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СІМЕЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВИНИКНЕННЯ БУЛІНГУ 

 

Сім’я була, є, і, мабуть, завжди буде найважливішим середовищем 

формування особистості та найголовнішим інститутом виховання, що відповідає 

не тільки за соціальне відтворення населення, а й за відтворення певного способу 

життя. Дитинство – період, коли закладаються фундаментальні якості 

особистості, що забезпечують психологічну стійкість, позитивні моральні 

орієнтації на людей, життєздатність і цілеспрямованість. Ці духовні якості 

особистості не розвиваються спонтанно, а формуються в умовах вираженої 

батьківської любові, коли родина створює умови для задоволення потреб дитини, 

здатність співпереживати і радіти іншим людям, нести відповідальність за себе та 

інших, прагнення навчитися багато чому. Натомість гіперопіка або слабкий 

контроль над дітьми з боку батьків, чи підвищений контроль й використання 

грубих фізичних покарань для того, щоб дисциплінувати, посилюють у дітей 

реакції протесту, підвищують агресивність, викликають бажання рішучої зміни 

ситуації, стають підґрунтям розвитку у дитини схильності до насильства в 

підлітковому віці та зрілості. 

Одним з найпоширеніших видів насильницької поведінки сучасності є 

третирування інших людей – булінг, мобінг, що характеризуються 

систематичністю, регулярністю характеру прояву – на відміну від окремого 
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агресивного вчинку та нерівністю фізичних або соціальних можливостей (різниця 

в силі чи в соціальному статусі); інакше кажучи, це насильство сильної людини 

над слабкою, взаємовідносини переслідувача і жертви. Особливо небезпечними є 

його прояви у середовищі дітей – шкільний булінг. 

Дослідники булінгу виявили, що учні, які стають кривдниками, найчастіше 

виховуються у сім’ях з негативним соціально-психологічним кліматом. Дитина, 

яка росте в домі, повному сварок і скандалів, через якийсь час і сама починає 

проявляти агресивну поведінку.  

На схильність до насильства впливає застосування батьками жорстких 

методів покарання. На жаль, частіше за все суворе виховання зовсім не зменшує 

кількість агресивних вчинків, а, навпаки, збільшує їх інтенсивність. Часто 

агресивні батьки підбурюють і підсилюють агресію своїх дітей, заохочуючи їх у 

певних ситуаціях проявляти войовничу, непримиренну позицію по відношенню 

до оточуючих. Це підтверджує дослідження Кріса Восборса з університету 

Арізона (США), учасниками якого були 558 учнів 6-8 класів. Було виявлено, що 

найбільш схильні до насильства діти, виховувалися в авторитарних сім’ях, 

частіше дивилися телепередачі і проявляли негативну поведінку вдома [3].  

Особливу роль також відіграє стиль виховання, якому притаманні 

ігнорування, нехтування, коли батьки майже зовсім не цікавиться дитиною, її 

досягненнями у школі, захопленнями, компанією, планами або амбіціями, не 

проявляють до неї любові, але при цьому дають максимум свободи.  

Можна додати, що небезпечною для правильного розвитку особистості 

дитини є також розбіжність думок батьків та інших членів сім’ї (бабусь і дідусів) 

по відношенню до певної моделі виховання. Відсутність єдиного цілісного 

підходу ускладнює формування характеру в дитини та впливає на підвищення 

збудливості й агресивності. 

Взаємозв’язок складу сім’ї та розвитку у дитини агресії і схильності до 

насильства довели результати досліджень, проведених у Новій Зеландії, 

Великобританії і США. Вони показали, що діти, які ростуть в неповній сім’ї, 
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більше схильні до ризику насильства. Наприклад, у дослідженні 5300 дітей з 

Англії, Шотландії та Уельсу, які у віці до 10 років пережили розлучення батьків, 

показано, що у них значно вища ймовірність бути заарештованими за насильство 

у віці до 21 року [1].  

Варто зазначити, що вплив на схильність дитини до третирування 

здійснюють не лише батьки, але й брати і сестри дитини (сиблінги). Дослідник 

Паттерсон виділяє конфлікт між сиблінгами як найпоширеніший вид агресії у 

сім’ї. В деяких випадках сестри або брати можуть в значній мірі впливати на 

рівень агресії дитини. Було виявлено, що у сім’ї зі старшим агресивним братом 

дівчинка також стає агресивною і може брати участь у третируванні своїх 

однолітків. Більший вплив здійснює старший агресивний брат на молодшого 

брата, який, наслідуючи його поведінку, може проявляти значну агресивність [3]. 

Таким чином, погоджуючись із твердженням Вайнхолда можна виділити 

наступні основні сімейні фактори, що сприяють виникненню булінгу: 

1. Недостатньо тісні взаємостосунки з дитиною у сім’ї. Відсутність ніжності, 

любові, позитивних прикладів породжує у дітей стан ворожості, а іноді й 

агресії, яка знаходить свій прояв у найближчому оточенні дитини. 

2. Нехтування потребами дитини. Виховання, що характеризується 

жорстокістю, відсутністю милосердя, неприйняттям дитини як особистості та 

високим рівнем контролю над її поведінкою, значною мірою сприяє 

формуванню агресії. 

3. Прийняття і моделювання насильницької поведінки батьками або старшими 

сиблінгами [2]. 

Зазначимо, що вищевказані чинники, визначають поведінку як кривдника, 

так можуть формувати й віктимність. Такі особливості взаємостосунків у сім’ї 

здатні призводити до того, що дитина стає нездатною самостійно відстояти свої 

права і захистити себе. Застосування батьками авторитарного стилю виховання 

формує занижену самооцінку, почуття провини. Дитина позбавляється 
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впевненості у своїй потрібності, цінності для інших, стає вразливою і образливою 

нездатною до самозахисту.  

Вчені також досліджували вплив сімейних факторів на формування 

поведінки «спостерігачів», які негативно ставляться до булінгу, але не 

здійснюють дій для захисту жертви від знущання. Якщо між батьками й дітьми 

формуються теплі, щирі взаємостосунки, і якщо батьки проявляють позитивні 

емоції під час взаємодії, то діти є більш схильними до прояву емпатії у стресових 

ситуаціях, відчуття провини під час спостереження за знущанням над іншими 

дітьми [3]. 

Отже, відсутність прив’язаності батьків та дітей, взаємної підтримки та 

взаємодопомоги, несприятливе мікросередовище, авторитарний чи ліберальний 

стиль виховання призводять до наслідування дитиною моделі насильницької 

поведiнки, самоствердження за рахунок страждань інших або формування 

віктимної поведінки, почуття провини.  
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БЮРОКРАТИЗМ, БАЙДУЖІСТЬ ТА ЧЕРСТВІСТЬ, ЯК НЕГАТИВНІ 

ЕТИЧНІ ЯКОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

 

Негативними явищами у соціальній роботі, як і в інших напрямках державної 

служби, є бюрократизм, байдужість до інтересів клієнтів та черствість. Ці явища, 

що водночас є негативними етичними якостями певної групи працівників 

соціальних служб, є наслідком професійного вигоряння, низької мотивації праці 

та професійної деформації, переважання стереотипів корпоративної етики. Вони 

негативно впливають на імідж соціальних служб, призводять до втрати довіри 

громадян до державних інституцій, спотворюють та сповільнюють процеси 

формування громадянського суспільства в Україні. 

Термін “бюрократизм” тлумачиться, як формальне виконання апаратом 

управління, державними службовцями і керівниками своїх посадових обов'язків 

або ухилення від них, що проявляється у тяганині, бездушності, свавіллі та інших 

елементах канцелярсько-бюрократичного стилю управління. Бюрократизм є 

глибинним спотворенням державного управління, оскільки воно безпосередньо 

зорієнтоване на забезпечення публічних інтересів, а не інтересів вузького 

прошарку працівників соціальної сфери. 

Етична якість бюрократизму формується у середовищі соціальних 

працівників через недосконалість управління, низький професійний і культурний 

рівень фахівців, протиставляння групових, корпоративних інтересів суспільним 

чи інтересам окремих груп клієнтів. У професійній сфері бюрократизм 
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призводить до відчуження соціальних працівників від безпосередніх клієнтів 

надання соціальної допомоги, підміни змісту роботи формою, деформації 

ціннісних орієнтацій носіїв бюрократичної свідомості.  

Бюрократизм призводить до відмежування носія бюрократичної свідомості 

від роботи на благо суспільства, призводить до використання службових 

повноважень та становища для власного збагачення, тобто корупції. Бюрократизм 

є сприятливим середовищем для розвитку корупції, хабарництва та інших 

негативних явищ, які справляють негативний вплив не тільки на державний 

механізм, а й на правосвідомість людей. На думку фахівця у галузі державного 

управління В. Цвєткова, бюрократизм є істотною перепоною на шляху до 

подальшого розширення і поглиблення демократії, розвитку суспільних відносин і 

управління, самоврядування, проведення радикальних реформ економіки й 

управління, здійснення соціальної політики [1]. 

