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Теоретичні засади розробки 
соціально-педагогічних технологій

Ярощук Л.Г.
Бердянський державний педагогічний університет

У статті розкрито теоретичні засади 
розробки соціально-педагогічних тех-
нологій. Розглянуто історичні аспек-
ти понять «педагогічні технології» та 
«соціально-педагогічні технології». 
На підставі аналізу та систематизації 
різних підходів до розуміння сутності 
технології в цілому, а також соціаль-
ної і педагогічної технології зокрема, 
виокремлено два напрями розгляду 
соціально-педагогічних технологій: 
прикладні та теоретико-дослідницькі.

Ярощук Л.Г. Теоретические осно-
вы разработки социально-
педагогических технологий. В статье 
раскрыты теоретические принципы 
разработки социально-педагогических 
технологий. Рассмотрены исторические 
аспекты понятий «педагогические тех-
нологии» и «социально-педагогические 
технологии». На основании анализа и 
систематизации разных подходов к по-
ниманию сущности технологии в целом, 
а также социальной и педагогической 
технологии в частности, выделено два 
направления рассмотрения социально-
педагогических технологий: приклад-
ные и теоретико-исследовательские.

Yaroshchuk L. Theoretical principles 
of development of socialpedagogical 
technologies. The historical aspects of 
concepts as «pedagogical technologies» 
and «socialpedagogical technologies» 
are considered in the article. On the basis 
of analysis and systematization of the dif-
ferent ways to understanding of technolo-
gy essence on the whole, and also social 
and pedagogical technology in particular, 
it is selected two directions of consider-
ation of socialpedagogical technologies: 
applied and theoretical research. 
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Вступ.27

Модернізація системи освіти, як це визначено в 
Національній доктрині розвитку освіти України у 
ХХІ столітті, спрямовується на забезпечення розви-
тку і соціалізації дітей і молоді, виховання особис-
тості, здатної орієнтуватися в реаліях і перспективах 
соціокультурної  динаміки, підготовленої до життя і 
праці в суспільстві. Водночас держава визнає одну з 
найважливіших умов модернізації освіти – підготов-
ку і професійне вдосконалення педагогічних кадрів. 
Вихідні концептуальні положення щодо професійної 
підготовки майбутніх учителів закладено в законах 
України “Про загальну середню освіту”, “Про вищу 
освіту”, Державній програмі “Вчитель”.
В останні десятиліття зріс інтерес до дослідження 

проблеми соціалізації, соціально-педагогічних техно-
логій.
Проблемі соціально-педагогічної діяльності (СПД) 

присвячені дослідження багатьох сучасних науковців: 
М. Галагузова, О. Глузмана, С. Литвиненко, О. Нікіті-
на, Р. Овчарова, В. Семенова, М. Шакурової та ін.
Робота виконана відповідно до плану НДР Бердян-

ського державного університету.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета нашої розвідки: проаналізувати теоретичні 

засади розробки соціально-педагогічних технологій.
Результати дослідження.
У широкому розумінні технологія – це спосіб здій-

снення діяльності на основі її раціонального поділу на 
процедури і операції з їх наступною координацією та 
вибором оптимальних засобів і методів їх виконання 
[1; с. 278]. Основу технологічного процесу утворює 
алгоритм дій, а процедуру –сукупність операцій і про-
цедур, об'єднаних спільною метою. У вітчизняній і за-
рубіжній теорії і практиці термін «технологія» з'явився 
та набув широкого уживання передусім в інженерно-
технічній сфері. Однак у походженні терміну від двох 
грецьких слів – techne (мистецтво, майстерність, 
уміння) та logos (наука, вчення) криється можливість 
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більш широкого його використання як науки про май-
стерність, мистецтво практичної діяльності [1]. Саме 
це стало причиною поступового розширення сфери 
застосування терміну «технологія» в інших галузях, 
зокрема в педагогіці, соціології.
У вітчизняному досвіді початки педагогічних тех-

