
 1 

Лекція 8 

Cоціально-педагогічні методи у діяльності соціального педагога 

План 

1.  Метод «рівний-рівному». 

2. Метод соціальної вуличної роботи. 

3. Аналіз соціуму. 

 

Основні поняття теми: метод «рівний-рівному», соціально-педагогічна 

діяльність за методом „рівний–рівному”, метод соціальної вуличної роботи, 

вулична соціальна робота, метод аналіз соціуму 
 

1. Метод «рівний-рівному» 
 

В науковій літературі спеціалістами позначення суті стратегії „рівний – 

рівному” вживається термін метод „рівний – рівному”, принцип „рівний – 

рівному”, методика „рівний – рівному”. Останнім часом науковці 

використовують і поняття технологія „Рівний – рівному”. 

Метод «рівний-рівному» — засіб передачі достовірної, соціально значущої 

інформації під час неформального або особливим способом організованого 

спілкування в соціальній групі людей, рівних за якоюсь певною ознакою (вік, 

інтереси, цінності, потреби, проблеми тощо).  

Метод «рівний — рівному» передбачає об’єднання людей у групи за 

якимись спільними ознаками з метою забезпечення їх точною інформацією й 

спростування розповсюджених помилкових поглядів, стереотипів, а також для 

того, щоб допомогти їм розвинути навички, які необхідні для ефективної 

адаптації та інтеграції в соціумі.  

У науковій літературі визначається два різновиди методу «рівний — 

рівному»:  

- спосіб навчання однолітків однолітками;  

- спосіб навчання рівних рівному (за іншими ознаками, крім віку).  

До середини XIX ст. цей спосіб надання інформації та передачі знань не 

розглядався як метод, який можна використовувати в формальній освітній 

діяльності. Офіційно використання цього способу як методу навчання 

задокументовано в Англії в 1840 році (дорослих викладачів не вистачало, тому 

навчання на фабриці серед підлітків і дітей проводили підготовлені однолітки).  
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Переваги такого способу поширення інформації, а саме залучення 

учасників освітнього процесу до надання знань, ідентичність механізмів 

соціальної перцепції у тих, хто навчає та кого навчають; значимість інформації, 

яку надають рівні для особистості, спеціалісти стали широко використовувати в 

освітній діяльності. 

Таким чином, „метод „рівний – рівному”” – спосіб використання 

спеціалістами наявного в соціальній групі людей рівних процесу обміну та 

поширення інформації для внесення в їх середовище соціально-значимої інфор-

мації. 

Особливого значення набув цей метод на Заході в 80–90-х рр. минулого 

століття в роботі з підлітками та молоддю.  

В Україні метод «рівний — рівному» почали впроваджувати в діяльність 

спеціалісти соціальної сфери наприкінці ХХ ст. Розповсюдження цього методу 

в навчально-виховних закладах країни відбулося завдяки Національній 

програмі Міністерства освіти і науки / ПРООН / ЮНЕЙДС «Сприяння 

просвітницькій роботі “рівний — рівному” серед молоді України щодо 

здорового способу життя», яка реалізовувалась у 2000–2002 рр. Зараз цей метод 

широко застосовують у діяльності соціальних педагогів і соціальних 

працівників, які працюють з молоддю, зокрема під час первинної профілактики 

та формування здорового способу життя. У той же час метод «рівний — 

рівному» активно використовують недержавні організації, соціальні служби, 

що працюють з різними категоріями клієнтів, зокрема споживачами ін’єкційних 

наркотиків, особами з ВІЛ-позитивним статусом, людьми з особливими 

потребами тощо.  

Підходи освіти «рівний-рівному»: 

- діяльнісний підхід розглядає освіту «рівний-рівному» як активну 

соціально корисну діяльність щодо здоров’я засобу життя. 

- особистісно орієнтований підхід спрямовує її на активізацію позитивних 

якостей учасників просвітницької взаємодії. Він забезпечує високий рівень 

індивідуальної роботи і спрямовує розвитку розуміння, співчутливості, 

взаємодопомоги тощо. 
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- духовно-змістовий підхід ґрунтується на духовному потенціалі 

суспільства, надбаннях національної та освітньої культури. 

