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Abstract 

This article deals with the problem of organization of social and pedagogical work with vulnerable children 

in the USA. The essence of the term «vulnerable children» is analyzed. It is underlined that creation of appropriate 

network of social services for vulnerable children, and development of state support programs for children and 

families in difficult living conditions is an important aspect of social and pedagogical work with children in the 

USA. It has been found that social and pedagogical work with vulnerable children and youth with deviant behavior 

is provided in the USA in the process of interaction of all social institutions: educational institutions, medical 

institutions, social services, public and religious organizations, volunteers. Special attention is paid to the activity 

of summer camps for children. 

Анотація 

В статті розглядаються питання організації соціально-педагогічної роботи з проблемними дітьми в 

США. Проаналізовано значення поняття «проблемні діти». Підкреслюється, що важливою особливістю 

забезпечення соціально-педагогічної роботи в США є створення мережі відповідних соціальних служб і 

програм підтримки проблемних дітей і сімей з важкими умовами життя. Виявлено, що соціально-педа-

гогічна робота з проблемними дітьми забезпечується у тічній взаємодії всіх соціальних інститутів: 

освітніх, медичних, соціальних служб, релігійних організацій, волонтерів. Особлива увага звертається на 

діяльність літніх таборів для дітей. 
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Сьогодні в Україні, як і в інших країнах світу 

є багато так званих «проблемних дітей». Це – діти, 

які мають відхилення у поведінці, схильні до 

протиправних вчинків. Зазвичай їх відносять до 

групи ризику. З ними необхідно проводити 

відповідну соціально-педагогічну роботу. 

Цікаві здобутки в цьому плані є в США. Аналіз 

науково-методичної літератури (Р.Баклі, А.Джонс, 

Г.Міллер, Д.Мішел, К.Соверс та ін.) засвідчує, що 

сьогоднішня американська система соціально-пе-

дагогічної роботи і допомоги дітям з проблемами у 

поведінці, досить складна і гнучка. Тут існують 

державні служби і приватні. В цілому цю систему 

можна вважати децентралізованою, 

функціонування її забезпечується різними соціаль-

ними програмами, які регламентуються федераль-

ним законодавством окремого штату, іноді спільно. 

Окремі програми приймаються місцевою владою, 

що дозволяє повніше враховувати потреби кожного 

регіону. Соціальна допомога дітям здійснюється 

через систему дитячих закладів, яка включає за-

клади загального і спеціального типу [1]. 

Таким чином, метою статті є аналіз особливо-

стей організації соціально-педагогічної роботи з 

проблемними дітьми в США. 

Розглядаючи проблему соціально-педагогічної 

роботи в США з неповнолітніми, схильними до 

девіантної поведінки, не можна не згадати про 

службу «Гайденс». Вона є одним з істотних компо-

нентів загальношкільної системи профілактики 

дезадаптації і девіантної поведінки неповнолітніх в 

Америці. Головна мета «Гайденс» полягає у 

наданні будь-якої допомоги неповнолітнім, у якій 

вони відчувають потребу на даний момент. У си-

стему «Гайденс» включається й позашкільна діяль-

ність, яка здійснюється органами освіти, охорони 

здоров'я й соціального забезпечення, організаціями 

відпочинку молоді, релігійними організаціями й 

батьками [2; 3]. 

Психолого-педагогічна служба «Гайденс» ви-

никла на початку XX століття. Але її розквіт по-

чався із середини 50-х років. Збільшилося число 

консультантів. У школі на кожні 200-300 учнів ре-

комендується один консультант (каунслер), що має 

педагогічну освіту. Він повинен працювати в 

тісному контакті з учнями, батьками й учителями 

школи. Працівники цієї служби проводять консуль-

тації, розробляють індивідуальні програми для 

учнів відповідно до їхніх здібностей, інтересів, які 

оцінюються за результатами тестів, з урахуванням 

думок педагогів. На службу «Гайденс» також по-

кладене завдання пошуку талантів. Мета консуль-

танта полягає в тому, щоб спробувати проникнути 

в унікальний світ дитини й допомогти їй усвідо-

мити свої потенційні можливості, розібратися у 

складних відчуттях і відносинах з оточуючими 
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людьми і навколишньою дійсністю. При цьому 

мається на увазі, що консультант не робить ніяких 

спроб вплинути на дитину, він тільки сприяє ро-

звитку потенційних можливостей кожної дитини. 