Байдужість як негативна етична категорія теж, на жаль, має місце в 

середовищі соціальних працівників. Вона є виявом професійного вигорання та 

деформації, явищем протилежним співчуттю.  

 “Байдужість” як моральна якість проявляється у відстороненому ставленні до 

об’єктів професійної діяльності (клієнтів) або до виконуваної роботи чи обраної 

професії. Вона проявляється у зацикленості на собі, а не на діяльності, 

невиконанні моральних норм та вимог, егоцентризмі, емоційному вигоранні. 

Наприклад, соціальний працівник замість того, щоб проявити співчуття до 

певного клієнта, надати йому пораду чи конкретну допомогу, пасивно, без 

ентузіазму, байдуже ставиться до вирішення його проблем і, відповідно, порушує 

професійну етику та службовий обов’язок. Часто соціальні працівники з метою 

самозахисту від негативного емоційного впливу спілкування з клієнтами 

відсторонюються від них своєрідною стіною, перестають навіть вдавати, що 

співчувають, хочуть зрозуміти суть проблеми чи допомогти. Влучними є слова 

Тараса Шевченка про те, що людина не повинна бути байдужою, бо байдужість 
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страшніша за зло: байдужість замаскована, не знати від кого її чекати, а до зла 

людина морально себе готує, готує себе на боротьбу зі злом [2]. 

Близькою за значенням до байдужості є аморальна професійна якість 

“черствість”. Черствість – це байдуже, холодне ставлення до оточуючих, 

нетерпимість. Підручник з психології пояснює цей термін, як нечуйність, 

відсутність чуйності; бездушність [3]. Її, переважно, викликає невпевненість у 

собі та своїх силах. Як правило, у черствих людей ніхто не просить допомоги, 

адже вони демонстративно показують, що не відчувають чужої болі, страхів та 

переживань. Більше того, люди інстинктивно намагаються віддалитися від носія 

такої етичної якості, як черствість. Звичайно ж для соціального працівниками 

бути черствим – означає прямо заперечувати шляхетне призначення його 

професійної мети. Надавати допомогу іншому може лише особа яка любить 

людей, співчуває їм, визнає їх унікальність, має набір високих моральних якостей 

та позитивних ціннісних орієнтацій. 

На думку дослідників черствість як моральна якість не є вродженою, а 

набутою в результаті життєвих обставин та оточення індивіда. Отримуючи 

життєвий досвід людина часто буває обділена людським теплом, повагою, доброю 

порадою та допомогою. Позбавлені таких елементарних почуттів та позитивного 

прикладу люди виростають холодними, беземоційними і байдужими до 

оточуюючих. Саме тоді сторонні починають вбачати у них "черстві душі".  

Дуже часто “очерствіння душі” відбувається в результаті особистої життєвої 

драми, втрати віри, близьких чи мети життя. Така людина закривається від 

оточуючого світу у свою “раковину”, відгороджується від нього емоційним 

бар’єром, стає показово суворою у судженнях та оцінках оточуючих.  

На думку психологів  черствість як моральна якість не є остаточним 

діагнозом для людини. Якщо до її носія проявляти живі людські емоції, ставитися 

відверто, з повагою, без лицемірства, то згодом можливо розтопити навіть саме 

"черстве" серце. 
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Таким чином, подолання таких негативних етичних якостей як 

бюрократизм, байдужість та черствість у діяльності соціальних працівників 

позитивно вплине на якість надання соціальних послуг, професіоналізм 

соціальних працівників та імідж соціальних служб.  

 

Література 

1. Забродіна О.В. Політико-правові інструменти запобігання бюрократизму в 

Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.google.com.ua/url?url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv 

2. Поетичні роздуми Т. Шевченка про сутність людського життя (за віршем 

«Минають дні, минають ночі...») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrlit.vn.ua/making2/3zpvn.html 

3. Черствість [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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ЛМЦСССДМ Франківського р-ну 

 

    СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ІЗ ВАДОЮ РОЗВИТКУ 

  

    Соціалізація являє собою процес становлення особистості, поступове засвоєння 

нею вимог суспільства, придбання соціально значимих характеристик свідомості і 

поведінки, які регулюють її взаємини із суспільством. Доводиться актуальність 

розвитку комунікативних якостей та формування комунікативної компетентності 

http://www.google.com.ua/url?url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv
http://psyhologiya.org.ua/cherstvisty.html
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учнів зі зниженим розумовим розвитком, аналізуються наукові підходи до 

вивчення комунікативної компетентності, визначаються психологічні, 

психофізіологічні та соціальні детермінанти формування комунікативної  

компетентності учнів зі зниженим інтелектуальним розвитком та аналізується їх 

зміст, окреслюються напрями оптимізації формування комунікативної 

компетентності цієї категорії учнів.    

        Концепція спеціальної освіти визначає основні орієнтири оновлення змісту 

виховної та освітньої системи в межах освітніх закладів. Вона орієнтує на 

особистісну своєрідність кожної дитини, на встановлення партнерських відносин, 

розширення світогляду дитини, реформування предметного середовища, 

забезпечення самостійної та спільної діяльності дітей згідно з їхніми бажаннями 

та здібностями. Однією із основних цілей корекційного навчання й виховання є 

забезпечення процесу неперервного розвитку дитини, що ставить за мету 

виховання особистості, яка зможе інтегруватися в соціум. Сучасний освітній 

процес характеризується своєю спрямованістю на комунікативне виховання 

дитини, від успішності його реалізації залежить успіх мовленнєвого розвитку та 

створюються передумови для активної участі дитини в суспільному житті – 

дитина набуває необхідні в особистому житті навички комунікативної поведінки, 

культуру мовленнєвого розвитку. За таких умов проблема формування 

комунікативної компетентності учнів зі зниженим інтелектуальним розвитком 

набуває дедалі більшої актуальності у сфері навчання та виховання, оскільки від 

рівня сформованості комунікативної компетентності залежить характер 

соціалізації дитини. У сучасній психології існують різні підходи до розуміння 

комунікативної компетентності.  

     Слід зазначити, що в більшості випадків психологи (як вітчизняні, так і 

зарубіжні) дотримують неоднозначних підходів до розуміння розв’язання цієї 

проблеми. Під комунікативною компетентністю розуміють здатність 

встановлювати та підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну 

сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування. Вона 
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передбачає вміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і бути 

зрозумілим для партнера по спілкуванню. Комунікативна компетентність, як 

зазначає Т. Гончар, формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є 

результатом досвіду спілкування між людьми. Цей досвід набувають під час не 

тільки безпосередньої взаємодії, а й опосередкованої, з літератури, театру, кіно, з 

яких людина отримує інформацію про характер комунікативних ситуацій, 

особливості міжособистісної взаємодії і засоби їх вирішення. У процесі 

опанування комунікативної сфери людина запозичує з культурного середовища 

засоби аналізу комунікативних ситуацій у вигляді словесних і візуальних форм.     

      На нашу думку, доцільнішим є визначення комунікативної компетентності за 

О. Корцем, котрий розуміє її як інтегральну якість індивіда, що забезпечує йому 

успішність діяльності в умовах, які постійно змінюються. Відтак комунікативна 

компетентність має забезпечувати успішну організацію взаємодії для ефективного 

вирішення завдань, що постають перед людиною, готовність до партнерства. 

Якщо ґрунтуватися на прийнятій у соціальній психології структурі спілкування, 

що включає перцептивний, комунікативний та інтерактивний аспекти, то 

комунікативну компетентність можна розглядати як складову спілкування.  

     Тоді комунікативний процес, на думку Т. Гончара, розуміється як 

«інформаційний процес між людьми як активними суб’єктами, з урахуванням 

стосунків між партнерами». Тобто виникає «вузьке» поняття «комунікація». 

Однак часто «комунікацію» розуміють як синонім спілкування, підкреслюючи, 

що «комунікативний вплив є … психологічним впливом одного комуніканта на 

іншого з метою зміни його поведінки». Це означає, що відбувається зміна самого 

типу відносин, що склався між учасниками комунікацій. Існує й широке 

розуміння «комунікації», яке застосовується у зв’язку з розвитком системи 

масових комунікацій у суспільстві. О. Корець виокремлює такі складові 

комунікативної компетентності: – орієнтованість у різноманітних ситуаціях 

спілкування, яка ґрунтується на знаннях і життєвому досвіді індивіда; – здатність 

ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки розумінню себе й інших при 
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постійній видозміні психічних станів, міжособистісних відносин і умов 

соціального середовища; – адекватна орієнтація людини – у власному 

психологічному потенціалі, потенціалі партнера, в ситуації; – готовність і вміння 

будувати контакт із людьми; – внутрішні засоби регуляції комунікативних дій; – 

знання, вміння і навички конструктивного спілкування; – внутрішні ресурси, 

необхідні для побудови ефективної комунікативної дії у визначеному колі 

ситуацій міжособистісної взаємодії.  

