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ІБРИДНА війна на сході України

В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ

породила новий різновид соціалізації
особистості –

(від лат. – відхи-

лення, хибність, відхилення від
істини; обман зору), під якою
розуміємо негативну, хибну, спот-

ворену, викривлену соціалізацію.

Тобто формування особистості з
вираженими негативними й хибними
соціальними характеристиками під
впливом зовнішніх негативних чин-

ників та з урахуванням внутрішніх
індивідуально-особистісних харак-

теристик. Обґрунтовані нами теоре-

тичні засади процесу соціалізації
особистості в умовах гібридної війни
на сході України в попередніх публі-
каціях (Курило, Савченко, Караман,

2018) стали підґрунтям для розробки
технології соціально-педагогічного
супроводу процесу соціалізації
особистості в умовах гібридної війни
на сході України.

абераційну соціалі-
зацію aberratio

У своєму дослідженні ми спира-

лися на низку наукових праць,

предметом яких є безпосередньо
гібридна війна, її причини, основні
ознаки, складники, форми та
методи ведення (Ф. Брицко,

В . Богайчук , Л . Будагьянц ,

В. Горбулін, С. Дацюк, В. Курило,

Є. Магда, В. Осьодло, В. Панченко,

С. Савченко, В. Толубко та ін.).
Особливого значення для нас

набувають наукові розвідки ,
присвячені розкриттю психоло-
гічних механізмів маніпулювання
масовою та індивідуальною
свідомістю населення в умовах
гібридної війни на сході України
(О. Гойман, В. Гурковський,
А . Д у б и н а , О . К а р а м а н ,
Р. Колеснікова , І . Кононов ,
Н. Марута, М. Маркова, О. Саєнко
та ін.).

Безпосередньо технологічні
аспекти роботи з дітьми та
молоддю, що стали жертвами
гібридної війни на сході України,
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розкрито в низці праць практичної спрямо-

вано сті (П . Волошин , Н . Марута ,

Л. Шестопалова, І. Лінський; Л. Мельник;

К. Левченко, В. Панок, І. Трубавіна та ін.).

Феномену
як виду соціально-педагогічної

діяльності присвячено студії таких сучасних
учених, як: А. Архипова, О. Сергєєва,

А. Рижанова, А. Тадаєва, О. Черних та ін.

статті став опис розробки та
наукового обґрунтування цієї технології
соціально-педагогічного супроводу процесу
соціалізації особистості в умовах гібридної
війни на сході України.

Для досягнення мети будемо триматися
такої логіки: спочатку обґрунтуємо базові
поняття досліджуваного феномену –

та
а потім

представимо теоретичну модель

Для досягнення мети провідними мето-

дами дослідження було обрано теоретичні,
зокрема: аналіз наукової та методичної
літератури, синтез, класифікація, узагаль-

нення (для визначення сутності базових
понять – «соціально-педагогічна техно-

логія» та «соціально-педагогічний супро-

від»); моделювання (для «конструювання»

теоретичної моделі технології соціально-

педагогічного супроводу процесу соціалі-
зації дітей і молоді в умовах гібридної війни
на сході України); прогнозування (для
прогнозування результатів упровадження
технології, можливих ризиків щодо їх
досягнення, корегувальних заходів тощо).

Розкриваючи перше завдання статті,
зазначимо, що в найбільш узагальненому
вигляді (від гр. –
мистецтво, майстерність, уміння + –
учіння) – це система знань про способи та
засоби якісного перетворення об'єкта
(Технология социальной работы, 2002, с. 6).

Усі вчені сходяться на тому, що
соціально-педагогічна технологія є інтегра-

соціально-педагогічного
супроводу

технологія

Метою

logos

«соціально-педагогічна технологія»

«соціально-педагогічний супровід»,

технології

соціально-педагогічного супроводу процесу

соціалізації дітей і молоді в умовах

гібридної війни на сході України.

technē

тивним різновидом соціальної та педаго-

гічної технологій (Социальная педагогика,

2001, с. 162). Як різновид
вона характеризується такими

рисами, як універсальність (можливість
застосування для розв'язання подібних або
соціальних завдань, які часто виникають);

конструктивність (націленість на вирішення
конкретних проблем перевіреними та
обґрунтованими способами); цілеспря
мованість (наявність чітко визначеної мети);

результативність (орієнтація на кінцевий
результат, що перевіряється); відносна
простота (наявність проміжних етапів й
операцій, доступність для фахівців певної
кваліфікації); гнучкість (здатність до
адаптації в умовах, що змінюються).

