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1. Організація діяльності
соціального педагога в закладі
освіти (загальні положення).
Функції соціального педагога.

2. Консультування як 
практична діяльність 
соціального педагога.

3. Особливості та напрями
консультативної діяльності
соціального педагога в
закладі освіти.

4. Поради та рекомендації
консультантам.



Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 22.05.2018 року № 509

«Положення про психологічну службу 

у системі освіти України»

Соціально-педагогічний патронаж у системі
освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і
суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації
до умов соціального середовища, забезпечує
консультативну допомогу батькам.

Соціально-педагогічний патронаж здійснюють 
соціальні педагоги.



Розділ ІІ. 

Структура, управління та зміст діяльності психологічної служби. 

п. 2. До складу психологічної служби входять практичні психологи і соціальні 

педагоги закладів освіти…

п. 16. Соціальний педагог закладу та /або установи освіти здійснює:

соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та
мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних
життєвих обставинах;

просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього
процесу з питань запобігання та протидії домашньому насильству, у
тому числі стосовно дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму,
наркоманії тощо;

вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти,
мікроколективу (класу чи групи), шкільного, студентського колективу в
цілому, молодіжних і дитячих громадських організацій.



Відповідно до постанови КМУ від 01.06.2020 № 585 

«Про забезпечення соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах»:

Координацію діяльності щодо виявлення та захисту дітей, які

перебувають у складних життєвих обставинах, а також

безпосереднє ведення їх справ здійснюють служби у справах дітей

районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій,

виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад,

сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад;



Відповідно до постанови КМУ від 01.06.2020 № 585 

«Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах»:

Складні життєві обставини, в яких перебуває дитина, -
умови, що негативно впливають на життя дитини, стан її

здоров’я та розвиток:

- інвалідність,
- тяжка хвороба,
- безпритульність,
- перебування у конфлікті із законом,
- залучення до найгірших форм дитячої праці,
- залежність від психотропних речовин, інші види залежності,
- жорстоке поводження, зокрема домашнє насильство, у тому числі у разі, коли

кривдником є дитина,
- ухиляння батьків, осіб, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків,
- обставини стихійного лиха,
- техногенних аварій, катастроф,
- воєнних дій чи збройних конфліктів тощо.

установлені за результатами оцінювання потреб дитини та її сім’ї у
соціальних послугах.



Розділ ІІІ. Основні завдання, принципи та функції психологічної служби

п. 3. Функції психологічної служби:

• діагностично-прогностична – психолого-педагогічне вивчення чинників становлення
особистості, її індивідуального розвитку;

• організаційно-методична – визначення стратегії, мети, завдань, планування діяльності
психологічної служби та координація взаємодії учасників освітнього процесу;

• корекційно-розвиткова – система впливів, спрямованих на подолання визначених
проблем, труднощів, шкідливих звичок, негативних емоційних станів тощо у здобувачів
освіти…

• консультативна – допомога у вирішенні проблем щодо розвитку, виховання, навчання та
формування психологічної і соціальної компетентності учасників освітнього процесу;

• просвітницько-профілактична – поширення психологічних знань, виявлення фактів
порушення прав дитини, вжиття заходів щодо подолання негативних чинників, які впливають
на життєзабезпечення дитини, її моральний та соціальний розвиток, профілактика та
попередження негативних впливів;

• соціально-захисна – здійснення соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього
процесу, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають у кризових ситуаціях;
захист конституційних прав і статусу, законних інтересів здобувачів освіти.



Розділ ІІІ. Основні завдання, принципи та функції психологічної 

служби
п. 4. Напрями діяльності працівників психологічної служби:

діагностика; профілактика; корекція;

навчальна 
діяльність; 

консультування;
зв’язки з 

громадськістю;

просвіта.



Основними функціями соціального педагога в закладах 

освіти є: 
• діагностична – вивчення та оцінювання особливостей діяльності особистості, мікроколективу,

шкільного колективу загалом, неформальних молодіжних об'єднань; джерел негативного впливу на
дітей та підлітків;

• прогностична – прогнозування на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи
позитивних чинників соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості чи групи…;

• консультативна – надання порад, рекомендацій учням, батькам, вчителям та іншим особам, які
звертаються до соціального педагога з метою інформування, психолого-педагогічної підтримки та
розв’язання педагогічних, соціальних, правових проблем учасників освітнього процесу;

• захисна – забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представлення
їхніх інтересів у різноманітних інстанціях;

• організаторська – забезпечення змістовного дозвілля дітей та підлітків у закладі освіти та
соціальному середовищі, залучення сім'ї та представників громадськості до соціально-педагогічного
процесу в закладі освіти;

• профілактична – передбачення і приведення до дії механізмів запобігання й подолання
негативних впливів у соціально-правовому, юридичному та психологічному плані; забезпечення
захисту прав учня у суспільстві, допомога підліткам і молоді у період соціального і професійного
визначення .

