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Актуальною проблемою сьогодення є формування життєвої компетентності дітей з 

обмеженими функціональними можливостями. На даному етапі розвитку системи освіти і 

суспільства в цілому значно посилюється увага до проблеми навчання, виховання та 

адаптації в соціумі дітей з вадами розвитку. У світовій практиці простежується поворот від 

культури корисності до культури гідності. У контексті цієї особисто орієнтованої концепції 

людина з вродженими чи набутими органічними ушкодженнями, незалежно від своєї 

дієздатності і корисності для суспільства, розглядається як об’єкт особливої соціальної 

допомоги і турботи, зорієнтованих на створення умов для максимально повної 

самоактуалізації його особистості, реалізації всіх наявних можливостей інтеграції в 

суспільство.  

На погляд дослідниці Л. І. Кобилянської, саме соціальний педагог-гувернер з 

психолого-педагогічної та соціально-медичної підтримки дітей з обмеженими можливостями 

здійснює свою діяльність як безпосередньо у сім’ї, так і у соціально-реабілітаційних та 

опікунсько-виховних закладах, надаючи допомогу цій категорії осіб. 

Проблемам соціально-педагогічної роботи з дітьми-інвалідами, їх реабілітації 

присвячено праці А. Й. Капської, Л. І. Акатова, О. В. Безпалько, Л. Шипіциної, Р. І. Кравченко, 

В. В. Шульги й багатьох інших учених. 

Проблеми технології роботи соціального гувернера досліджують І. Акіншева,  

С. Заєць, А. Бардінов, Л. І. Кобилянська, О. Шароватова, О. Ілліна, З. Бондаренко та інші. 

Сучасні аспекти сімейної системи освіти обґрунтовані такими науковцями, як А. Барбінов, 

Н. Побірченко, С. Попиченко, Т. Тронько. 

Метою нашого дослідження є дослідити особливості роботи соціального педагога-

гувернера з дітьми з обмеженими можливостями, розкрити значення соціально-педагогічної 

роботи в розвитку та реабілітації дітей-інвалідів. 

Проблема соціально-педагогічної допомоги для дітей з обмеженими можливостями не 

є новою для нашої держави. Вбачаємо, що метою професійної діяльності соціального 

педагога-гувернера є створення умов щодо гармонійного розвитку особистості вихованця, 

його соціально-педагогічної підтримки, здійснення соціально-педагогічного патронажу 

дитини з фізичними, психічними та розумовими вадами. Цього можна досягти, якщо 

гувернер усвідомлює важливість справи, яку він здійснює, враховує індивідуальні 



особливості дитини з інвалідністю, динамічність змін, що відбуваються з нею, розуміє 

складність і неоднозначність процесу розвитку, визначає віддалені перспективи взаємодії, 

надає їй упевненості в успішному оволодінні знаннями і правильному особистісному 

зростанні. 

Соціальний гувернер – це спеціаліст з медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

для роботи в сім’ях і соціальних закладах, зазначає Л. І. Кобилянська у статті «Сімейне 

гувернерство як один із напрямів професійної діяльності соціального педагога» [4, с. 102]. 

До 90-х років соціальна політика щодо інвалідів мала в основному компенсаційний 

характер, коли вся увага концентрувалась на грошових виплатах. Сьогодні створення 

реабілітаційних центрів передбачає завдання іншого характеру: адаптацію дітей і молодих 

інвалідів до соціального і життєвого середовища, до інтересів та потреб інвалідів. 

Враховуючи реальну ситуацію, в Україні розроблено цілу систему соціального 

захисту інвалідів, в тому числі створення інституту соціального гувернерства. Зміст роботи 

соціального гувернера включає вивчення соціально-психологічного стану людей з 

обмеженими можливостями; проведення соціально-педагогічних досліджень особливостей 

соціалізації дітей-інвалідів з різними типами захворювань; побутову реабілітацію дітей-

інвалідів (навчання елементам самообслуговування та нормам елементарної поведінки в 

різних мікросоціумах); проведення психологічного консультування дітей-інвалідів з 

особистісних проблем; здійснення психолого-педагогічної корекційної роботи; організацію 

консультування родичів молодих інвалідів з юридичних, правових, психолого-педагогічних 

питань; розвиток потенційних творчих можливостей дітей-інвалідів, якостей особистісної 

самодостатності засобами спеціально розроблених психотренінгів та психотренуючих ігор; 

організацію культурно-дозвіллєвої діяльності дітей-інвалідів через проектування та 

впровадження різноманітних програм та форм роботи; здійснення профорієнтаційної роботи 

серед молодих інвалідів; вихід з конкретними пропозиціями щодо поліпшення життя 

інвалідів в суспільстві; координацію роботи з різними соціальними інститутами, що 

опікуються проблемами дітей-інвалідів у суспільстві. 

Результатом роботи з інвалідами є досягнення виконання ними соціальних функцій, 

властивих здоровим людям. Під ними розуміють трудову діяльність, навчання, самостійне 

пересування, обслуговування, уміння самостійно справлятися в побуті та ін. 