- системний підхід розглядає освіту «рівний-рівному» як органічний 

елемент багаторівневої і взаємообумовленої соціально-педагогічної системи 

формування здорового способу життя. 

- конкретно-історичний підхід зумовлює формування здорового способу 

життя відповідно до гостроти проблеми у конкретній історичній ситуації, 

зокрема тій, що склалася сьогодні в Україні, яка, нажаль, характеризується 

найвищим у Європі рівнем поширення ВІЛ/СНІДу, ХПСШ, наркоманії і 

несприятливими чинниками забезпечення здорового способу життя населення в 

цілому. 

Для класифікації різновидів методу «рівний — рівному» використовують 

різні критерії, серед них:  

- мета використання методу,  

- рівень профілактики, на якому використовується метод,  

- ознака рівності, яка покладена в основу застосування методу.  

Згідно з такою ознакою рівності, як вік — метод «рівний — рівному» 

трактують як «спосіб навчання ровесників ровесниками, однолітків 

однолітками».  

У соціально-педагогічній літературі утвердилось сприйняття методу 

«рівний-рівному» переважно як способу передачі соціально-значущої 

інформації спеціально підготовленими підлітками рівним собі особам за віком.  

Використовують такий метод, як правило, у первинній профілактиці. 

Відповідно до інших, ніж вік, ознак рівності, «рівний — рівному» трактують 

як спосіб «навчання рівних рівними», тобто йдеться про надання інформації в 

середовищі людей «рівних» між собою за різноманітними ознаками (цінності, 

проблеми, професія, соціальний рівень, хобі, інтереси тощо).  

Однаковий вік не вирішальний для рівності, і це поширюється на різні 

вікові й міжвікові категорії.  

Його можна використовувати у всіх видах профілактики, але частіше — у 

вторинній чи третинній (рівність за проблемою). Метод «рівний — рівному» 



 4 

одночасно з формальною традиційною освітою та іншими підходами в 

неформальній освіті — це стратегічний засіб передачі інформації в суспільстві з 

метою зацікавлення людей їхнім власним здоров’ям та розвитком. 

Використання методу «рівний-рівному» у просвітницькій діяльності 

передбачає такі основні етапи:  

- попередню роботу з групами волонтерів із метою забезпечення їх точною 

інформацією й спростування розповсюджених помилкових поглядів, 

стереотипів, відпрацювання навичок, які необхідні для ефективного 

спілкування з рівними собі за якоюсь певною ознакою;  

- організацію внесення знань у середовище рівних підготовленими 

волонтерами на основі існуючого тут обміну інформацією. 

Н. Зимівець розглядає поняття „метод „рівний – рівному” – як спосіб 

соціально-педагогічної діяльності для надання та поширення достовірної, 

соціально значущої інформації в середовищі людей, рівних за якоюсь певною 

ознакою, для позитивного самовдосконалення особистості, громади й 

суспільства під час неформального або особливим способом організованого 

спілкування. 

Соціально-педагогічна діяльність за методом „рівний – рівному” – процес, 

що надбудовується на основі вже наявного обміну інформацією в середовищі 

молодих людей і спрямований на забезпечення якісних змін у ставленні 

особистості до здоров’я, включає в себе певні етапи роботи з підготовки їх як 

„непрофесійних викладачів” для ефективного спілкування з рівними та 

подальшому супроводу. 

Ключовими фігурами в цьому процесі виступають педагог-тренер та 

інструктор. 

Інструктор – це молода людина, яка є носієм знань, навичок способу 

життя для досягнення благополуччя, привабливих для ровесників, таких, що 

вони бажають наслідувати; це спеціально підготовлені „непрофесійні 

викладачі”, які навчають і мотивують своїх однолітків. 
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Педагог-тренер – це фахівець (учитель, психолог, соціальний працівник, 

соціальний педагог, лікар), який створює умови для ведення просвітницької 

роботи інструкторами.  

У процесі планування й організації діяльності за методом „рівний – 

рівному” визначаються мета, завдання, очікуваний кінцевий результат, 

послідовність процедур (етапів), способи, засоби та прийоми виконання 

завдань, досягнення мети.  

