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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Обґрунтування вибору теми дослідження. Процес глобалізації призводить 

до змін в соціальній, політичній, економічній і культурній сферах життєдіяльності 
малих і великих соціальних груп. Особливо яскраво це спостерігається у зміні 
способів соціального і соціально-психологічного функціонування різних категорій 
сімей. Як на глобальному, так і національному рівнях, тривогу викликають ті явища, 
які негативно впливають на стан і розвиток сім’ї та сімейних відносин, що 
спричинюють її соціальну ізольованість. З цих міркувань актуалізується потреба 
вчасного виявлення процесу маргіналізації, зокрема у проявах самопочуття дітей із 
сімей, де порушена система соціальної ідентичності та ціннісних суспільних 
орієнтацій. Розв’язання означеної проблеми передбачає тісний зв’язок соціальної 
педагогіки із соціальною роботою, педагогікою, психологією і філософією та 
іншими галузями наукового знання. 

Безпосередньо заявлена проблема потребує різнобічного вивчення 
маргінальних родин, що зумовлює узагальнення, систематизацію і структурування 
результатів наукових пошуків із застосуванням такої методології, яка  
б уможливила представлення в необхідній цілісності і багатогранності –  
її концептуалізацію. 

Питання соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей 
актуалізується основними міжнародними документами про захист прав дітей і 
батьків – Конвенцією ООН про права дитини, Європейською конвенцією про 
здійснення прав дітей, Гаазькою Конвенцією про юрисдикцію, застосування права, 
визнання, виконання та співробітництво з питань батьківської відповідальності і 
заходів щодо захисту дітей, а також законами Республіки Польщі: «Про систему 
освіти» (Ustawa o systemie oświaty), «Про соціальне забезпечення» (Ustawa o pomocy 
społecznej) та положеннями Кодексу сім’ї й опікунства (Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy). 

Однак проблема створення соціально-виховного середовища для дітей із 
маргінальних сімей, в яких існують всі необхідні соціальні і педагогічні умови 
формування їхнього адекватного внутрішнього ціннісного ставлення до зовнішнього 
світу, до цього часу залишається не вирішеною. 

Історія розвитку гуманістичної педагогіки відображена в основоположних 
працях просвітителів, починаючи з XVIII століття, епохи «просвітництва і 
гуманізму», до сучасності (Я. Корчак, Й. Песталоцці, Х. Радлінська та інші). 
Дотичними до зазначеної проблеми є результати досліджень польських вчених про 
взаємодію сім’ї та суспільства (С. Бадора, Б. Бальцежак-Парадовскa, В. Bалят, 
М. Земска, С. Кавула, А. Квак, Б. Матіяс, Р. Міллер, Х. Мушинськи, Я. Папеж, 
П. Форма).  

Істотне доповнення в дослідження причин поширення асоціальних явищ у 
польському суспільстві, їхній вплив на соціальне функціонування сім’ї, а також 
представлення способів їх подолання зробили Е. Аронсон, М. Шиманскі, 
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Я. Іздебска, Е. Кантовіч, Т. Пільх, Л. Питка, М. Рацлав-Марковска, К. Сегет, 
Б. Сліверскі та інші дослідники. 

У працях розробників основ соціальної педагогіки Польщі (Р. Врочиньски, 
Б. Кромоліцка, І. Лепальчук, М. Лобоцки, Е. Мариновіч-Хетка, Е. Орпік, 
А. Родзевич-Вінницки, М. Ціхош) простежується активний пошук нових форм і 
методів роботи з дітьми в родині, методик і технологій соціально-педагогічної 
діяльності, спрямованих на успішну соціалізацію дітей із таких сімей, які 
відрізняються від традиційного уявлення про «соціально здорову» родину. 

Різні ракурси розуміння маргінальності й пов’язаних з нею причинно-
наслідкових процесів підкреслюються прихильниками американського наукового 
підходу до розуміння цього феномену як «культурного конфлікту» (А. Антоновскі, 
М. Гордон, Г. Дікі-Кларк, Р. Мертон, Р. Парк, Е. Стоунквіст, Р. Херрік, Л. Харман, 
Е. Х’юз, Т. Шибутані) і європейського наукового підходу як «відсутність суспільних 
зв’язків» (Л. Васкувікс, М. Вебер, Ж. Леві-Стренже, Дж. Б. Манчіні, К. Рабан, 
А. Фарж, В. Хінрікс). 

Проблемі маргінальності в Польщі присвячено дослідження М. Вінярского, 
О. Ліпковского, М. Лічінского, Х. Мажец, К. Мажец-Хольки, Х. Махел, Р. Опора, 
З. Тишка, Я. Штумского.  

В європейських країнах посилилася увага вчених до проблеми психологічного 
самопочуття маргінальних сімей (J. Bradshaw, Т. Boyce, А. Coote, Y. Goryakin, 
М. Н. Jacobsen, S. Juul, М. Østergaard, R. Willig, J. Popay, N. Finch), а також до 
пошуку нових способів їх соціального супроводу (JG. Andersen, Е. Dahl, KA van der 
Wel, О. Lundberg, N. Mortensen, S. Møller, А. Rosdahl, К. Thielen). В Україні 
дотичними до проблеми соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних 
сімей є дослідження Т. Алєксєєнко, І. Беха, О. Литовченко, В. Поліщук, 
І. Рогальської-Яблонської, Н. Сейко, Т. Федорченко, С. Харченка, В. Шахрай та 
інших. Водночас вивчення наукових, документальних та інших джерел дає підстави 
стверджувати, що проблема теорії і практики соціально-педагогічної роботи з 
дітьми із маргінальних сімей ще не була спеціально здійсненим предметом 
дослідження і всебічного аналізу. 

Створення нових видів соціально-педагогічних впливів, запровадження 
інститутів соціальних працівників зумовлюють пошук нових способів 
удосконалення якості підготовки професійних кадрів інноваційного європейського 
типу у сфері соціально-педагогічної діяльності: Х. Беккет, М. Бієнько, А. Жукевич, 
Я. Ковалчик, А. Котларска-Міхалска, Б. Кромоліцка, Е. Лесь (Leś), М. Римша, 
М. Соколовска та інші. Однак проблемам підготовки фахівців, здатних адаптувати 
досвід соціальної роботи з маргінальними категоріями населення в соціально-
педагогічному просторі Східної Європи, дослідники приділяють поки недостатньо 
уваги. 

Незважаючи на відсутність достатнього теоретичного обґрунтування і 
цілісного уявлення вчених про зміст і структуру соціально-педагогічної діяльності в 
країнах Східної Європи, зокрема України і Республіці Польщі, кількість соціально-
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педагогічних установ, що ставлять своїм завданням соціально-педагогічну допомогу 
сім’ям, молоді та дітям, зростає. 

Вибір теми наукового дослідження обумовлений існуючими суперечностями 
між: 

 наявними процесами маргіналізації сімей і недостатньою увагою соціально-
педагогічних працівників до їх вивчення; 

 потребою соціально-педагогічної підтримки дітей із маргінальних сімей та 
відсутністю дієвих інструментів щодо проектування для них інноваційного 
соціально-виховного середовища; 

 необхідною компетентністю у здійсненні соціально-педагогічної роботи з 
дітьми із маргінальних сімей та недостатністю її сформованості у соціальних 
працівників; 

 потребою у набутті компетентності щодо соціально-педагогічної роботи з 
дітьми із маргінальних сімей та відсутністю необхідного науково-методичного 
забезпечення її підвищення в умовах варіативної освіти. 

Сформовані наукові передумови, тенденції розвитку теорії і практики 
соціально-педагогічної роботи з дітьми сімей, які з різних причин неадаптовані до 
життя в суспільстві, актуальність і недостатня розробленість цієї проблеми 
визначили вибір теми дисертаційного дослідження «Теорія і практика соціально-
педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей в Польщі». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є 
частиною науково-дослідних тем лабораторії соціальної педагогіки Інституту 
проблем виховання НАПН України «Соціально-педагогічна підтримка дітей та 
учнівської молоді в загальноосвітньому навчальному закладі» (державний номер 
реєстрації 0115U002260) і кафедри соціальної і ресоціалізаційної педагогіки 
Жешівського Університету (Республіка Польща) «Соціальна інтеграція 
маргінальних осіб» (номер теми дослідження PE/WP/IV/pb). Тему дослідження 
затверджено рішенням вченої ради Інституту проблем виховання НАПН України 
(протокол № 6 від 25 травня 2015 р.) й узгоджено в Міжвідомчій раді з координації 
наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 8 
від 15 грудня 2015 р.). 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні, розробленні та апробації проекту 
соціально-виховного середовища для дітей із маргінальних сімей на основі взаємодії 
соціальних і соціально-педагогічних установ. 

Об’єкт дослідження – соціально-педагогічна робота з маргінальними сім’ями. 
Предмет дослідження – педагогічне проектування соціально-виховного 

середовища для дітей із маргінальних сімей в Польщі. 
Для досягнення поставленої мети визначені основні завдання дослідження: 
1. Здійснити аналіз теоретичних джерел із досліджуваної проблеми та 

обґрунтувати теоретико-методологічні засади соціально-педагогічної роботи з 
маргінальними сім’ями. 
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2. Уточнити сутність понять «соціально-педагогічна робота з дітьми із 
маргінальних сімей», «маргінальна сім’я», «діти із маргінальної сім’ї». 

3. Розробити концепцію соціально-педагогічної роботи з маргінальними 
сім’ями в Республіці Польща.  

4. З’ясувати стан методичної системи соціально-педагогічної роботи з дітьми 
із маргінальних сімей в інституційних середовищах Польщі. 

5. Визначити загрози соціального виключення дітей, розвитку їхньої 
маргінальної схильності, передбачити можливості педагогічної профілактики 
маргіналізації дітей.  

6. Обґрунтувати, розробити та апробувати проект соціально-виховного 
середовища для дітей із маргінальних сімей у громаді. 

7. Визначити пріоритетні шляхи впровадження результатів дослідження в 
позанаціональному освітньому просторі. 

Концепція дослідження. Соціально-філософська інтерпретація 
маргінальності передбачає різноманітність її видів та багаторівневість трактувань її 
сутності, а отже і різнорідність в існуванні маргінальних груп. Ідентифікація цих 
груп на рівні маргінальних сімей досить важлива, оскільки вони спричиняють 
руйнівний вплив на наступні життєві шанси дітей з таких сімей. 

Дослідницьку увагу зосереджено на маргінальності сім’ї як факторі 
негативного впливу на життєві можливості дітей: ризик успадкування маргінального 
статусу дитиною, формування девіантної та делінквентної поведінки, ризик 
різноманітних процесів соціального відчуження, що підвищує рівень їх уразливості і 
сприяє входженню дітей із маргінальних сімей у специфічну субкультуру. 

Концепція обґрунтована на методологічному, теоретичному і технологічному 
рівнях. 

Методологічний рівень відображає взаємозв’язок наукових положень щодо 
специфіки маргінальних сімей та особливості соціально-педагогічної роботи з 
дітьми із маргінальних сімей; забезпечується такими науковими підходами: 
системним (розуміння сім’ї як цілісності, що має свої бажання і потреби, які є більш 
вагомими, ніж потреби окремо взятих її членів, що забезпечує самореалізацію 
певного індивіда, з іншого – сприяє повноцінному розвитку суспільства), 
середовищним (утверджує необхідність створення комфортних умов для 
саморозвитку сім’ї, що сприяють ефективному соціальному функціонуванню всіх її 
представників); компетентнісним (здатності членів сім’ї до взаємодії із 
особистісно-ціннісними середовищами, що складаються із знань, досвіду, цінностей 
і ставлення, які можуть цілісно реалізовуватися на практиці); проектувальним 
(враховує необхідність набуття маргінальної сім’єю нового досвіду на основі 
реальної життєвої практики в процесі проблемно-орієнтованого пошуку). 

