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Розвиток Української держави на сучасному етапі визначається у загальному контексті євро-пейської інтеграції з орієнтацією на фундамента-льні загальнолюдські цінності духовного й куль-турного розвитку суспільства. Сім’я стала інститу-цією, де зростають і виховуються діти, де форму-ється особистість. Водночас, щоб ефективно вико-нувати свою місію, їй необхідно самій бути доста-тньо зрілою, адже саме показники системи соціа-льної підтримки материнства й дитинства знач-ною мірою визначають рівень економічного, соці-ального та культурного розвитку країни. Саме тому викликом сьогодення є вироблення держав-ної стратегії у сфері соціально-педагогічна підт-римка материнства й дитинства. У науковій літературі ми знаходимо визна-чення термінів «педагогічна підтримка» (О. Газ-ман, Н. Михайлова, І. Трубавіна), «соціальна підт-римка» (Г. Андрієнко, І. Звєрєва), «соціально-педагогічна підтримка» (Н. Заверико, О. Карпенко, Л. Оліференко, Л. Штефан, Т. Янченко), «охорона материнства й дитинства» (О. Тищенко, Г. Забо-ровський).  Так, у «Тлумачному словнику» С. Ожегова да-ється таке пояснення: підтримка – це допомога, сприяння. Слово «підтримка» походить від дієсло-ва «підтримати» і має наступні значення:  1) підтримати, не дати впасти; 2) надати допомо-гу, сприяння; 3) виразити згоду, виступити на захист кого-небудь; 4) не дати припинитися чому-небудь [13]. Схоже визначення пропонується і у «Толковом словаре живого великорусского язы-ка» В. Даля, який вказує, що підтримка, підтриму-вати – значить «служити опорою, підпирати, не давати рушитися й падати, тримати в поперед-ньому вигляді» [7]. Засновником ідей педагогічної підтримки у 70-х рр. XX ст. став О. Газман. На його думку, її сут-

ність полягала у наданні педагогічної допомоги дітям у вирішенні їхніх індивідуальних проблем у сферах спілкування, навчання, творчості, дозвіл-ля, здоров’я [5]. У соціально-педагогічному словнику «педаго-гічна підтримка» трактується як система форм, методів і засобів, які забезпечують допомогу ді-тям у самостійному індивідуальному виборі (моральному, громадському, професійному само-визначенні), а також допомога у подоланні труд-нощів самореалізації у різних видах діяльності [24]. У дослідженнях Т. Анохіної поняття «педаго-гічна підтримка» обмежується виключно до сис-теми засобів, які забезпечують допомогу дітям у самостійному індивідуальному виборі – до грома-дянського, професійного, екзистенціального са-мовизначення, а також допомога в досягненні перешкод (труднощів, проблем) самореалізації в навчальній, комунікативній, трудовій і творчій діяльності» [1]. Ну думку Н. Михайлової та С. Юсфіна, «педагогічна підтримка – це швидше навчання дитини не лише самостійно діяти в екстремаль-них умовах, але й уміти їм запобігати, тобто, педа-гогічна підтримка – це допомога, спрямована на розвиток самостійності дитини та подоланні нев-певненості в собі і у своїх можливостях [10]. За Є. Бондаревською, В. Зінченко, В. Кульне-вич, педагогічна підтримка – це «…надання у скрутній ситуації допомоги тому, хто її потребує, щоб він навчився самостійно вирішувати власні проблеми і справлятися з труднощами. Переду-сім – це допомога в пізнанні себе й адекватному сприйнятті довкілля» [4]. Аналіз досліджень із цієї проблеми уможлив-лює висновок про те, що на даний час не існує од-нозначних підходів до розуміння.  
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Стаття присвячена соціально-педагогічній підтримці материнства й дитинства, де подані визна-