Як різновид педагогічної технології
соціально-педагогічна технологія має
педагогічну мету (утворення умов для
успішної соціалізації, саморозвитку та
самореалізації особистості) та педагогічний
зміст (напрями, форми, методи, засоби)

вирішення проблеми (Соціальна педагогіка,

2006, с. 147 – 152). Звісно, що педагогічний
зміст, форми, методи і засоби ґрунтуються на
психологічних засадах. Тому під соціально-

педагогічними технологіями вчені розу-

міють способи створення умов для пози-

тивної соціалізації, саморозвитку та соці-
ального захисту клієнта шляхом виховного
впливу на його особистість та поведінку
(Є. Холостова); способи взаємодії соці-
ального педагога з клієнтом, що забезпе-

чують його соціалізацію (самовизначення й
саморозвиток) у наявних чи спеціально
створюваних умовах (Н. Заверико); алгоритм
взаємодії соціального педагога з клієнтом на
основі визначення та послідовного вико-

нання намічених етапів (операцій, кроків),

спрямованих на досягнення певної мети
(І. Звєрєва) тощо (Заверико, 2004; Соціальна
педагогіка, 2003, с. 42; Соціальна педагогіка,

2006, с. 147 – 152).

Зазначене вище дозволило сформу-

лювати перше базове поняття дослідження –
під

соціальної

технології

-

соціально-педагогічна технологія,
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якою будемо розуміти

(Лютий, 2003).

Друге базове поняття –
– досліджували такі

вчені, як А. Тадаєва, М. Рожков, О. Сергєєва,

А. Рижанова, А. Архипова, С. Расчетіна,

О. Черних та ін. Наведемо приклади
трактувань цього поняття:

А.Тадаєва: «соціально-педагогічний
супровід медіасоціалізації молодших
школярів як вид соціально-педагогічної
діяльності, спрямований на захист, допо-

могу та підтримку дітей молодшого шкіль-

ного віку в процесі їх медіасоціалізації для
успішного поступового розвитку їхньої
соціальної компетентності» (Тадаєва, 2016,

с. 75);

− О. Сергєєва: «містить допомогу й
підтримку, передбачає не вирішення
проблеми за дітей, а стимулювання їхньої
самостійності у вирішенні проблем, що
виникають» (Сергеева, 2008, с. 17);

− А. Рижанова: «вид соціально-педаго-

гічної діяльності, спрямованої на захист,
допомогу й підтримку успішного посту-

пового розвитку соціальності суб’єктів
соціуму в нетрадиційних умовах соціалізації
через організацію, координацію та контроль
соціального виховання різних соціальних
інститутів і закладів найближчого соціаль-

ного середовища» (Рижанова, 2015, с. 101);

− А. Архипова: «елемент процесу
педагогічної підтримки, який полягає у
створенні умов для успішної соціальної
адаптації супроводжуваних на основі
надання попереджувальної або актуальної
необхідної соціально-педагогічної допо-

моги» (Архипова, 2005, с. 45);

− О. Черних: «соціально-педагогічний
супровід.... – це вид соціально-педагогічної
діяльності, спрямованої на захист, допомогу
й підтримку дитини у формуванні компе-

тенцій безпечної поведінки в Інтернеті через
взаємодію як із самим підлітком, так і з

оптимальний спосіб

організації цілеспрямованої, взаємопо

в'язаної діяльності суб'єктів і об'єктів на

основі її поділу на етапи, їх координації та

вибору сукупності форм і методів виконання

на кожному етапі

-

соціально-

педагогічний супровід

−

педагогами (вихователями) й батьками або
особами, які їх замінюють» (Черних, 2018,

с. 70 – 71).