     Таким чином, комунікативна компетентність – структурний феномен, що 

містить складові цінності, мотиви, настанови, соціально-психологічні стереотипи, 

знання, уміння, навички. У структурі комунікативної компетентності, як 

ієрархічно організованого психічного утворення, розрізняють мотиваційно- 

спонукальну, функціональну та особистісну складові.  

     Мотиваційно-спонукальна ланка структури комунікативної компетентності в 

спілкуванні представлена такими компонентами, як мотиви, настанови, здібності. 

Функціональна ланка представлена такими якостями, як уміння встановлювати 

контакти з іншими, пропонувати та вирішувати конфлікти, знаходити адекватні 

засоби впливу на партнера, що у сукупності утворюють стиль спілкування. У 

ланці особистісних якостей: комунікабельність, соціально-психологічна 

спостережливість,  емпатія.    

     Отже, комунікативну компетентність розглядаємо як певний рівень розвитку 

особистості, що передбачає сформованість цілісної системи мотиваційно-

спонукальних явищ, особистісних якостей та функціональних проявів, які 

реалізують емоційні, когнітивні, поведінкові сфери особистості. Комунікативна 

компетентність розумово відсталих учнів пов’язана з розвитком комунікативної 

діяльності: чим краще розвинута комунікативна діяльність – тим вищий рівень 

комунікативної компетентності. Комунікативна компетентність є результатом 

розвитку комунікативної діяльності учнів із розумовою відсталістю.  
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    Аналізуючи дослідження М.П. Матвєєва, В.М. Синьова, О.П. Хохліної та ін., 

визначимо компоненти особистості, що вливають на розвиток комунікативних 

якостей, компетентності розумово відсталих учнів:  

     – емоційний компонент (стан особистості в ситуації міжособистісної взаємодії, 

невміння керувати своїм емоційним станом у передконфліктних і конфліктних 

ситуаціях);  

    – вольовий компонент (нездатність особистості до самоконтролю). – 

пізнавальний компонент (суб’єктивність, невміння аналізувати і прогнозувати 

ситуацію);  

     – мотиваційний компонент (відображає стан внутрішніх сил, які не сприяють 

адекватній поведінці в конфлікті і вирішенню проблеми);  

    – психомоторний компонент (невміння володіти своїм тілом, керувати 

жестикуляцією і мімікою; 

     -   детермінанти, пов’язані з психофізіологічними особливостями розвитку 

(травми мозку або інфекції, спадкові хвороби, відставання розумового розвитку, 

особливості нервової системи, зокрема процесів збудження і гальмування);  

    – власне психологічні детермінанти – особливості особистості (статеві, вікові 

особливості, ситуація внутрішньосімейного розвитку, рівень самооцінки, 

акцентуації характеру). 

      Відповідно до визначення поняття «комунікативна компетентність» ця 

детермінанта включає соціальний досвід учнів зі зниженим розумовим 

розвитком»: соціальну некомпетентність (недостатній рівень способів соціального 

реагування), вплив освітніх закладів, засобів масової інформації тощо. Визначені 

соціально-психологічні детермінанти певною мірою впливають на формування 

комунікативної компетентності розумово відсталих учнів, тобто мають певну 

ієрархічну структуру. На наш погляд, чільне місце мають психофізіологічні та 

психологічні детермінанти. На розвиток соціальної компетентності учнів зі 

зниженим розумовим розвитком значною мірою впливають соціальні 

детермінанти, зокрема ситуація внутрішньосімейного розвитку.  
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     Сім’я вирішальним чином визначає умови життя дитини, з одного боку, 

попереджаючи шкідливі наслідки, а з іншого – є найкращим джерелом його 

вражень і переживань. Криза в сім’ї призводить до викривлення ідеалів, що 

провокує порушення в комунікативній поведінці, нехтування соціальними 

еталонами.  

     Ґрунтуючись на визначенні та аналізі детермінант, що впливають на 

формування комунікативної компетентності учнів зі зниженим розумовим 

розвитком, корекційна робота з вирішення цієї проблеми має здійснюватися за 

такими напрямами:  

     – психологічний, що передбачає корекцію пізнавальних можливостей, 

активізацію мовлення, розширення словникового запасу, мотивацію на 

комунікативну взаємодію, встановлення міжособистісних зв’язків, розвиток 

комунікативної активності, розвитку логічного мислення, набуття навичок 

розпізнавання емоцій, виконання графічних та проективних малюнків, орієнтація 

в часовому просторі, формування комунікативних навичок тощо;  

     – соціальний, що передбачає створення умов для оптимізації формування 

комунікативної компетентності учнів із розумовою відсталістю через 

ознайомлення батьків із особливостями комунікативної діяльності їх дітей, 

залучення засобів масової інформації (створення спеціального циклу програм з 

метою розширення їх соціального досвіду), активізацію роботи фахівців 

навчальних закладів щодо розробки та впровадження спеціально орієнтованих 

програм.  

      Висновки. Таким чином, комунікативну компетентність ми розуміємо як 

інтегральну якість індивіда, що забезпечує йому успішну діяльність в умовах, що 

постійно змінюються. До структури комунікативної компетентності входять 

мотиваційно-спонукальна, функціональна та особистісна складові. Аналіз 

особливостей формування комунікативної компетентності учнів зі зниженим 

розумовим розвитком допоміг визначити психофізіологічні, психологічні та 

соціальні (мікро- та макрофактори) детермінанти, що впливають на її 
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ефективність, з урахуванням яких були окреслені психологічний та соціальний 

напрями роботи з оптимізації формування комунікативної компетентності учнів зі 

зниженим розумовим розвитком. Перспективою подальшого дослідження є 

вивчення особливостей комунікативної компетентності учнів зі зниженим 

розумовим розвитком у контексті їхньої комунікативної діяльності, визначення 

критеріїв її сформованості, розробка і впровадження програми з формування 

комунікативної діяльності цієї категорії учнів у закладах освіти.  

      Соціалізація особистості починається з перших років життя і закінчується 

періодом громадської зрілості людини, хоча, зрозуміло, повноваження, права й 

обов'язки, набуті нею, не говорять про те, що процес соціалізації цілком 

завершений: по деяких аспектах він продовжується все життя. 
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АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ТРУДНОЩІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

АДАПТАЦІЇ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУ  

 

Сфера корекційної освіти в Україні для осіб з порушеннями розвитку 

перебуває на етапі модернізації, головне завдання якої є забезпечення успішної 
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адаптації осіб з порушеннями психомоторного розвитку, з інтелектуальними 

порушеннями зокрема. В матеріалах Концепції освіти осіб з фізичними та 

психічними вадами в Україні зазначено, що «державна політика в галузі 

спеціальної освіти недостатньо спрямована на забезпечення умов одержання її 

всіма категоріями осіб [1, C. 62]. Згідно з Положенням освітні заклади 

компенсуючого типу повинні сприяти розвиткові адаптивних можливостей та 

елементарній соціально-трудовій реабілітації своїх випускників. Проте, багатьма 

дослідниками зазначено недостатність уваги, яка звертається на розгортання 

системи закладів різного типу, де мають можливість здобувати адекватну освіту 

особи з інтелектуальними порушеннями, що призводить до порушення цілісності 

й наступності системи освіти [1, с. 1].  

Незважаючи на інтерес науковців та практиків психологічного спрямування 

до досліджуваної проблеми, не розв’язаними залишаються питання пошуку 

шляхів і методів підвищення соціальної адаптації випускників з порушеннями 

інтелекту до нових умов життя і праці. З огляду на це, нашою метою є вивчення 

стану справ сучасної проблематики соціально-психологічної адаптації осіб з 

порушеннями інтелекту з питання адаптації до професійно-трудової діяльності. 

Дослідження ряду зарубіжних вчених з питань соціальної адаптації осіб 

з порушеннями інтелекту (Г. Джервіс, Е. Зиглер, П. Стенлі, О. Шпек, Р. Ходапп) 

дали можливість стверджувати, що освітній процес повинен бути орієнтований на 

безперервний розвиток особистості, її соціальної самостійності. Організацію 

трудового навчання розумово відсталих школярів вивчали Г. М. Дульнєв, 

В. Ю. Каровяліс, Є. О. Ковальов, С. Л. Мирський, Н. П. Павлов, підхід яких був 

скерований на формування такої готовності до самостійної праці за отримуваною 

професією, яка б забезпечила справжню соціальну реабілітацію олігофренів, їх 

післяшкільну інтеграцію в суспільство. Серед сучасних українських дослідників 

слід згадати В. І. Бондаря, А. А. Корнієнка, Г. М. Мерсіянову, К. М. Турчинську, 

О. П. Хохліну. Підхід до вирішення питання соціалізації осіб з порушеннями 

розумового розвитку заснований на теоретико-психологічних концепціях 
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Л. С. Виготського, який стверджував, що, навіть, глибоко розумово відстала 

дитина, яка здатна оволодіти певним рівнем пізнавальної діяльності, мовлення 

і практично-трудових дій, повинна отримати від виховання більше, ніж набір 

автоматичних навичок і звичок.  