Цей метод спирається на особливості розвитку особистості учнівської 

молоді (значимість референтної групи), дає змогу не повчати молодих людей 

(пряма дидактика формування уявлень про стиль здорового життя не дає 

результатів), а надавати достовірну інформацію, враховуючи вікові мотивації 

збереження та розвитку здоров’я. 

Принципи реалізації методу: 

- інтегративність – здатний до позитивного впливу на всю систему 

національної освіти та соціальної політики; 

- комплексність – синтезує наукові досягнення різних галузей, зокрема 

психології, соціології, педагогіки, соціальної роботи тощо; 

- доступність – уможливлює впровадження методу в кожну з молодіжних 

субкультур; 

- наступність – пов’язує метод з кращими здобутками зарубіжної та 

вітчизняної практики; 

- культуровідповідність – визначає взаємоз’язок особистісного розвитку 

людини з особливостями культурного й соціального середовища; 

- превентивність – спрямовує на запобігання негативним явищам; 

- рівноправність – визначає рівноправні ролі учасників взаємодії; 

- активність – сприяє набуттю активних рис характеру, наполегливості 

учасників програми; 

- пріоритетність прав дитини – утверджує права дитини на забезпечення 

умов здорового способу життя; 

- відповідальність – розвиває здатність однолітків приймати самостійні і 

відповідальні рішення; 
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- гласність, відкритість – сприяє поширенню правдивої інформації щодо 

здорового способу життя, негативних явищ, доступності до процесу і 

результатів оцінювання ефективності програми. 

Напрями впровадження методу: 

- під час викладання предметів гуманітарного та природничого циклів; 

- у процесі позакласної і позашкільної виховної роботи та в роботі з 

батьками; 

- через навчальні та позашкільні заклади, соціальні служби, спеціальні 

заклади; 

- через організацію превентивної роботи в навчальних і позашкільних 

закладах, вищих навчальних закладах, передусім педагогічного профілю, 

соціальних службах, молодіжних і громадських об’єднаннях; 

- через діяльність учнівського самоврядування; 

- через законодавчу політику в галузі освіти, охорони здоров’я, соціальної 

діяльності щодо превентивної роботи з молоддю. 

Впровадження методу забезпечується зворотнім зв’язком (суб’єкт-

суб’єктивні стосунки учасників); трансформацією-коригуванням  (постійним 

оновленням) методу новими прийомами роботи відповідно до особливостей 

залучених до програми груп ризику: безпритульні, засуджені, споживачі 

наркотиків, ВІЛ-інфіковані тощо; спрямованістю освіти «рівний-рівному» на 

високу соціальну ефективність. 

Практики соціальної сфери відзначають позитивні результати його 

впровадження в просвітницьку діяльність. Це, зокрема: 

 внесення в молодіжне середовище достовірної, якісної, соціально 

значущої інформації та її поширення під час формального та неформального 

спілкування молодих людей; 

 розширення діапазону просвітницької роботи; 

 залучення учнівської молоді до просвітницької діяльності; 

 особистий розвиток молодих людей, які беруть участь в 

просвітницькій діяльності.  
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Метод «рівний — рівному» як спосіб навчання однолітків та людей, рівних 

за певними ознаками, має переваги:  

- знання цінностей і вимог соціальної групи, у якій здійснюється 

спілкування;  

- високий ступінь довіри;  

- рівність у взаєминах;  

- схожий внутрішній світ, досвід, схоже ставлення до проблеми;  

- однаковий рівень (освітній, культурний, соціальний тощо);  

- молоді люди розуміють один одного, використовуючи невербальні та 

вербальні засоби спілкування (наприклад, сленг), а дорослому необхідно 

досконало знати (а значить, вивчити) мову молодіжного спілкування;  

- підвищена самооцінка та впевненість у собі, почуття власної гідності та 

віри в себе не тільки в підлітків-інструкторів, які виступають у ролі 

вихователів, а й у тих, з ким вони працюють.  