нологій можна зустріти в роботах А. Макаренка, який 
розглядав виховний процес як особливим чином на-
лагоджене педагогічне виробництво [4]. Проте спроби 
розвитку педагогічних технологій у той час не мали 
належного втілення. Увага до педагогічних техно-
логій навчання і виховання посилилася з 60-х років, 
коли почали створюватись авторські методики, шко-
ли. У педагогічній науці тривають дискусії щодо сут-
ності педагогічних технологій (Ш. Амонашвілі, І. Бех, 
В. Беспалько, С. Гончаренко, О. Пєхота, Г. Селевко, В. 
Сластьонін, І. Смолюк, Н. Щуркова та ін.), що відо-
бражається у великій кількості тлумачень згаданого 
поняття. У широкому розумінні педагогічні технології 
розглядають як системну сукупність і порядок функці-
онування усіх особистісних, інструментальних і мето-
дологічних засобів, що використовуються для досяг-
нення педагогічних цілей; організаційно-методичний 
інструментарій педагогічного процесу [3; с. 278]. 
Систематизація різних підходів дозволяє виокремити 
серед них найбільш типові: педагогічна технологія – 
це сукупність методів (науково обґрунтованих спосо-
бів діяльності), спрямованих на досягнення мети [1]; 
педагогічна технологія – це програма (проект педа-
гогічної діяльності), що послідовно розгортається на 
практиці [3]; педагогічна технологія – це сукупність 
дій, операцій і процедур, що інструментально забез-
печують одержання прогнозованого результату [9].
Педагогічна технологія функціонує, на думку Г. 

Селевко, як наука, що вивчає та розробляє цілі, зміст 
і методи навчання й виховання, проектує педагогічні 
процеси (науковий аспект); як алгоритм педагогічного 
процесу, системи способів, принципів і регулятивів, 
методів і засобів для досягнення запланованих ре-
зультатів (процесуально-описовий аспект); як реаль-
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ний навчально-виховний процес функціонування усіх 
особистісних, інструментальних і методологічних 
педагогічних засобів (процесуально-дійовий аспект). 
Технологія відрізняється від методик відтворюваніс-
тю та стійкістю результатів [11].
Отже, педагогічні технології передбачають ефек-

тивність роботи при найменших затратах часу та 
ресурсів, вони відтворювані в різних умовах, мають 
чітко окреслені, пов’язані між собою етапи, підляга-
ють коригуванню на основі зворотного зв’язку. Тео-
ретичний аналіз переконливо засвідчує, що поняття 
педагогічна технологія активно увійшло в теорію і 
практику навчання і виховання, однак залишається 
невизначеним його місце і взаємозв’язки в тезауру-
сі сучасної педагогіки, не сформована єдина позиція 
щодо розмежування понять “методика” і “технологія”. 
Призначення деяких технологій визначається саме за 
провідними методами (групою методів), які в ній ви-
користовуються. Наближення педагогічної діяльності 
до мистецтва зумовлює збереження способів дій, що 
однозначно не можна віднести до технологій.
Інтерес до технологізації соціальної діяльності 

можна вважати закономірною складовою технологіч-
ної революції у світі науки і практики (С. Анісімов, Н. 
Данакін, Л. Дятченко, В. Дудченко, О. Зайцев, Л. Іо-
нін, В. Іванов, М. Марков та ін.). Соціальні технології 
як важливий елемент механізму управління, пов’язані 
з можливістю програмування та відтворення резуль-
татів, що закладена в розвитку соціальних процесів. 
Однак застосування терміну “технологія” дотичне 
соціальних процесів усе ще залишається інновацією 
для соціальної дійсності нашої країни. Соціальна тех-
нологія – сукупність операцій, процедур соціального 
впливу на шляху одержання оптимального соціально-
го результату (зміцнення соціальної організації, по-
кращення умов життя людей, запобігання конфліктів 
і т.ін.) [12]; спосіб здійснення діяльності на основі її 
раціонального поділу на процедури й операції з їх на-
ступною координацією та синхронізацією, вибором 
оптимальних засобів, методів виконання [10]; певна, 
спеціально підготовлена діяльність, що послідовно 
реалізується, спрямована на розв'язання соціальної 
проблеми [5]; сукупність прийомів, методів і впливів, 
що застосовують соціальні служби, окремі установи 
соціального обслуговування та соціальні працівники 
для розв’язання різних соціальних проблем і забез-
печення соціального захисту населення [8]. Класифі-
кація соціальних технологій здійснюється за різними 
підставами, здебільшого видами діяльності та харак-
тером завдань, що розв’язуються. 
На відміну від виробничо-промислових техно-

логій, що передбачають чітко дібрану послідовність 
технологічних процесів і операцій, коли зміна їх по-
слідовності або ж заміна одного процесу іншим, при-
зводять до зниження загальної результативності, в 
педагогічних і соціальних технологіях процедура не 
є жорстко детермінованою, вона є більш гнучкою. 
Очікуваний результат не може бути детально кон-
кретизований, оскільки вихідним і кінцевим резуль-
татом виступає людина як система, на яку впливає 
велика кількість суперечливих факторів, а головним 