На думку Синьова В. М, у післяшкільному віці розумово відсталі молоді 

люди (із легким ступенем вираженості) мають досить оптимістичний прогноз 

соціально-трудової адаптації, хоча автор зазначає на важливості постійної 

дбайливої уваги з боку державних установ та громадських організацій, соціальних 

служб, підприємств різної форми власності, а також самих освітніх закладів до 

післяшкільної долі молодих людей цієї категорії [9]. О. Шпек у своїй праці «Люди 

з розумовою відсталістю» також стверджує, що для них існують можливості 

пізнавального розвитку, які можуть бути реалізовані за умови постійного 

стимулювання особи і її забезпечення організованими освітніми процесами. 

Водночас вони повинні бути зорієнтовані за своїм змістом на життєві запити 

розумово відсталих в галузі професійної освіти, враховуючи їх індивідуальні 

особливості, спрямовані на подальший розвиток особистості, її соціальної 

самостійності і самокерованої нормативної поведінки. 

Особистість випускника з порушеннями інтелекту характеризується 

різноманітними особливостями в складній структурі нетипового розвитку: 

специфікою формування пізнавальних психічних процесів, своєрідністю 

сформованості емоційно-вольової сфери, яка впливає на всю її поведінку, 

життєвими цінностями, інтересами та ін. Поведінка розумово відсталої 

особистості формується під впливом випадкових факторів зовнішнього 

середовища, що свідчить про дефіцитарність функціонування його психічної 

діяльності та свідомості [7, C. 7], характерною ознакою є відсутність 

професійного досвіду.  

Посилаючись на класифікацію професійної адаптації В. П. Каземіренка 

можна стверджувати, що професійну адаптацію проходять більш активно учні 

закладів компенсуючого типу, оскільки опановують знання на заняттях із 
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соціально-побутового орієнтування та формують первинні професійні навички. 

Дидактичну адаптацію з допомогою інтерактивних тренінгових технологій 

краще опановувають випускники новітніх освітніх закладів (типу ПНЦ). 

Ефективність соціально-психологічної адаптації краще демонструють ті особи, 

які отримували систематичний комплексний вплив зі сторони освітнього закладу, 

родини, членів соціуму [2, С. 34]. 

Науковці відзначають різні види адаптації – так звану первинну адаптацію, 

коли відбувається звикання до своєї нової соціальної ролі «працівника». В нормі 

період первинної трудової адаптації завершується в основному протягом перших 

двох років, коли працівник набуває кваліфікацію, оцінює можливості, 

перспективи просування по службі, знаходить місце у колективі тощо. Для осіб з 

інтелектуальними порушеннями цей період може бути більш тривалим і 

проходити досить своєрідно, у залежності від індивідуальних нетипових проявів 

розвитку. Наступним важливим етапом є організаційна адаптація, яку розуміють 

як освоєння молодими працівниками режиму праці та відпочинку, трудового 

розпорядку, входження у трудовий ритм колективу, усвідомлення вимог трудової 

дисципліни. Цей етап адаптації проходить паралельно із первинною адаптацією. 

На етапі виробничої адаптації допомога полягає у засвоєнні технологічних 

особливостей роботи, сприянні поглибленні знань та відпрацюванні професійних 

навиків. Науковці розрізняють два види професійної адаптації: активну та 

реактивну. Коли особистість долає нестабільність і змінює середовище, тоді 

можна говорити про активну адаптацію; якщо ж зовнішнє середовище домінує 

над молодим спеціалістом, змінюючи його стиль поведінки, – тоді йдеться про 

реактивну адаптацію [5, C. 51]. Для осіб з інтелектуальними порушеннями слід 

прогнозувати проходження ними реактивної адаптації, здеформованої 

індивідуальними особливостями розвитку. Також зазначено низький рівень 

адаптації для осіб з порушеннями інтелекту, тривалу несформованість 

адаптаційного процесу до певних видів діяльності. Звертається увага на зовнішні 

прояви психофізіологічних показників, «мова» рухів тіла, реакції, мовлення. Для 
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покращення адаптації використовується спеціальний режим роботи: повільніший 

темп виконання операції, часті повтори, візуалізація, збільшення частоти і 

тривалості технічних перерв із враховуванням стану працездатності через 

виснаженість нервової системи; відсторонене спостереження за процесом 

входження «клієнтів» у нову роль (без зайвого напруження та шуму); 

співставлення потреби вищої, контролюючої ланки із можливостями особи, яка 

проходить процес адаптації; забезпечуючи її умовну конкурентоспроможність, 

створення умов для змальовування перспектив після успішного процесу адаптації.  

На нашу думку, основним завданням соціальної адаптації випускника з 

порушеннями інтелекту є реальна оцінка власних адаптивних можливостей, яке 

забезпечить формування внутрішньої готовності до свідомої і самостійної 

побудови, корекції і реалізації перспектив свого професійного, життєвого 

і особистісного розвитку.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИЧНОГО 

ПСИХОЛОГА ДСНС 

 

В останні роки значно зріс науковий і практичний інтерес до питань, 

пов’язаних з успішною діяльністю фахівців екстремального профілю. Важка 

картина руйнацій і спустошень, безпосередня загроза для життя негативно 

впливає на психіку людини. У окремих випадках порушується процес 

нормального мислення, послаблюється чи цілком виключається контроль себе, що 

зумовлюється невиправданими і непередбачуваними діями. Тому особливе 

значення приділяється професійній діяльності практичних психологів, як фахівців 

покликаних надавати психологічну допомогу особистості в складних умовах 

життєдіяльності. 

Найскладніші завдання вирішують практичні психологи державної служби з 

надзвичайних ситуацій України. Основними напрямками психологічного 

забезпечення в роботі психолога є проведення професійно-психологічного 
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відбору на службу та навчання, психологічна підготовка і психологічний супровід 

професійної діяльності, а також психологічна робота з населенням, яке 

постраждало від різноманітних надзвичайних ситуацій[1].  

Основними завданнями психологічного забезпечення службової діяльності 

являється забезпечення належного психологічного рівня підготовки працівників; 

надання допомоги керівникам усіх рівнів щодо створення ефективної системи 

забезпечення психологічної надійності особового складу; проведення 

психопрофілактичної роботи, спрямованої на зміцнення й відновлення соціально-

психологічного благополуччя працівників; вивчення соціально-психологічного 

клімату в колективах з метою визначення основних чинників, які мають вплив на 

діяльність кожного його члена та надання консультативної допомоги керівникам 

усіх рівнів у формуванні необхідного рівня сприятливості соціально-

психологічному клімату шляхом створення умов високої вимогливості й 

взаємодопомоги; психологічне забезпечення службової діяльності особового 

складу, що спрямоване на формування та розвиток психологічних знань, умінь, 

навичок, які дозволяють професійно грамотно та ефективно досягати цілі, 

поставлені перед рятувальними службами[4]. 

Психологічна підготовка працівників проводиться згідно з вимогами, 

визначеними законодавством та методичними рекомендаціями з психологічної 

підготовки працівників. Психологічна готовність у поєднанні з професійними 

навичками дозволяє особовому складу вміло і швидко виконувати службові 

завдання, сприяє здійсненню активних, рішучих і ефективних дій. Однак вона 

цілеспрямовано і систематично формується і закріплюється у процесі всієї 

службової діяльності, на заняттях і тренуваннях. 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності практичних психологів є 

надання екстреної психологічної допомоги постраждалим внаслідок 

надзвичайних ситуацій та катастроф природного та техногенного характеру, 

також психологічне супроводження сімей та родичів загиблих з метою зняття 

гострих афективних реакцій та виведення зі стану шоку, проведення 
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психодіагностичної та психокорекційної роботи з працівниками, які займалися 

ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій з метою попередження 

психосоматичних розладів [2]. 

Основним завдання психолога є зберегти психоемоційний стан потерпілого. 

Екстрена психологічна допомога повинна вчасно вивести людину зі ступору, 

допомогти подолати страхи і переживання, і правильно поводитися у 

надзвичайних ситуаціях. 

Один із найголовніших моментів при виконанні обов’язків в осередку 

надзвичайної ситуації – є те, що психолог завжди повинен бути готовим до 

всього, щоб не трапилось. Він повинен спокійно реагувати на будь-які події, адже 

саме від його поведінки залежить доля багатьох людей. Саме психолог може 

вселити впевненість у своїх діях, віру та прагнення до життя. Також часто 

доводиться не лише допомагати емоційно пережити ситуацію, полегшуючи 

страждання, а й надавати першу медичну допомогу. 

Для отримання позитивних результатів своєї діяльності психологу треба 

пам’ятати, що за усіма його діями та реакціями ретельно слідкують як 

постраждалі, їх близькі, так і рятувальники. Тож психологу треба вміти швидко 

зорієнтуватися в ситуації, об’єктивно оцінити всі її нюанси та визначити об’єм і 

характер допомоги, яку потрібно надати населенню та рятувальникам. 