Теоретичний рівень концепції полягає в аналізі вихідних категорій, дефініцій, 
чинників здійснення соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей,  
у визначенні сутності досліджуваного феномену, уточненні змістовно-структурної 
характеристики зазначеної діяльності щодо дітей з маргінальних сімей та їх батьків, 
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обґрунтуванні ролі сім’ї як основного середовища соціалізації дитини, виявленні 
чинників всебічного виховання і соціального розвитку дітей із маргінальної сім’ї; 
обґрунтуванні діагностичної процедури для встановлення причин порушення 
процесу соціалізації дитини з маргінальної сім’ї, обґрунтуванні проекту соціально-
виховного середовища і соціально-педагогічних умов ефективної його реалізації. 

Технологічний рівень концепції відображає етапи реалізації проекту соціально-
виховного середовища для дітей із маргінальних сімей: підготовчий (виявлення 
позитивного досвіду соціального виховання і різнобічного розвитку маргінальних 
сімей, вивчення науково-методологічного та організаційно-координаційного 
аспектів соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей), 
прогностичний (створення особистісної перспективи дітей із маргінальних сімей 
через виявлення проблем їх соціального функціонування як орієнтира для підбору 
найбільш ефективних форм і методів подальшого соціально-педагогічного впливу), 
практичний (формування позитивного світосприйняття, розвиток творчих, 
естетичних, духовно-моральних і соціокультурних якостей за допомогою комплексу 
пізнавально-практичних методик), узагальнювальний (розширення і закріплення 
результатів за допомогою соціально-моделюючих методик). 

Загальна гіпотеза дослідження. Соціально-педагогічна робота з дітьми із 
маргінальних сімей буде ефективною, якщо ґрунтуватиметься на теоретичній основі 
педагогічного проектування соціально-виховного середовища як об’єктивної  
і суб’єктивної педагогічної реальності, в якій суб’єкти взаємодіють із середовищем  
і соціально адаптуються до нього. 

Загальна гіпотеза конкретизується в ряді часткових, сутність яких полягає  
в тому, що взаємна детермінація розвитку соціально-виховного середовища і 
показників ефективності соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних 
сімей можлива, якщо системна реалізація проектування соціально-виховного 
середовища буде характеризуватися: 

‒ поліфункціональною соціально-педагогічною діяльністю з проектування 
соціально-виховного середовища задля оптимізації природних (буттєвих), 
соціальних, культурних умов розвитку особистості; 

‒ цілісністю уявлення про цей процес, яку забезпечує розроблення і реалізація 
концепції, що охоплює: теоретико-методологічне обґрунтування наукової проблеми; 
принципи і умови педагогічного проектування соціально-виховного середовища; 
проект соціально-виховного середовища у сукупності його основних компонентів; 
змістові характеристики структурних компонентів соціально-виховного середовища; 

‒ технологією педагогічного проектування, що містить механізми, способи і 
прийоми реалізації проекту соціально-виховного середовища; 

‒ можливістю використання результатів дослідження у позанаціональному 
освітньому просторі. 

Методологічну основу дослідження становлять основні закони діалектики; 
положення про детермінацію соціальних явищ; системний, середовищний, 
компетентнісний і проектувальний наукові підходи; філософські, психологічні, 
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соціологічні, педагогічні ідеї про сім’ю як цілісну систему, оточуюче середовище, 
соціалізацію, соціальну поведінку, соціально-виховну діяльність. 

Теоретичну основу дослідження визначають роботи європейських і 
американських соціологів та антропологів: Г. Зіммель, М. Вебер, Р. Парк, А. Фарж, 
Д. Головенський, А. Девіс, Е. Гідденс, Р. Дікі-Кларк, Е. Стоунквіст, Дж. Беррі, 
К. Рабан, Е. Хьюз, Р. Гласс, Р. Херрік, Л. Харман, А. Антоновскі, Дж. Б. Манчіні, 
П. Штомпка. У дослідженні використовувалися теоретичні положення структурно-
функціонального аналізу (Р. Мертон, Е. Дюркгейм, Т. Парсонс), теорії класичної 
соціальної стратифікації (П. Бурдьє, М. Вебер, К. Девіс, М. Кон, В. Мур). 

У ході вирішення поставлених завдань були долучені концептуальні 
положення про: виховання (І. Бех, Б. Бітінас, Д. Дьюї, Дж. Локк, Я. Корчак, М. Мід, 
П. Наторп, І. Песталоцці, Ж-Ж. Руссо) і освіту (Е. Еріксон, В. Кілпатрік, 
Я. Коменський, Х. Радліньска, Дж. Стівенсон); педагогічну інноватику і педагогічне 
проектування як її культурну форму (О. Декролі, Г. Кершенстейнер, В. Кілпатрік, 
О. Коберник, К. Лінке, Дж. Стівенсон, С. Френе); цілеспрямоване формування  
і гуманізацію освітнього середовища як чинника впливу на ефективність соціально-
педагогічної роботи з дітьми шкільного віку (Т. Алєксєєнко, Я. Крахельськая, 
С. Кшіштошек, Х. Ровід, Б. Суходольськи), освітньої взаємодії дитини з об’єктами 
соціально-виховного середовища (Я. Вальчіна, Я. Галант, Г. Гарднер, 
M. Гжегожевска, К. Дурай-Новакова, Д. Клус-Станьска, Х. Мушиньски, 
Л. Мушіньска, А. Станковски, М. Цацковска). 

Концепція соціально-педагогічної роботи, спрямована на культивування 
цілісних внутрішніх структур психіки дитини, вимагає таких рішень, які б 
дозволили вже в процесі освітньої діяльності інтегрувати різні елементи ситуації і 
пов’язані з нею види діяльності (Г. Еблі, Ж. Піаже, Дж. Брунер, Л. Виготський). При 
розробленні концептуальних основ соціально-педагогічної роботи з сім’єю як 
соціальною реальністю було осмислено теорію соціальних проблем в межах 
концепції соціального конструювання реальності (П. Бергер, T. Kaзімерчaк, 
M. Лучінскa, K. Maжeц-Хoлькa, A. Oлeх). 

У ході дослідження було використано польску національну базу даних 
цитування “Polish Sociology Citation Index” («Польський покажчик цитування в 
галузі соціології»). 

Для виконання поставлених завдань, досягнення цілей, перевірки гіпотези 
використано методи дослідження: 

теоретичні: концептуальний аналіз, аналіз і синтез: наукових джерел, 
законодавчої бази, змісту соціальних проектів – для визначення категоріального 
апарату, концептуальних ідей дослідження, пріоритетів сімейної політики; 
абстрагування, узагальнення, систематизація, проектування, структурування – з 
метою обґрунтування проекту соціально-виховного середовища для дітей із 
маргінальних сімей; порівняння – для визначення особливостей наукових підходів; 
оброблення первинних даних; дедукції і індукції – для обґрунтування логіки 
дослідження, уточнення вихідних позицій, перевірки гіпотези, формулювання 
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авторських дефініцій; експлікації – для підтвердження теоретичних положень 
виявленими фактами і пояснення фактів теоретичними положеннями; інтерпретації – 
для уточнення змісту термінів, визначення авторської позиції, пояснення різних 
сімейних ситуацій та особливостей соціальної роботи; 

емпіричні: педагогічне спостереження (поведінка, висловлювання, проведення 
дозвілля; ігрова діяльність дітей і т.п.), соціально-педагогічне обстеження, 
опитування (анкетування, тестування, інтерв’ю), бесіди, з метою з’ясування 
світоглядних установок, соціальних очікувань, життєвих цінностей маргінальних 
сімей, стилів і способів їх соціального функціонування, особливостей сімейної 
субкультури і виховних сімейних практик. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 
вперше цілісно та системно досліджено проблему соціально-педагогічної 

роботи з маргінальними сім’ями у Польщі, обґрунтовано її теоретико-методологічні 
засади, що ґрунтуються на полінауковому підході з використанням філософського, 
соціологічного, педагогічного, психологічного контекстів;  проаналізовано стан 
соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей в соціалізаційних 
установах та виявлено сучасні тенденції до створення соціально-виховного 
середовища у громаді; розроблено концепцію соціально-педагогічної роботи з 
маргінальними сім’ями, що визначає умови і чинники оптимізації взаємодії 
особистості і навколишнього світу; теоретично обґрунтовано, розроблено та 
апробовано проект соціально-виховного середовища для дітей із маргінальних 
сімей, етапи його реалізації, спрямовані на забезпечення формування та розвиток 
потреб, ціннісних орієнтирів і мотивів особистості в конструктивній взаємодії з 
середовищем, актуалізацію потенціалу, використання нових способів соціальної 
активності, що упереджує соціальну ізоляцію; визначено та обгрунтовано 
структурні компоненти соціально-виховного середовища для дітей із маргінальних 
сімей (концептуальний, організаційно-структурний, діагностично-проектувальний, 
духовно-моральний, інтерактивно-комунікативний, управлінський і нормативно-
правовий) у їх тісному взаємозв’язку; розроблено критерії оцінки ефективності 
соціально-виховного середовища (відповідність механізму соціально-педагогічної 
роботи умовам та можливостям соціально-виховного середовища; варіативність 
соціально-педагогічних технологій; конструктивна взаємодія всіх учасників 
соціально-педагогічної діяльності; соціальна самоідентифікація маргінальних сімей; 
прагнення маргінальних сімей до проектно-творчої діяльності);  визначено загрози 
соціального виключення дітей, розвитку їх маргінальної схильності та можливості 
педагогічної профілактики маргіналізації дітей; виокремлено індикатори контролю 
явища маргіналізації;   

–  уточнено сутність понять «соціально-педагогічна робота з дітьми із 
маргінальних сімей» (це процес надання їм різних видів допомоги і підтримки, 
спрямованої на соціальний захист, покращення умов їхнього життя та соціального 
самопочуття, оптимізацію соціальних відносин з урахуванням вікових та 
індивідуальних можливостей і специфічних потреб), «маргінальна сім’я» (це 
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соціальна група, що не спроможна самостійно вирішувати свої проблеми та 
інтегруватися в референтну спільноту з огляду на інше світосприймання і 
поведінку), «діти із маргінальної сім’ї» (це діти, що мають проблеми виховання, 
розвитку і соціалізації, спричинені впливом статусу маргінальності своїх батьків 
(опікунів), відсутністю необхідної належності сім’ї до суспільної життєдіяльності, а 
також не виявляють потреб у самопізнанні, самовихованні й соціально прийнятній 
самореалізації); 

– подальшого розвитку набули: методологічне осмислення соціально-
педагогічних досліджень виховних явищ; теорія педагогічного проектування 
соціально-виховного середовища, системоутворювальним фактором якої є 
соціалізація особистості; розширення суб’єктності соціально-педагогічної роботи в 
системі освіти, зокрема соціально-виховного середовища; науковий аналіз проблем 
сімейного виховання в контексті системного, культурологічного, діяльнісного, 
феноменологічного, антропологічного, середовищного підходів; уявлення про 
сутність, зміст форми і методи сучасного сімейного виховання, сімейні цінності, 
ідеал стосовно дитини та батьків, особливості ціннісних взаємовідносин батьків і 
дітей; уявлення про роль неурядових організацій у розвитку нових форм сімейного 
виховання, формування батьківської компетентності та шляхи оптимізації рішень 
сімейних виховних проблем; пріоритетні шляхи використання результатів 
дослідження у позанаціональному освітньому просторі. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у: 
 впровадженні проекту соціально-виховного середовища для дітей із 

маргінальних сімей в установах соціалізації Польщі;  
 розробленні (у співавторстві) українсько-польського науково-

дослідницького проекту «Дослідження актуальних проблем особистості в сучасному 
європейському просторі» (№ 2/2016); 

 розробленні лекцій у рамках програми Еразмус за темами: 1) «Особливості 
маргінальної схильності дітей: специфічні потреби в освітньому середовищі» 
(Прешов, Словаччина, 2014); 2) «Шляхи вирішення проблеми виховання дітей із 
маргінальних сімей шляхом вдосконалення загальноосвітнього середовища», 
«Співпраця школи з батьками учнів» (Прешов, Словаччина, 2014); 3) «Презентація 
різноманітних освітніх проблем і профілактичних способів, що обмежують явища 
соціальних патологій в Республіці Польща» (Львів, Україна, 2017); розробленні для 
дітей із маргінальних сімей лекції на тему: «Причини і загрози дитячої проституції, 
а також форми допомоги її жертвам» (Ясло, Республіка Польща, 2015); 