параметром зміни є певні особистісні властивості та 
якості, які важко спрогнозувати остаточно; необхідна 
послідовність навіть найбільш результативних про-
цесів або заходів не гарантує досягнення цілковитої 
ефективності. Великого значення набуває зворотний 
зв'язок, що надає можливість вибіркового повтору 
окремих частин процесу. Отже, в соціальній сфері 
технологічний процес не може бути лінійним, а тому 
набуває творчого характеру.
Доктор педагогічних наук С.А. Литвиненко заува-

жує, що поняття “соціально-педагогічна технологія” у 
вітчизняній науковій літературі з'явилося в 90-х роках 
разом із появою інституту соціальної педагогіки. У 
цей період соціальна педагогіка як сфера професійної 
діяльності та самостійна галузь знань, паралельно з 
соціальною роботою, почала розвиватись в Україні. 
Технологічний підхід дозволяє будувати соціально-
педагогічну діяльність на наукових засадах, поетапно 
і послідовно розв’язувати широкий спектр педагогіч-
них завдань. У практичному вжитку досить часто ви-
раз “соціально-педагогічна технологія” замінюється 
термінами “методика”, “програма”. Методи висту-
пають складовими будь-якої соціально-педагогічної 
технології, а комплексне їх використання забезпечує 
ефективне розв'язання соціально-педагогічних про-
блем.
Соціально-педагогічна технологія передбачає пев-

ну програму діяльності, що може існувати в готовому 
вигляді або спеціально розроблятися з урахуванням 
індивідуальних особливостей об’єкта. Кожна тех-
нологія включає: особливості об’єкта та соціально-
педагогічну проблему; опис обраного варіанту 
діяльності; рекомендації щодо реалізації. Соціально-
педагогічні технології, як і будь-які педагогічні техно-
логії, вибудовуються згідно критеріїв технологічності: 
системності (наявність логіки процесу, взаємозв’язку 
частин, цілісність), керованості (можливість діагнос-
тики досягнення цілей, планування процесу); ефектив-
ності (побудова згідно до результатів і оптимальних 
затрат, гарантія певного стандарту); відтворюваності 
(можливість застосування в подібних умовах іншими 
суб’єктами) [4] . 
За змістом соціально-педагогічні технології можна 

розглядати як: обґрунтування (опис) етапів, методів і 
засобів соціально-педагогічної діяльності в роботі з 
конкретними категоріями людей; доцільну послідов-
ність етапів роботи з людиною, яка дозволяє досягнути 
оптимального результату [5; 6; 8; 12]. Перший підхід 
має теоретичний характер – обґрунтування найбільш 
прийнятного варіанта досягнення педагогічної мети; 
другий – практичний – доцільна діяльність, спрямова-
на на досягнення мети. 
У теорії соціально-педагогічної діяльності різними 

авторами розроблені замкнені цикли технологічного 
процесу соціально-педагогічної діяльності (Т. Ва-
силькова, М. Галагузова, А. Капська, Л. Мардахаєв, 
Р. Овчарова, М. Шакурова та ін.). Варіант Л. Мар-
дахаєва передбачає алгоритм структури соціально-
педагогічної технології (незалежно від суб'єкта та 
об'єкта її реалізації) у вигляді п'яти взаємозв'язаних 
етапів: діагностико-прогностичний; етап вибору (роз-
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робки оптимальної) технології; етап безпосередньої 
підготовки до реалізації обраної технології; реалі-
заційний; експертно-оцінний [5]. До цього слід до-
дати, що при розгляді структури процесу реалізації 
соціально-педагогічної технології в неї включаються 
як складові – суб'єкт, об'єкт та умови реалізації. 
Теоретичне вивчення проблеми соціально-

педагогічних технологій засвідчує відсутність за-
гальної їх класифікації, виокремлення різних основ і 
критеріїв класифікації. Окремі спроби систематизації 
соціально-педагогічних технологій належать М. Га-
лагузовій, А. Капській, Л. Мардахаєву, Л. Никитіній, 
М. Шакуровій. Необхідність класифікації всього роз-
маїття соціально-педагогічних технологій зумовле-
на: потребою впорядкування соціально-педагогічних 
технологій за певними критеріями задля спрощення 
їх відбору і практичного використання; потребою 
цільового використання соціально-педагогічних 
технологій для різних категорій об'єкта та різних 
умов практичного застосування; створення банку 
соціально-педагогічних технологій із урахуванням їх 
специфічних особливостей. 
Основою класифікації виступають ті якісні харак-

