може зреалізуватися через 

соціально-педагогічну допомогу таким сім’ям, їх патронаж.  

Патронаж – це одна із форм роботи соціального педагога / соціального 

працівника, яка проявляється в наданні адресної соціальної допомоги сім’ї 

вдома з діагностичними, контрольними, адаптивно-реабілітаційними цілями, 

дозволяє налагоджувати й підтримувати тривалі зв’язки з нею, своєчасно 

виявляти її проблемні ситуації, надавати термінову (економічну, соціально-

побутову, лікувально-профілактичну, соціально-педагогічну, психологічну, 

правову) допомогу [4]. 

Під системою соціально-педагогічної підтримки сім'ї ми розуміємо 

систему соціально-педагогічної діяльності, спрямовану на оптимізацію 

системи виховних відносин сім'ї, шляхом створення умов, що сприяють 

розкриттю особистісного потенціалу членів сім'ї та підвищення рівня їх 

педагогічної освіченості, а також допомоги в подоланні труднощів [5]. 

Виходячи з особливостей та проблем сімей, які виховують дитину з 

особливими потребами розвитку та здоров’я, соціально-педагогічна 

підтримка може бути спрямована, по-перше, на гармонізацію та оптимізацію 

внутрішньо сімейних виховних відносин; по-друге, на підтримку сім'ї в 

корекції та налагодженні відносин із соціальним оточенням, подоланні 

соціальної ізоляції. Коли сім'я переживає ситуацію усвідомлення факту 

інвалідності дитини вона особливо потребує кваліфікованої допомоги 

фахівців. 

Соціально-педагогічна підтримка осіб з обмеженими можливостями – це 

безперервний поетапний процес соціального виховання з урахуванням 

специфіки розвитку особистості людини з особливими потребами на різних 

вікових етапах, в різних прошарках суспільства і за участю всіх соціальних 

інститутів та всіх суб'єктів виховання і соціальної допомоги [5]. Значимість 

такої діяльності зумовлена тим, що допомога дитині та її родині повинна 

бути не стільки психологічно глибокою, скільки широкою за охопленням 

проблем, а також учасників подій, до числа яких входять члени сім'ї, їх 

родичі, працівники спеціалізованих установ, увагу яких необхідно 

привернути до проблем сім'ї, яка виховує дитину з особливими потребами. 

Основне завдання соціального педагога – допомогти батькам подолати 

первісну реакцію пригніченості й розгубленості та зайняти активну позицію 

в реабілітації дитини, зосередивши зусилля не тільки на лікуванні, але й на 

розвиткові її особистості, на пошуку адекватних способів соціалізації та 

досягнення оптимального рівня адаптації такої дитини у суспільство. 
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У першу чергу соціальний педагог надає освітню допомогу: інформує 

родину про етапи відновного лікування та перспективи дитини, 

підкріплюючи її документальними фактами, фото- і відеоматеріалами, 

повідомляє про можливість встановлення тимчасової інвалідності та 

пов'язаних із нею пільг. Крім того, соціальний педагог виступає в якості 

посередника між сім'єю і медичним персоналом. У той час як медики зайняті 

лікуванням, він допомагає родині подолати кризу і почати діяти. Наприклад, 

встановити зв'язок з іншими родичами, з сім'ями, які переживають подібні 

труднощі, з організаціями, які здатні надати необхідну допомогу. Таким 

чином, соціальний педагог в індивідуальних бесідах через освітню і 

посередницьку допомогу, тобто непрямим чином, досягає ефекту 

психологічної підтримки, впливаючи на почуття сумніву і страху, що 

перешкоджають контролю над ситуацією. Крім того, сім'я може бути 

залучена до програми сімейної терапії та навчальних тренінгів, мета яких – 

поліпшення спілкування між членами сім'ї та рішення прихованих проблем, 

які проявляються у кризовій ситуації. А рання комплексна корекція 

відхилень у розвитку дозволить попередити появу відхилень вторинної і 

третинної природи, скорегувати вже наявні труднощі та в результаті – значно 

знизити ступінь соціального виключення, досягти максимально можливого 

для кожної дитини рівня загального розвитку, освіти, ступеня інтеграції в 

суспільство.  

Резюмуючи хотілося б зазначити, що кваліфікована соціально-

педагогічна допомога сім’ям, які виховують дітей з особливими потребами 

дозволяє створити сприятливі передумови для формування в батьків, у їх 

свідомості, нових світоглядних позицій і установок, що дозволяють успішно 

вирішувати питання, пов’язані з вихованням і розвитком дитини з 

особливими потребами в контексті інтеграції та інклюзії. А вирішення 

питання професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів-тьюторів 

закладає міцні підвалини реального створення інклюзивного освітнього 

простору в Україні. 
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