 розробленні забезпечення процесу підготовки майбутніх працівників 
соціальної сфери до соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей: 
монографії: «Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з маргінальними 
сім’ями»; «Патології соціального середовища по догляду за дитиною: небезпеки, 
профілактика, виховання, освіта, соціальна робота (українсько-польський контекст)» 
(«Patologie społeczne w środowisku wychowawczym: zagrożenia, profilaktyka, wychowanie, 
edukacja, praca socjalna (konteksty ukraińsko-polskie)») (співредактор); «Освіта, 
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виховання, соціальна робота – українсько-польські теоретичні роздуми» («Edukacja, 
wychowanie, praca socjalna-ukraińsko-polskie refleksje teoretyczne») (співредактор); 

 забезпеченні процесу підготовки майбутніх соціальних працівників до 
соціально-педагогічної роботи з маргінальними сім’ями: науково-методичні 
посібники: «Вибрані проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи» 
(співредактор); «Теоретичні та практичні аспекти соціальної роботи»; «Людина в 
небезпечній ситуації. Багатовимірні аспекти соціальної патології» (у співавторстві); 

 розробленні навчальних програм та планів досліджень в галузі соціальної 
педагогіки з предметів: «Соціальні патології», «Методи соціальної роботи», 
«Методологія догляду та освіти», «Сучасні концепції роботи по догляду і соціальні 
послуги», «Інститути превентивної та соціальної допомоги», «Основи педагогіки 
вулиці», «Проектування соціальних та опікунських заходів», «Профілактика 
соціальної патології», «Соціальна робота і соціальні послуги», «Соціальна 
профілактика», «Профілактичні програми», «Соціальний проект», «Аксіологія в 
соціальній профілактиці та ресоціалізації», «Установи соціальної допомоги в 
постпрофілактиці», «Теорії соціальної допомоги», «Проектування профілактичних і 
реабілітаційних взаємодій», «Соціальна робота і соціальні послуги» тощо; 
розробленні та експериментальній апробації пакету методик соціально-педагогічної 
діагностики дітей із маргінальних сімей; 

 розробленні та заснуванні нової спеціальності «Соціальна педагогіка із 
соціальною терапією» (у співпраці); 

 забезпеченні якості освіти (член Програмного комітету для забезпечення 
якості освіти на термін 2016–2020 рр. – загальний академічний профіль для 
Педагогіки Жешівського Університету в Республіці Польща). 

Одержані результати можуть бути використані для вдосконалення процесу 
професійної підготовки фахівців в системі післядипломної педагогічної освіти та з 
метою вдосконалення напрямів виховання й формування професійної культури 
майбутніх фахівців у галузі соціальної і педагогічної діяльності; під час розроблення 
серії семінарів-практикумів з підготовки вчителів до педагогічного проектування і 
моделювання соціально-виховного простору у сфері освіти, які можуть бути 
застосовані в системі методичної роботи навчального закладу; як інструментальне 
забезпечення оцінки моделей, аналізу соціально-виховного простору в закладах 
освіти дітей та молоді; під час розроблення міжнародних проектів; як пропозиції до 
реалізації певних перспектив дослідження, які слугуватимуть розвитку цього 
наукового напрямку у педагогічній теорії та практиці. 

Інформаційний ресурс дисертації доцільно використовувати в дослідженнях із 
порівняльної педагогіки, філософії освіти, соціології освіти; у навчальних курсах з 
педагогіки вищої школи, різних напрямів виховання, освітньої політики, 
законодавчого забезпечення вищої освіти. Прогностичний потенціал дослідження 
уможливлює розроблення концепцій інтегрування вищої школи України до 
світового освітнього середовища на засадах запропонованих рекомендацій щодо 
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впровадження конструктивних ідей польського досвіду в європейському освітньому 
просторі, зокрема в Україні. 

Результати дослідження впроваджено: у проектну діяльність Міського центру 
соціального захисту в м. Санок (рекомендація від 26.09.2017 р.), освітній процес 
Спеціалізованого навчально-освітнього центру в м. Стшижув (рекомендація від 
26.09.2017 р.), Центру практичного навчання в с. Добжехув (рекомендація від 
06.10.2017 р.), Державної Вищої Професійної Школи імені Станіслава Пігоня в 
Кросно (рекомендація від 12.11.2017 р.), Добровільного трудового загону 9-9 
(рекомендація від 04.09.2017 р.), Добровільного загону 9-13 (рекомендація від 
14.09.2017 р.), Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і 
дизайну імені Михайла Бойчука (довідка № 4 від 14.11.2017 р.), Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності (довідка № 2 від 04.09.2017 р.), 
Інституту обдарованої дитини НАПН України (довідка № 9 від 31.10.2017 р.), 
Мукачівського державного університету (довідка № 2 від 14.11.2017 р.), 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 
(довідка № 5 від 01.11.2017 р.), Національного транспортного університету (довідка 
№ 4 від 4.09.2017 р.), Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 
України (довідка № 2 від 13.11.2017 р.).  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 
дисертаційного дослідження оприлюднено на науково-практичних конференціях:  

міжнародних: «Цінності в педагогіці. Любов як цінність в сучасній 
педагогіці» (Санок, 2009); «Батьківство як категорія сучасної педагогіки» (Санок, 
2010); «Цінності в педагогіці. Теорія і практика цінностей в педагогіці» (Санок, 
2011); «Вплив економічної кризи на якість життя, здоров’я і соціальну сферу» 
(Пряшів, 2012); «Традиції й інновації у вихованні та освіті молодого покоління 
вчителів» (Левоча, 2012); «Освіта людини – проблеми та виклики ХХІ століття» 
(Пряшів, 2012); «Рішення проблем в ХХІ столітті» (Пряшів, 2013); «Прикладні 
науки і технології в США і Європі: спільні виклики та наукові відкриття» (Нью-
Йорк, 2013); «Європейська прикладна наука: сучасні підходи в наукових 
дослідженнях» (Штутгарт, 2013); «Формування особистості в багатоступеневій 
системі освіти: досвід, реалії, перспективи» (Івано-Франківськ, 2013); «Сучасні 
проблеми підготовки вчителя і його професійного вдосконалення» (Чернігів, 2016); 
«Нові напрямки в охоронні здоров’я та допоміжні професії Блаженого П. П. 
Гойдича» (Пряшів, 2014); «Перспективи професійної етики» (Купeле Вишне 
Ружбахи, 2014); «Духовність у становленні та розвитку особистості» (Івано-
Франківськ, 2014); «Партнерство навчальних, культурно-освітніх установ, 
соціальних служб та сімей: стан, проблеми, перспективи розвитку» (Тернопіль, 
2015); «Соціальні проблеми сучасної молоді: український та світовий досвід 
вирішення» (Глухів, 2016); «Сучасні проблеми підготовки вчителя і його 
професійного вдосконалення» (Чернігів, 2016); «Розвиток особистості дитини в 
ранньому шкільному віці – сучасні реалії і перспективи» (Івано-Франківськ, 2017); 
«Aктуальні проблеми експериментальної психології: досвід та перспективи» 
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(Кам’янець-Подільський, 2017); «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті 
розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи» 
(Київ, 2017); «Актуальні проблеми сучасної психології – перспективи і пріоритети 
для напрямів наукових досліджень молодих учених» (Кам’янець-Подільський, 
2017); «Актуальні приклади та практичні проблеми психолого-педагогічної науки» 
(Бердянськ, 2017); 

польських: «Педагогічні цінності» (Бистроє, 2006); «Школа і вчитель в 
суспільстві в процесі змін» (Краків, 2006); «Насильство щодо дітей – профілактика 
та інтервенція» (Жешув, 2006); «Праця як категорія сучасної педагогіки» (Івонич 
Здруй, 2007); «Сім’я в контексті сучасних проблем виховання» (Краків, 2007); 
«Цінності в житті людини» (Райське, 2008); «Час як цінність у сучасній педагогіці» 
(Санок, 2008); «Етіологічні чинники в злочинній поведінці» (Ольшаниця, 2009); 
«Убивча суспільна поведінка: профілактика і ресоціалізація» (Ольшаниця, 2010); 
«Патологічна залежність як криміногенний фактор» (Ольшаниця, 2011); «Сім’я – 
Школа – Регіон – Культура» (Кросно, 2012); «Цінності в педагогіці. Криза цінностей 
як категорія проблематики досліджень сучасної педагогіки» (Ланьцут, 2012); «Стиль 
і якість життя сучасної людини» (Стальова Воля, 2012); «Школа – Сім’я – 
Середовище. Конфлікт чи співробітництво?» (Кельце, 2012); «Діти і молодь перед 
загрозами соціальних патологій» (Ясло, 2013); «Профілактика та запобігання 
ризикованих проявів серед молоді» (Стальова Воля, 2013); «Оцінка рівня загрози та 
шкоди ризикованої поведінки учнів післягімназійних шкіл» (Ольшаниця, 2013); 
«Актуальні проблеми та виклики соціальної праці» (Стальова Воля, 2014); 
«Громадська інклюзія ув’язнених» (Ольшаниця, 2014); «Обдарована дитина в школі 
– підтримка здібностей учнів» (Ясло, 2014); «Традиція – Освіта – Самоврядування» 
(Петшиковіце, 2014); «Людина перед лицем страждань» (Освенцим, 2015); 
«Горизонти ресоціалізації – освіта, профілактика» (Варшава, 2017); 

всеукраїнських: «Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми 
особистісно орієнтованої освіти» (Кіровоград, 2016). 
Результати дослідження відображено в публікаціях автора й обговорювалася на 
засіданнях кафедри соціальної і ресоціалізаційної  педагогіки Інституту педагогіки 
Університету в Жешуві (Katedra Pedagogiki Społecznej, Instytut Pedagogiki 
Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie) та лабораторії соціальної педагогіки Інституту 
проблем виховання НАПН України.  
 Особистий внесок здобувача. Представлені в дисертації наукові результати 
отримано автором самостійно. У наукових працях, які подано у списку публікацій за 
темою дослідження, зокрема у монографії «Теорія і практика соціально-педагогічної 
роботи з маргінальними сім’ями» особистий внесок здобувача полягає у висвітленні 
підходів українських і польських учених до визначення понять «маргінальна сім’я» 
та «соціально-педагогічна робота з маргінальними сім’ями», визначенні ролі 
соціальних педагогів і соціальних працівників щодо впровадження інновацій в 
систему освіти та соціально-педагогічної роботи з маргінальними сім’ями.  
У співавторстві: у монографії «Патології соціального середовища по догляду за 
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дитиною: небезпеки, профілактика, виховання, освіта, соціальна робота (українсько-
польський контекст)» дисертанту належать матеріали щодо проблем виховання 
молоді в період дорослішання, потреб зразків для наслідування, а також методичний 
погляд на визначення ефективності кризової інтервенції; у монографії «Освіта, 
виховання, соціальна робота – українсько-польські теоретичні роздуми» досліджено 
виховні функції родини та її особливе місце в процесі усуспільнення, а також 
проаналізовано волонтерство як виховну та соціальну діяльність, що реалізує 
індивідуальні потреби того, хто надає допомогу; у посібнику «Вибрані проблеми 
соціальної педагогіки та соціальної роботи» окреслено дисфункціональність сімей 
як сферу інтересів сімейної політики, соціальної допомоги і соціальної роботи, 
зокрема вивчено проблему патології сімейного життя у вихованців дитячих 
будинків; у посібнику «Теоретичні та практичні аспекти соціальної роботи» 
особистий внесок здобувача полягає у висвітленні суспільно-економічних причин 
шкільних невдач з точки зору соціальної роботи та педагогічної терапії; у посібнику 
«Людина в небезпечній ситуації. Багатовимірні аспекти соціальної патології» 
автором досліджено причини соціальних патологій, соціальної дезадаптації, 
деморалізації та потреба їх профілактики для відчуття соціальної безпеки. Автором 
розроблено та засновано нову спеціальність «Соціальна педагогіка із соціальною 
терапією» (у співавторстві), якою передбачено підготовку студентів до роботи з 
дітьми із маргінальних сімей. Розробки та ідеї, що належать співавторам,  
у дисертації не використовуються. 