теристики, що дозволяють систематизувати техноло-
гії відносно розв'язання проблем об'єкта з урахуван-
ням цілей технологій та особливостей їх практичного 
застосування.
Ми поділяємо думку С. А. Литвиненко, яка на 

підставі аналізу та систематизації різних підходів до 
розуміння сутності технології в цілому, а також соці-
альної і педагогічної технології зокрема, виділяє два 
напрями соціально-педагогічних технологій (СПД): 
прикладні та теоретико-дослідницькі [4].
Згідно першого, що ґрунтується на розумінні техно-

логії як науки про майстерність, мистецтво практичної 
діяльності (М. Галагузова, Л. Мардахаєв, В. Нікітін, 
М. Шакурова та ін.), соціально-педагогічна технологія 
виступає як наука про мистецтво досягнення прогнозо-
ваної соціально-педагогічної мети. Такі технології на-
бувають теоретико-дослідницького характеру і вклю-
чають: теоретичну соціально-педагогічну технологію 
та дослідницьку соціально-педагогічну технологію. 
Теоретична соціально-педагогічна технологія висту-
пає як вчення про найбільш оптимальні методи, засо-
би та прийоми (дії, операції, процедури), необхідні в 
даній ситуації для розв'язання соціально-педагогічних 
проблем. Такий тип технологій у вигляді підручника, 
навчального посібника, теоретичної розробки техно-
логії використовують задля опису, аналізу, обґрунту-
вання варіантів розв'язання соціально-педагогічної 
проблеми в певних умовах щодо конкретного об'єкта 
діяльності [5].
Дослідницька соціально-педагогічна техноло-

гія – це спеціально створена, науково обґрунто-
вана програма, експериментальна розробка, що 
описує систему послідовного розгортання соціально-
педагогічної діяльності та забезпечує пізнання 
соціально-педагогічного явища, його складових і 
особливостей прояву, розвитку, якісної зміни і т. ін. 
Такі технології використовуються в дослідженні 
соціально-педагогічних проблем і дозволяють не тіль-

ки пізнавати соціально-педагогічне явище, але й про-
ектувати процес його якісних змін. 
Згідно другого підходу (Г. Вороніна, П. Шептен-

ко, Р. Овчарова та ін.), соціально-педагогічна техно-
логія розглядається як цілеспрямована, найбільш 
оптимальна соціально-педагогічна діяльність (впо-
рядкована сукупність дій, операцій і процедур) щодо 
реалізації спеціалістами методів (сукупності методів), 
засобів і прийомів, що забезпечують досягнення про-
гнозованої мети в індивідуальній або груповій робо-
ті в певних умовах. Такі технології створюються на 
основі спеціальних теоретичних розробок або попе-
реднього досвіду розв'язання соціально-педагогічних 
завдань, а цільові настанови, які набувають загально-
го або часткового (функціонального) характеру, є ви-
значальними щодо призначення технології. За своєю 
суттю такі технології мають прикладний (практико-
зорієнтований) характер, тісно пов'язані з реалізацію 
провідних функцій СПД [8; 13]. Серед них можна ви-
ділити прикладну технологію загального і часткового 
типу.
Технології загального типу охоплюють повний 

цикл роботи з клієнтом щодо вияву його соціально-
педагогічної проблеми (проблем) і забезпечення її по-
вного або часткового розв'язання. Прикладна техноло-
гія загального типу або загальна соціально-педагогічна 
технологія – це цілеспрямована, спроектована та 
планомірно реалізована оптимальна послідовність 
соціально-педагогічної діяльності спеціаліста (спеці-
алістів) щодо реалізації сукупності методів, методик, 
засобів і прийомів, що забезпечують досягнення про-
гнозованої мети в роботі з людиною або групою в пев-
них умовах середовища [2; 5]. Технології такого типу 
можуть мати комплексне призначення (застосовують-
ся у розв'язанні комплексу соціально-педагогічних за-
вдань у роботі з конкретними об'єктами) або цільове 
призначення (зорієнтована на певну категорію об'єкта 
з урахуванням його соціально-педагогічної проблеми 
та індивідуальних можливостей їх розв'язання), що 
постають у вигляді: програми соціально-педагогічної 
діяльності, яка містить обґрунтування і опис етапів 
соціально-педагогічної діяльності та їх послідовності 
у забезпеченні досягнення прогнозованого результа-
ту; методики роботи спеціаліста (спеціалістів) щодо 
розв'язання соціально-педагогічних завдань, із описом 
використаних методів, їх послідовності та особливос-
тей застосування; методичних розробок. Цільові тех-
нології вважаються базовими більшістю дослідників 
(Б. Алмазов, М. Галагузова, Л. Мардахаєв, Г. Штинова 
та ін.).
Прикладна технологія часткового типу або частко-

