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Родинне виховання – одна з найважливіших й найменш досліджених сторінок в історії 

всесвітньої й вітчизняної педагогіки. Педагогіка завжди була засобом підготовки для 

держави громадян з необхідними їй моральними якостями й знаннями. Тому зміна суспільної 

орієнтації обов’язково супроводжувалася реформуванням освітньо-виховної системи. 

Попередні педагогічні позиції, ідеї, системи часто проголошувалися шкідливими, 

нежиттєздатними і з ними розпочиналася боротьба. Таким чином, багато цінних 

педагогічних здобутків канули у небуття. 

Інтерес наступних поколінь до педагогічної теорії й практики минулого, як правило, 

диктувався прагненням удосконалити суспільний освітньо-виховний механізм. Тому 

вивчалася переважно система державної освіти, а особливості родинного виховання, 

більшість методів родинного виховання виявлялися порівняно малодослідженими. А це 

велика втрата, бо загальновідомо, що провідний виховний вплив на формування особистості 

належить сім’ї, родині, як основного осередку соціального виховання [2, с. 4]. 

Сьогодні суспільство повинно усвідомити необхідність впровадження індивідуальних 

підходів і сімейних форм виховання. Модель індивідуального супроводу дітей повинна стати 

пріоритетною у наданні соціальних послуг дітям з особливими потребами, які виховуються в 

інтернатних закладах або проживають у родині. Спеціаліст, що здатен з успіхом реалізувати 

функції навчання, виховання, догляду та опіки дітей, - соціальний гувернер. 

Останніми роками інтерес до дослідження альтернативних форм навчання й 

виховання дітей зріс як у середовищі науковців, так і практиків. Свідченням цього є наукові 

розвідки вітчизняних та зарубіжних учених, у яких аналізуються можливості отримання 

належної освіти особистістю в умовах сучасної варіативної освіти. Зокрема, у працях Н. 

Ковалевської, О. Корх-Черби, Є. Сарапулової, В. Стинської, С. Трошиної розглянуто 

історичний аспект діяльності та підготовки домашніх педагогів; К. Волинець, С. Марченко, 

Т. Тимохіна, О Шаровського та інші аналізують різноманітні аспекти професійно-

педагогічної діяльності гувернера в умовах сім’ї. Грунтовні статті та монографія Є.Г. 

Сарапулової «Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера» 

переконують, що гувернерство як педагогічне явище постало з потреби у формуванні 
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яскравої неординарної особистості, здатної здійснювати подальший поступ людської 

цивілізації [2, с. 4] довело свою життєздатність, перспективність і актуальність. 

Метою даної публікації є аналіз реалізації функцій в системі діяльності соціального 

гувернера. 

Аналіз сучасних досліджень вітчизняних і зарубіжних учених засвідчив активне 

використання таких означень, що презентують фахівця нового типу, - сімейний соціальний 

педагог, домашній педагог, гувернер, домашній учитель, соціальний гувернер. По-різному 

визначаються і сфери його діяльності, зокрема Л. Мардахаєв вважає, що сімейний 

соціальний педагог – це професіонал, основним призначенням якого є консультування, 

допомога, підтримка батьків у виховній роботі з різними категоріями дітей, соціально-

педагогічний супровід виховної діяльності батьків, підвищення їх соціально-педагогічної 

культури, а також соціально-педагогічне консультування дітей. 

Як фахівця, що працюватиме з особливо обдарованими дітьми, які з різних причин 

(через серйозні захворювання чи відхилення від норми у поведінці тощо) не відвідують 

дошкільних установ і груп продовженого дня, дослідниця Є.Г. Сарапулова визначає 

сімейного соціального педагога – гувернера [2,с. 4]. 

На нашу думку, ще більше конкретизовано завдання та сферу роботи соціального 

гувернера – це спеціаліст із медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів для роботи в 

сім’ях, соціальних закладах, реабілітаційних центрах. Мета його діяльності полягає у 

сприянні  соціалізації дітей-інвалідів, застосуванні засобів первинної профілактики 

можливих негативних явищ у розвитку та функціонуванні психіки дитини, виявленні і 

розвитку потенційних можливостей самореалізації дітей-інвалідів, розповсюдженні 

педагогічних знань серед батьків [3, с. 198]. 