Зазвичай робота в зоні надзвичайної ситуації, незалежно від характеру її 

руйнівної дії, відбувається при частковій або повній відсутності звичних речей. 

Всі ми звикли до комфортних умов життя, добре харчуватися та гарно 

відпочивати, але, на жаль, в зоні надзвичайної ситуації це неможливо. 

Та психолог повинен заздалегідь передбачити всі можливі ситуації, що 

можуть трапитись при виконанні службових обов’язків в зоні лиха та бути 

готовим до них. Таким чином, підготовка до виїзду має велике значення у 

готовності  психолога до дій в умовах надзвичайних ситуації [3].   

Під критерієм успішної професійної діяльності практичного психолога 

розуміють його психологічну готовність. Готовність психолога до діяльності 
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можна конкретизувати такими пов'язаними між собою та взаємообумовленими 

компонентами: сукупність мотивів, адекватних цілям та завданням діяльності; 

необхідні знання; сукупність умінь та навичок практичного вирішення 

професійних завдань; значущі для професійної діяльності особистісні якості. 

Готовність  психолога неможлива без поєднання різноманітних прийомів, що 

становлять професійну техніку. Психолог повинен уміти володіти своїм настроєм, 

знімати зайве психічне напруження, спілкуватися з усіма суб'єктами професійної 

діяльності. Професійну і психологічну готовність психолога можна розділити на 

такі компоненти, як: мотиваційний — сукупність мотивів, адекватних цілям та 

завданням професійної діяльності; когнітивний — сукупність знань, необхідних 

для професійної діяльності; операційний — сукупність умінь та навичок 

практичного вирішення професійних завдань; особистісний — сукупність 

важливих для психолога особистісних якостей [5]. 

Отже, професійна діяльності психолога включає в себе складну 

багаторівневу систему психічних особливостей суб'єкта, що виступають як 

суб'єктивні умови його успішної роботи. 
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ У СУЧАСНОМУ 

УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

У світі та в Україні стрімко збільшується кількість дітей, які хворіють 

аутизмом. Так, на Львівщині кількість хворих на аутизм дітей зросла майже 

утричі з 2007 по 2012 роки, і становить 4,6 на 100 тисяч. Тому доцільним є 

висвітлення проблем, потреб та особливостей дітей з аутизмом. Важливим 

аспектом успішної соціалізації дитини з аутизмом є не тільки вчасна діагностика 

та реабілітація, але й формування обізнаності громадськості про особливості 

даного захворювання. Потрібно зазначити, що проблемою дитячого аутизму 

почали займатись відносно недавно, у 40-х роках XX століття. В основі більшості 

наукових праць та досліджень проблем дітей з аутизмом, лежать теоретичні та 

практичні надбання таких науковців як Е. Блейлер, Л. Каннер та Г. Аспергер. 

Саме вони першими звернули увагу на проблеми дітей з аутизмом та дали 

визначення аутизму як захворюванню, розробили методи діагностування аутизму 

у дітей та виокремили їх особливості. 

Проблеми аутизму як захворювання та методи соціалізації дітей з аутизмом  

висвітлюються у роботах зарубіжних та вітчизняних науковців. Серед зарубіжних 
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можна виділити таких науковців як Е. Шоплер, Р. Райхлер, Г. Месібов, М. Уєлш, 

К. Кітахара, К. Гілберт та інші. На теренах колишнього СРСР проблемою аутизму 

займались: С. Мнухін, К.С. Лебединська, О.С. Нікольська, В.Є. Каган, 

В.В. Лебединський та інші. 

Серед вітчизняних дослідників можна виділити: В.В. Тарасун, В.І. Бондар, 

С.Ю. Конопляса, М.В. Рождєственська, Д.І. Шульженко та інші. При проведенні 

аналізу вітчизняної періодичної літератури можна виділити таких авторів статей 

як І.М. Маруненко («Синдром органічного аутизму у дітей із затримкою 

психічного розвитку»), Т.П. Висковатова («Страх як стрес – фактор і 

післястресовий стан матері при дитячому аутизмі»), Л.А. Душка («Індивідуально-

психологічні особливості аутичної особистості як суб’єкту процесу соціалізації»). 

Успішна соціалізація дитини з аутизмом залежить від знань громадськості 

психолого-педагогічних особливостей дітей з аутизмом, можливих причин його 

виникнення. К. Гілберг пов’язував виникнення аутизму із порушенням роботи 

певних ділянок головного мозку, таких як, скроневі долі, стовбур головного 

мозку, мозочка [1, c.34]. Лікарі-психіатри діагностують аутизм, якщо присутні 

порушення у трьох сферах розвитку: комунікація та мовлення, соціальна 

взаємодія, абстрактне мислення та уява [2, c.27]. Порівняльний аналіз розвитку 

звичайної дитини та дитини з аутизмом допомагає краще розуміти особливості 

дітей з аутизмом. Кожен віковий період характеризується розвитком окремих 

навичок в мовленні і комунікації, у соціальній взаємодії, в абстрактному мисленні 

та уяві. Розвиток дитини з аутизмом відрізняється від розвитку звичайної дитини. 

Це помітно з першого року життя, але більш яскраво виражається в сензитивний 

період розвитку мовлення. Крім того, що дитина не розуміє значення мовлення, 

вона не потребує такої уваги, як діти із звичайним розвитком. Дитина з аутизмом 

характеризується стереотипною поведінкою та ритуальними, повторювальними 

діями. Дитина з аутизмом не розуміє жартів та сарказму, у неї відсутнє поняття 

концепції часу [1, с. 51]. Але разом з тим, дитина з аутизмом може здобувати 

освіту та реалізовувати себе у професійному житті. Яскравим прикладом є 
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американський доктор тваринництва та професор університету штату Колорадо – 

Темпл Грандін [3]. 

В Україні існує низка законодавчих актів, які врегульовують питання освіти 

дітей з аутизмом: Наказ МОН №912 від 01.10.10 року «Про затвердження 

Концепції розвитку інклюзивного навчання», Наказ МОН № 680 від 04.06. 2013 

року «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій». 

Зокрема, в Україні введена посада асистента вчителя, який має забезпечувати 

соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітніх закладах [4]. Але, разом з тим, реабілітація та навчання дітей з 

аутизмом, переважно лежить на батьках, оскільки загальноосвітні заклади не 

готові прийняти дітей з аутизмом через брак знань про це захворювання та 

відсутність фахівців (асистентів вчителя), які допоможуть дитини у навчанні. 

Тому роль асистента вчителя дуже часто виконує мати дитини, при цьому дана 

робота є безоплатною та без зарахування педагогічного стажу.  

Для успішної адаптації та соціалізації дітей з аутизмом доцільно 

організовувати роботу за двома напрямами. Перший – підтримка держави, 

створення більшої кількості закладів для реабілітації дітей з аутизмом, надання 

можливості навчатись такий дитині у школі, вищих навчальних закладах, тобто 

підтримка для здобуття академічних знань та працевлаштування людей з 

аутизмом. Другий – належне інформування громадськості про аутизм як 

захворювання, його особливості. К. Гілберг, зауважував, що дитина з аутизмом, 

яка пройшла успішну реабілітацію може регресувати без належної підтримки з 

боку соціуму.  

Проаналізуємо громадські заходи, які мають на меті поширення інформації 

про аутизм, сприяти більш адекватному ставленню до людей з аутизмом у 

соціумі. Серед них можна виділити спецпроект ТСН «Вихід із себе», серія 

програм, які присвячені проблемам дітей з аутизмом, та організацію заходу 

«Львів у блакитному» - 2 квітня 2014 – 2015рр.  
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З метою дослідження стану обізнаності громадськості про аутизм, було 

проведене анкетування серед студентської молоді. Нами була розроблена анкета, 

яка мала на меті визначити, чи даних заходів було достатньо для формування 

обізнаності щодо захворювання аутизмом. Анкета була розроблена таким чином, 

щоб порівняти знання студентської молоді про аутизм та синдром Дауна. Участь в 

анкетуванні взяли 148 респондентів. 74,32% респондентів частіше чули про 

синдром Дауна, ніж про аутизм. Масмедія залишаться самим популярним 

способом отримання інформації, відтак з масмедія про синдром Дауна дізнались 

69,6 % опитуваних, про аутизм 62,16 %. Ніколи не чули про аутизм 11,48% 

респондентів, тоді, коли про синдром Дауна чули всі. 84,5 % студентської молоді 

знали відповідь на питання причини виникнення синдрому Дауна, і тільки 58,78% 

знали про причини виникнення аутизму. На питання, чи можуть люди із такими 

захворюваннями функціонувати у суспільстві – 55,4 % відповіли позитивно, за 

умови, якщо захворювання вчасно виявити та почати реабілітацію, якщо будуть 

створенні відповідні умови для таких людей, підтримка зі сторони соціуму та 

держави. Негативно відповіли 42,6 % опитуваних, аргументуючи тим, що 

суспільство не готове їх прийняти, що вони не повноцінні, агресивні та брак знань 

про таких людей. Отже, можна побачити що в аргументах до відповідей «так» і 

«ні» є багато спільного. Основним є те, що суспільство повинно знати про 

особливості таких людей та створювати відповідні умови для їх успішної 

соціалізації. На питання, чи погодились би товаришувати з такими людьми, «так» 

відповіли 53,4 %, «ні» - 10,8%, «не впевнений(на), що погодився(лась) на це» - 

19,6 %, аргументуючи тим, що відчувають брак знань про таких людей та як з 

ними поводитись.  