ва (функціональна) соціально-педагогічна технологія 
– це впорядковані, сплановані та послідовно реалізо-
вані дії, операції та процедури, що інструментально 
забезпечують досягнення прогнозованої цілі в роботі 
з людиною або групою в певних умовах середовища. 
Такі технології виділяються із структурних компо-
нентів загальної технології або із окремих функцій 
соціально-педагогічної діяльності, а тому їх назива-
ють функціональними соціально-педагогічними тех-
нологіями. До них належать технології розв’язання 
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окремих соціально-педагогічних завдань, як-от: діа-
гностики і прогнозування, адаптації і реабілітації, 
профілактики і корекції. 
З певною мірою припущення структуру загальної 

соціально-педагогічної технології можна застосовува-
ти й до часткових (функціональних) технологій, однак 
слід ураховувати особливості її змісту та реалізації. 
В контексті нашого дослідження використовувались 
прикладні технології часткового типу щодо реалізації 
провідних функції соціально-педагогічної діяльності, 
що зародились як складові в межах загальної техно-
логії, і набули самостійності у процесі практичної 
реалізації. Підкреслимо, що розвиток людини (гру-
пи) відбувається нелінійно, спонтанно, під впливом 
стихійних і керованих чинників. У таких умовах за-
стосування загальних технологій стає недоцільним, 
тому необхідна комбінування часткових технологій і 
методів, постійне внесення змін. Не можна обминути 
й той факт, що багато дослідників не погоджується з 
тотальною технологізацією соціально-педагогічної 
діяльності. Так, Л. Нікітіна вважає, що у світовій 
практиці здебільшого склалися підходи щодо техно-
логізації діяльності соціальних працівників. Дотично 
соціально-педагогічної діяльності актуальними за-
лишаються традиційні методи виховання та виховної 
роботи, тому тут слід вести мову лише про комплекс 
методів і прийомів, що використовуються в сукупно-
му професійному досвіді педагога [7]. 
Досягнення мети соціально-педагогічної діяльнос-

ті потребує в кожній конкретній ситуації розв’язання 
певного кола завдань і передбачає конкретний зміст 
соціально-педагогічної діяльності, використання різ-
них методів, методик, технологій. Теоретичний аналіз 
соціально-педагогічних технологій дозволяє виокре-
мити типову структуру соціально-педагогічних тех-
нологій у роботі вчителя початкових класів. Типова 
технологія розкриває загальний механізм практичної 
соціально-педагогічної діяльності, проте кожен етап 
має свої цілі і зміст, розв’язує відповідні завдання, 
передбачає досягнення певних (прогнозованих) ре-
зультатів. У загальному вигляді структура технології 
соціально-педагогічної діяльності вчителя початкових 
класів обіймає такі етапи: діагностико-аналітичний 
– здобуття та осмислення вихідної (діагностичної) 
інформації і формулювання проблеми; етап вибору 
способу розв’язання проблеми; прикладний (практич-
ний) – практична діяльність щодо розв’язання про-
блеми з використанням відповідних методів і засобів; 
експертно-оцінний – підсумковий аналіз та оцінка до-
сягнутих результатів. 

Висновки.
Отже, виходячи із теоретичного аналізу соціально-

педагогічних технологій і дефініції соціально-
педагогічної діяльності, соціально-педагогічна тех-
нологія розглядається нами як послідовна, поетапна 
реалізація скоординованих педагогічних дій, опера-
цій, процедур, що забезпечують досягнення мети і 
одержання оптимальних прогнозованих результатів 
соціально-педагогічної діяльності. У сучасних умо-
вах триває процес розробки технологій соціально-
педагогічної діяльності, відбувається уточнення і 
доповнення, класифікація соціально-педагогічних 
технологій із урахуванням нових критеріїв і потреб 
реальної практики. 
Подальші дослідження передбачається провес-

ти в напрямку вивчення інших проблем розробки 
соціально-педагогічних технологій.
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