Це не стільки допомога в пристосуванні до суспіль-

них вимог, а допомога в пізнанні самого себе, своїх 

здібностей, що в кінцевому рахунку, безперечно, 

сприяє більш успішній адаптації індивіда. Акценту-

ючи увагу на позитивних якостях і можливостях 

особистості, консультанти здійснюють психотера-

певтичний вплив, що допомагає позитивному ро-

звитку неповнолітнього. Служба «Гайденс» навчає 

прийняттю адекватних рішень у різних ситуаціях. 

Конкретні цілі шкільного консультанта полягають 

у зміні неадекватної поведінки; навчанні прий-

няттю рішень; попередженні проблем у вихованні 

(у тому числі реалізується спеціальна програма для 

навчання батьків методам виховання). Діяльність 

«Гайденс» спрямована на всебічний розвиток осо-

бистості кожного учня, підготовку й пристосування 

підростаючого покоління до існуючих соціальних 

умов. У спеціальну службу «Гайденс», крім консу-

льтантів, входять соціальні працівники, психологи, 

співробітники, відповідальні за відвідуваність уч-

нів, лікар, медсестри, представник по зв'язках із су-

дом, учителі-консультанти, керівники клубів і ко-

манд, асистенти-секретарі. 

Слід зауважити, що в останні роки служба 

дещо знизила продуктивність своєї діяльності, що, 

можливо, зв'язано з тим, що суспільство в цілому 

зазнало істотних змін, а служба «Гайденс» не всти-

гла своєчасно перебудувати свою роботу. В цілому 

необхідно відзначити, що сама ідея й основні 

напрямки роботи служби актуальні й вимагають 

подальшого вивчення. 

Важливо також відзначити факт наявності в 

США значного досвіду профілактичної роботи з 

дітьми і молоддю, яка проводиться в громадах. 

Існують різні визначення громади. В найбільш 

загальному виді «громаду» розуміють як сукуп-

ність людей, які проживають на певній території 

або систему налагоджених взаємостосунків, так і 

ідеальну конструкцію, утворення, яке відображає 

уявлення людей про конкретні форми соціального 

життя, регламентує і формує соціальні зв’язки, 

здійснює соціальну підтримку і розвиток її членів 

тощо. 

Сучасне суспільство певною мірою роз'єднує 

людей, обмежує їхнє життя й спілкування будин-

ком і родиною, знижуючи виховний потенціал гро-

мади. В 90-і роки стали популярними спроби якось 

відновити цей потенціал. У США стратегія феде-

рального уряду спрямована на заохочення місцевої 

влади зробити громади місцями, де відбувається 

виховання й навчання дітей. Місцеві бібліотеки, 

музеї, університети пропонують підліткам різно-

манітні програми навчання й розваги. Спо-

стерігається великий підйом суспільної активності. 

Асоціація «Добровольці на допомогу школі» нара-

ховує більше одного мільйона членів, які працюють 

керівниками гуртків, репетиторами, тренерами, 

помічниками вчителів. 

Один з напрямків роботи громади з молоддю – 

через Молодіжні службові бюро. Головна їх мета – 

вберегти молодих людей від системи правосуддя, 

хоча вони й працюють у тісному контакті з 

поліцією [4]. Молодіжні бюро виступають у якості 

координатора всіх общинних молодіжних служб. 

Вони проводять роз'яснювальну роботу з усіма ка-

тегоріями молоді і їх батьками, розробляють мо-

лодіжні захисні програми, покликані допомогти 

молодим людям подолати почуття безпорадності, а 

часом і страху перед складними життєвими обста-

винами. Там же організована служба працевлашту-

вання й «гаряча лінія», де молоді люди цілодобово 

можуть одержати своєчасну й діючу допомогу до-

рослих [5, c.135]. Служба також пропонує: 

профілактичні консультації для підлітків, що 

схильні до втеч з дому; інформацію про установи з 

надання невідкладної соціальної допомоги, розта-

шовані у районі проживання підлітка; посеред-

ництво при встановленні контактів між підлітком і 

його родиною . 