Таким чином, для успішної соціалізації дітей з аутизмом потрібні не тільки 

фахівці з цієї проблеми, підтримка з боку держави, створення більшої кількості 

реабілітаційних центрів, але й підтримка з боку соціуму. Завданням є сформувати 

приязне та адекватне ставлення до дітей з аутизмом. Воно можливо, якщо інша 

людина буде обізнана із особливостями такої дитини. Успішна соціалізація 
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дитини з аутизмом залежить від рівня знань соціуму про її особливості. Від 

сприйняття суспільством людини з аутизмом залежить її адаптація у цьому 

суспільстві. 
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ЩАСТЯ ЯК КАТЕГОРІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ СОЦІАЛЬНОГО 

ПРАЦІВНИКА 

 

Поняття щастя широко використовується в науково-практичній сфері. До 

розгляду цього феномену звертаються фахівці не лише з етики, а й з інших 

галузей гуманітарного знання. В етичній думці проблема щастя посідає одне з 
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центральних місць, адже людина завжди прагнула віднайти засади 

життєдіяльності, те, чим слід керуватися в житті, щоб забезпечити себе та інших 

глибоким і тривалим щастям. Таким чином щастя виступає як результат пошуків і 

розв’язання багатьох моральних завдань і виступає як позитивна оцінка власного 

життя.   

Категорії щастя, в професійній етиці соціального працівника, не 

приділяється належної уваги. Звичайно, відчуття щастя є суб’єктивним – різні 

періоди свого життя можна оцінювати як щасливі чи нещасні і кожен має 

моральне право бути або не бути щасливим, але це не означає, що відчуття щастя 

не впливає на наше світовідчуття, самопочуття, взаємовідносини з оточуючими, 

нашу життєдіяльність загалом. Якщо говорити про професійну етику, то це 

значною мірою стосується фахівців, які працюють з людьми, і чи не найбільше – 

соціальних працівників. Адже коли працівник відчуває себе щасливим, то йому 

значно легше створювати доброзичливу атмосферу, вселяти в клієнта довіру й 

впевненість в тому, що його проблеми й труднощі будуть подолані, наповнювати 

його оптимізмом, що дасть змогу швидше й дієвіше подолати кризовий стан і 

сприятиме щасливому самопочуттю. Очевидним є те, що не будучи самі 

щасливими, ми не можемо зробити щасливим іншого. Звісно, соціальний 

працівник не покликаний робити щасливими клієнтів, метою його діяльності є 

«допомога людям, які опинилися у непростих життєвих ситуаціях, пробудження у 

них життєвих сил, включення їх, наскільки можливо, у контекст життєдіяльності 

сім’ї, соціальної спільноти, суспільства» [4, с.142]. Проте, цілком зрозуміло, що 

клієнт, вийшовши з життєвої кризи і подолавши свої проблеми з допомогою 

соціальних служб, повинен змогти в подальшому ефективно функціонувати 

самостійно. Для цього використовують відповідні методи й технології соціальної 

роботи в результаті використання яких у клієнта має виникнути задоволення від 

свого життя загалом, що можна охарактеризувати як щастя.  

Таким чином, соціальні працівники повинні володіти не тільки професійно 

орієнтованими знаннями і вміннями – безсумнівним є те, що від етичних 
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переконань, потреб, ціннісної орієнтації особистості соціального працівника 

залежить ефективність роботи з клієнтом. Від уявлень про щастя самого 

соціального працівника та його готовності бути щасливим значною мірою 

залежить взаємодія з оточуючими. Відчуття щастя має стати внутрішнім 

помічником соціального працівника у виконанні функціональних обов’язків, а 

категорія щастя – зайняти належне місце серед інших категорій професійної етики 

соціального працівника.  
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ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАННЯ  

В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ  

 

Поняття «культура» характеризує якісну сторону людської активності, 

описує сукупність того, що створено й існує завдяки  діяльності людини.  

Культура споживання – функціональна програма використання членами 

суспільства всіх споживчих благ [1], що виражається у конкретних формах 

споживчої поведінки. Якщо порівнювати культуру споживання різних спільнот 

(соціальних прошарків, країн, націй тощо) на надіндивідуальному рівні, чітко 

простежуються характерні смаки, погляди та особливості, притаманні для 

більшості її представників (культура харчування, організації побуту, відпочинку, 

дозвілля тощо).  

Характеризуючи культуру споживання, доцільно виокремити низку її 

особливостей: 
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 перманентність змін культури споживання, що пов’язано зі зміною 

смаків, потреб, норм, цінностей, моди, форм подачі та інтерпретації 

різноманітних послуг тощо;  

 залежність культури споживання від певних соціальних інститутів 

(держави, бізнесу, церкви та ін.), які слугують  джерелом продукування та зміни 

різних культурних компонентів через специфічні важелі впливу (заборони, 

пропагування, маніпулювання тощо); 

 значимість субкультурного рівня в процесі формування культури 

споживання (особливо на індивідуальному рівні), адже субкультура включає в 

себе специфічні форми взаємодії, характерні для певної соціальної групи, 

прошарку чи сукупності людей, об’єднаних спільністю стилю життя, подібністю 

смаків, інтересів тощо), які практикують специфічні моделі споживання;  

 історична обумовленість культури споживання, що виявляється в 

існуванні своєрідних традиційних, «менталітетних» та національних домінант, які 

впливають на культурні практики представників окремої групи, регіону чи нації; 

 розмитість та відносність кордонів культури споживання, що 

ускладнює процес відмежовування однієї культури чи субкультури від іншої, а її 

аналіз уможливлюється шляхом порівняння та виявлення конкретних 

відмінностей між ними. 

Засвоєння компонентів культури споживання відбувається у процесі 

соціалізації – “творчого” сприйняття існуючих компонентів культури та 

селективного відбору тих із них, які будуть в подальшому відтворюватись 

особистістю. З огляду на це, ми можемо говорити про індивідуальну, суб’єктивну 

культуру споживання, яка детермінована різними смаками, симпатіями, 

прагненнями, бажаннями людей, що відображаються в їхній споживчій поведінці. 

Разом із тим у реаліях сьогодення особлива роль відводиться організаціям із 

розповсюдження та пропагування товарів і послуг, основна мета яких полягає у 

переконанні споживача в цінності та необхідності для нього саме їхньої продукції 

(засоби масової комунікації, рекламні агентства).   
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Варто зазначити, що поняттям «культура споживання» почали активно 

послуговуватися для характеристики суспільства у другій половині ХІХ ст. З 

нашої точки зору, це не зовсім виправдано, адже процес споживання 

здійснювався людьми з давніх-давен, однак його соціальні функції та значимість 

були набагато меншими. Це зумовлено особливостями соціально-економічної та 

виробничої організації суспільства, адже товари та послуги в цей час виконували, 

в першу чергу, своє основне завдання – задоволення конкретних індивідуальних 

потреб (голод, холод тощо), а демонстрація статусу, культурної чи соціальної 

приналежності через споживання, здійснювалась лише незначною частиною 

людства (еліта, знать, духовенство тощо), яка володіла достатнім обсягом 

багатства та могла собі дозволити споживати предмети розкоші. Таким чином,, 

культура споживання існувала завжди, хоча була менш розвиненою, ніж сьогодні, 

а її особливі відмінності проявлялися у споживацьких практиках представників 

різних націй, народностей, класів, етнічних груп, мешканців міст, сіл тощо. 

Причиною зміни культури споживання є, в першу чергу, економічна 

складова, яка суттєво змінила кількісну, а відтак і якісну характеристику 

споживання. Це пов’язано із економікою західного світу, з якої й почався процес 

трансформацій, і яка пройшла кілька фаз свого розвитку, кожна з яких 

характеризується перебудовою багатьох сфер людської життєдіяльності.  