• корекційно-розвиткова – система впливів, спрямованих на подолання визначених проблем,
труднощів, шкідливих звичок, тощо у здобувачів освіти…;



Специфіка функцій соціального педагога      

потребує: 

- безперервного самовдосконалення,                                        

- широкої поінформованості, 

- обізнаності, 

- ерудиції, 

- глибоких спеціальних знань. 

На відміну від звичайного педагога у навчальному

закладі, в роботі соціального педагога першорядну

роль відіграє не навчальна, а виховна функція, функція

соціальної допомоги і захисту.



Консультування

– це двостороннє спілкування, під час

якого консультант допомагає клієнту

прийняти інформоване рішення.

Це конфіденційний діалог між

клієнтом і людиною, що надає

допомогу.

Метою консультування є допомогти клієнту
впоратися з проблемою і прийняти щодо проблеми
власне рішення.



Соціально-педагогічне консультування -

особлива область соціальної педагогіки, яка

пов’язана з наданням, з боку соціального педагога,

безпосередньої соціально-педагогічної допомоги

клієнтам (педагоги, батьки, здобувачі освіти –

учасники освітнього процесу), які її потребують у

вигляді порад і рекомендацій.



Поради та рекомендації даються
соціальним педагогом клієнту на основі
особистої бесіди та попереднього вивчення тієї
проблеми з якою стикнувся клієнт.

Поради та рекомендації, які пропонуються
клієнту, у більшості випадків, розраховані на те,
щоб самостійно скористувавшись ними, клієнт
зміг повністю впоратися зі своєю проблемою без
допомоги з боку соціального педагога, який
надавав консультацію.



Консультування в соціально-

педагогічній діяльності є процесом

взаємодії соціального педагога і клієнта,

що спрямований на допомогу у вирішенні

різного типу проблем клієнта, зумовлює

використання його особистісних і

соціальних ресурсів та передбачає:

 встановлення запиту,

 з’ясування причин виникнення

проблеми,

 оптимізацію можливостей клієнта в

пошуку шляхів її вирішення.



вироблення соціальних норм спілкування. 

поновлення й оптимізації їх соціальних функцій;

їхньої соціалізації; 



Соціальний педагог у зв’язку зі специфікою своєї
професійної діяльності часто виконує функції
представників найрізноманітніших професій.

У практиці соціально-педагогічного консультування досить
часто виникає необхідність професійного спілкування, взаємодії,
обміну інформацією між консультантом та іншими фахівцями
(психологами, лікарями, педагогами, юристами, соціальними
працівниками).

Отже, соціально-педагогічне консультування
включає в себе елементи інших напрямків соціальної
консультативної діяльності.



Основною метою соціально-педагогічного консультування

є надання допомоги клієнту в розв’язанні його соціальних

проблем і в налагодженні міжособистісних стосунків з

оточуючими.

Консультативна діяльність дозволяє клієнту розширити уявлення

про себе і власну ситуацію, а потім пережити в собі свої нові

можливості. Клієнт у результаті консультації повинен прийняти

відповідальність на себе за те, що з ним відбувається.

Особливість технології консультування полягає саме в

активізації резервів і внутрішніх сил клієнтів для розв’язання

проблемних, кризових або конфліктних ситуацій.



Надання допомоги клієнту у важкій життєвій 

ситуації включає: 

інформування; 

навчання 
навичкам, що 

сприяє 
поліпшенню 

ситуації; 

допомога в аналізі 
проблем, 

проясненні 
конфліктних зон 
та пошук шляхів 

вирішення 
проблемної 

ситуації. 

Для того щоб консультаційна робота проводилася професійно, 

необхідно освоєння основ консультування.



взаємодіяти клієнту з соціальним педагогом.