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено  
у 113 публікаціях, із них 111 – одноосібні: 2 монографії, 29 статей у наукових 
фахових виданнях України, 20 статей у зарубіжних періодичних наукових виданнях, 
48 статей і тез у збірниках матеріалів конференцій, які додатково відображають 
наукові результати дисертації, 12 статей в інших виданнях.  
 Положення і результати кандидатської дисертації «Симптоми і детермінанти 
негативного ставлення дітей з дитячих будинків до соціальних норм» (Інститут 
досліджень освіти Міністерства національної освіти і спорту Республіки Польща, 
2005) в тексті докторської дисертації не використовувалися. 

Структура і обсяг дисертаційного дослідження. Наукова робота складається 
з вступу, п’яти розділів, висновків до них, загальних висновків, списку 
використаних джерел (880 найменувань), 12 додатків. Загальний обсяг дисертації – 
547 сторінок, основний текст викладено на 368 сторінках рукопису. Текст роботи 
містить 24 рисунки та 20 таблиць (з яких 6 таблиць і 9 рисунків – на повну 
сторінку). 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, визначено його мету, 

завдання, об’єкт і предмет, викладено концепцію, гіпотезу дослідження, окреслено 
теоретико-методологічні основи і методи дослідження, розкрито його  
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наукову новизну і практичне значення, відображені відомості про апробацію  
та впровадження результатів дослідження, особистий внесок здобувача  
у працях, опублікованих у співавторстві, надана інформація про структуру та обсяг 
дисертації.  

У першому розділі – «Теоретичні основи соціально-педагогічної роботи з 
маргінальними сім’ями» – відображено теоретико-методологічні підходи до 
розв’язання досліджуваної проблеми; уточнено сутність понять «маргінальна сім’я», 
«діти із маргінальної сім’ї»; здійснено теоретичний аналіз сутності соціально-
педагогічної роботи з маргінальними категоріями населення; представлено проект 
структури соціально-педагогічної роботи з маргінальними сім’ями в Республіці 
Польща; актуалізовано історико-педагогічні дослідження з проблеми соціальної 
інтеграції дітей із маргінальних сімей. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що маргінальність сім’ї демонструє 
соціальну реальність, де важливо встановити особливості перетину таких явищ, як 
«маргінальність» і «сім’я». Позиції європейських та американських дослідників 
свідчать про те, що у розумінні маргінальності сім’ї доцільно виокремлювати три 
напрями: 1) культурологічний – дотримання традицій двох і більше народів, рас, 
націй; культурний шок; 2) соціально-рольовий – невдале входження в соціальну 
групу; членство у суспільно неприйнятних групах; 3) соціально-структурний – 
втрата прав і свободи їх реалізації; потрапляння в гірші умови внаслідок політичної, 
економічної і соціальної нерівності.  

Визначено, що представники першого типу – це маргінальні сім’ї, які, 
перебуваючи в різних культурних середовищах, не представляють жодне з них: 
мігранти (Kwiatkowska, Mamcarz), цигани (Mirga, Paleczny, Tischner). Представники 
другого типу – маргінальні сім’ї, які не приймаються суспільством: дауншифтери 
(А.Гусєва, Д.Мерзлякова), релігійні та езотеричні фанатики (В.Скородумов, Becker, 
Niebuhr), представники субкультур соціального ризику (Л.Шабанов, Messyasz, 
Pospiszyl). Представники третього типу – це маргінальні сім’ї, яких суспільство 
відкинуло, відсунуло, і таким чином налаштувало проти себе тим, що не підтримало, 
не створило завчасних умов для адаптації до нових реальностей: безробітні (Oliwa-
Ciesielska, Pilch, Śledzianowski), жебраки (Golinowska, Marzec, Tarkowska), бездомні 
(Podgórecki), колишні ув’язнені (Marzec-Holka, Machel, Stępniak), соціально 
неадаптовані інваліди (Dykcik, Sękowski).  

Відповідно до трьох напрямів визначено, що маргінальна сім’я – це соціальна 
група, нездатна самостійно вирішувати свої проблеми, яка вирізняється 
світосприйняттям і поведінкою, що заважають їй інтегруватися в навколишнє 
суспільство. Алгоритм розвитку маргінальності сім’ї представлено в такій 
послідовності: ослаблення соціальних зв’язків і пов’язаного з ними механізму 
соціального контролю; збільшення розриву між прагненнями та можливостями їх 
відновлення, подальшої реалізації; формування окремих груп і середовища, що за 
своєю сутністю суперечать нормам поведінки і загальноприйнятій системі 
цінностей; втрата соціальної комунікації.  
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Якщо маргінальна сім’я не здатна до соціальної комунікації, то вона не здатна 
сприяти розвитку процесу належної соціальної ідентифікації своїх дітей. Уточнено, 
що діти із маргінальної сім’ї – це діти, які відчувають проблеми в осягненні 
ціннісно-смислового сенсу життя, засвоєнні суспільно прийнятних способів 
пізнання навколишнього світу, міжособистісної та міжкультурної взаємодії, а також 
у задоволенні потреб в самопізнанні, самовихованні й самореалізації з причин 
відповідного впливу своїх батьків (опікунів).  

Шляхом аналізу, синтезу і порівняння філософських, психологічних, 
педагогічних, соціологічних наукових джерел; освітніх програм та навчально-
методичного забезпечення виховного процесу в закладах загальної освіти; 
інформації ЗМІ, інтернет-джерел, а також на основі узагальнення основних підходів 
до розуміння понять, що становлять науковий контекст проблеми дослідження, 
розроблено проект структури соціально-педагогічної роботи з маргінальними 
сім’ями у Польщі (рис. 1).  

Проведений теоретичний пошук сутності поняття «соціально-педагогічна 
робота з маргінальними сім’ями» засвідчив, що теорія соціально-педагогічної 
роботи пропонує вивчення умов і механізмів успішного соціального 
функціонування сім’ї у спеціально організованому соціально безпечному 
середовищі проживання, сприяє її розвитку, соціальній адаптації та інтеграції. 
Зазначено, що таке бачення соціально-педагогічної роботи забезпечує тісний зв’язок 
гуманістичної (гуманна взаємодія з оточуючими) і духовної культур (продуктивна 
соціальна активність шляхом відтворення індивідуальної і суспільної свідомості). 

Виокремлено чотири взаємодоповнювальні теоретико-методологічні підходи, 
що забезпечують практичну спрямованість і становлять науково-теоретичні основи 
соціально-педагогічної роботи з маргінальними сім’ями: системний (розуміння сім’ї 
як цілісного організму), середовищний (створення сприятливих комфортних умов 
для саморозвитку сім’ї), компетентнісний (соціальна творчість фахівців у процесі 
розвитку компетенцій представників маргінальних сімей) і проектувальний (набуття 
маргінальної сім’єю нового досвіду на основі реальної життєвої практики). 

Взаємозв’язок зазначених підходів досліджуваного феномену забезпечує його 
цілісність, що зумовлено ґенезою маргінальності. Зокрема, проведений аналіз праць 
польських вчених (П. Бауман, Р. Васта, М. Земска, Є. Кантовіч, С. Курковськи, 
Є. Кантовіч, С. Курковського, Т. Пільх, Я. Станік, З. Тишка, П. Штомпка, В. Янк, 
М. Ярош) засвідчив, що до поширених передумов набуття маргінального статусу 
польської родини належать: об’єктивні (спад економіки, безробіття, розпад 
соціальної сфери, вимушена міграція, інвалідність тощо) і суб’єктивні (негативні 
світовідчуття у колективній свідомості сім’ї, соціальна байдужість, поганий 
самоконтроль, суб’єктивність думки, криза ідентичності, ігнорування 
загальнолюдських цінностей тощо). 

Узагальненню суті і змісту соціально-педагогічної роботи з маргінальними 
сім’ями слугували пропозиції такого її визначення: соціально-педагогічна робота з 
маргінальними сім’ями – це надання допомоги сім’ї і окремим її представникам у 
соціальній    адаптації    та    інтеграції    в    соціум  з  метою  позитивного  розвитку,  
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Мета – налагодження соціального функціонування маргінальної родини 

Об'єкти: а) маргінальна сім'я; б) найближче соціальне оточення 
маргінальної сім'ї; в) класні керівники; г) педагоги 

Основні принципи: 1) індивідуальний підхід; 2) безперервна підтримка зв’язку з усією 
маргінальною сім'єю протягом тривалого часу; 3) довірливі відносини з маргінальною сім'єю; 
4) побудова відносин з об'єктами роботи на діловій основі із застосуванням контракту і плану; 
5) орієнтація на допомогу, основану на позитивному потенціалі сім'ї, її здатності до 
самодопомоги; 6) повага норм і цінностей маргінальної сім'ї; 7) гнучке залучення широкого 
спектру методів і підходів в соціальній роботі; 8) високий рівень професійних знань і умінь
соціального працівника, а також залучених кваліфікованих фахівців різного профілю 
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Рис. 1. Проект структури соціально-педагогічної роботи з маргінальними 
сім'ями у Польщі 

Суб'єкти:  а) фахівці соціально-педагогічної роботи; 
  б) залучені різнопрофільні фахівці 
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соціалізації, активізації зусиль самодопомоги, розкриття проектно-творчого 
потенціалу. Проектно-творчий потенціал – це інтеграційна здатність досягати 
соціально-особистісних творчих результатів з використанням сучасних технологій, 
різних засобів проектування та власного досвіду. 

Обґрунтовано, що для соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних 
сімей в умовах соціально-виховного середовища характерно: забезпечення процесу 
прийняття всіма представниками маргінальної родини суспільних цінностей; 
формування особистісної культури і надання соціокультурного досвіду на основі 
практичного і вибіркового засвоєння духовно-моральних традицій місцевої громади; 
закріплення в поведінці особистості соціальних норм (зразків), схвалених 
суспільством; формування установки маргінальних сімей на особистісно значущу і 
суспільно корисну діяльність. 

Встановлено, що неоднозначність (неузгодженість) у трактуванні поняття 
«соціально-педагогічна робота» зумовлює її здійснення із представниками 
маргінальних сімей за різними напрямами (профілактична, консультаційна, 
корекційна, просвітницька, пізнавальна, ціннісно-орієнтована, соціально-
орієнтована, профорієнтаційна, художньо-естетична, соціально-реабілітаційна, 
соціально-адаптаційна та ін.), зміст яких визначається, насамперед, особливостями 
нереалізованих потреб дітей із маргінальних сімей. 

У другому розділі – «Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми із 
маргінальних сімей» – представлено досвід соціально-педагогічної роботи з дітьми 
в Республіці Польща; розкрито сутність поняття «соціально-педагогічна робота з 
дітьми із маргінальних сімей»; презентовано проект організації соціально-
педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей у громаді; обґрунтовано вибір 
методів профілактичної роботи з маргінальними сім’ями. 

Завдяки синтезу наукових підходів досліджено об’єктивні і суб’єктивні 
тенденції, які безпосередньо пов’язані зі структурними змінами в сучасній польській 
родині та зумовлюють проблемний характер її виховних впливів (Bajurska, 
Butrymowicz, Izdebska, Korczak, Muszyński, Pilch, Segiet, Skidmore).  

Серед численних детермінант, що визначають контроль явища маргіналізації, 
виокремлено: своєчасне налагодження цілісної системи соціальної підтримки дітей 
із маргінальних сімей, готовність кадрів до роботи з дітьми із маргінальних сімей, 
збір інформації про нові форми і методи роботи з дітьми. Незважаючи на гостроту 
проблеми, ця галузь соціальної діяльності визначається відсутністю партнерської 
взаємодії різних установ, організацій, соціальних інститутів виховання, а також 
окремих фахівців і груп фахівців, які реалізують соціальну політику в інтересах 
дітей та сім’ї.  

Уточнено сутність поняття «соціально-педагогічна робота з дітьми із 
маргінальних сімей» як процес надання їм різних видів допомоги і підтримки, 
спрямованої на соціальний захист, покращення умов їхнього життя та соціального 
самопочуття, оптимізацію соціальних відносин з урахуванням вікових та 
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індивідуальних можливостей і специфічних потреб. Одна з головних цілей такої 
діяльності – запобігання виникненню соціальної дисфункції. 