Резюмуючи вище викладене, доцільно зазначити, що культура 

споживання – функціональна програма, яка складається з набору норм, санкцій, 

цінностей, приписів, символів, ролей, ідей, очікувань, потреб соціального 

характеру, які визначають та регулюють споживчу поведінку та допомагають 

людині орієнтуватись в соціальному просторі. Вона функціонує як на рівні 

буденного людського життя у формі суб’єктивної індивідуальної культури, так і у 

формі об’єктивної, надіндивідуальної реальності. Акумулює всі здобутки людини 

матеріального та нематеріального характеру і перебуває у тісній взаємодії із 

базовими соціальними інститутами суспільства, що сприяють зростанню ролі 
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індивідуальних чнників у процесі формування споживчої поведінки та 

розширенню спектру можливих практик споживання. 
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ПРИЧИНИ ФОРМУВАННЯ АГРЕСИВНОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ 

ВІЦІ 

 

Особливість сьогоднішньої ситуації, в якій здійснюється формування 

підростаючого  покоління є розширення соціальної самостійності та ініціативи 

особистості. З іншого боку, молоді громадяни України знаходяться під тиском 

соціально-економічних проблем, що супроводжується кризою цінностей, 

проявами девіантної поведінки, подекуди втратою смислу життя. 

Підлітковий вік охоплює період від 11-12 до 14-15 років, що відповідає 

середньому шкільному вікові, тобто 5-9 класам сучасної школи. У цей період в 

особистості дитини відбуваються складні і суперечливі зміни, на підставі чого 

його ще називають важким, критичним, перехідним. Така оцінка зумовлена 

багатьма якісними змінами, які нерідко пов'язані з докорінним ламанням 

попередніх позицій, особливостей активності, інтересів і стосунків дитини. 

Відбуваються вони за порівняно короткий час, здебільшого бувають 

несподіваними і надають процесові розвитку стрибкоподібного, бурхливого 

характеру. Майже завжди ці зміни супроводжуються появою у підлітка 
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суб'єктивних труднощів. Ускладнюється і його виховання, оскільки підліток не 

підкоряється ефективним щодо молодшого школяра впливам дорослих, у різних 

формах проявляє непослух, опір і протест (упертість, грубість, негативізм, 

замкненість)[1; с.55]. 

Своєрідність соціальної ситуації розвитку підлітка полягає у включенні 

його в нову систему стосунків, спілкування з дорослими та ровесниками, в 

опануванні нових соціальних функцій. У школі це виявляється передусім у 

необхідності налагодження у зв'язку з предметним навчанням стосунків не з 

одним, а з багатьма вчителями, врахування особистісних якостей кожного з них і 

їх нерідко суперечливих вимог. Усе це, зумовлює нову позицію учнів щодо 

вчителів, своєрідно емансипує їх від безпосереднього впливу дорослих, робить їх 

самостійнішими [2; с.89]. Найголовніша зміна в соціальній ситуації розвитку 

підлітка, на її думку, породжена роллю в його житті групи ровесників. Тому в 

навчально-виховній роботі з підлітками необхідно враховувати важливість для їх 

поведінки і діяльності думки однолітків. У підлітковому віці провідними видами 

діяльності є міжособистісне спілкування з дорослими і ровесниками, суспільно 

корисна праця і навчання, що позитивно позначається на розвитку психіки та 

особистості загалом. 

Жорстоке поводження з дітьми та нехтування їх інтересами можуть мати 

різні види і форми, але їх наслідком завжди є: серйозний збиток для здоров'я, 

розвитку та соціалізації дитини, нерідко - загроза його життю або навіть смерть. 

Одним з проявів жорстокого поводження з дітьми є відсутність у жінки 

любові до дитини, коли він ще перебуває в материнській утробі, тобто до дитини 

від небажаної вагітності. Дитина ще нічим себе не проявила, а її вже не люблять, 

не думають і не піклуються про неї. Будучи емоційно відкинутими ще до 

народження, такі діти народжуються раніше терміну в два рази частіше в 

порівнянні до дітей від бажаної вагітності, вони частіше мають низьку масу тіла, 

частіше хворіють в перші місяці життя, гірше розвиваються[3; с.125]. 
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Розрізняють найближчі та віддалені наслідки жорстокого поводження і 

неуважного ставлення до дітей. 

До найближчих наслідків відносяться фізичні травми, ушкодження, а також 

блювота, головні болі, втрата свідомості, характерні для синдрому струсу, що 

розвивається у маленьких дітей, яких беруть за плечі і сильно трясуть. Крім 

зазначених ознак, у дітей при цьому синдромі з'являється крововилив в очні 

яблука. До найближчих наслідків належать також гострі психічні порушення у 

відповідь на будь-який вид агресії, особливо на сексуальну. Ці реакції можуть 

проявлятися у вигляді збудження, прагнення кудись бігти, сховатися, або в 

вигляді глибокої загальмованості, зовнішньої байдужості. Однак в обох випадках 

дитина охоплена найгострішим переживанням страху, тривоги і гніву. У дітей 

старшого віку можливий розвиток важкої депресії з почуттям власної ущербності, 

неповноцінності. 

Серед віддалених наслідків жорстокого поводження з дітьми виділяються 

порушення, фізичного і психічного розвитку дитини, різні соматичні 

захворювання, особистісні та емоціональні порушення, соціальні наслідки. 

 У більшості дітей, що живуть у сім'ях, в яких важке фізичне покарання, 

лайка на адресу дитини є "методами виховання", або в сім'ях, де вони позбавлені 

тепла, уваги, наприклад, в сім'ях батьків-алкоголіків, є ознаки затримки фізичного 

та нервово-психічного розвитку. Зарубіжні фахівці назвали цей стан дітей 

"нездатністю до процвітання"[4; с.63]. 

Звернення до проблеми агресії і насильства серед учнів обумовлене тим, що 

сучасна школа є не лише освітньою установою, але і місцем, в якому дитина 

отримує соціальний досвід. Вчителі, психологи і адміністративні органи освітніх 

установ роздумують над тим, яким чином можливо понизити агресивну поведінку 

учнів і підібрати адекватні організаційні і психолого-педагогічні заходи, що 

дозволяють ефективно вирішувати спірні і конфліктні ситуації. Завдання це 

непросте, унаслідок того, що школа є віддзеркаленням суспільства, а суспільство 

буквально просочене насильством. Однією з важковирішуваних проблем для 
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педагогічного персоналу освітніх установ є проблема виховання у дітей 

миролюбності, гуманного відношення до людей, прагнення регулювати 

конфліктні ситуації або уміння їх уникати[5; с.155]. 

В даний час розробляються різні способи її рішення. Безумовно, кращий 

спосіб - профілактика.  Профілактику необхідно  починати  з  раннього 

підліткового віку. Із-за своєї недосвідченості підлітки особливо сприйнятливі до 

традиційно прийнятих гендерних стереотипів, дотримуються думки про те, що 

вони повинні домінувати і підтримувати свою владу за допомогою сили і 

жорстокості. 

Виходячи їх особливостей психологічного сприйняття навколишнього світу 

підлітками, потрібно уважніше ставиться до їх особистісним орієнтирам. Ніякого 

насильства над собою підліток терпіти не стане, тому нав’язування сторонньої 

волі для нього неприйнятно. Згідно зі статистичними даними найбільше число 

суїцидальних спроб відноситься саме до підлітковій групі людей. 

Тут грають роль різні фактори: нерозділена любов, впевненість у тому, що 

підлітка не розуміють і не приймають оточуючі. Емоційні переживання настільки 

яскраво виражені, що часом від підлітка можна очікувати самої неприродною 

реакції на цілком пересічні речі. 

Будь-яке зауваження про його неправильну поведінку викликає різке 

неприйняття і налаштовує молоду людину проти того, хто це зауваження 

висловив. 

Для того щоб налагодити контакт із підлітком психологи радять 

скористатися простим прийомом: намагатися перенести себе на його місце, 

сприйняти його інтереси як свої. Якщо підліток побачить, що вас дійсно цікавлять 

його погляди, думки та переконання, то він відчує у вас людину, на яку можна 

покластися. 

Робота з підлітками - важка праця. Однак якщо молодим людям у цьому віці 

прищеплювати вічні цінності, то віддача в майбутньому буде максимально 

позитивною. 
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Формування всебічно розвиненої особистості майбутнього фахівця вимагає 

здійснення цілеспрямованої виховної роботи в різних напрямах: моральному, 

правовому, антинаркогенному, екологічному, трудовому, економічному, 

естетичному, фізичному та ін. Реалізація змісту і завдань кожного з означених 
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напрямів передбачає врахування специфіки майбутньої професійної діяльності 

фахівців, необхідних для цього людських і професійних якостей. 

Будучи спеціалізованою діяльністю, соціальна робота містить в собі 

неповторні ситуації, протиріччя, які необхідно вирішувати в самому процесі 

діяльності і які нерідко є предметом цієї діяльності. Ця обставина викликає 

необхідність дотримуватися в діяльності особливих, більш жорстких моральних 

принципів і норм.  

Сьогодні для соціальної роботи все більшого значення набуває питання про 

необхідність визначення етичних критеріїв відповідальності кожного соціального 

працівника за свою професійну діяльність, що вимагає створення єдиного підходу 

до встановлення моральних принципів і норм, однозначного їх розуміння, 

вироблення єдиної системи цінностей та ідеалів.  

Кожен соціальний працівник повинен дотримуватися даних правил і норм, 

повинен нести відповідальність за те, щоб його діяльність була спрямована на 

задоволення потреб клієнта. 