Розглянути більш докладно роботу мо-

лодіжного центру з попередження девіантної по-

ведінки можна на прикладі альтернативного бага-

топрофільного молодіжного центру «Двері» («The 

Door»), розташованого в Манхеттені в Нью-Йорку. 

Центр має медичну й психіатричну служби, аптеку, 

юридичну консультацію, класи навчання. Крім зви-

чайних психотерапевтичних консультацій, перед-

бачена художня терапія, що включає в себе ор-

ганізацію відпочинку, розваг і відновлення сил. 

Функціонують різноманітні творчі й професійні 

майстерні, де молодих людей навчають військовій 

справі, танцям, готують перукарів, ювелірів тощо. 

Всі служби «Дверей» вільні й безкоштовні. Близько 

300 молодих людей від 12 до 21 року відвідують 

центр щодня. За рік через цю службу проходить до 

25000 підлітків, юнаків і дівчат, причому більшість 

молодих людей не мають проблем із законом. [5, 

c.146]. Слід підкреслити, що подібна активність 

широко підтримується урядом штатів, що може 

підтвердити, наприклад, факт проведення конкурсу 

серед агентств, які працюють у громадах, організо-

ваного спеціальним Бюро по захисту здоров'я і прав 

матері й дитини. У ході його був розглянутий ши-

рокий спектр соціальних, освітніх і медичних про-

блем, що вирішуються в подібних агентствах. Ро-

бота трьох агентств із Техаса, Каліфорнії й Індіани 

була визнана найбільш перспективною. Певний ін-

терес для організації практичної роботи із 

профілактики девіантної поведінки представляє до-

свід техаського агентства, чия програма назива-

лася: «Це може будь-яка дитина...». У рамках цієї 

програми в південному Техасі впродовж 10 років 

більш 6000 дітей і підлітків, що мають ті або інші 

проблеми, одержали кваліфіковану допомогу до-

рослих. Філософська база відображена в назві про-

грами. Її засновники певні, що будь-яка дитина 

може досягти багато чого, якщо їй надати шанс, до-

помогти. У кожному агентстві підібрана компе-

тентна команда, яка складається з медиків, соціаль-

них працівників і педагогів. Досвід їх роботи ціка-

вий ще й тому, що він торкається не тільки самих 

підлітків, але й членів їх родин. Зауважимо, що в 



44 German International Journal of Modern Science №14, 2021 

багатьох агентствах добровільно працюють літні 

люди у віці приблизно 55-60 років, яких називають 

«друзі родини». Вони відвідують родини, які потре-

бують їхньої допомоги, приблизно 3-4 разів кож-

ного тижня, надаючи допомогу й підтримку бать-

кам, які через надмірну зайнятість на роботі не мо-

жуть приділити дітям достатньо уваги, любові, 

турботи [6; 7, c.11-14]. На нашу думку, це досить 

цікавий досвід, вартий поширення. 

Общинний досвід роботи з профілактики 

девіантних проявів в молодіжному середовищі, без-

умовно, заслуговує найпильнішої уваги й аналізу. 

Це один з реальних шляхів організації роботи з по-

передження соціальних відхилень, тим більше, що 

девіантна поведінка має переважно соціальну при-

роду і попереджати її потрібно, в першу чергу, сус-

пільними засобами. 

Ще одним чинником, що активно впливає на 

суспільну свідомість, є релігія. Звичайно, можна 

дискутувати з цього приводу, але не можна запере-

чувати той факт, що багато, якщо не всі, злочини 

суперечать принципам релігійної моралі. Тому при-

лучення до цих принципів і їх засвоєння має певне 

значення у вихованні молоді, попередженні деза-

даптації і девіантної поведінки. 

Релігійні організації в Америці мають значний 

вплив на систему навчання і виховання дітей та мо-

лоді. Враховуючи той факт, що в США церкву 

відвідує понад 1 мільйон підлітків, а релігійним ор-

ганізаціям належить близько 80% приватних шкіл і 

велика кількість коледжів та університетів, до того 

ж релігійне навчання ведеться в недільних школах 

і біблійних класах, яким уряд надає підтримку, не 

можна не враховувати значні профілактичні мож-

ливості релігії і її моралі [8]. 