У досвіді соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей серед 
численних детермінант визначальними виокремлюються впливи держави 
(керівництва та місцевого самоврядування) в межах державної соціальної політики. 
Вони є нормативними, програмними, організаційними, фінансовими і пільговими.  

Вирішення проблем дітей у Польщі належить до інтегративної опікунсько-
виховної і культурно-творчої діяльності. Схематичне представлення проекту 
організації соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей у громаді 
на всіх рівнях адміністративного самоврядування Польщі схарактеризовано як 
соціально-виховне середовище (рис. 2). 

Залишається невирішеною проблема налагодження зв’язку між двома 
мікросередовищами: громадою і суб’єктами соціальної політики. 
Взаємопроникнення цих мікросередовищ удосконалює соціалізаційний вплив на 
дитину, а загальна технологія соціально-педагогічної роботи з дітьми із 
маргінальних сімей дає змогу впорядкувати цей процес, зменшити його об’єктивні 
труднощі, гарантує динаміку соціального розвитку особистості. 

На основі осмислення досвіду соціально-педагогічної роботи з дітьми із 
маргінальних сімей у Польщі визначено, що пріоритетним напрямом в її 
удосконаленні повинно стати створення умов для появи нових соціальних і 
соціально-педагогічних інституцій, які змогли б задовольнити потреби й інтереси 
дітей із маргінальних сімей. Встановлено, що організація і реалізація соціально-
виховного середовища закладів освіти має охопити: удосконалення нормативно-
правової основи соціально-педагогічної роботи з маргінальними сім’ями; 
організацію науково-педагогічних досліджень з проблеми освіти маргіналів; 
сприяння формуванню і розвитку інноваційних освітньо-виховних систем; 
удосконалення системи підвищення професійної компетентності фахівців, які 
реалізують соціальну політику в інтересах дітей; організацію міжнародного 
співробітництва (зокрема з Україною) щодо вирішення актуальних проблем 
соціального виховання і розвитку маргінальних сімей. 

Основна ідея соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей 
полягає у наданні їм життєвих шансів, мінімізації ризику наслідування 
маргінальності. На підставі здійсненого теоретичного аналізу виділено три 
концепції профілактичних заходів (громадська профілактика, профілактика у 
виховній роботі, профілактика в соціально-виховній роботі), які, на думку 
польських дослідників (Gaś, Górski, Kwaśniewski, Pytka, Woynarowska), здатні 
попередити зростання кількості маргінальних сімей і захистити їх дітей. 

Проаналізовано групи методів профілактичної роботи з маргінальними 
сім’ями та запропоновано розділити їх на чотири взаємозалежні групи (методи 
виявлення проблем, методи вирішення проблем, методи реалізації можливостей, 
методи подальшого розвитку). На основі теоретичного аналізу різних наукових 
джерел і практичного досвіду соціальних працівників профілактичну роботу  
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Рис. 2. Проект організації соціально-педагогічної роботи з дітьми із 
маргінальних сімей в Республіці Польща у громаді 
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з маргінальними сім’ями представлено як різноспрямовану діяльність, що 
реалізується в три етапи (інформаційний, практичний, аналітико-прогностичний), 
кожен з яких має свої специфічні завдання. 

Поданий у представленому розділі аналіз свідчить, що вивчення і 
узагальнення такого досвіду соціально-педагогічної роботи з маргінальними сім’ями 
є актуальним як у науковій площині, так і в практичному застосуванні. 

У третьому розділі – «Концептуальні ідеї соціально-педагогічної роботи з 
дітьми із маргінальних сімей в Польщі» – обґрунтовано концепцію соціально-
педагогічної роботи з маргінальними сім’ями; визначено типи опікунсько-виховних 
установ соціальної допомоги дітям та встановлено їх відмінність стосовно 
організації соціально-педагогічної роботи; з’ясовано стан методичної системи 
соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей в інституційних 
середовищах Польщі. 

Концепція соціально-педагогічної роботи з маргінальними сім’ями передбачає 
управління самоорганізацією їх безперервного навчання у формальних (formal), 
неформальних (non-formal), інформальних (informal) способах навчання; 
особистісний розвиток батьків і дітей; орієнтацію на задоволення природних 
(біологічних), соціальних (суспільно-трудових) і духовних (культурних) потреб 
дітей у цьому процесі. 

У дослідженні обґрунтовано, що заклади освіти, навчання і виховання дітей із 
маргінальних сімей повинні реалізовувати нові соціально-педагогічні завдання, 
обумовлені змінами в соціумі та необхідністю пристосування підростаючого 
покоління до нової реальності: формувати щирість і відкритість у відносинах з 
іншими, що зміцнить реалістичність і практичність; розвивати вміння правильно 
переоцінювати минуле, що дасть змогу сформуватися новим поглядам на життя, 
визначитися з новими шляхами виходу зі складних життєвих ситуацій.  
Викладені концептуальні положення дозволили окреслити взаємозв’язок  
як між власне суб’єктами соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних 
сімей, так і між ними та іншими членами суспільства на всіх етапах диференціації  
її змісту.  

Визначено відмінність спеціалізованих закладів соціально-педагогічного 
спрямування в Польщі, на які державою покладено надання різних видів соціальних 
послуг і допомоги цим цільовим групам населення: «Установи інтервенції» (пол. – 
Instytucja interwencji) – тимчасове піклування і виховання дітей до повернення їх в 
рідні сім’ї або розміщення у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, 
опікунсько-виховні установи соціалізації; «Центр сім’ї» (пол. – Centrum rodzinne) – 
створення однієї багатодітної сім’ї для дітей, які не можуть перебувати в рідних 
сім’ях і яких не знайшли прийомні сім’ї; «Багатофункціональні установи» (пол. – 
Instytucje wielofunkcyjne) – інтервенція і соціалізація дитини та її сім’ї; «Установи 
соціалізації» (пол. – Instytucje socjalizacji) – цілодобове піклування і виховання 
дітей, батьки яких протягом тривалого періоду або періодично не можуть або не 
хочуть створювати для своїх дітей умов для належного життя і розвитку; «Установи 
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денної підтримки» (пол. – Świetlica środowiskowa) – догляд за дітьми, освіта, 
навчання, послуги з організації відпочинку, розваг, спортивних заходів, розвитку 
інтересів. З’ясовано, що за ефективністю функціонування установи соціалізації в 
Польщі посідають провідне місце. 

Аналіз результатів опитування 213 керівників установ соціалізації засвідчив 
відсутність єдиної концепції соціально-педагогічної роботи з дітьми з маргінальних 
сімей. Встановлено, що відсутність належної соціально-педагогічної роботи з дітьми 
із маргінальних сімей обумовлена комплексом невирішених проблем: неврахування 
індивідуальних потреб дітей; обмеженість державного і приватного фінансування 
суб’єктів соціально-педагогічної роботи; невисокий професійний рівень 
працівників; обмежене коло суб’єктів соціально-педагогічної роботи; 
слаборозвинена соціальна інфраструктура. Тому соціально-педагогічна робота з 
дітьми із маргінальних сімей не сприяє вирішенню завдань соціальної профілактики 
та соціальної освіти дітей. 

У результаті проведених досліджень і їх аналізу встановлено необхідність 
педагогічного проектування соціально-виховного середовища для дітей із 
маргінальних сімей. Приниження, душевне безсилля від сформованої життєвої 
ситуації, що відчувають діти із маргінальних сімей, викликають фрустрацію, яка 
стає причиною їх агресії. В особистих справах таких дітей часто відзначалася 
нездатність батьків виховувати та розвивати своїх нащадків через відсутність: 
спокою вдома (52%), можливості вчитися (38,67%), повноцінного харчування (32%), 
відчуття безпеки (28%), можливості для розвитку власних інтересів (25,33%), 
зацікавленості станом дитини (21,33%), щирості у розмові та висловлення власної 
думки (22,67%). Обґрунтовано, що депривація є причиною заперечення морально-
етичних цінностей та перешкодою у формуванні інноваційної культури дітей із 
маргінальних сімей. Тому проектування соціально-виховного середовища для дітей 
із маргінальних сімей передбачало потребу оптимізації природних, соціальних, 
культурних умов розвитку дітей означеної категорії.  

Результати дослідження стали передумовою пошуку ефективних способів 
створення умов для формування соціального типу особистості дитини із 
маргінальної сім’ї та розвитку її просоціальних відносин. 

У четвертому розділі – «Педагогічне проектування соціально-виховного 
середовища для дітей із маргінальних сімей» – педагогічне проектування 
представлено як новітній напрям соціальної роботи з дітьми із маргінальних сімей; 
обґрунтовано необхідність коригування «маргінальної схильності» у спеціально 
організованому середовищі; визначено готовність фахівців до роботи з дітьми із 
маргінальних сімей. 

Основу наукового контексту проблеми проектування соціально-виховного 
середовища для дітей із маргінальних сімей становлять дефініції, запозичені з різних 
галузей знання: «проект», «проектування», «педагогічне проектування», «соціальне 
проектування», «проектна діяльність». Результати їх аналізу дозволили виділити 
такі контексти розуміння проектування соціально-виховного середовища: результат, 
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продукт і форма організації діяльності, орієнтованої на зміну існуючої соціально-
педагогічної дійсності.  

Виявлено, що низькі темпи соціалізації та інкультурації дітей із маргінальних 
сімей пов’язані з помилковим діагнозом і відповідним рівнем оптимізації 
професійних дій, нестачею необхідних ресурсів або невмінням (неможливістю)  
їх застосування в конкретно заданих умовах. Такий стан став природним постулатом 
у методологічному вирішенні освітньо-культурних проблем виховання,  
у пошуку інноваційних підходів до розвитку педагогічної освіти в умовах 
глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, а також інтернаціоналізації освіти, 
науки і культури. 

У розділі зроблено висновок, що під впливом соціальних змін педагогічне 
проектування в соціальній роботі з дітьми із маргінальних сімей – це інноваційна 
проектна діяльність, орієнтована на модифікацію педагогічних об’єктів з метою 
системної та ефективної соціалізації та інкультурації дітей такої категорії в процесі 
їх навчання, виховання і розвитку. 

Відзначено, що пріоритетною і недослідженою залишається проблема 
соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальною схильністю 
(самоактуалізація і маніфестація в період невизначеної екзистенціальної ситуації). 
Специфіка природних задатків дітей із маргінальною схильністю має ознаки 
обдарованості. Відсутність належних умов їх розвитку сприяє стихійному 
виникненню дитячих та молодіжних субкультур. 

Встановлено, що різноманіття об’єднань дітей із маргінальних сімей в 
субкультури характеризуються такими основними ознаками: проектно-творчі види 
діяльності (креативний тип маргінальної схильності), соціальна активність 
(лідерська маргінальна схильність), культурні інтереси (художній тип маргінальної 
схильності), спортивні види діяльності (психомоторна маргінальна схильність) і 
стилістика зовнішнього вигляду (естетичний тип маргінальної схильності). Це дало 
можливість класифікувати субкультури за трьома профілями маргінальної 
схильності, які домінують в тому чи іншому неформальному об’єднанні. З-поміж 
них: академічна, естетична і практична маргінальні схильності представників 
молодіжних субкультур. Доведено, що креативний тип маргінальної схильності є 
механізмом цілісного розвитку особистості як суб’єкта життя. Відповідно, виникає 
потреба проектування такого соціально-виховного середовища для дітей із 
маргінальних сімей, яке відповідало б суспільним запитам.  

Виявлено неможливість перебування дітей із маргінальних сімей в таких 
умовах, які дають змогу визрівати їх природним задаткам у відповідні здібності, що 
забезпечують культурну самореалізацію і підприємницьку діяльність в соціумі. 
Запропоновано педагогічне проектування соціально-виховного середовища  
для дітей із маргінальних сімей, котре орієнтує на проектно-творчу діяльність.  
У роботі обґрунтовано, що процес соціального розвитку дітей із маргінальних сімей 
сприяє усвідомленню ними, що ефективність виконання будь-якого роду діяльності 
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вимагає не лише прояву природних задатків, а й безперервності процесу 
самовдосконалення. 