Виходячи з аналізу наведених вище
визначень поняття соціально-педагогічного
супроводу та взявши в якості об єкта
супроводу категорії населення і

(з якими взаємодіємо на суб єкт-

суб єктних засадах), ми визначаємо поняття

й
репрезентуємо його

Виконуючи друге завдання статті, пред-

ставимо теоретичну модель технології
соціально-педагогічного супроводу процесу
соціалізації дітей і молоді в умовах гібридної
війни на сході України.

Передусім зазначимо, що майже всі
сучасні дослідники соціально-педагогічних
технологій, до різновиду яких належить і
технологія соціально-педагогічного супро-

воду процесу соціалізації дітей і молоді в
умовах гібридної війни на сході України
(О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська та ін.),

до їхньої структури включають такі компо
ненти:

(Заверико , 2004;

Соціальна педагогіка, 2003; Соціальна
педагогіка, 2006). Ураховуючи провідну
роль агресивного інформаційного впливу в
абераційній соціалізації дітей і молоді в
умовах гібридної війни, до традиційної

ʼ

ʼ

ʼ

-

«діти»

«молодь»

як вид соціально-

педагогічної діяльності, спрямований на

допомогу та підтримку дітей і молоді щодо

виходу із абераційного стану та повернення

до процесу успішної соціалізації шляхом:

1) виведення з тимчасово окупованої

території («сірої зони») та залучення до

національної системи освіти і виховання;

2) включення до соціально активної

просоціальної діяльності; 3) організації

інформаційної протидії та формування

психологічної стійкості й механізмів

психологічного захисту від негативного

впливу інформації, що забезпечують

інформаційно-психологічну безпеку особис

тості.

концептуальну основу, мету, об'єкт,

суб'єкт, напрями, зміст, форми, методи,

етапи , результат

соціально-педагогічного супроводу про
цесу соціалізації дітей і молоді в умовах
гібридної війни на сході України

-

-
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Теоретична модель технології соціально-педагогічного супроводу процесу
соціалізації дітей і молоді в умовах гібридної війни на сході України

Таблиця 1

логії додаємо ще один складник –

Ураховуючи зазначене вище, теоретичну
модель технології соціально-педагогічного
супроводу процесу соціалізації дітей і мо-
лоді в умовах гібридної війни на сході

інформа-
ційно-середовищний.

України представляємо єдністю семи
компонентів: концептуального, цільового,

обʼєкт-субʼєктного, інформаційно-середо-

вищного, змістового, процесуального,

результативного (табл. 1).
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Отже, нами було розроблено й науково
обґрунтовано технологію соціально-педаго
гічного супроводу процесу соціалізації дітей
і молоді в умовах гібридної війни на сході
України шляхом: уточнення базових понять
досліджуваного феномену – «соціально-

педагогічна технологія» та «соціально-

педагогічний супровід»; 2) розробки
теоретичної моделі технології соціально-

педагогічного супроводу процесу соціалі
зації дітей і молоді в умовах гібридної війни
на сході України, яка є інструментом і
максимально наближає цю технологію до
практичної реалізації. Змістом подальшого
наукового пошуку буде характеристика
компонентів представленої технології.

Социально-педагоги-

ческое сопровождение детей, оставшихся
без попечения родителей, в процессе
социализации: дис. … канд. пед. наук:

13.00.01 / Рос. гос. пед. ун-т имени
А. И. Герцена. Санкт-Петербург, 2005. 187 с.

Теоретичні засади
соціально-педагогічної технології роботи з
підлітками.

Київ: НПУ
імені М. П. Драгоманова, 2004. № 2.

С. 80 – 86.

Савченко С. В., Караман О. Л.

Соціалізація особистості в умовах гібридної
війни на сході України: монографія. Київ:

Талком, 2018. 240 с.

Технологія соціальної
роботи: конспект лекцій. Київ: Акад. праці і
соц. відносин, 2003. 75 с.

Соціально-педагогічне
сприяння сучасним інтеграційним процесам
України та вдосконалення професійної
підготовки відповідних фахівців.

2015. № 11. С. 98 – 101.

Создание эмоциональной
среды как одно из условий социально-

педагогического сопровождения учебного
процесса. 2008. № 1. С. 13 – 17.

-

-
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У статті науково визначено поняття та
обґрунтовано технологію соціально-педаго-

гічного супроводу процесу соціалізації дітей
і молоді в умовах гібридної війни на сході
України.