Переваги навчання „рівних – рівними”, а саме: перманентність 

інформаційного впливу; рівність соціальних позицій; відповідність культурним 

особливостям; високий ступінь довіри; економічність („фахівці з навчання 

однолітків однолітками надають велику кількість послуг за невелику плату і 

роблять це дуже ефективно”) – роблять його все популярнішим. 

Разом з тим метод «рівний — рівному» має свої недоліки:  

- не завжди достатньо схожості (бути схожим — не означає бути рівним);  

- недостатність досвіду, інформації в підлітків;  

- важкість контролю, вимірювання результатів методу;  

- можливість спотворення інформації підлітками;  

- вік підлітка (людина ще не пережила того, про що говорить, її не 

сприймають як експерта в даній ситуації, справі).  

2. Метод соціальної вуличної роботи 

 

Становлення вуличної соціальної роботи як інноваційного методу 

соціальної роботи, спрямованої на попередження криміналізації підлітків 

бідних кварталів, відбувалося протягом 20-х років XX ст. у США. Наприкінці 

60-х — на початку 70-х вона набула поширення в Європі, зберігаючи 
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англійське звучання в німецькій, французькій та інших мовах — «стрітворк» 

(«streetwork»). В українських фахових виданнях, нормативно-правових 

документах уживають також терміни «мобільна соціальна робота» або 

«мобільна соціальна служба». 

Вулична соціальна робота — інноваційний метод соціальної роботи, суть 

якого полягає в наданні соціальними службами послуг своїм клієнтам на вулиці. 

У вуличній роботі виділяють два напрями: 

1) «аутріч-робота», яка спрямована на залучення представників цільової 

групи з вулиці до соціального закладу, де їм нададуть соціальні послуги і 

допомогу. Цей різновид роботи найчастіше застосовують щодо безпритульних і 

бездомних дітей; 

2) «детач-робота», яка покликана надавати соціальну підтримку 

безпосередньо і тільки на вулиці, в середовищі життєдіяльності певної 

соціальної групи. Вона доцільна для соціальної роботи з такими цільовими 

групами, які достатньо адаптовані до проживання на вулиці, для яких таке 

середовище є більш-менш прийнятним. Зокрема, кочові родини і народності 

(наприклад, роми), або люди старші 18 років, для яких вулиця — постійне місце 

заробітку (часто кримінального) або місце розваг. Робота з такими цільовими 

групами спрямована не стільки на припинення такого способу життя, як на 

максимальне зниження пов'язаного з ними ризику. 

Обидві групи методів застосовують залежно від особливостей цільової 

групи, традицій та ідеології суспільства, можливостей соціальних служб тощо. 

Впродовж десятиріч у практиці соціально-педагогічної роботи виникли та 

набули розвитку і поширення методи, яких не було на початку її становлення. 

Одним з них є вулична робота.  

Її мета полягає: 

- в покращенні становища та здоров'я дітей і молоді шляхом привнесення 

та додання до середовища, де вони змушені жити, того, в чому вони мають 

потребу; 
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-  спонукання дітей та підлітків до встановлення відносин з людьми, які 

піклуються про них, та з тими, хто може допомогти їм в організації змістовного 

дозвілля. 

Основні завдання вуличної соціально-педагогічної роботи:  

- встановлення довірливих відносин з кризовими категоріями дітей та 

молоді, які більшість часу перебувають на вулиці і потребують допомоги 

соціального педагога;  

- сприяння усвідомленню та прийняттю дітьми позитивних стереотипів 

соціальної поведінки;  

- залучення громадськості до вирішення соціальних проблем "вуличних" 

категорій дітей та молоді;  

- консультування з питань, важливих для даної категорії, в умовах 

анонімності та конфіденційності; переадресування клієнтів до інших існуючих 

інститутів соціальної допомоги;  

- допомога в захисті від будь-якого фізичного та психічного насилля;  

- надання первинної медичної допомоги;  

- здійснення профілактичної роботи щодо попередження правопорушень та 

злочинності серед дітей і молоді.  