Ґрунтуючись на теоретичних положеннях польських дослідників виокремлено 
проблеми, на які необхідно зважати при складанні програми соціально-педагогічної 
роботи з дітьми із маргінальною схильністю, та сформульовано перспективні 
напрями розроблення науково-методичного супроводу організації соціального 
розвитку дітей із маргінальною схильністю 

З аналізу діяльності соціальних педагогів Польщі за трьома провідними 
напрямками (опікунсько-виховна, ресоціалізація, соціально-культурна анімація) 
виділено два основні підходи до проблеми готовності фахівця: 1) конкретно 
функціональний стан організму, «оперативний спокій» (О. Ухтомський, 
К.Галубінска, Н. Дубровінська та інші); 2) характеристика особистісних якостей 
індивіда, що виявляється в його професійній діяльності (К.Дурай-Новакова, 
Ф.Знанецьки та інші). 

З’ясовано, що існує взаємозв’язок «стан готовності – професійні очікування – 
особливості соціально-педагогічної діяльності»; професійна готовність – це процес і 
результат (стан і якість) підготовки (досвід і його застосування). Таким чином, під 
професійною готовністю фахівця до роботи з маргінальними сім’ями визначається 
цілісне утворення, що охоплює професійно значущі якості особистості, стійку 
мотивацію до майбутньої діяльності, сукупність професійно орієнтованих знань, 
умінь і навичок, а також досвід їх застосування з метою визначення подальших 
шляхів підвищення психічного, духовного, соціального і фізичного здоров’я 
населення. Зазначена готовність виражається у здатності ставити і реалізовувати 
такі завдання: а) діагностика ціннісного ставлення до свого здоров’я (фізичного, 
психічного, соціального, духовного) у маргінальних дітей і членів їх сімей; 
б) визначення ціннісних орієнтацій, усвідомлення і дотримання соціальних норм; 
в) застосування інноваційних технологій в роботі з маргінальними дітьми і їх 
батьками; г) організація ефективної взаємодії різних установ, організацій, 
соціальних інститутів виховання, соціальних служб.  

За результатами дослідження зроблено висновок, що сутність професійної 
готовності полягає в стані, за якого особистість психологічно і особистісно готова 
до самостійного творчого пошуку основних компонентів, які необхідні для 
спілкування та взаємодії з дитиною і сім’єю. 

У п’ятому розділі – «Створення соціально-виховного середовища для дітей 
з маргінальних сімей в Республіці Польща» – визначено тенденції створення 
соціально-виховного середовища для маргінальних дітей в установах соціалізації; 
теоретично обґрунтовано проект соціально-виховного середовища для дітей із 
маргінальних сімей; схарактеризована послідовність дій його реалізації, а також 
специфіка використання методів, форм і засобів виховання в соціально-педагогічної 
роботи з дітьми із маргінальних сімей; визначено пріоритетні шляхи упровадження 
результатів дослідження в європейському освітньому просторі. 
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Організацію соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей 
представлено як інтеграційний тип технологій, за використання якого органічно 
взаємодіють компоненти раціонального та емоційного, духовного і матеріального, 
дійсного і можливого, виконавського і творчого. Таке розуміння соціально-
педагогічної діяльності сприяло вивченню активізації як об’єкта (дітей із 
маргінальних сімей), так і суб’єкта (вплив оточення дітей з маргінальних сімей) у 
взаємодії, в якій можливе використання їх творчого потенціалу. 

Визначено, що проблема інтеграції дітей із маргінальних сімей в суспільство 
зумовлена такими факторами: соціально-культурний, економічний, сімейний, 
педагогічний, індивідуальний. Соціально-педагогічний вплив набуває тієї чи іншої 
форми залежно від причини стратифікації. Завдання соціального педагога – виявити 
причинно-наслідкові зв’язки, що спричинили таке соціальне становище сім’ї, 
використовувати адекватні методи і засоби успішної соціалізації підростаючого 
покоління. 

Соціально-виховне середовище для дітей з маргінальних сімей вимагає 
інтеграції трьох взаємопов’язаних і взаємодоповнювальних напрямів (модулів) 
соціально-педагогічної роботи: перший модуль – соціально-педагогічна робота з 
дітьми із маргінальних сімей (соціалізація) – це надання допомоги та удосконалення 
соціального самопочуття і життєдіяльності дітей, які не здатні самостійно прийняти 
норми і цінності суспільства, через діяльність, спрямовану на поліпшення їх 
соціальних і суспільних відносин; другий модуль – соціально-педагогічна робота з 
маргінальною молоддю (профорієнтація) – забезпечення процесу соціальної 
адаптації та соціальної інтеграції з метою розкриття індивідуально заданих 
здібностей за умови прийняття дитиною інтересів і норм суспільства для участі в 
його подальшому активному перетворенні в діяльності суб’єкта, що гарантує 
самоактуалізацію; третій модуль – соціально-педагогічна робота з батьками 
(опікунами) із маргінальних сімей (просвіта) – неформальна освіта з урахуванням 
проблем, потреб і особливостей функціонування родини. 

Важливість розроблення проекту соціально-виховного середовища для дітей із 
маргінальних сімей (рис. 3) зумовлена гострою проблемою становлення соціально-
адаптивної, конкурентоспроможної, духовно розвиненої, творчої особистості 
дитини із маргінальною сім’ї, яка вміє орієнтуватися в сучасному соціокультурному 
просторі на основі загальноприйнятих норм і цінностей. 

Особливу роль в організації соціально-педагогічної роботи з дітьми із 
маргінальних сімей відведено її педагогічним основам, що базуються на принципах 
соціальної педагогіки (принципи превентивності, полідисциплінарності, фасилітації, 
системності та своєчасності). Визначено структурні компоненти соціально-
виховного середовища для дітей із маргінальних сімей: концептуальний, 
організаційно-структурний, діагностично-проектувальний, духовно-моральний, 
інтерактивно-комунікативний, управлінський і нормативно-правовий у їх тісному 
взаємозв’язку. 
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Рис. 3. Проект соціально-виховного середовища для дітей 
із маргінальних сімей 
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Виходячи з аналізу ряду наукових джерел визначено технологію соціально-
педагогічної діяльності з дітьми із маргінальних сімей, що здійснюється в чотири 
етапи: 1) підготовчий – пошук позитивного досвіду соціального виховання і 
соціального розвитку маргінальних сімей, визначення пріоритетних напрямів 
(вивчення науково-методологічного аспекту вирішення питання, а також 
організаційно-координаційного аспекту удосконалення соціально-педагогічної 
роботи з дітьми із маргінальних сімей на трьох рівнях: воєводства, повіту, гміни); 
2) прогностичний – моделювання очікуваних результатів соціалізації дітей із 
маргінальних сімей (підбір ефективних форм і методів подальшого соціально-
педагогічного впливу); 3) практичний – формування позитивного світосприйняття, 
соціальних інтересів, розвиток творчих, естетичних, духовно-морально і 
соціокультурних якостей (реалізація комплексу пізнавально-практичних методик; 
заходів, орієнтованих на формування готовності до життя в суспільстві); 
4) узагальнювальний – впровадження соціально-моделюючих методик, що сприяють 
розширенню і закріпленню результатів перших трьох етапів (коучинг, тренінг, 
проектування, рольові ігри, робота з реальним випадком і т.п.). 

Основними функціями соціального педагога в роботі з дітьми із маргінальних 
сімей обрані: посередницька – встановлення зв’язків між маргінальною сім’єю, 
освітнім закладом, соціокультурними установами і найближчим оточенням дітей; 
інформаційно-аналітична (діагностична) – вивчення стану і поведінки дітей,  
їх сім’ї, найближчого соціального оточення, означення проблем, негативних 
факторів впливів; організаторська – організація конструктивної взаємодії 
представників різноманітних державних структур і громадських об’єднань для 
забезпечення соціально-педагогічної підтримки, виховання та розвитку, реалізації 
планів, проектів і програм; освітньо-виховна – здійснення комплексного, 
цілеспрямованого педагогічного впливу на всю маргінальну сім’ю, повноцінне 
використання можливостей суспільства; упровадження виховного потенціалу 
соціокультурних, навчально-виховних та освітніх установ; соціально-профілактична – 
попередження маргінальної поведінки через організацію діяльності, що сприяє 
саморозвитку, самопізнанню, самооцінці, самоствердженню, самоорганізації, 
самореабілітації. 

Виходячи з аналізу теорії і практики професійної діяльності соціального 
педагога, нами встановлено, що виконання зазначених вище функцій найбільш 
результативне при дотриманні комплексу таких педагогічних умов: методичний 
супровід соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей в установах 
соціалізації – постійна допомога методичної служби, що має на меті удосконалення 
соціально-педагогічного впливу на дітей із маргінальних сімей; інтерактивні 
зв’язки – спільна проектно-творча діяльність дітей із маргінальних сімей, 
соціального педагога, батьків і професіоналів, здатних сконструювати новий досвід 
теоретичного осмислення через його практичне застосування; соціокультурне 
середовище – гнучкий простір формальної та неформальної освіти, виховання і 
соціального розвитку. 
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За основу у визначенні оцінки ефективності соціально-виховного середовища 
ми відібрали такі критерії: відповідність механізму соціально-педагогічної роботи 
умовам та можливостям соціально-виховного середовища; варіативність соціально-
педагогічних технологій; конструктивна взаємодія всіх учасників соціально-
педагогічної діяльності; соціальна самоідентифікація маргінальних сімей; прагнення 
маргінальних сімей до проектно-творчої діяльності. Кожен з критеріїв ефективності 
соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей має своє змістове 
наповнення і в поєднанні з іншими критеріями є складником цілісного органічного 
процесу, орієнтованого на самоактуалізацію, соціальну ідентифікацію та інтеграцію 
особистості. 

Розроблення технології соціально-педагогічної роботи з дітьми з маргінальних 
сімей орієнтоване на формування нового способу мислення і дій представників 
маргінальних сімей. Для ефективної соціально-педагогічної роботи з дітьми із 
маргінальних сімей відібрано такі методи: метод соціально-педагогічного 
діагностування (визначення розвитку інтересу дітей до себе, до сприйняття себе 
оточуючими, з’ясування їх прагнень в системі соціальних відносин); метод 
втручання (управління та зміна стимулів, і, відповідно, зміна реакції); метод 
організації маргінальної спільноти (організація конструктивних колективних дій); 
метод роботи в оточуючому середовищі (залучення дітей із маргінальних сімей до 
соціально позитивної діяльності: проведення вільного часу в конструктивному 
ключі, участь у роботі дитячих і молодіжних організацій, гуртків та секцій, 
волонтерській роботі у місцевій громаді).  

Доведено, що активізації соціально-педагогічної роботи з дітьми із 
маргінальних сімей значною мірою сприяє співпраця органів місцевого 
самоврядування, виконавчої влади, державних і неурядових організацій, що 
підтверджено проведенням 18 спільних заходів органами місцевої виконавчої влади, 
установами освіти, установами соціально-педагогічного спрямування та 11 спільних 
заходів з неурядовими організаціями у Підкарпатському воєводстві Республіки 
Польща. 

Реалізація авторського проекту соціально-виховного середовища для дітей із 
маргінальних сімей за сукупністю критеріїв та показників результативності 
засвідчила отримання педагогічного, соціального, культурного і економічного 
ефектів. 

Педагогічна і соціальна трансгресія результатів досліджень дозволила 
порівняти тенденції змін в інших країнах, які реформують свою систему освіти, 
зокрема в Україні (проект реформи «Нова українська школа»). Порівняльний аналіз 
результатів соціального захисту дітей із маргінальних сімей засвідчив як подібні 
(мережа партнерської взаємодії, ініціативні групи, активізація громади), так і 
відмінні (методи і форми соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних 
сімей, місцеві ініціативи, створення програм соціально-педагогічного спрямування, 
соціальні послуги тощо) особливості соціально-педагогічної роботи з такими 
дітьми, що обумовлено розумінням сутності проблеми маргіналізації сімей та 
наявними можливостями її вирішення. 
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ВИСНОВКИ 
 

Дисертація становить собою цілісну структуру, в якій основні чинники впливу 
у змістовому і формальному аспектах доводять необхідність пошуку інноваційних 
педагогічних ідей в умовах мінливого соціокультурного середовища. У дисертації 
вперше здійснено теоретичне узагальнення та наукове вирішення проблеми 
соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей в Польщі. 

