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Обоснованы подходы к использованию социальных технологий в управлении организационно-педагоги-
ческой деятельностью негосударственных учреждений сферы защиты детей и молодёжи. С научных по-
зиций раскрыты задачи управления организационно-педагогической деятельностью негосударственных 
учреждений сферы защиты детей и молодёжи с использованием социальных технологий, определена их   
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специфика. На основе технологического подхода уточнено понятие «управление организационно-педагоги-
ческой деятельностью в сфере социальной защиты детей и молодежи». Проанализированы виды, формы, 
способы и методы использования современных социальных технологий в управлении организационно-педа-
гогической деятельностью негосударственных учреждений сферы защиты детей и молодежи. Представ-
лены характеристики социальных технологий в управлении негосударственными учреждениями. 

Ключевые слова: управление организационно-педагогической деятельностью в сфере социальной за-
щиты детей и молодежи, технологизация, социальные технологии, принципы социальных технологий, 
процедура использования социальной технологии.

Approaches for applying social technologies in management of organizational and pedagogical activities of 
non-governmental institutions in the field of child and youth protection are justified. Tasks for management of 
organizational and pedagogical activities of non-governmental institutions in the field of child and youth protec-
tion using social technologies are disclosed form scientific positions, its features are defined. On the basis of the 
technological approach the concept "management of organizational and pedagogical activities in the field of 
social protection of children and youth" is clarified. Types, forms, methods of applying modern social technolo-
gies in the management of organizational and pedagogical activities of non-governmental institutions in the field 
of protection of children and youth were analyzed. Characteristics of social technologies in the management of 
non-governmental institutions are presented. 

Key words: management of organizational and pedagogical activities in the field of social protection of chil-
dren and youth, technologization, social technologies, principles of social technologies, procedure of applying 
social technology.

В умовах глобальних соціальних змін виникає необхідність використання інноваційного 
методу засвоєння соціального простору – його технологізації, що містить важливий інтелек-
туальний та практичний ресурс. Особливість цього методу полягає в тому, що він дозволяє 
не лише досліджувати та передбачати різні зміни у соціальній сфері, але й активно впливати 
на практичну діяльність недержавних установ, отримувати ефективний прогнозований со-
ціальний результат. В управлінні соціальними установами головними складовими змісту тех-
нологізації є: розмежування управлінського процесу на внутрішні етапи, фази; координація 
зусиль підрозділів; визначення поетапності дій; визначення алгоритму виконання технологіч-
них операцій; корекція дій залежно від змін у цьому процесі.

Нами враховано тлумачення поняття «соціальні технології» вітчизняними вченими  
В. Барабашем, Р. Вайнолою, А. Капською, О. Скідіним, І. Смагіним та ін. як сукупності за-
ходів, методів та впливів, що застосовуються соціальними службами, недержавними заклада-
ми та установами соціального обслуговування для досягнення поставлених цілей у процесі  
здійснення соціальної діяльності, розв’язання різноманітних соціальних проблем, забезпе-
чення ефективності реалізації завдань соціального захисту вразливих категорій населення [9].

На основі вивчення проблеми соціального захисту дітей та молоді та враховуючи спе-
цифіку технологізації соціальних процесів, відзначимо, що використання соціальних техно-
логій у цій сфері є актуальним, вимагає теоретичного обґрунтування й практичної реалізації.

Отже, мета нашої статті полягає в обґрунтуванні підходів до визначення сутності со-
ціальних технологій, виявленні їх специфічних характеристик у сфері соціального захисту  
дітей та молоді, розкритті видів, форм, способів, методів і процедур використання в управлін-
ні організаційно-педагогічною діяльністю недержавних установ.

У процесі дослідження нами виокремлено два підходи щодо використання соціальних 
технологій у сфері соціального захисту дітей та молоді. Перший – сприяє забезпеченню орга-
нізаційно-педагогічної діяльності недержавної установи, другий – забезпечує управлінський 
аспект цієї діяльності на основі обраних технологій [2; 4; 10].

Також враховано, що ці технології пов’язані між собою, але, разом з тим, є відносно авто- 
номними, специфічними за призначенням та функціональним змістом діяльності установи 
відповідно до завдань і основних об’єктів управління – дітей та молоді.