Особливості вуличної роботи полягають:  

- у можливості встановлення інформаційного та особистісного контакту 

соціального педагога зі значною кількістю людей;  

- здійсненні діагностики соціальної ситуації (визначення кількості 

представників окремих категорій клієнтів, їх реальних проблем та потреб);  

- наданні послуг на території клієнта, в умовах близького для нього 

середовища;  

- пропаганді та популяризації системи соціальної роботи серед населення, 

залученні потенційних волонтерів.  

Основними формами вуличної роботи є  

- ігротеки,  

- дискотеки,  

- вуличний театр,  
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- консультування,  

- пункт соціальної підтримки. 

Метод роботи на вулицях — відкритий метод соціальної роботи, 

зорієнтований на проблеми вулиці і розв'язує їх превентивними заходами: 

• попередження виникнення груп молоді, особливо вуличних, через 

установлення випадкових контактів з ними у періоди зборів і  проведення 

дозвілля;  

• визначення потреб і проблем вуличних груп молоді та надання їм 

відповідної допомоги — індивідуальної та групової;  

• запобігання чисельному збільшенню груп, сприяння їхньому зникненню і 

спрямування їхньої активності у менш агресивний напрям; 

• відбір безпритульних підлітків, спроба залучити їх у молодіжні групи, які 

перебувають під педагогічною опікою соціальних працівників;  

• пошук приміщень для вуличних груп молоді та організація і проведення 

екскурсій для прискорення процесу їхньої соціалізації або ресоціалізації;  

• установлення контактів із наркоманами, переадресація їх у відповідні 

заклади і до відповідних фахівців;  

• залучення підлітків до підтримки однолітків, формування загонів 

добровільних помічників соціальних педагогів і соціальних працівників. 

Вулична соціальна робота - форма соціальної роботи, спрямована на 

надання допомоги різним категоріям клієнтів безпосередньо у місцях їх 

знаходження, являє собою спосіб установлення й підтримки контакту між 

фахівцями та представниками цільової групи, потенційно зацікавленими в 

послугах, що надаються. 

На сьогодні основними клієнтами вуличної соціальної роботи виступають: 

- безпритульні та бездоглядні діти, підлітки та молодь;  

- споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН);  

- жінки, залучені до комерційного сексу (ЖКС);  

- чоловіки, що мають секс з чоловіками (ЧСЧ). 

В Україні станом на 2011 р. В. с. р. здійснюється переважно громадськими 

організаціями, а також центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
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що, як правило, реалізують її в межах проектів і програм, оскільки не мають 

стабільного фінансування з боку держави на її систематичне впровадження. 

Основні завдання вуличної соціальної роботи:  

- виявлення клієнтів, що потребують допомоги;  

- встановлення контакту з клієнтами безпосередньо в місцях їх 

перебування;  

- міждисциплінарне ведення випадку, обмежене рамками вуличної роботи;  

- реалізація програм зменшення ризику та шкоди для здоров’я;  

- мотивування клієнтів до добровільної зміни способу життя;  

- спрямування або супроводження клієнтів для отримання допомоги в 

різноманітних службах та організаціях. 

Одним із видів вуличної соціальної роботи є мобільний консультативний 

пункт, що передбачає оснащення вуличної служби транспортом (автобусом або 

мікроавтобусом), що дозволяє розширити спектр завдань вуличної соціальної 

роботи та, відповідно, послуг, які надаються. Зокрема, у транспорті можна 

проводити індивідуальне консультування, надавати медичну допомогу, 

здійснювати експрес-тестування на ВІЛ, інфекції, що передаються статевим 

шляхом (ІПСШ) та гепатити, інші інфекції. Крім того, мобільний 

консультативний пункт дозволяє збільшити географічне охоплення, встановити 

контакт з більшою кількістю клієнтів і надати їм більш ефективну допомогу. 

Основними принципами вуличної соціальної роботи є:  

- дотримання прав людини;  

- дотримання якнайкращих інтересів клієнта;  

- неупереджене, об’єктивне ставлення до клієнта; 

- реалістичність очікувань від клієнта;  

- добровільність у наданні послуг; збереження конфіденційності;  

- міждисциплінарний підхід. 