акцентувати відповідальність клієнта, тобто визнати, що людина здатна 
приймати самостійні рішення, а соціальний педагог лише створює умови, які 

заохочують вольове поводження клієнта; 

розвивати особистість; 

навчатися нової поведінки; 

вибирати спосіб дій і діяти на власний розсуд; 



У результаті 
консультування 
клієнт повинен 
взяти на себе 

відповідальність за 
те, що відбувається з 

ним. 

Особливість 
консультування 
полягає саме в 

активізації резервів 
і внутрішніх сил 

клієнта для 
вирішення 

проблемних, 
кризових або 
конфліктних 

ситуацій.



При консультуванні відбувається взаємодія

двох або декількох осіб, в ході якої клієнту

передаються соціально-педагогічні знання або

відповідна інформація, мета яких – допомогти

йому у вирішенні його проблем.



Соціальний педагог, що здійснює 

консультування клієнтів повинен володіти: 

вміти швидко знаходити ефективний шлях вирішення проблеми клієнта. 

регулювати динаміку консультативного діалогу; 

аналізувати і узагальнювати, переконувати, стимулювати клієнта до 
комунікативної активності; 

вміти слухати, пояснювати, визначати пріоритетне в соціальній проблемі; 

уміти моделювати консультативний діалог відповідно до потреб і очікувань 
клієнта; 

знати специфіку роботи з різними категоріями клієнтів; 

теоретичними знаннями щодо технології консультування; 



Для того, щоб ефективно здійснювати

консультативну взаємодію якими

особистісними якостями має володіти

соціальний педагог?



Для того, щоб ефективно здійснювати консультативну 

взаємодію соціальний педагог має володіти такими 

особистісними якостями, як: 

вміння вислухати
повага до 
клієнта, 

доброзичливість, 
відкритість, 

емоційна 
стабільність, 

інтегративність
мислення, 

педагогічний 
такт, 

конкретність,
емпатія, 
чуйність, 

рефлексія. 



«Ви думаєте, 
що це у вас 
проблема?! 
Давайте я 

розповім вам 
про свою». 

«Я скажу 
вам, що 
потрібно 
робити». 

«Мені це 
зрозуміло, 
оскільки 

якось у мене 
була така ж 
проблема». 

«Я всі 
турботи 

візьму на 
себе». 



Завдання консультування:

зняти соцiально-комунiкативний бар'єр,
налаштувати на готовнiсть до спiвпрацi;

емоційна підтримка і увага до переживань
клієнта;

допомога у вирішенні проблеми клієнта,
прийняття ним усвідомленого рішення щодо
свого життя і здоров'я;

оптимізація життєвих сил і установок
клієнта, зміна його ставлення до проблеми (від
«глухого кута» - до «вибору рішення»);

навчання клієнта навичкам виходу зі складних
життєвих ситуацій, збереження здоров'я,
безпечної поведінки.



Основні принципи, що лежать в основі 

ефективного консультування:

Клієнт і соціальний педагог несуть спільну відповідальність за процеси, що 
відбуваються під час зустрічей; соціальний педагог не несе відповідальності за те, що 

відбувається з клієнтом між зустрічами.

Соціальний педагог допомагає клієнту в прийнятті рішення, але не приймає рішення за 
клієнта.

Соціальний педагог відповідає за якість наданої інформації, допомогу в прийнятті 
рішення, клієнт відповідає за власне життя і здоров'я.

Кожна людина має право вибирати цінності і цілі.

Кожна людина має право приймати самостійні рішення.

Кожна людина в стані бути відповідальною за свої вчинки.

Кожна людина важлива, цінна і заслуговує поваги.



Види консультування за 

О.В.Пожидаєвою:

за місцем проведення 

за видами контакту: 

очне (безпосередній контакт), заочне чи дистанційне (телефонне консультування, переписка);

за тривалістю: 

короткотермінове (одноразове), довготермінове (проводиться протягом кількох зустрічей), 
оперативне (швидко скоординоване);

за кількістю клієнтів консультування: 

індивідуальне, групове;



Види консультування за 

О.В.Пожидаєвою:

за функціями:

інформаційне, підтримуюче, посередницьке, організаційне.

за змістом проблеми:

інтимно-особистісне, соціально-правове, психолого-педагогічне;

за віком клієнтів: 

консультування дітей, підлітків, молоді, людей похилого віку;

за джерелом передачі інформації:

вербальне і невербальне (інформаційні стенди);



кризове консультування: підтримка у клієнта почуття
контролю над складною життєвою ситуацією;

підтримуюче консультування: емоційна підтримка
клієнта (емпатія, розуміння, підтримка почуттів
клієнта).