Соціальний гувернер – вихователь, який працює з дитиною-інвалідом індивідуально, 

забезпечує її навчання, прищеплює навички самостійної роботи, розв’язує питання 

соціального забезпечення та проведення вільного часу. 

Дошкільний учитель, переконаний дослідник Д. Федоренко, на багато десятиліть, а то 

й на ціле століття знадобиться для значної частини населення України. Пропонуючи шляхи 

підготовки таких фахівців, він зауважує, що сучасний гувернер повинен відповідати вимогам 

національного державотворення, вітчизняної культурології на рівні світових потреб і 

стандартів, а надані ним знання, виховані уміння й навички мають визнаватися державою і 

підкріплюватися відповідним документом . 

Т. Кулікова вважає, що сімейний соціальний педагог – це новий тип вихователя, який 

виконує роль посередника у взаємодії особистості, сім’ї, суспільства і має на меті сприяти 

удосконаленню педагогічної культури батьків та забезпеченню соціально-педагогічного 
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захисту дитини й сім’ї. Метою його роботи є налагодження шляхів взаємодії між людиною 

(дорослим, дитиною) і її сім’єю, з одного боку і суспільством, соціальним оточенням, з 

іншого [1, с. 200]. 

Всі ці терміни є науково виваженими, однак ми переконані у необхідності в 

запропонованих визначеннях розмежувати функції, контингент сімей усіх вище 

проаналізованих категорій, адже сфери роботи соціального гувернера, який працює з 

дитиною-інвалідом і домашнього учителя, що навчає дитину іноземних мов, музики, 

допомагає готувати домашні завдання, суттєво відрізняються. В діяльності сімейного 

соціального педагога пріоритетними мають стати індивідуальні форми роботи, реальна 

допомога сім’ї, що опинилася у кризовій ситуації, він працюватиме і з благополучними 

сім’ями для підвищення їх педагогічної та психологічної культури, однак акцент у його 

діяльності – на проблемних родинах.       

Робота сімейного педагога, гувернера не вкладається у звичні педагогічні рамки. 

Сім’я – замкнутий психологічний простір, тому його обов’язки значною мірою залежать від 

її особливостей, зокрема кількості дітей, зайнятості батьків, сімейних уявлень і традицій про 

виховання та освіту. Типовими функціями є догляд за дитиною, виховання, індивідуальне 

навчання, здійснення діагностичної психотерапевтичної функції. Вони урізноманітнюються, 

якщо гувернер працює у сім’ї, де є дитина-інвалід чи дитина з хронічними хворобами. У 

діяльності домашнього вихователя займає місце медичний аспект, тому слід знати усе про 

здоров’я дитини, щоб при потребі компетентно спілкуватися з лікарем [1, с. 197]. 

Професійний гувернер повинен бути посередником між батьками і дитиною, які не 

завжди розуміють особливості її розвитку, пояснюючи їх капризуванням чи упертістю тощо. 

Особливими є професійні обов’язки соціального гувернера, який взаємодіє з сім’єю, 

що виховує дитину з обмеженими функціональними можливостями. З’ясувавши соціально-

психологічний стан дитини, він повинен провести низку діагностичних вимірювань 

особливостей соціалізації конкретної дитини-інваліда з огляду на тип її захворювання. 

Основний акцент соціальний гувернер робить на завданнях побутової реабілітації дитини-

інваліда, а саме – навчанні дитини альтернативних способів спілкування; прищепленні 

навичок самообслуговування; ознайомленні з нормами та основними правилами поведінки у 

різних мікросоціумах і навчанні їх. Важливими функціями є реконструкція соціокультурного 

оточення дитини-інваліда, допомога у комунікації та навчанні, проведення психологічного 

консультування з особистісних проблем. 

Таким чином, організація системи регулярної допомоги батьками у вихованні, догляді 

й нагляді за дитиною, психологічної, духовної підтримки, проведення просвітницької 

роботи, гармонізації міжособистісних стосунків, нормального ритму життя, індивідуального 
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психічного й фізичного комфорту, правового захисту – провідні напрями в реалізації 

основної мети соціально-педагогічної допомоги. Пріоритетною моделлю взаємодії 

соціального гувернера у сім’ї є поєднання психологічного консультування, психотерапії, 

корекції. 
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