Здійснення вуличної соціальної роботи покладається на міждисциплінарну 

команду вуличних працівників, що являє собою групу професіоналів, які 

взаємодоповнюють і замінюють один одного у ході виконання встановлених 

цілей і завдань вуличної соціальної роботи. Кожен член міждисциплінарної 
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команди з огляду на свою професійну приналежність може бути тією особою, 

до якої інші члени команди звертаються, як до джерела достовірної й точної 

інформації в певній вузькій галузі знань. До складу команди вуличних 

працівників повинно входити як мінімум 2 працівники: спеціаліст із соціальної 

роботи та психолог, при чому, один з них має виконувати функцію 

координатора. Окрім того, до складу такої команди можуть входити 

консультант з питань хімічної залежності, медик, юрист, волонтери (переважно 

- з числа цільової групи) тощо.  

Загалом, кількісний і якісний склад команди визначається специфікою 

вуличної соціальної роботи та особливостями й потребами категорії клієнтів, з 

якими така робота здійснюється. 

Важливим та одним з перших етапів в організації вуличної соціальної 

роботи є картування території і розробка маршрутів.  

- Картування — це метод вуличної соціальної роботи, що являє собою 

визначення та збір характеристик місць проживання та/або перебування 

представників цільової аудиторії. 

Картування складається з декількох етапів: 

- Перший етап — складання вичерпного списку місць, де достеменно 

відомо або потенційно можливе перебування цільової групи. Такі місця можуть 

включати в себе великі транспортні вузли (залізничні та автовокзали, станції 

метрополітену), торгівельні центри, ринки, парки культури та відпочинку, кафе, 

бари тощо. Додаткову інформацію про місця перебування клієнтів можна 

отримати у співробітників партнерських організацій, служб у справах дітей, 

кримінальної міліції у справах дітей, від самих представників цільової групи, 

що в якості волонтерів взаємодіють з фахівцями тощо. У подальшому ця 

інформація може доповнюватись власними спостереженнями членів 

міждисциплінарної команди. 

- Другий етап — методична перевірка усіх місць, визначених на першому 

етапі, та складання їх характеристик.  

Інформація про певне місце перебування цільової групи («вуличний сайт») 

включає:  
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- його точне місцезнаходження;  

- час функціонування; 

- кількість потенційних клієнтів та їх статевовікові характеристики;  

- види діяльності клієнтів і їх інтереси;  

- особливості та види ризикованої поведінки, яку практикують клієнти. 

Види допомоги, що надаються клієнтам у рамках вуличної соціальної 

роботи:  

- первинна соціально-психологічна діагностика;  

- надання предметів першої необхідності (шкарпетки, гігієнічні засоби 

тощо); 

- інформування з широкого кола питань, переважно — щодо збереження 

здоров’я;  

- відновлення або оформлення документів тощо; кризове психологічне 

консультування;  

- мотиваційне консультування, спрямоване на зміну поведінки та способу 

життя клієнта;  

- надання послуг у межах програм зниження ризику та зменшення шкоди 

(поширення відповідної інформації, презервативів, залучення клієнтів до 

програм обміну шприців тощо);  

- надання першої медичної допомоги; експрес-тестування на ВІЛ, інші 

ІПСШ, гепатити тощо;  

- направлення до центрів денного перебування, притулків, центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів соціально-психологічної 

допомоги, центрів реабілітації для нарко- й алкозалежних та інших установ. 

Важливе значення серед інших видів допомоги відіграють програми 

зниження ризику та зменшення шкоди.  

Оскільки клієнти часто практикують найбільш ризиковані форми 

поведінки: вживають наркотики, починають жити статевим життям до настання 

статевої зрілості, мають незахищені статеві контакти, часто змінюють 

сексуальних партнерів, можуть бути залученими до секс-бізнесу — вони, у разі, 
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якщо поки не готові до кардинальної зміни поведінки, потребують інформації 

щодо зменшення шкоди від ризикованих практик, а також відповідних навичок. 

Програма зниження ризику та зменшення шкоди в умовах вуличної 

соціальної роботи реалізується шляхом надання клієнтам спеціальної 

інформації, яка, у першу чергу, стосується профілактики інфікування ВІЛ та 

іншими інфекціями; попередження передозування та інших проблем; 

особливостей використання презервативів тощо. 