чення термінів «підтримка», «педагогічна підтримка», «соціальна підтримка». Зазначається, що теоре-
тико-методологічні засади даної проблематики на даний час ще мало розроблені. 
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Мета статті – розкрити дефініцію понять «соціально-педагогічна підтримка материнства й дитинства». Отже, у змісті концепції соціально-педаго-гічної роботи з сім’єю, І. Трубавіна виділяє педаго-гічну підтримку сім’ї як одну з технологій реаліза-ції соціально-педагогічної роботи, що має на меті «не допустити розпаду сім’ї, поглиблення її кри-зи» [27]. Тому, за висновком Л. Штефан, підтримка має передбачати, з одного боку, дії, спрямовані на збереження цілісності сім’ї, а з іншого, заходи, що-до подолання неможливості сім’ї самостійно функ-ціонувати в суспільстві та вирішувати власні про-блеми (що саме і призводить до її кризи [29]. Процес педагогічної підтримки (Л. Антонова) базується на основі дотримання наступних прин-ципів: 
– згода дитини на допомогу та підтримку; 
– опора на особисті сили та потенційні мож-ливості особистості; 
– віра в ці можливості; 
– орієнтація на здатність дитини самостій-но долати труднощі; 
– співробітництво, сприяння; 
– конфіденційність, анонімність; 
– безпечність, захист здоров’я, прав, людсь-кої гідності; 
– реалізація принципу «не завдай шкоди»; 
– рефлексивно-аналітичний підхід до про-цесу та результату [2]. Отже, педагогічна підтримка – це насамперед допомога у самореалізації дитини у навчальній діяльності, а дорослого – у трудовій. Маємо і чітко окреслене поняття «соціальна підтримка». Так, у понятійно-термінологічному словнику з соціальної роботи «соціальна підтрим-ка» трактується як система заходів по наданню допомоги окремим категоріям громадян, які тим-часово опинилися у важкому економічному стано-вищі, шляхом надання їм необхідної інформації, фінансових засобів, навчання, пільг, захисту прав [15]. У словнику-довіднику для соціальних педа-гогів і соціальних працівників – як спеціальні за-ходи держави, спрямовані на забезпечення умов достатніх для існування окремих соціальних груп, сімей, осіб, які відчувають труднощі у виконанні окремих функцій у процесі своєї життєдіяльності [19]. У словнику з соціальної політики поняття «соціальна підтримка» трактується як система заходів із надання допомоги окремим категоріям, які тимчасово опинилися у скрутному економіч-ному становищі шляхом надання їм необхідної інформації, фінансових засобів, кредитів, навчан-ня, правозахисту і введення певних пільг [21]. І. Звєрєва соціальну підтримку пов’язувала з «…емоційним та психологічним аспектами буття 

людини, що може включати в себе як психологіч-ну допомогу, так і забезпечення соціального фун-кціонування клієнта» [20]. На думку американської дослідниці К. Скваєр основними компонентами соціальної підтримки можуть бути: Емоційна підтримка − передбачає теплі або турботливі стосунки, вияв поваги. Інформаційна підтримка – передбачає надан-ня корисної інформації та порад. Практична чи матеріальна підтримка – пе-редбачає фінансову підтримку жінки (оплачувана декретна відпустка) [32]. Отже, за висновком Л. Штефан, залежно від проблемних сфер функціонування сім’ї, соціальна підтримка реалізується в різних аспектах: еконо-мічному, правозахисному, інформаційному, психо-логічному [30]. Водночас, окреслене поняття не включає обо-в’язковий педагогічний супровід, що і зумовило введення в обіг поняття «соціально-педагогічна підтримка». Так, у словнику з соціальної педагогі-ки, соціально-педагогічна підтримка трактується як діяльність, спрямована на надання превентив-ної й оперативної допомоги дітям (підліткам, ро-динам) у вирішенні їхніх соціально-педагогічних проблем у середовищі життєдіяльності [18]. У ро-ботах Л. Оліференко соціально-педагогічна підт-римка дитинства розглядається як особливий вид соціально-педагогічної діяльності, спрямованої на виявлення, визначення й вирішення проблем ди-тини з метою забезпечення та захисту її прав на повноцінний розвиток і освіту [14]. С. Расчетіна розуміє соціально-педагогічну підтримку як різновид таких процесів: 1. Вузький процес підтримки, здійснюваний дорослим і націлений на задоволення ба-зових потреб дитини в безпеці, самопова-зі, любові. 2. Процес посередництва, адже діяльність соціального педагога у вирішенні соціаль-них проблем дитини є посередницькою: соціальний педагог виступає посередни-ком між людиною (дитиною), обтяженою проблемою, і різними структурами, що забезпечують допомогу. 3. Процес супроводу. У ситуації взаємин «соціальний педагог – дитина» підтримка дитини, посередництво й супровід утво-рюють цілісний процес взаємодії, націле-ної на вирішення проблем й забезпечення умов для повноцінного соціального роз-витку дитини, посилення можливостей, що соціалізують [16]. Н. Заверико соціально-педагогічну підтримку характеризує як соціально-педагогічну діяль-ність, спрямовану на виявлення, визначення і  
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розв’язання проблем клієнта з метою реалізації та захисту його прав [8]. За свідченням Т. Янченко, соціально-педагогічна підтримка полягала у дія-льності різних суспільних інститутів і приватних осіб з метою організації виховання, навчання (загального та професійного) та створення сприя-тливих умов соціалізації тих категорій дітей, які потребували захисту. В поняття «соціально-педагогічна підтримка дітей» вчена включала соціальну допомогу, освіту та виховання, причому з пріоритетом педагогічного компонента [31]. Аналізуючи різні визначення поняття «соціально-педагогічна підтримка» (Н. Заверико, І. Зверєва, І. Одногулова, Т. Янченко та ін.), приходи-мо до висновку, що у її структурі науковці виділя-ють соціальну, психологічну і педагогічну складові. Отже, перша складова пов’язана з дотриман-ням прав та соціальних гарантій дитинства, пе-редбачених законодавчими актами. Друга вклю-чає психодіагностику, психопрофілактику, психо-корекцію, надання консультативної допомоги, порад, супровід у складних життєвих обставинах, корекцію негативних емоційних проявів, гармоні-зацію психологічного стану дитини. Третя акцен-тує увагу на необхідності здійснення виховного впливу на дитину і створення умов для її норма-льного розвитку, самореалізації, соціалізації [12] та педагогічну підготовку батьків до виконання окресленої місії. Таким чином, через реалізацію трьох основ-них складових процесу соціально-педагогічної підтримки можна сприяти розв’язанню різних проблем дитини, забезпечити задоволення її пот-реб, створити сприятливі умови для її успішної адаптації та соціалізації. Водночас, окреслені дос-лідження об’єктом дослідження розглядали дити-ну, а категорія материнства у даному контексті практично залишилася поза увагою. Відтак, як свідчить аналіз джерелознавчої лі-тератури, про необхідність соціально-педагогічної підтримки материнства науковці вказували ще на початку ХХ ст. Ось що писав з цього приводу азер-байджанський вчений Е. Гіндес ще у 1916 : «…материнство – це праця жінки, що вимагає від неї затрат фізичних сил, сил духовних, моральних, що потребує від неї загальної підготовки та спеціаль-них знань (основи гігієни, педагогіки і т.п.). Це пра-ця, від якої в майбутньому залежить сила і міць держави, і тому вона, як будь-яка праця, має бути нормованою, має користуватися підтримкою та охороною з боку держави» [6].  Поняття «охорона материнства», З. Мичник у 1927 р. розглядав з двох позицій. Насамперед, – це «…охорона матері, тобто жінки в активному пері-оді материнства, в періоди вагітності і післяродо-