Серед більш конструктивних видів соціальних технологій, що відповідають зазначеним 
вимогам у сфері соціального захисту дітей та молоді, можна виділити такі: допомога дітям-
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сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування; організація доставки продуктів кри-
зовим сім’ям; допомога у придбанні медикаментів, товарів першої необхідності; організація 
соціально-побутових послуг; надання тимчасового житла випускникам шкіл-інтернатів та 
сім’ям переселенців з дітьми для їх соціальної адаптації у нових життєвих умовах; надання 
соціально-педагогічних, психологічних, консультаційних послуг кризовим категоріям сімей, 
дітей та молоді; юридичне консультування з питань захисту їх прав [7]. 

Створення і використання таких технологій, з одного боку, має давати визначену гаран-
тію оптимізації, раціоналізації, передбачуваності і змодельованості управління організаційно- 
педагогічною діяльністю недержавної установи, з іншого – сприяти не лише розв’язанню со-
ціальних проблем, а й їх попередженню, враховуючи завдання та зміст діяльності установи 
щодо захисту більш вразливих категорій населення – кризових сімей, дітей та молоді. 

Разом з тим, актуальність та доцільність розробки й застосування соціальних технологій 
в управлінні організаційно-педагогічною діяльністю недержавних установ у сфері соціаль-
ного захисту дітей та молоді пов’язана з тим, що у складних соціально-економічних умовах 
розвитку держави окремі діти або соціальні групи дітей та молоді постійно опиняються в  
проблемних ситуаціях, що потребують втручання та прийняття нестандартних рішень. 

Виходячи з цього, по-перше, необхідно вміти розпізнати проблему, дослідивши її певни-
ми, конкретними методами, за допомогою яких можна вчасно й правильно поставити пробле-
му. До числа методів правильної постановки соціальних проблем у сфері соціального захисту  
дітей та молоді можна віднести методи функціональних зіставлень, логічних припущень, 
проблемного моделювання. Методами своєчасної постановки проблем є методи послідов-
ної редукції, «основного ланцюга». По-друге, необхідно володіти методами розв’язання не-
стандартних ситуацій, адже останнім часом економічні, соціальні, правові програми як на  
глобальному, так і на локальному рівнях, були налаштовані переважно на стандартні ситуа-
ції й позбавлені механізму їх переключення, адаптації до нестандартних умов. У сучасному   
суспільстві, на жаль, існують кризові конфліктні ситуації, що вимагає застосування техноло-
гії розв’язання нестандартних ситуацій в управлінській діяльності.

У зазначеному аспекті використання соціальних технологій в управлінні організаційно-
педагогічною діяльністю недержавних установ дає змогу розв’язувати такі завдання:

 – визначити перелік необхідних технологічних операцій, що забезпечують регулювання 
станів організаційно-педагогічного процесу;

 – забезпечити стандартизацію управління організаційно-педагогічною діяльністю уста-
нови внаслідок скорочення кількості операцій, знаходження оптимальних форм об’єднання 
дій виконавців; скорочення часу на виконання завдань, цілей; 

 – розробити систему інформаційного забезпечення процесу реалізації конкретної  
соціальної технології, використовуючи різні способи збирання, обробки та аналізу управлін-
ської інформації;

 – допомогти педагогічним працівникам зрозуміти сутність завдання, виміряти алгоритм 
відповідних дій та забезпечити сталість організаційно-педагогічного процесу; 

 – визначити ступінь впливу соціальних технологій на організаційно-педагогічну діяльність 
з метою забезпечення інтересів і потреб дітей та молоді, які тимчасово перебувають в установі;

 – сконцентрувати накопичений в установі управлінський досвід [5; 8].
Враховуючи зазначене, управління організаційно-педагогічною діяльністю недержав-

них установ у сфері соціального захисту дітей та молоді необхідно розглядати як процес  
реалізації специфічних за призначенням та функціональним змістом соціальних технологій 
для досягнення поставлених цілей.

Їх використання в управлінні організаційно-педагогічною діяльністю недержавних 
установ у сфері соціального захисту дітей та молоді передбачає:

 – поділ організаційно-педагогічного процесу на внутрішні взаємопов’язані етапи,  
фази, операції;
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 – поетапну координацію управлінських дій, спрямовану на досягнення визначеного ре-
зультату діяльності недержавної установи;

 – однозначність виконання включених у технологію управлінських процедур та операцій.
На практиці управління організаційно-педагогічною діяльністю недержавних установ у 

сфері соціального захисту дітей та молоді здійснюється на основі використання сучасних со-
ціальних технологій через такі форми: програми, що містять управлінські процедури та опе-
рації (як способи здійснення організаційно-педагогічної діяльності); організаційно-педаго-
гічну діяльність, побудовану за структурою та змістом у відповідності з такими програмами.