Окрім інформації та сприяння відпрацюванню відповідних навичок, 

вуличні соціальні працівники можуть поширювати серед клієнтів засоби 

індивідуального захисту (презервативи, гігієнічні набори), а також 

співпрацюють з програмами зменшення шкоди, які діють у регіоні, зокрема, 

пунктами обміну шприців, куди можуть направляти клієнтів. 

Спеціалістам, які працюють на вулиці, необхідно дотримуватись ряду 

вимог, що можуть уберегти від виникнення ситуацій ризику та сприятимуть 

ефективності вуличної соціальної роботи: 

- необхідно завжди працювати як мінімум у парі та інформувати колег і 

керівника, куди і в який час збираються спеціалісти;  

- при собі фахівцям необхідно мати документи, що засвідчують їх особи, та 

посвідчення про приналежність до певної організації з контактними 

телефонами адміністрації та керівництва для надання його за вимогою 

працівника міліції;  

- для роботи в умовах вулиці необхідно обирати простий зручний одяг та 

неяскравий стиль;  

- на елементах одягу можна розташувати символіку організації, яку 

представляє команда аутріч, так клієнтам буде простіше запам’ятати 

приналежність фахівця;  

- необхідно залишати вдома всі цінності, але мати при собі невелику суму 

грошей на необхідні витрати, наприклад на транспорт, у тому числі для 

супроводження клієнтів;  

- необхідно мати із собою недорогий мобільний телефон;  
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- варто мати при собі невеличкі «подарунки» для клієнтів (шкарпетки, 

гігієнічні засоби, соки та продукти харчування в невеликих упаковках) — це 

допоможе налагодити контакт з клієнтами, у першу чергу, з дітьми та 

підлітками (у жодному разі не можна пропонувати клієнтам гроші);  

- під час перших контактів із клієнтами не бажано брати їх за руки, 

обіймати, оскільки це може викликати негативну реакцію з їх боку та 

спровокувати розрив контакту;  

- під час роботи з клієнтами необхідно робити акцент на позитивні життєві 

перспективи, актуалізувати їх внутрішні особистісні ресурси;  

- в усіх випадках спеціалісти повинні вести себе мирно, уникати 

конфліктів;  

- якщо клієнти налаштовані агресивно й не бажають спілкуватись, краще 

піти, повідомивши при цьому, що зустріч відбудеться пізніше, коли клієнти 

будуть готові до спілкування;  

- фізичний вплив має бути абсолютно виключеним у будь-якій ситуації;  

- життя, здоров’я та благополуччя співробітників, що часто стикаються в 

ході своєї діяльності з ризикованими ситуаціями, є пріоритетом вуличної 

соціальної служби.  

Члени вуличної команди повинні завжди працювати спільно, надавати 

один одому необхідну підтримку і, по можливості, уникати ризику у своїй 

діяльності. 

Ефективність вуличної соціальної роботи з різними категоріями клієнтів 

визначається рядом умов: 

- по-перше, регулярність, систематичність її здійснення, тривалість у часі, 

адже, короткострокові контакти, що часто перериваються, не мають позитивних 

наслідків і є безрезультатними;  

- по-друге, чітко визначене місце вуличної соціальної роботи у ланцюжку 

систематизованого комплексного підходу до вирішення проблеми цільової 

групи, з якою ведеться робота — обов’язковим має бути наступний крок, до 

якого фахівці в межах вуличної соціальної роботи повинні мотивувати клієнта;  



 16 

- по-третє, активне залучення представників цільової групи до взаємодії, 

наприклад, у якості волонтерів, адже, методика «рівний — рівному» є однією з 

найбільш ефективних як під час встановлення взаємодії з представниками так 

званих «закритих» цільових груп, так і в ході мотивування їх до зміни 

поведінки. 

3. Метод аналіз соціуму 

 

Одним із методів, який мають використовувати у своїй роботі спеціалісти, 

є аналіз соціуму (соціальна паспортизація) - збір даних, за допомогою яких 

можна охарактеризувати життєву ситуацію групи людей чи окремої 

особистості в певному соціумі.  