Установлено, що соціально-педагогічний
супровід процесу соціалізації дітей і молоді в
умовах гібридної війни на сході України – це
вид соціально-педагогічної діяльності, спря-

мований на допомогу та підтримку дітей і
молоді щодо виходу з абераційного стану та
повернення до процесу успішної соціалізації
шляхом: 1) виведення з тимчасово окупо-

ваної території («сірої зони») та залучення до
національної системи освіти і виховання;

2) включення до соціально активної просо-

ціальної діяльності; 3) організації інфор-

маційної протидії та формування психо-

логічної стійкості й механізмів психо-

логічного захисту від негативного впливу
інформації, що забезпечують інформаційно-

психологічну безпеку особистості.
Теоретичну модель технології соціально-

педагогічного супроводу процесу соціалі-
зації дітей і молоді в умовах гібридної війни
на сході України представлено єдністю семи
компонентів: концептуального, цільового,

обʼєкт-субʼєктного, інформаційно-середо-

вищного, змістового, процесуального,

результативного.

технологія, соціалізація,

соціально-педагогічний супровід, діти і
молодь, гібридна війна.

* * *

Караман О. Л., Юрків Я. І. Технологія
соціально-педагогічного супроводу про-

цесу соціалізації дітей і молоді в умовах
гібридної війни на сході України

Караман Е. Л., Юркив Я. И. Технология
социально-педагогического сопровож-

дения процесса социализации детей и

Ключові слова:
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молодежи в условиях гибридной войны на
востоке Украины

Karaman O. L., Yurkiv Y. I. Technology of

Social and Pedagogical Support for the

Process of Socialization of Children and

Young People in a Hybrid Warfare in the

East of Ukraine

В статье научно определено понятие и
обоснована технология социально-педаго-

гического сопровождения процесса социа-

лизации детей и молодежи в условиях
гибридной войны на востоке Украины.

Установлено, что социально-педагоги-

ческое сопровождение процесса социали-

зации детей и молодежи в условиях
гибридной войны на востоке Украины – это
вид социально-педагогической деятель-

ности, направленный на помощь и поддер-

жку детей и молодежи по выходу из
аберрационного состояния и возвращения к
процессу успешной социализации путем:

1) вывода с временно оккупированной
территории («серой зоны») и привлечения к
национальной системе образования и
воспитания; 2) включения в социально
активную просоциальную деятельность;

3) организации информационного противо-

действия и формирования психологической
устойчивости и механизмов психоло-

гической защиты от негативного воздейст-

вия информации, обеспечивающих инфор-

мационно-психологическую безопасность
личности.

Теоретическая модель технологии соци-

ально-педагогического сопровождения про-

цесса социализации детей и молодежи в
условиях гибридной войны на востоке
Украины представлена единством семи
компонентов: концептуального, целевого,

объект-субъектного, информационно-средо-

вого, содержательного, процессуального,

результативного.

технология, социали-

зация, социально-педагогическое сопровож-

дение, дети и молодежь, гибридная война.

The article scientifically defines the concept

and substantiates the technology of social and

Ключевые слова:

pedagogical support for the process of

socialization of children and young people in a

hybrid warfare in the East of Ukraine. It has

been established that social and pedagogical

support for the process of socialization of

children and young people in the context of the

hybrid warfare in the East of Ukraine is a form

of social and pedagogical activity aimed at

helping and supporting children and young

people to exit from aberration and return to the

process of successful socialization by means of:

1) withdrawal from the temporarily occupied

and uncontrolled territories of Ukraine («gray

zone») and involvement in the national system

of education and upbringing; 2) inclusion in

socially active pro-social activity; 3) organizing

information counteraction and the formation of

psychological stability and mechanisms of

psychological protection from the negative

impact of information that provide the

information and psychological security of an

individual.

The theoretical model of the technology of

social and pedagogical support for the process

of socialization of children and young people in

the conditions of the hybrid warfare in the East

of Ukraine is presented by the unity of seven

components: the conceptual, target, object-

subjective, informational-environmental,

content, procedural and resultant ones.

technology, socialization, social

and pedagogical support, children and young

people, hybrid warfare.
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