Для виховання молоді в дусі релігійної моралі 

різні церкви й секти використовують свої ор-

ганізації. Наприклад, у США відомими є 

«Асоціація молодих християн», «Асоціація моло-

дих християнок», «Національна рада католицької 

молоді». Ці молодіжні організації мають міцну ма-

теріальну базу, яка оцінюється в кілька сотень 

мільйонів доларів. Відділення цих організацій є в 

університетах, коледжах, школах. У їхньому розпо-

рядженні перебуває велика кількість недільних 

шкіл для вивчення Біблії, спортивних залів, бібліо-

тек, різних культурно-просвітніх установ і навіть 

дискотеки. Вони займаються добродійною діяль-

ністю, організують спортивні змагання, відпочи-

нок, туризм, літні табори для молоді, гуртки виши-

вання й шиття й т.п. Ці організації володіють вели-

кою кількістю готелів і кафе. Штатні інструктори 

враховують коло інтересів молоді, щоб більш об'єк-

тивно вести виховання в чисто релігійному дусі. 

Релігія – один з важливих функціональних сус-

пільних чинників, які мають досить високі мо-

ральні цінності, допомагають стабілізувати сус-

пільство, проте прямого зв'язку між релігією і утри-

манням індивіда від протиправних вчинків, 

очевидно, немає. Американські дослідники неодно-

разово проводили обстеження дітей і виявили, що 

відмінне знання Біблії не заважає дітям 

здійснювати правопорушення. Проте в окремих 

випадках релігійна мораль допомагає попередити 

схильність до злочинів, якщо релігійне виховання 

здійснюється на належному рівні. 

Сьогодні в США існують десятки різних про-

грам і проектів, що прагнуть об'єднати зусилля ро-

дини, шкіл, церкви, громадських організацій, судів, 

виправних закладів та інших установ у боротьбі з 

дезадаптацією і девіантною поведінкою непов-

нолітніх. Основні зусилля спрямовані на те, щоб не 

допустити неповнолітнього до формальної системи 

судів по справах неповнолітніх і передати турботу 

про нього місцевим організаціям, які не відносяться 

до системи правосуддя; вивести неповнолітніх за 

межі інтернатів, колоній або в'язниць, запропо-

нувавши цілий ряд програм, покликаних допомогти 

неповнолітнім і їх родинам при надзвичайних об-

ставинах, посприяти в організації дозвілля, у нав-

чально-виховній роботі, працевлаштуванні [9, 

с.129-140; 10, с.43-50]. 

Цікавим, на нашу думку, є досвід організації 

виховної роботи з дітьмив заміських таборах [11-

15]. Такі табори існують в США досить давно. За-

родження табірного руху в США розпочалося в 

1840 році і було спочатку зумовлено природним ба-

жанням людей дати можливість дітям проводити 

більше часу за містом, подалі від індустріальних 

центрів. Пізніше відбулося переосмислення ролі 

заміських дитячих таборів в системі освіти, вна-

слідок чого акцент із завдань оздоровлення дітей 

змістився на освітньо-пізнавальні, морально-

етичні, духовні аспекти. Сьогодні заміські табори в 

США є повноцінною складовою системи освіти. 

Вони розглядаються як місце, де діти можуть не 

тільки зміцнити своє здоров’я, але й долучитися до 

цінного соціального досвіду, оволодіти навичками 

життя в колективі, здійснити повноцінну саморе-

алізацію. 

Слід підкреслити, що в США перший пов-

ноцінний літній табір (тільки для хлопців) був ор-

ганізований Фредеріком Ганном та його дружиною 

в Коннектикуті ще в 1861 році. Він в основному мав 

спортивне спрямування. Американська Асоціація 

Таборів (АСА) була створена в 1910 році. 