На основі аналізу літературних джерел, вивчення способів та методів використання 
соціальних технологій у сфері соціального захисту й вивчення накопиченого вітчизняного 
і зарубіжного досвіду нами виокремлено такі соціальні технології: соціальна діагностика;  
соціальне обслуговування; соціальна профілактика; соціальна реабілітація; соціальна адап-
тація; соціальне консультування; соціальна допомога; соціальна терапія [1; 3; 6].

Коротко проаналізуємо їх зміст та розглянемо основні характеристики, що частіше ви-
користовуються в управлінні організаційно-педагогічною діяльністю недержавних установ 
сфери захисту дітей та молоді. 

Соціальна діагностика: розглядається як виявлення, окреслення та вивчення причин-
но-наслідкових зв’язків та взаємовідносин, що спричиняють комплекс соціальних проблем 
різного рівня. Містить такі стадії: осмислення; розробки альтернативних цілей; пошуку спо-
собів та засобів переведення об’єкту управління в новий особистісний чи соціальний стан. Їх 
послідовна реалізація в управлінні дозволяє виявити ті проблеми та ускладнення, що пере-
шкоджають повноцінному соціальному й особистісному функціонуванню особистості, соці-
альної групи чи установи в цілому, а також встановити основні причини виникнення, існуван-
ня та загострення цих проблем. 

 Соціальне обслуговування: це система соціальних заходів, що передбачає сприяння, під-
тримку і послуги, що надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для 
подолання або пом’якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повно-
цінної життєдіяльності. Його функціональна особливість в управлінні організаційно-педа-
гогічною діяльністю недержавної установи забезпечується наданням соціально-побутових, 
соціально-медичних, психолого-педагогічних, соціально-правових послуг і матеріальної до-
помоги, проведення соціальної адаптації та реабілітації дітей та молоді, що перебувають у 
важкій життєвій ситуації.

Соціальна профілактика: визначається як свідома, цілеспрямована, соціально-організо-
вана діяльність щодо запобігання можливих соціальних, правових, психологічних, педагогіч-
них та інших проблем різних об’єктів профілактики – вікових груп (дітей, підлітків); груп мо-
лоді соціального ризику, соціально невлаштованих осіб (бездомних, безробітних, біженців); 
осіб, що знаходяться з тих чи інших причин в залежності від держави (вихованців будинків-
інтернатів, притулків і дитячих будинків, мешканців соціальних гуртожитків). Тому, в управ-
лінській діяльності профілактика посідає важливе місце. Адже вона відображає складність та 
різноманітність організаційно-педагогічної та соціально-психологічної діяльності недержав-
ної установи на різних етапах її функціонування й перетворення.

Соціальна реабілітація: розглядається як комплекс заходів, спрямованих на відновлення 
зруйнованих чи втрачених через певні причини суспільних зв’язків і відносин, соціально й 
особистісно значущих якостей, ціннісних орієнтацій та можливостей об’єкта управління. З цієї  
точки зору – це усвідомлений, цілеспрямований, внутрішньо організований управлінський про-
цес, що обумовлює необхідність здійснення в недержавній установі соціально-реабілітаційних 
заходів відповідно до цілей та інтересів об’єкта, надаючи йому активної життєдіяльності, пев-
ного рівня соціальної стабільності, можливих перспектив набуття нового статусу в соціумі. 

Соціальна адаптація: характеризується як процес взаємного впливу соціального середо-
вища та об’єкта управління. Важливими елементами цього процесу є узгодження самооцінок,  
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прагнень та можливостей об’єкта з реаліями соціального середовища; мобілізація адапта-
ційних ресурсів об’єкта; вироблення й реалізація конкретної моделі поведінки та діяльності; 
інтеграція об’єкта в нові системи соціальних відносин. З практичної точки зору використання 
технології соціальної адаптації дітей та молоді, які опинились у складних життєвих обста-
винах, вимагає від керівництва недержавної установи розроблення системи заходів з визна-
ченими параметрами управлінських дій, сукупності операцій, форм та видів організаційно-
педагогічної діяльності.