вий». З іншої точки зору охорона материнства – це «…охорона матері як носія нового життя – че-рез охорону материнства здійснюється охорона дитинства в антенатальному періоді розвитку»  [11]. Саме ця ідея у сфері соціально-педагогічної підтримки актуалізувалася ще на початку ХХ ст. як лікарями, так і педагогами. У матеріалах радянського періоду знаходимо актуальність і важливість власне державної сис-теми підтримки материнства й дитинства в окре-слений період. Зокрема, Е. Федер писав: «…материнство – це соціальний, суспільний обов’я-зок жінки, в якій зацікавлена держава <…>. І тому жінка, що виконує цей важливий суспільний обо-в’язок, несучи важкий тягар материнства, має право на допомогу і підтримку зі сторони держа-ви. І чим багатшою ставатиме наша держава <…> тим більше турбот щодо виховання підростаючо-го покоління буде зніматися з окремої сім’ї, окре-мої жінки і перекладатися на державу. Ось чому охорона материнства і дитинства є справою всієї держави, ось чому в СРСР державна охорона мате-ринства і дитинства» [28]. Таку ж тезу знаходимо і в праці А. Тура: «…активна роль жінки у вироб-ничому і суспільному житті, соціальний і духов-ний її ріст, щасливе материнство стали можливи-ми завдяки кваліфікованій допомозі матері й ди-тині, забезпеченої державною системою охорони материнства й дитинства [17] та Є. Бєліцької: «…охорона материнства і дитинства в країні є дер-жавною справою і позбавлена будь-яких елемен-тів філантропії <…> вона зосереджена під єдиним керівництвом і має плановий розвиток, як струн-ка, розвинена система» [3]. Маємо і визначення поняття «охорона дитинства», яке у методичному листі «Соціяльно-правова охорона дитинства та її завдання» визначали як законодавчі постанови, всі практичні заходи, спрямовані на утворення та забезпечення дитині найкращих умов виховання (тих умов, що сприятимуть здійсненню мети соці-ального виховання) від народження до повноліт-тя» [25]. У Законі «Про охорону дитинства» (2001) «охорона литинства» це – система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечен-ня повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав [9]. Дефініцію «охорона материнства і дитинства» вперше вве-дено у праці О. Тищенка та Г. Заборовського «Громадське здоров’я та охорона здоров’я» у 2004 р., яка трактується як система державних, громад-ських та медико-соціальних заходів, що забезпе-чують умови для народження здорової дитини, всебічного розвитку підростаючого покоління,  а також попередження і лікування хвороб у жінок і дітей [26]. 