Узагальнення теоретичних і емпіричних результатів дослідження дає підстави 
для таких висновків: 

1.  Теоретико-методологічні засади соціально-педагогічної роботи  
з маргінальними сім’ями ґрунтуються на полінауковому підході, що полягає у 
використанні філософського, соціологічного, педагогічного, психологічного 
контекстів розв’язання проблеми маргіналізації сімей. Методологічні засади 
соціально-педагогічного супроводу дітей з маргінальних сімей з’ясовано  
і сформульовано з урахуванням наявності сучасних соціально-економічних  
і педагогічних проблем, що існують у Республіці Польща: Міністерство сім’ї, праці  
і соціальної політики зорієнтоване на вирішення соціальних проблем, а 
Міністерство національної освіти – на вирішення проблем педагогічних. Спільного 
проекту, спрямованого на поліпшення соціально-педагогічної роботи з дітьми із 
маргінальних сімей, цими міністерствами не запропоновано. Необхідно науково 
обґрунтувати поняття «соціально-педагогічна робота» і педагогічну складову 
соціальної роботи в цілому, що сприятиме соціалізації дітей із маргінальних сімей і 
забезпечить їх акультурацію. 

В умовах становлення інформаційного суспільства соціально-педагогічна 
проблема маргіналізації сімей традиційно досліджується за врахування 
взаємодоповнення трьох наукових підходів до визначення і розуміння 
маргінальності: культурологічного, соціально-рольового, соціально-структурного. 
Потенційно вагомим, але недостатньо обґрунтованим і використаним у соціально-
педагогічній роботі лишається проектно-творчий підхід, що полягає у здатності 
соціально-педагогічних працівників до проектування навчальних систем (ISD: 
Instructional Systems Design). Необхідна переорієнтація стратегії виходу із 
маргінальних ситуацій від пасивності (вимушеної адаптації, пристосування) і 
орієнтації на зовнішні ресурси (працевлаштування, друга освіта) на домінуючу 
стратегію активності (постановка мети, досягнення бажаного статусу) і орієнтації на 
внутрішньо-особистісні потенційні можливості (соціальні зв’язки, ініціативи). 

2.  З урахуванням інноваційного проектно-творчого підходу до соціально-
педагогічної роботи уточнено сутність ключових понять дослідження: «соціально-
педагогічна робота з дітьми із маргінальних сімей» – процес надання їм різних 
видів допомоги і підтримки, спрямованої на соціальний захист, покращення умов 
їхнього життя та соціального самопочуття, оптимізацію соціальних відносин з 
урахуванням вікових та індивідуальних можливостей і специфічних потреб; 
«маргінальна сім’я» – це соціальна група, що не спроможна самостійно вирішувати 
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свої проблеми та інтегруватися в референтну спільноту з огляду на інше 
світосприймання і поведінку; «діти із маргінальної сім’ї» – це діти, що мають 
проблеми виховання, розвитку і соціалізації, спричинені впливом статусу 
маргінальності своїх батьків (опікунів), відсутністю необхідної належності сім’ї до 
суспільної життєдіяльності, а також не виявляють потреб у самопізнанні, 
самовихованні й соціально прийнятній самореалізації. 

3.  Розроблено концепцію соціально-педагогічної роботи з маргінальними 
сім’ями, обґрунтовану на методологічному, теоретичному і технологічному рівнях. 
Методологічний рівень конкретизовано системним, середовищним, 
компетентнісним і проектувальним науковими підходами до удосконалення 
соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей. Системність 
наукового підходу полягає у розгляді маргінальної сім’ї як своєрідної цілісної 
системи з притаманними їй потребами функціонування, з одного боку, і суспільної 
системи з її етнокультурними традиціями і новітніми напрямами розвитку, з іншого 
боку. Системним підходом зумовлюється необхідність використання підходу 
середовищного, що забезпечується взаємодією маргінального середовища сім’ї із 
реальним середовищем функціонуючої соціокультурної системи або з віртуальною 
системою Інтернет-середовища. Взаємодія сімейного та соціального середовищ 
ґрунтується на підході компетентнісному – інтегрованій здатності членів сім’ї до 
взаємодії із особистісно-ціннісними середовищами, що складається зі знань, 
досвіду, цінностей і ставлення, які можуть цілісно реалізовуватися на практиці. 
Компетентнісний підхід до соціально-педагогічної роботи з маргінальними сім’ями 
вимагає послідовного переходу до підходу проектувального, що полягає в 
необхідності набуття маргінальною сім’єю нового досвіду на основі реальної 
життєвої практики в процесі проблемно-орієнтованого пошуку. 

Теоретичний рівень концепції проявляється в аналізі вихідних категорій, 
дефініцій, чинників здійснення соціально-педагогічної роботи з дітьми із 
маргінальних сімей. Технологічний рівень концепції відображає етапи реалізації 
проекту соціально-виховного середовища для дітей з маргінальних сімей: 
підготовчий, прогностичний, практичний, узагальнювальний. 

Для оцінки якості соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних 
сімей запропоновані такі критерії: 1) своєчасність профілактичної роботи 
(громадська профілактика, профілактика у виховній роботі, профілактика в 
соціально-виховній роботі) щодо попередження маргіналізації дітей; 2) відповідність 
програм соціальної адаптації та інтеграції (що містять освітній, оздоровчий, 
морально-духовний, соціокультурний, екологічний та інші компоненти) запитам 
дітей з маргінальних сімей; 3) безперервність соціалізаційних заходів з дітьми із 
маргінальних сімей; 4) підтримка всієї маргінальної сім’ї в кризовій ситуації; 
5) задоволеність дітей з маргінальної сім’ї отриманою допомогою; 6) сформованість 
навичок соціальної компетентності та проектної творчості. 

Виокремлено індикатори контролю явища маргіналізації: своєчасне 
налагодження цілісної системи соціальної підтримки дітей із маргінальних сімей, 
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готовність кадрів до роботи з дітьми із маргінальних сімей, збір інформації про нові 
форми і методи роботи з дітьми.  

З метою поліпшення соціально-педагогічної роботи обґрунтовано структуру 
соціально-педагогічної роботи з маргінальними сім’ями в Республіці Польща, в 
основі якого сукупність принципів: індивідуального підходу; довірчих відносин з 
маргінальною сім’єю; поваги норм і цінностей маргінальної сім’ї тощо.  

4.  З’ясовано стан методичної системи соціально-педагогічної роботи з дітьми 
з маргінальних сімей в інституційних установах Польщі. У соціально-педагогічній 
роботі виявлено три основні методи: індивідуального підходу – метод роботи з 
індивідом або родиною, зорієнтований на збір інформації про них та аналіз їхніх 
життєвих ситуацій; метод групової роботи, спрямований на використання структури 
групи і її внутрішніх процесів, щоб викликати зміни і трансформації в окремих її 
членів; метод суспільної організації, що використовується для поліпшення 
локального і соціального середовища сім’ї, етнічної спільноти за участю індивідів, 
які хочуть змінити якість життя в соціальному середовищі. 

У методичній системі соціально-педагогічної роботи в Республіці Польща 
виокремлюються два основні компоненти: світський і релігійний. Світський 
компонент – це підсистема форм і стереотипів суспільної поведінки, а релігійний 
компонент охоплює форми і зміст християнського виховання дітей з маргінальних 
сімей, зорієнтованого на духовно-моральне становлення особистості. Соціально-
педагогічна діяльність польської церкви – це діяльність, що забезпечує 
перетворення навколишнього середовища (соціуму) шляхом передачі духовно-
практичного досвіду навчання і виховання від покоління до покоління.  

Дослідженням доведено, що соціально-педагогічну роботу з дітьми із 
маргінальних сімей доцільно розглядати як динамічну соціальну діяльність, що 
характеризується багатомірністю і багатокомпонентністю. Багатовимірність 
соціально-педагогічної роботи з дітьми із маргінальних сімей в Польщі визначається 
генезисом її розвитку, для характеристики якої найважливішими є: ретроспективний 
(аналіз минулого), презентативний (аналіз сьогодення) і прогностичний 
(проектування майбутнього) аспекти. Багатокомпонентність соціально-педагогічної 
роботи з дітьми із маргінальних сімей обумовлена її економічними, соціальними, 
культурними та духовними характеристиками. 

 Особливість запропонованого інституційними установами Польщі соціально-
педагогічного підходу полягає у створенні соціально-виховного середовища, яке 
характеризується такими чинниками: природно-економічними особливостями 
місцезнаходження; соціокультурними традиціями населення; установами соціальної, 
економічної та культурної інфраструктури; органами місцевого самоврядування та 
місцевої виконавчої влади; неурядовими організаціями. Ці складники визначають 
особливості функціонування соціально-виховного середовища, що, у свою чергу, 
обумовлює й особливості процесу соціалізації дітей, які проживають на певних 
територіях. 
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З’ясовано, що традиції волонтерства, соціальної опіки усіх представників 
маргінальних сімей є важливим складником суспільного життя Польщі. Вивчення і 
узагальнення цього досвіду нині є актуальним як у науковій площині, так і в його 
практичному застосуванні. 

5.  Визначено загрози соціального виключення дітей, розвитку їхньої 
маргінальної схильності. Теоретичне узагальнення комплексу проблем соціально-
педагогічної роботи подано у вигляді алгоритму маргіналізації сімей: послаблення 
соціальних зв’язків зумовлює значну розбіжність між соціально значущими 
прагненнями сімей і відсутністю можливостей для їх культурної самореалізації, чим 
провокується набуття сім’ями соціально неприйнятної системи цінностей і, як 
наслідок, відбувається маргіналізація та соціальна ізоляція сімей.  

Загрози соціального виключення дітей виявлено в особливостях їхнього 
ставлення до суспільних явищ. Суттєвими причинами розвитку маргінальності дітей 
і проявів негативного ставлення до суспільних явищ визнано: занепад колишнього 
суспільного ладу, багатьох визнаних авторитетів, хаос у світі цінностей, 
бруталізацію життя та інші патології і девіації, а особливо негативний вплив 
однолітків, кінофільмів, телевізійних програм і комп’ютерних ігор. Визначено й 
узагальнено фактори, що породжують маргінальні схильності дітей: 1) індивідуальні 
риси респондентів (вік і стать); 2) сімейне оточення (матеріальна ситуація, освіта 
батьків, патологічні чинники сім’ї); 3) інституціональне середовище виховання 
(виховний вплив, величина установи, тип установи – державна, недержавна); 4) 
застосування щодо респондентів профілактичних програм і заходів. 

Передбачено можливості педагогічної профілактики маргіналізації дітей і, 
зокрема, виділено три концепції профілактичних заходів (громадська профілактика, 
профілактика у виховній роботі, профілактика в соціально-виховній роботі), які, на 
думку польських дослідників (Gaś, Górski, Kwaśniewski, Pytka, Woynarowska), здатні 
запобігти зростанню кількості маргінальних сімей і захистити дітей в таких сім’ях. 
Виокремлено як пріоритетні два типи соціальних норм: «конструктивну взаємодію» 
і «повагу до особистісних цінностей». З’ясовано числові показники ставлення 
маргіналізованих дітей до соціальної норми «повага до особистісних цінностей»: 
позитивне – 45%, нейтральне – 28%, негативне – 27%; ставлення дітей до соціальної 
норми «конструктивна взаємодія»: позитивне – 17%, нейтральне – 27%, негативне – 
56%. Якісний аналіз результатів опитування засвідчує можливість педагогічної 
профілактики засобами особистісно ціннісної проектно-творчої діяльності 
маргіналізованих дітей, що забезпечує також їхню конструктивну взаємодію із 
соціальним середовищем. Доведено, що ефективність соціально-педагогічної роботи 
з дітьми із маргінальних сімей у спеціально організованому соціально-виховному 
середовищі залежить від рівня взаємодії різноманітних соціальних інститутів (сім’ї, 
держави, релігії, освіти, економіки). 