Починаючи із середини XIX століття, поняття 

«табір» в США використовується в дуже широкому 

значенні, що охоплює різні види діяльності: це 

може бути окремо створена програма, для ре-

алізації якої керівники орендують приміщення й 

обладнання, або певний комплекс - табір, що 

працює за своєю спеціально розробленою специ-

фічною програмою, наприклад, табір для дітей 

групи ризику. Американські вчені і практики 

розглядають табір як можливість придбання до-

свіду, що надає творчі, рекреаційні й освітні мож-

ливості в процесі життя на природі. Розумовому, 

фізичному, соціальному й духовому розвитку кож-

ної дитини в заміському таборі сприяють 

спеціально підготовлені працівники і природні ре-

сурси. 

В США існують різні типи таборів для дітей і 

підлітків: державні і недержавні, комерційні і неко-

мерційні, табори, які працюють впродовж року або 
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тільки влітку, але всі вони виконують функції оздо-

ровчих і освітньо-виховних закладів, а також за-

кладів ресоціалізації. Більшість таборів, незалежно 

від того, до якого типу вони відносяться, намага-

ються створити власні програми діяльності концеп-

туального характеру, власну педагогічну стратегію, 

проте ці програми в цілому відображають загальну 

національну стратегію освіти і виховання підроста-

ючого покоління. 

Характерна модель сучасного заміського 

літнього табору США представляє собою комплекс 

стаціонарних, спеціально обладнаних для пов-

ноцінного проживання дітей будинків. Як правило, 

це дерев'яні будиночки для невеликих груп дітей 

кількістю від 5 до 10, з якими працює один або два 

вожатих. Будиночки вміщають комунальні засоби 

(туалети й душові) і кімнату відпочинку (спальню). 

Значна територія заміського табору також містить 

адміністративний офіс, медпункт, їдальню, освітні 

центри, амфітеатр і такі рекреаційні засоби, як 

ігрові майданчики, басейни, тенісні корти, майдан-

чики для занять верховою їздою, стріляниною з 

лука, занять натуралістів, місця для загально табір-

ного збору. Дитячі співтовариства американських 

таборів становлять від 100 до 500 дітей. Тери-

торіальне розташування табору є важливим чинни-

ком при організації дитячого відпочинку. Тра-

диційно дитячий табір розташовується в екологічно 

чистій, мальовничій заміській місцевості на березі 

річки, озера або моря, далеко від несприятливої 

екологічної ситуації, стресів, негативної психое-

моційної обстановки великих індустріально розви-

нених міст. В таборах встановлено чткий розпоря-

док дня. 

Значна увага приділяється оздоровчій діяль-

ності, що надає підліткам реальні можливості для 

зміцнення здоров'я й поліпшення їх фізичного 

стану. Цьому сприяє щоденне проведення низки ко-

лективних оздоровчих заходів: дотримання режиму 

дня й харчування, санітарно-гігієнічних норм; за-

няття спортом, загартовування, виконання фізичної 

праці. Особливий акцент ставиться на «подоланні 

труднощів життя». Потрапляючи в нові життєві 

умови, що значно відрізняються від повсякденного 

життя в будинку й у школі, діти зустрічаються з різ-

ними новими ситуаціями: від виконання щоденних 

обов'язків (готування їжі, прибирання) до пізнання 

способу спільного проживання в малій групі одно-

літків, фактична реалізація яких можлива тільки в 

умовах заміського дитячого табору. Літні заміські 

табори покликані компенсувати недостатнє 

здійснення деяких функцій школи: зміцнення здо-

ров'я й фізичного стану підлітків, розвиток 

їх емоційної сфери, розуміння ними «елементарних 

процесів» життя на природі, формування активної 

життєвої позиції, естетичний розвиток особистості, 

її духовний ріст, і і розв'язати цілий комплекс 

освітніх завдань, пов'язаних з розвитком допитли-

вості в молодих людей, стимулюванням і підвищен-

ням творчих і пізнавальних інтересів непов-

нолітніх, розширенням їх світогляду, соціальною 

адаптацією. 

Ефективний розв'язок цих завдань забезпе-

чується створенням своєрідних умов організації 

освітньо-розвиваючої діяльності дітей у таборі: 

постійне спілкування, близькість до природи; про-

живання в малій групі однолітків; існування різних 

тимчасових дитячих різновікових колективів; яс-

краві форми соціальних переживань, відмінні від 

шкільних; нерегламентоване, демократичне спілку-

вання, не пов'язане з визначеними заняттями; ор-

ганізація додаткового неформального особистого 

спілкування між дітьми й дорослими, що є засобом 

передачі соціально-культурного досвіду; ма-

теріально-ресурсне забезпечення і т.д. 