Він є необхідним у ході збору статистичних даних, за допомогою яких 

можна охарактеризувати життєву ситуацію стосовно осіб у певному соціумі. До 

таких даних відносять кількість дітей та дорослих, людей з особливими 

потребами, осіб девіантної поведінки, дані про різні типи сімей, об'єкти 

культурно-освітнього, медичного призначення, соціальні служби різного типу, 

громадські організації тощо.  

Вітчизняні науковці (Л.Г. Коваль, І.Д. Звєрєва, С.Р. Хлєбік) пропонують з 

метою ефективного забезпечення зазначених вище функціональних обов'язків 

соціального педагога такий метод аналізу соціуму, як складання соціального 

паспорта класу. Соціальна паспортизація класних шкільних колективів 

здійснюється на основі даних, отриманих соціальним педагогом у результаті 

вивчення біографічних даних учнів, індивідуальних бесід з ними, а також 

батьками і класними керівниками, спостереження за класним колективом тощо. 

На сьогодні у соціально-педагогічній практиці немає стандартизованої форми 

соціального паспорта класу. Це пояснюється наявністю широкого спектра 

різних типів навчальних закладів, що у свою чергу зумовлює специфіку 

певного контингенту учнів.  

Орієнтовна структура соціального паспорта класу може мати такі 

блоки. 

1. Гендерна характеристика класу: кількість хлопців; кількість дівчат. 
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2. Вікові характеристики учнів класу (кількість учнів певного року 

народження). 

3. Стан здоров'я вихованців: здорові; мають тимчасові розлади здоров'я; 

мають хронічні соматичні хвороби; мають психосоматичні захворювання; 

мають інвалідність. 

4. Види поза навчальної діяльності вихованців: 

— кількість дітей, які навчаються у музичних школах; 

— що відвідують спортивні секції; 

— що займаються в гуртках і клубах за інтересами; 

— які не відвідують позашкільні заклади. 

5. Соціальна поведінка учнів класу: 

— кількість учнів, що скоїли різні правопорушення; 

— що стоять на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх; 

— з різними видами активної поведінки; 

— які систематично порушують дисципліну, мають стійкі конфлікти з 

вчителями. 

6. Інформація про соціальне середовище розвитку учнів: 

— кількість учнів з повних сімей; 

— з неповних сімей; 

— яких виховують опікуни або прийомні батьки; 

— що проживають з алкогольно залежними батьками; 

— які проживають з наркозалежними батьками; 

— з матеріально забезпечених сімей; 

— з малозабезпечених сімей; 

— з багатодітних родин. 

Аналіз соціуму - спосіб, який дозволяє за допомогою соціально-

статистичних даних описати диференційовано життєву ситуацію в соціумі. 

Це широко поширений метод визначення потреб у соціальному плануванні. 

Різновидом методу аналізу соціуму є складання соціальної сітки клієнта. 

Вона містить такі сектори:  
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1) організації та люди, з якими контактувала чи продовжує 

контактувати особа;  

2) форми підтримки, які вони надають їй чи можуть надавати 

(інформаційна, матеріальна, емоційна тощо);  

3) частота контактів з організаціями чи окремими особами. 

Аналіз соціуму проводиться за такими показниками: 

- економічний стан особистості, соціальної групи, спільноти, общини; 

- соціально-побутові умови життя громадян; 

- соціальні взаємозв'язки, їх адекватність, відповідність соціальному 

статусу, рівню освіти особистості, її запитів, потреб, соціального оточення; 

-·наявність / відсутність соціальних хвороб (алкоголізм, наркоманія, 

бідність, бездомність, соціальна ізольованість, маргіналізація тощо) з погляду 

соціального порядку, соціальних відносин, соціальних змін, способу життя, 

суспільних станів, міжособистісних стосунків; 

-·духовна сфера; 

-·соціальні інтереси" потреби, запити особистості; 

-·регіональні особливості, їх вплив на соціальне самопочуття особистості; 

-·наявність соціальної інфраструктури. 
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