6.  Обґрунтовано, розроблено та апробовано проект соціально-виховного 
середовища для дітей із маргінальних сімей. Проектом соціально-виховного 
середовища передбачено використання специфічних принципів соціальної 
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педагогіки: превентивності, полідисциплінарності, фасилітації, системності, 
своєчасності; визначено структурні компоненти соціально-педагогічної роботи з 
дітьми із маргінальних сімей: концептуальний, організаційно-структурний, 
діагностично-проектувальний, духовно-моральний, інтерактивно-комунікативний, 
управлінський і нормативно-правовий; передбачено чотири етапи реалізації 
проекту: 1) підготовчий, 2) прогностичний, 3) практичний 4) узагальнювальний. 
Основними функціями соціального педагога в роботі з дітьми із маргінальних сімей 
обрано: посередницьку, інформаційно-аналітичну (діагностична), організаторську, 
освітньо-виховну, соціально-профілактичну. Окремим компонентом проекту є 
комплекс педагогічних умов: методичний супровід соціально-педагогічної роботи з 
дітьми із маргінальних сімей в установах соціалізації, інтерактивні зв’язки, 
соціокультурне середовище. 

 Для визначення ефективності соціально-виховного середовища відібрано такі 
критерії: відповідність механізму соціально-педагогічної роботи умовам та 
можливостям соціально-виховного середовища; варіативність соціально-
педагогічних технологій; конструктивна взаємодія всіх учасників соціально-
педагогічної діяльності; соціальна самоідентифікація маргінальних сімей; прагнення 
маргінальних сімей до проектно-творчої діяльності в особистісно ціннісному 
середовищі. 

Обґрунтовано організацію соціально-педагогічної роботи з дітьми із 
маргінальних сімей Республіки Польща у громаді, що включає соціально-виховне 
середовище, яке інтегрує два мікросередовища: громаду (небайдужу до проблем 
дітей із маргінальних сімей найближче оточення) і соціальні установи (державні 
установи та неурядові організації). Соціально-педагогічний підхід у вирішенні 
проблем дітей Польщі віднесено до інтегративної опікунсько-виховної і культурно-
творчої діяльності сім’ї, загальноосвітніх закладів, громадських організацій, 
костелів, установ праці та інших. 

 З’ясовано, що становлення і розвиток соціально-педагогічної роботи з дітьми 
із маргінальних сімей здійснюється через: створення мережі установ і соціальних 
служб для різних цільових груп дітей; розроблення та впровадження різноманітних 
профілактичних форм роботи, які передбачають залучення членів суспільства до 
вирішення проблеми маргінальності місцевого рівня. Доведено доцільність 
використання світового досвіду у сучасній соціально-педагогічній практиці. 

7.  Визначено пріоритетні шляхи впровадження результатів дослідження у 
позанаціональному освітньому просторі, зокрема в Україні. У вирішенні проблеми 
соціально-педагогічної роботи з дітьми відзначено її розгляд на мікрорівні (надання 
спеціалізованої допомоги та актуалізація потенціалу самодопомоги) і макрорівні 
(вплив на соціальну та освітню політику країни з метою створення соціально-
економічних, освітніх, культурних, організаційних, правових умов та гарантій для 
інтелектуального, морального, фізичного розвитку дітей, реалізації їх творчого 
потенціалу). 
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Головними орієнтирами для використання результатів дисертаційного 
дослідження можуть стати такі: необхідність об’єктивної і всеохоплюючої 
поінформованості суспільства про феномен «маргіналізація»; складна політична, 
соціально-економічна ситуація в країні, а також глобалізаційні та євроінтеграційні 
процеси; зміни, що відбуваються в демографічному розвитку сучасної європейської 
спільноти; нові завдання з оновлення, реформування системи освіти, приведення її у 
відповідність до європейських стандартів і цінностей; трансформація в системі 
суспільних цінностей, пов’язаних з новими засобами комунікації; ослаблення 
зв’язків між поколіннями; зростання кількості нових виховних проблем; проблема 
працевлаштування молоді. 

Мету дослідження досягнуто, завдання виконано, гіпотезу підтверджено. 
Викладені наукові результати завершеного дисертаційного дослідження не 

вичерпують складної й багатоаспектної проблеми соціально-педагогічної роботи з 
дітьми із маргінальних сімей. Перспективними для подальших наукових пошуків є 
порівняльно-педагогічний аналіз систем соціальної роботи з маргінальними сім’ями, 
проектування соціально-педагогічних технологій, залучення всіх представників 
маргінальних сімей та їх найближчого оточення до вирішення проблеми 
маргіналізації на місцевому рівні, розроблення стандартів оцінювання якості 
соціальних послуг в установах соціально-педагогічного спрямування, а також аналіз 
та узагальнення передового досвіду соціальної роботи з маргінальними категоріями 
населення. 
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АНОТАЦІЇ 
 

Пєхота Б. А. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми із 
маргінальних сімей у Польщі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Інститут проблем виховання 
Національної академії педагогічних наук України, Київ, 2019. 

У дисертації вперше здійснено теоретичне узагальнення та наукове вирішення 
проблеми соціально-педагогічної роботи з дітьми з маргінальних сімей у Польщі.  

Обгрунтовано теоретико-методичні засади соціально-педагогічної роботи з 
дітьми з маргінальних сімей, можливості профілактики розвитку маргінальної 
схильності, їх соціального виключення; запропоновано педагогічне проектування 
соціально-виховного середовища для дітей із маргінальних сімей як процес 
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конструювання освітньо-виховного середовища з метою оптимізації соціальних, 
культурних умов розвитку особистості, спрямований на формування та розвиток її 
потреб, мотивів, ціннісних орієнтирів у конструктивній взаємодії з середовищем 
життєдіяльності, актуалізацію потенціалу, розвиток соціальної активності.  

Розкрито зміст і основні характеристики соціально-виховного середовища.  
З’ясовано особливості соціально-педагогічної роботи в опікунсько-виховних 

установах у Польщі, які виявляються в активізації громадян, стимулювання їх 
ініціатив, зокрема щодо участі у вирішенні проблем маргінальних сімей.    

Уточнено сутність понять «маргінальна сім'я», «діти з маргінальної сім'ї», 
«соціально-педагогічна робота з дітьми із маргінальних сімей».  
Виявлено можливості використання результатів дослідження в поза національному 
освітньому просторі.  
           Ключові слова: маргінальна сім’я, діти з маргінальної сім’ї,  
соціальне виключення, соціальна робота з маргінальними сім’ями, соціально-
педагогічна робота з дітьми із маргінальних сімей, соціально-виховне середовище, 
проектування соціально-виховного середовища, системна співпраця, партнерська 
взаємодія. 

 
 
 Пехота Б. А. Теория и практика социально-педагогической работы с 

детьми из маргинальных семей в Польше. – Квалификационный научный труд на 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 
специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Институт проблем воспитания 
Национальной академии педагогических наук Украины, Киев, 2019. 

В диссертации впервые осуществлено теоретическое обобщение и научное 
решение проблемы социально-педагогической работы с детьми из маргинальных 
семей в Польше. Обоснованы теоретико-методологические основы социально-
педагогической работы с маргинальными семьями в образовательной среде 
Республики Польша, основанные на полинаучном подходе с использованием 
философского, социологического, педагогического, психологического контекстов. 

По результатам исследования обоснована концепция социально-
педагогической работы с детьми из маргинальных семей, разработан и апробирован 
проект социально-воспитательной среды для детей из маргинальных семей, 
определены особенности деятельности учреждений и организаций социально-
педагогического направления в Республике Польша. 

Уточнена сущность понятий «маргинальная семья», «дети из маргинальной 
семьи», «социально-педагогическая работа с детьми из маргинальных семей». 
Обосновано, что социально-педагогический подход в решении проблем детей в 
Польше относится к интегративной опекунско-воспитательной и культурно-
творческой деятельности. 

Выяснено состояние методической системы социально-педагогической 
работы с детьми из маргинальных семей в институциональных средах Польши. 
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Обоснованы угрозы социального исключения детей, развития их маргинальной 
склонности и возможности педагогической профилактики маргинализации детей. 
Определены приоритетные пути внедрения результатов исследования в 
европейском образовательном пространстве, в Украине. 

Ключевые слова: маргинальная семья, дети из маргинальной семьи, 
социальное исключение, социальная работа с маргинальными семьями, социально-
педагогическая работа с детьми из маргинальных семей, социально-воспитательная 
среда, проектирование социально-воспитательной среды, системное 
сотрудничество, партнерское взаимодействие. 

 

Piechota B. A. Theory and practice of social-pedagogical work with children 
from marginalized families in Poland. – Qualifying Research Paper as a Manuscript.  

Dissertation for the scientific degree of Doctor of Educational Sciences in specialty 

13.00.05 – Social Pedagogy. – Institute of Problems on Education of the National 
Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, 2019. 

In the dissertation, the theoretical generalization and scientific solution of the 
problem of social pedagogical work with children from marginalized families in Poland 
was first implemented. The theoretical and methodological principles of social 
pedagogical work with marginal families in the educational environment of the Republic 
of Poland, based on the poly-scientific approach with the use of philosophical, 
sociological, pedagogical and psychological contexts, are formulated. 

The essence of the key concepts of the research is specified: "social work with 
children from marginalized families" is the provision to families and their individual 
members of assistance in social adaptation and integration into society in order to ensure 
comprehensive development and full socialization; support and stimulation of efforts for 
self-help and cultural self-realization, disclosure of design and creative potential in 
personality-value activities; "Marginal family" is a social group that can not independently 
solve its problems and integrate into its reference community in relation to other 
worldviews and behavior; "Children from marginalized families" are children who have 
problems with education, development and socialization, caused by the influence of the 
status of their parents (guardians)’s marginal nature, lack of necessary family belonging to 
social life, and also do not show the need for self-knowledge, self-education and socially 
acceptable self-realization. 

The concept of social pedagogical work with marginal families, based on 
methodological, theoretical and technological levels, was developed. The methodological 
level is specified by systematic, environmental, competence and design scientific 
approaches to the improvement of socio-pedagogical work with children from 
marginalized families. The theoretical level of the concept manifests itself in the analysis 
of the initial categories, definitions, factors of the implementation of social-pedagogical 
work with children from marginalized families. The technological level of the concept 
reflects the stages of implementation of the project of social and educational environment 
for children from marginalized families: preparatory, forecasting, practical, generalizing. 
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In order to improve the socio-pedagogical work, the project of the structure of social 
and pedagogical work with marginalized families in the Republic of Poland is 
substantiated, which contains a set of principles (individual subjugation, trusting relations 
with the marginal family, respect for the norms and values of the marginal family) and 
educational and educational functions (preventive, corrective, consulting, cognitive, value-
oriented, educational, vocational, artistic and aesthetic, socially oriented, social adaptation, 
social rehabilitation). Another component of the structure is the mediation and 
organizational functions that include social and legal assistance, medical and social, 
material, social and pedagogical, social and psychological assistance. Stages of social and 
pedagogical work in the structure: acquaintance, entering into a marginal family, training, 
organization of project activity, adoption and implementation of the project by the 
marginal family, evaluation of the results. 

The state of the methodical system of social-pedagogical work with children from 
marginalized families in the institutional environments of Poland is determined. The 
threats of social exclusion of children, development of their marginal tendency and the 
possibilities of pedagogical prevention of marginalization of children are substantiated. 

The project of social and educational environment for children from marginalized 
families is substantiated, developed and tested. The project of organizing social-
pedagogical work with children from marginalized families of the Republic of Poland in 
the community is grounded, which includes a social and educational environment that 
integrates two micro-environments: the community (immediate environment not 
indifferent to problems of children from marginalized families) and social institutions 
(state institutions and non-governmental organizations). The socio-pedagogical approach 
to solving the problems of children in Poland is attributed to the integrative guardian-
educational and cultural-creative activity of the family, general educational institutions, 
public organizations, churches, labor institutions, and others. 

 It was found out that the formation and development of social pedagogical work 
with children from marginal families has been carried out through: creation of a network 
of institutions and social services for various target groups of children; development and 
implementation of various preventive forms of work that involve members of society in 
solving the problem of marginalization on the local level. The expediency of using world 
experience in modern socio-pedagogical practice has been proved. 

The priority ways of implementing research results in the European educational 
space, in particular in Ukraine, are determined. 

Key words: marginal family, children from marginal family, social exclusion, social 
work with marginal families, social and pedagogical work with children from 
marginalized families, social and educational environment, design of social and 
educational environment, system cooperation, affiliate interaction. 
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