Особливо важливе значення мають заміські та-

бори для соціально-педагогічної роботи з дітьми 

групи ризику, які схильні до девіантної поведінки. 

Аналіз праць американських учених дає підстави 

стверджувати, що в останні десятиріччя в США 

успішно функціонують дитячі заміські табори, які 

призначені спеціально для корекції девіантної по-

ведінки дітей. Цінність таких таборів в тому, що 

діти з девіантною поведінкою не відчувають тут 

негативного ставлення до себе однокласників і вчи-

телів, мають змогу підвищити свою самооцінку, 

оскільки залучаються до різних видів діяльності, де 

можуть проявити свої здібності. 

Поява широкої мережі дитячих заміських та-

борів, орієнтованих на інтенсивну цілеспрямовану 

корекційну, профілактичну виховну роботу, дає 

можливість вирішити низку проблем, пов’язаних з 

формуванням у даної категорії дітей позитивної мо-

тивації життєдіяльності, професійно-особистісним 

самовизначенням, підвищенням загальної культури 

і стимулюванням розвитку соціально і морально 

значимих цінностей. Слід підкреслити, що існуюча 

система дитячих таборів покликана виконувати та-

кож функцію додаткової освіти, нейтралізуючи 

недоліки і проблеми шкільного навчання. 

В США розроблено низку спеціальних ви-

ховно-освітніх програм для проблемних дітей. Так, 

широке поширення одержала програма «The Big 

Beginning» («Великий початок»), яка в цей час охо-

плює більш 400 тисяч неблагополучних дітей і 

дітей із соціально незахищених верств населення. 

Концепція розвитку дитячих установ програми но-

сить комплексний характер і передбачає не тільки 

організацію догляду за дітьми, але і їх розвиток, 

освіту, виховання, сприяння їх особистісному і про-

фесійному самовизначенню, корекцію наявних у їх 

поведінці відхилень. 

Ця програма послужила ідеологічною основою 

для розробки низки програм Фонду «Свіже По-

вітря» («The Fresh Air Fund») [13]. 

Пошук раціональних шляхів та інноваційних 

форм організації процесу соціального виховання 

неблагополучних дітей, зокрема, у літню пору, при-

вели до створення таборів нового типу, що викону-

ють функцію формування соціальної компетент-

ності проблемних підлітків. Ця важлива соціально-

педагогічна функція передбачає максимальне вико-

ристання можливостей заміських таборів для ово-

лодіння підлітками групи ризику достатнім обся-

гом знань і навичок, завдяки яким вони зможуть 
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адекватно виконувати завдання, що виникають пе-

ред ними у повсякденному житті. 

Профілактика і корекція відхилень у поведінці 

молоді в умовах заміського літнього табору перед-

бачає цілеспрямовано організований виховний 

вплив на підлітків з точним визначенням його за-

собів, методів і форм, а також створення макси-

мально сприятливих умов, при яких виховний про-

цес охопить усі сторони життєдіяльності підлітка. 

Сьогодні заміські табори визнано однієї з конструк-

тивних форм вирішення питань соціально-педа-

гогічної роботи з дітьми групи ризику, попере-

дження педагогічної занедбаності неповнолітніх. 

Це пояснюється тим, що виховна робота, проведена 

в умовах дитячих заміських літніх таборів, дозво-

ляє максимально обмежити і в значній мірі тимча-

сово нейтралізувати вплив несприятливого 

мікросередовища на підлітків у найбільше «враз-

ливу пору року», коли підлітки випадають з-під 

контролю школи, сприяє активному включенню 

підлітків у різні види позитивної діяльності, спря-

мованої на формування в них різносторонніх інте-

ресів, потреб, позитивних якостей особистості [15]. 

Таким чином, заміський табір, враховуючи 

його специфічні особливості, почав визнаватися 

американськими психологами й педагогами як 

ефективне місце для організації процесу освіти й 

виховання, що має позитивний вплив на розвиток 

особистості. 
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