АННА ЛЯКІШЕВА  Соціально-педагогічна підтримка материнства й дитинства: дефініція понять 



186 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ  

Розглядаємо фундаментальну категорію дос-лідження як складову соціальної політики, яка у словнику з соціальної політики трактується як сукупність заходів держави, спрямованих на дося-гнення певних соціальних цілей; її призначення полягає в забезпеченні суспільного добробуту, створенні рівних умов його досягнення для всіх громадян. Сферою її діяльності є соціальний за-хист (соціальне забезпечення), зайнятість, охоро-на здоров’я, житло, освіта, завданнями – поліп-шення умов праці та життя всіх верств населення, надання особливого захисту й допомоги бідним і малозахищеним групам населення; вирішення або полегшення соціальних проблем [22]. У іншо-му словнику-довіднику під соціальною політикою розуміють частину загальної державної політики, яка пов’язана із впливом на умови життя населен-ня, його основних прошарків, груп і категорій. Метою соціальної політики є підтримка і розви-ток людини як найвищої цінності будь-якого сус-пільства [23]. Отже, соціальна політика є складовою держа-вної політики, оскільки покликана забезпечити громадянам гарантовані Конституцією України права: на життя, безпечні умови праці, винагоро-ду за працю, захист сім’ї, відпочинок, освіту, жит-ло, охорону здоров’я та медичну допомогу, соціа-льне забезпечення та сприятливе навколишнє середовище, а соціально-педагогічна підтримка материнства й дитинства – сукупністю напрямів (здоров’язберігаючого (медичні, правові й соціа-льні аспекти), педагогічного, демографічного, релігійного) її реалізації. 

Отже, обґрунтовуючи теоретико-методоло-гічні засади соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства, учені досліджуваного періоду розробляли її понятійний апарат. Як свід-чить аналіз джерелознавчої бази, терміни «охорона» і «підтримка» є співзвучними як в істо-ричних, так і сучасних педагогічних матеріалах. Тому, узагальнивши провідні положення наявних визначень, у дослідженні користуємося дефініці-єю поняття «соціально-педагогічна підтримка материнства й дитинства», що визначається як система соціально-педагогічних заходів, спрямо-ваних на вирішення соціальних, медичних, еконо-мічних, демографічних, юридичних, інформацій-них, педагогічних проблем материнства й дитинс-тва з метою забезпечення їх повноцінної життєді-яльності у суспільстві. Таким чином, аналіз наявних джерелознав-чих матеріалів зумовив виокремлення напрямів що сприяли розвитку соціально-педагогічної під-тримки материнства й дитинства в Україні у ХХ – початку ХХІ ст., а саме: здоров’язберагіючий (медичні, правові й соціальні аспекти), педагогіч-ний, демографічний, релігійний. Тому, у статті дефініцією поняття «соціально-педагогічна підт-римка материнства й дитинства» визначаємо як систему здоров’язберігаючого, педагогічного, де-мографічного та релігійного напрямів, що в ком-плексі сприятимуть вирішенню проблем мате-ринства й дитинства в Україні.  Проведене дослідження не вичерпує багатог-ранності теоретичних і практичних пошуків роз-в’язання даної проблеми. 
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Лякишева А. В. Социально-педагогическая поддержка материнства и детства: дефиниции 

понятий 
Статья посвящена социально-педагогической поддержке материнства и детства, где представле-

ны определения терминов «поддержка», «педагогическая поддержка», «социальная поддержка». Отме-
чается, что теоретико-методологические основы данной проблематики в настоящее время еще мало 
разработаны. 

Ключевые  слова :  поддержка, педагогическая поддержка, социальная поддержка, поддержка ма-
теринства и детства, социально-педагогическая работа с семьей. 

 
Lyakisheva A. V. Socio-pedagogical support of motherhood and childhood: definition of concepts 
The article is devoted to social and pedagogical support of motherhood and childhood, where definitions of 

terms «support», «pedagogical support», «social support» are presented. It is noted that the theoretical and meth-
odological foundations of this problematics are not yet developed at the present time. 

Key  words :  support, pedagogical support, social support, support of motherhood and childhood, social and 
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