Соціальне консультування: це технологія надання кваліфікованої соціальної допомоги 
дітям та молоді, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях, шляхом цілеспрямовано-
го інформаційного впливу з метою їхньої соціалізації, поновлення й оптимізації соціальних 
функцій, вироблення соціальних норм спілкування. Основою такої технології є консультація, 
як оптимальна форма взаємодії між двома або декількома особами, у ході якої консультант-
спеціаліст передає необхідні знання і відповідну інформацію клієнту або групі клієнтів. У 
недержавній установі здебільшого консультації фахівців (психотерапевтичні, педагогічні, ор-
ганізаційні, інформаційні) надаються підліткам та молодим людям з метою здійснення їх під-
тримки щодо прийняття правильного рішення та розв'язання назрілої соціальної проблеми.

Соціальна допомога: розглядається в контексті означеної проблеми як система управ-
лінських заходів керівництва недержавної установи, спрямованих на задоволення їх повсяк-
денних особистих потреб; полегшення матеріального стану через надання на безоплатній 
основі продуктів харчування, меблів, одягу, побутової техніки; відновлення їх соціального 
статусу; пристосування до умов нормальної життєдіяльності, забезпечення правового захисту 
їх існування і розвитку. Необхідно зазначити, що реалізація цієї технології має здійснюватися 
за певними критеріями, контролюватися центральними та місцевими органами виконавчої 
влади, на основі формування державної політики у сферах соціального захисту населення, 
враховуючи дітей та молодь. 

Соціальна терапія: у дослідженні ця технологія розглядається як комплекс рішень, про-
цедур, заходів та дій, що використовуються керівництвом для розв’язання соціальних проблем 
дітей та молоді, які перебувають у недержавній установі. Ця технологія містить: соціальне 
лікування, що передбачає надання об’єктам управління необхідної підтримки та допомоги у 
розв’язанні їх проблем; соціальний захист, спрямований на відстоювання інтересів об’єктів, 
роз’яснення їх потреб структурам та керівникам, від яких залежить їх соціальний добробут; 
соціальний розвиток, що сприяє виявленню прихованих чи нереалізованих можливостей та 
здібностей об’єктів з метою подальшої оптимізації їх життєдіяльності.

Виходячи з вищезазначеного, використання соціальних технологій в управлінні недер-
жавною установою, на нашу думку, дає можливість: визначити реальний стан організацій-
но-педагогічної діяльності; проаналізувати використані технології і визначити чинники, що 
впливають на зміни в управлінні; виявити провідні тенденції розвитку соціальних відносин 
між суб’єктом та об’єктом управління; знайти оптимальні шляхи їх регулювання з метою під-
вищення рівня організаційно-педагогічної діяльності; обґрунтувати плани, управлінські рі-
шення, оцінити їх результати відповідно до мети й логіки процесу перетворення соціального 
об’єкту управління – дітей та молоді.

На цій підставі можна стверджувати, що перевагою використання соціальних техноло-
гій в управлінні діяльністю недержавних установ має бути гарантований соціальний ефект. 
Адже соціальні технології, на відміну від рекомендацій, пропозицій і звітів, не тільки підказу-
ють ефективні шляхи розв’язання управлінських та організаційно-педагогічних проблем, але 
й досліджують процес їх розв’язання: від діагностики до оцінки ефективності впровадження 
обраних технологій, опрацювання кількох запропонованих варіантів, враховуючи специфіку 
конкретних умов функціонування недержавної установи, її соціального, фінансового, тех-
нологічного, методичного, кадрового, правового потенціалу, професійної компетентності й  
досвіду керівників та підлеглих.
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Таким чином, розглянуті соціальні технології, на нашу думку, є більш ефективними в 
управлінні організаційно-педагогічною діяльністю недержавних установ у сфері соціального 
захисту дітей та молоді. Їх системне застосування на практиці в умовах сучасної соціальної 
динаміки передбачає опору на нові наукові знання про соціальні процеси та дозволяє дер-
жаві, суспільству, керівникам недержавних, громадських, благодійних та інших організацій 
і установ реально розв’язувати проблеми, з якими стикаються більш вразливі у соціальному 
відношенні категорії дітей та молоді. Отже завдання таких технологій полягає в тому, щоб 
сприяти не лише розв’язанню соціальних проблем зазначених категорій дітей та молоді, а й 
їх попередженню, враховуючи завдання та зміст державної соціальної політики.
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