мотиваційне консультування: допомога в прийнятті
рішення, відчутті клієнтом власної відповідальності,
розумінні того, що відбувається;

інформаційне консультування: надання необхідної
інформації, направлення (переадресація), організаційна
допомога у вирішенні проблеми.



надання інформації з різних питань; 

допомога в аналізі життєвої ситуації, 
визначення основних проблем; 

надання підтримки у складанні плану виходу зі 
складної життєвої ситуації та прийняття рішень 

для розв’язання основних проблем; 

надання рекомендацій щодо отримання 
правової допомоги.



Соціальний педагог в консультативній

діяльності повинен…?



займає 
нейтральну 

позицію;

НЕ дає порад 
клієнту;

НЕ приймає 
рішення 
замість 
клієнта;

НЕ змушує 
дотримуватись 

певних 
рекомендацій;

НЕ примушує 
до виконання 
певних дій.



Відмінність консультування від 

дружньої бесіди

Консультування на відміну від дружньої бесіди передбачає

професійну позицію людини, що надає консультацію –

немає панібратства, є певна мета, яку необхідно досягти

разом з клієнтом, консультація має певні етапи, які необхідно

пройти разом з клієнтом у обов'язковому порядку.



Етапи консультування:

1. Підготовчий етап. Встановлення контакту.

На цьому етапі важливе створення атмосфери
підтримки, яка сприятиме досягненню довіри між
соціальним педагогом і клієнтом.

2. Збір інформації. 

Уточнюються проблеми клієнта. У цьому йому
можуть допомогти закриті і відкриті питання.

Уточнення проблеми ведеться до тих пір, поки
соціальний педагог і клієнт не досягнуть однакового
розуміння проблеми.

3. Визначення цілей консультування.

Доцільно обговорити з клієнтом як він уявляє собі
результат консультування. Це має принципове
значення, оскільки цілі консультування у педагога
соціального і клієнта можуть бути різними.



Етапи консультування:

4. Вироблення альтернативних рішень.

Відкрито обговорюються можливі альтернативи
вирішення проблеми. Саме на цьому етапі можливі
труднощами. Соціальний педагог допомагає позначити
всі можливі варіанти вирішення проблеми і відібрати
ті з них, які найбільш прийнятні з погляду існуючого
ступеня готовності клієнта до змін.

5. Узагальнення.

На цьому етапі підводяться підсумки роботи,
узагальнюються досягнуті під час консультації
результати. При необхідності здійснюється
повернення на попередні стадії.



Які форми і методи діяльності 

використовують в соціально-педагогічному 

консультуванні?



В соціальному консультуванні використовуються 

такі форми і методи діяльності: 

монолог 
клієнта і аналіз 

ситуації, що 
здійснюється 

спільно з 
консультантом; 

діалог, вільна 
бесіда 

клієнта і 
соціального 

педагога; 

відповіді 
консульта

нта на 
прямі 

запитання 
клієнта; 

різноманітні 
анкетування,
тестування; 

тренінги 
та 

навчання 
тощо. 



Основним методом консультування є бесіда. 

Бесіда – метод одержання інформації на основі вербальної

(словесної) комунікації в ході вільного діалогу на певну тему.

Консультаційна бесіда передбачає насамперед активність

дослідника, який ставить запитання, частково відповідає на

них, а частково спонукає своїх клієнтів шукати відповіді

самостійно.

Бесіда є ефективним засобом спілкування людей, виявлення

думки окремих осіб або цілої групи, формування суспільних

поглядів.



Умовно консультативну бесіду можна 

розділити на чотири етапи.

Знайомство, 
початок 
бесіди. 

Розпитування 
клієнта, 
формулювання 
і перевірка 
консультативн
их гіпотез.

Вплив.

Завершення 
бесіди.



Специфічним видом консультативної діяльності є

дистанційне консультування.

Основна його форма – телефонне консультування (телефон

довіри) дозволяє багатьом громадянам, які не можуть

зважитися прямо звернутися до спеціаліста або не мають такої

можливості, отримати заочно поради і рекомендації з проблем,

що їх хвилюють.



Особливістю телефонного консультування є анонімність.

Відсутність зорових вражень посилює навантаження на

звуковий канал сприйняття. Тому особливого значення

набувають тон, тембр, швидкість мови, паузи, тривалість

мовчання.