Загальний процес соціально-педагогічної допомоги поділяється на чотири етапи: 

 дослідницький: виявлення особливих і соціальних потреб інвалідів, збереження 

здібностей; 

 планування системи соціально-педагогічних впливів; 

 організація соціально-педагогічної допомоги; 



 оцінка результатів діяльності. 

Згідно з цими етапами, соціальний педагог-гувернер досліджує проблеми в розвитку 

дитини, складає план допомоги, реалізовує процес реабілітації та визначає результативність 

даної системи допомоги дітям-інвалідам [6, с. 124]. 

В роботах Л. І. Акатова [1] та О. В. Безпалько [2] визначено, що інвалід – особа, яка 

має порушення здоров’я зі стійким розладом функцій організму, що зумовлено 

захворюваннями, наслідками травм чи дефектами, які призводять до обмеження 

життєдіяльності і потребують соціального захисту. 

Інвалідність розглядають як обмеження в можливостях, зумовлених фізичними, 

психічними, сенсорними, соціальними, культурними, законодавчими та іншими бар’єрами, 

які не дають змогу людині бути інтегрованою у суспільство і брати участь у житті сім’ї і 

держави на тих умовах, як і інші члени суспільства. 

Взагалі, особистість дитини з обмеженими функціональними можливостями 

розвивається відповідно із загальними закономірностями розвитку дитини, а дефект, стан чи 

хвороба визначають вторинні симптоми, що виникають опосередковано протягом 

аномального соціального розвитку. Хвороба, яка спричинює, насамперед, порушення у 

біологічній сфері людини, створює перешкоду для соціально-психічного розвитку. 

Є багато класифікацій відхилень у здоров’ї та розвитку. Однією з найпоширеніших є 

британська тризіркова шкала обмежених можливостей: недуга – втрата чи аномалія 

психічних або фізіологічних функцій, елементів анатомічної структури, що утруднює певну 

діяльність; обмежена можливість – втрата здатності (унаслідок наявності дефекту) 

виконувати певну діяльність у межах того, що вважається нормою для людини; 

недієздатність – наслідок дефекту або обмежена можливість конкретної людини, що 

перешкоджає чи обмежує виконання нею певної нормативної ролі, виходячи з вікових, 

статевих або соціальних факторів [2, с. 121]. 

Види відхилень у здоров’ї: 1) фізичні: тимчасові або постійні відхилення у розвитку і 

(або) функціонуванні органу (органів) людини, хронічні соматичні захворювання, інфекційні 

захворювання; 2) психічні: тимчасові або постійні відхилення у психічному розвитку людини 

(порушення мови, пошкодження мозку, порушення розумового розвитку, затримка 

психічного розвитку, психопатії); 3) складні: поєднання фізичних і психічних відхилень 

(дитячий церебральний параліч тощо); 4) важкі: поєднання фізичних і психічних відхилень, 

за яких оволодіння освітою в обсязі державних стандартів неможливе (ідіотія, аутизм тощо) 

[3, с. 291-292]. 

Згідно того, наскільки серйозні порушення в розвитку має дитина та які в неї 

можливості в навчанні, соціальний педагог-гувернер обирає відповідний метод реабілітації: 



1. Мейнстримінг (mainstreaming (англ.) – загальний потік) передбачає розширення 

соціальних контактів між дітьми з обмеженими можливостями здоров’я та їхніми 

однолітками. Здебільшого це позаурочна форма спілкування: участь у спільних масових 

заходах, літніх таборах, клубах за інтересами тощо. 

2. Інтеграція (integration (англ.) – цілий). На думку Л. Шипіциної, проблема інтеграції 

дітей з обмеженими можливостями здоров’я у суспільство зумовлена, з одного боку, 

наявністю у них відхилень у фізичному і психічному розвиткові, з іншого – недосконалістю 

самої системи соціальних стосунків, яка в силу певної жорсткості вимог до своїх 

потенційних суб’єктів є недоступною для дітей з обмеженнями життєдіяльності. 

3. Інклюзивне навчання (інклюзія – inclusion (англ.) – включення) передбачає 

створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, 

незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Інклюзивне навчання – гнучка 

індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в 

умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання. Навчання відбувається за 

індивідуальним навчальним планом, забезпечується медико-соціальним та психолого-

педагогічним супроводом [5]. 

Таким чином, метою роботи соціального педагога-гувернера з дітьми з обмеженими 

функціональними можливостями є створення таких умов для саморозвитку людини, в 

результаті яких виробляється активна життєва позиція. Соціальний педагог-гувернер 

організовує допомогу дітям-інвалідам та їх сім’ям, проводить консультаційну допомогу, 

забезпечує дітям можливості вести відповідний спосіб життя, сприяє реабілітації дитини з 

вадами розвитку, надає соціально-педагогічну допомогу і підтримку, захищає їхні права та 

інтереси, сприяє педагогізації батьків, допомагає їм у розв’язанні проблем сімейного 

виховання. 
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