Основні ж прийоми і методики телефонного

консультування співпадають з тими, що використовуються в

контактному консультативному процесі.



Алгоритм консультації по телефону:

Прийняття рішення - даний етап не є необхідним, тому що лежить за межами 
компетенції фахівця (за виключенням деяких ситуацій, де є потреба у керівництві 

клієнтом).

Визначення цілей, усвідомлення мотивів поведінки клієнта.

Аналіз проблеми.

Вислуховування - один з методів зняття напруження у клієнта. 

Знайомство - формується первинний образ співбесідника.



Правила і принципи ведення консультації 

по телефону:
не беріть слухавку відразу. 

Оптимальний варіант інтервалу 
між сигналом і зняттям слухавки -

2-3 сек. Менший інтервал може 
збентежити клієнта, більший 
змусить нерішучого повісити 

слухавку;

починайте мовний 
контакт;

не кладіть слухавку 
першим, навіть якщо вже 
попрощалися з клієнтом. 

Розмова може мати продовження, 
і взагалі, клієнт не повинен чути 

коротких гудків;

не нашкодьте! 

Якщо сумніваєтесь, 
використовуйте більш 

обережний, м'який варіант 
висловлювань;

пам'ятайте, що ви не 
несете відповідальності за 

життя співбесідника;

не говоріть постійно за 
словами клієнта: "Так, 

так". 

не нав'язуйте свою думку



Своєрідною формою дистанційного консультування є

консультування за перепискою, чи скріботерапія (від латинських слів:

scribo - "писати" і therapia - "лікування"). Воно застосовується в тих

випадках, коли телефонне консультування утруднено через відсутність

телефонного зв'язку, або будь якими іншими причинами.

Специфіка такого консультування в тому, що в листуванні відображаються як вплив

на клієнта, так вербальне і невербальне самовираження клієнта.

У найбільш загальному вигляді роботу фахівця, що займається скріботерапією, працює

з листом, можна розділити на два етапи:

1) діагностика,

Лист дає досить велику діагностичну інформацію: 

а) докладний виклад історії, багатьох спонукальних причин, мотивів, дій людини,

розкривають проблеми клієнта.

б) стиль викладу, характер побудови фраз, сам зміст листа дозволяють розібратися в

проблемі клієнта.

2) консультування.



З метою ефективного надання інформації соціальному 

педагогові потрібно дотримуватися правил:

повторювати та підсумовувати відповіді на запитання клієнта.

повторювати та уточнювати запитання клієнта;

основну інформацію потрібно повторювати у різній формі;

перевіряти, чи правильно зрозумів і засвоїв інформацію клієнт;

визначати головне при наданні інформації;

обирати оптимальні способи надання кожного блоку інформації;

не перевантажувати клієнта інформацією;

подавати інформацію у дозах, у межах означеної проблеми;



При проведенні консультування фахівець 

повинен пам'ятати, що:

1. Для розв'язання 
проблеми клієнтові слід 
пропонувати декілька 

варіантів виходу із 
проблеми.

2. Давати не лише 
рекомендації, але й 

оцінку їх складності у 
виконанні. Клієнт 

повинен знати, чого 
буде вартий той чи 

інший варіант.

3. Потрібно 
пересвідчитися, що 
клієнт правильно 

зрозумів рекомендації.

4. Запропоновану 
рекомендацію клієнт 

повинен обирати 
самостійно.

5. У ході виконання 
рекомендації необхідно 
консультувати клієнта.

6. Клієнт може вносити 
зміни у хід процесу.



Соціальний педагог повинен вести облік 

проведення консультацій.

Лист МОН України від 24.07.2019 р. №1/9-477

«Про типову документацію працівників психологічної служби у системі 
освіти України» (Додаток 12)

Лист КЗ ДНМЦ ПС від 28.07.2021 № 01/03-166

«Про використання у роботі типової документації практичного 
психолога та соціального педагога закладу освіти» (Додаток 10)



Дата:

Короткий опис/причина звернення (запиту):

Короткий зміст консультації:

Зміст проведеної роботи:

Висновки:

Рекомендації:

Соціальний педагог                          (прізвище, ініціали) 

(підпис)

Додаток 12 (10) 

ПРОТОКОЛ

індивідуальної соціально-педагогічної консультації 

_________________________

(ПІБ учасника освітнього процесу)