У процесі формування майбутніх спеціалістів соціальної сфери чільне місце 

належить моральному вихованню. 

Моральне виховання – виховна діяльність вищого навчального закладу, 

спрямована на формування у студентів стійких моральних якостей, потреб, 

почуттів, навичок і звичок поведінки на основі ідеалів, норм і принципів моралі, 

участі у практичній діяльності. 

Мораль, будучи формою суспільної свідомості, яка представляє сукупність 

принципів, вимог, норм і правил, регулює поведінку людини у всіх сферах її 

суспільного життя. Регулювання поведінки здійснюється двома способами: 

зовнішнє регулювання, яке ґрунтується на моральних нормах відповідно до 

громадської думки, і внутрішнє регулювання, в основі якого моральність 

(реалізація особистістю своїх моральних установок, принципів, тобто моральна 

практика); моральна свідомість (моральні погляди та оцінки); моральні почуття 

(стійкі переживання людини, які зумовлюють її вольові реакції, ставлення до себе, 
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до інших людей тощо); моральні переконання (пережиті та узагальнені моральні 

принципи, норми). 

У моральній поведінці особистості виявляється і зовнішня, і внутрішня 

саморегуляція. Тому саме завдяки моральному вихованню перебудовується сама 

людська особистість відповідно до моральних цінностей, які віддзеркалюють 

суспільні відносини, правила та норми поведінки людей. 

Соціальний працівник діє в ціннісно-орієнтованому світі, де кожна дія, мета, 

мотив, засіб досягнення мети або навіть проект може отримати оцінку з точки 

зору відповідності його моральних норм, тобто уявленням суспільства або 

мікросоціуму про добро і зло.  

Вищою метою і мірилом моральності, діяльності може бути тільки благо 

клієнта та суспільства. Мета, яку ставить перед собою соціальний працівник, 

приступаючи до дій, у загальному вигляді може бути виражена формулою: 

«сприяти вирішенню проблем та покращення умов життєдіяльності клієнта».  

Основними функціями етики соціальної роботи можна вважати наступні:  

- оціночна – дає можливість оцінювати з точки зору відповідності моральним 

нормам і принципам поведінку і дії працівників;  

- регулятивна – випливає з потреби регулювати поведінку і дії соціального 

працівника в різних формальних і неформальних ситуаціях;  

- організаційна – служить поліпшенню організації соціальної роботи, 

вимагаючи від учасників процесу діяльності творчого виконання своїх 

обов'язків і професійного обов'язку;  

- керуюча – служить засобом соціального управління поведінкою та діями 

соціального працівника в ході процесу в інтересах справи;  

- мотиваційна – служить засобом формування соціально і професійно 

схвалюваних мотивів діяльності;  

- координуюча – забезпечує співробітництво всіх учасників процесу надання 

соціальної допомоги клієнту, засноване на довірі і взаємну допомогу;  
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- регламентуюча – спрямовує і обумовлює вибір соціальним працівником або 

соціальною службою цілей, методів та засобів надання допомоги клієнту;  

- відтворювальна – дозволяє відтворювати дії соціальних працівників і 

відносини соціальних працівників між собою та з клієнтами на засадах 

моралі і моральності;  

- виховна – служить засобом виховання і вдосконалення особистості як 

соціального працівника, так і його клієнта і соціального оточення клієнта;  

- комунікативна – служить засобом комунікації між фахівцями та їх клієнтами;  

- стабілізуюча – сприяє стабілізації відносин серед соціальних працівників, між 

соціальними працівниками і клієнтами, і їх близькими, між соціальними 

працівниками та представниками різних установ;  

- превентивна – оберігає, застерігає соціального працівника від вчинків і дій, 

що завдають шкоди клієнту і суспільству;  

- прогностична – дозволяє прогнозувати дії і поведінку окремих соціальних 

працівників та їх колективів, їх етичне розвиток;  

- соціальна – сприяє створенню умов, сприятливих для здійснення соціальної 

роботи в суспільстві;  

- соціалізуюча – служить справі прилучення соціального працівника до 

пануючої в суспільстві системи цінностей і моралі [5, С. 42-44].  

Різноманіття функцій професійної моралі соціального працівника зумовлено 

її високою соціальною значимістю. 

Процес морального виховання соціального працівника вимагає дотримання 

певних принципів.  

Принципи виховання – керівні положення, що відображають загальні 

закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту організації та 

методів виховного процесу [1, c. 519]. Соціальний працівник у своїй діяльності 

повинен керуватися такими принципами:  

- дотримання розумних інтересів клієнта;  
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- особиста відповідальність соціального працівника за небажані для клієнта та 

суспільства наслідки його дій;  

- повага до права клієнта на прийняття самостійного рішення на будь-якому 

етапі спільних дій;  

- прийняття клієнта таким, яким він є;  

- конфіденційність;  

- доброзичливість;  

- безкорисливість;  

- чесність і відкритість; 

 повнота інформування клієнта [3, С. 103]. 

Одна з особливостей моралі полягає в тому, що вона пронизує все життя, 

будь-яку професійну й іншу діяльність, виступаючи як її своєрідний обов’язковий 

аспект. До представників суспільства, для яких норми моралі, моральні 

переконання і почуття власної гідності є професійно значущими, належать 

працівники соціальної сфери. Завдяки гуманізації та демократизації суспільства 

роль моральних елементів в їхній поведінці і діяльності неухильно зростає. Серед 

моральних якостей, які мають особливе значення для майбутньої професійної 

діяльності соціального працівника виокремлюють професійний обов’язок, 

професійну честь, професійну гордість і професійну етику [4]. 

Підводячи підсумок слід зауважити, що у силу специфіки професії 

соціального працівника існує гостра необхідність в професійній етиці, в єдиних 

нормах і правилах, якими міг би керуватися кожен співробітник соціальної сфери.  

Професійна етика виконує безліч функцій, що сприяють якісному виконанню 

соціальним працівником своїх обов’язків, а існуючі проголошені етичні принципи 

задають орієнтири у діяльності кожного соціального працівника. Соціальний 

працівник завжди має бути підготовлений до неоднозначних моментів і ситуацій, 

в яких йому доведеться керуватися своїми власними моральними принципами та 

цінностями. 
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 Основна функція Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким 

ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час 

та в особливий період [1]. 
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 З квітня 2014 року на територіях Донецької та Луганської областей України 

триває збройний конфлікт між незаконними збройними 

формуваннями Донецької і Луганської «народних республік», визнаних 

Україною терористичними організаціями, та регулярними військовими частинами 

Російської Федерації одного боку, і з другого — українськими 

правоохоронцями із залученням Збройних сил України, добровольчих 

батальйонів і в тому числі Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

(ДСНС)[2, 3].  

Конфронтація насильства в регіоні розпочалася в середині квітня 2014 року, 

коли озброєні групи проросійських активістів почали захоплювати адмінбудівлі 

та відділки міліції у містах Донбасу (зокрема, 

у Слов'янську, Артемівську та Краматорську). Українська влада у відповідь 

заявила про проведення Антитерористичної операції [4] із залученням Збройних 

сил. Поступово протистояння переросло у масштабний воєнний конфлікт [5]. 

В результаті цього Кабінет міністрів України утворив Міжвідомчий 

координаційний штаб з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян 

України, які переміщуються з тимчасово окупованої території. Забезпечити 

діяльність міжвідомчого координаційного штабу Кабмін доручив ДСНС [6]. 

Зокрема служба повинна була утворити при своїх територіальних органах 

регіональні штаби з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян 

України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів 

проведення антитерористичної операції, під керівництвом заступників керівників 

територіальних органів ДСНС в областях та м. Києві. 

Очолив Міжвідомчий координаційний штаб заступник голови ДСНС, 

першим заступником голови штабу призначений заступник міністра внутрішніх 

справ, заступником голови штабу - заступник голови Державної міграційної 

служби (ДМС). Крім того, до координаційного штабу увійшли: заступник 

міністра соціальної політики, заступник міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства, заступник міністра 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA
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інфраструктури, заступник міністра охорони здоров'я, заступник міністра освіти і 

науки, заступник міністра оборони, заступник міністра економічного розвитку і 

торгівлі, заступник міністра фінансів, заступник міністра юстиції та ін. 

Відповідальний секретар штабу - представник ДСНС. 

До участі в роботі Міжвідомчого координаційного штабу та регіональних 

штабів залучалися в установленому порядку працівники центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій. Крім того, Кабінет Міністрів України затвердив план 

заходів, пов'язаних із соціальним забезпеченням переселенців з тимчасово 

окупованої території та районів проведення АТО [7]. 

Згідно з оперативною інформацією з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції до інших регіонів переселено 821 

тис. 381 особу, у тому числі з Донецької, Луганської областей – 800 тис. 913 осіб, 

а також громадяни, які переселені з Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополь – 20 тис. 

Найбільше внутрішньо переміщених осіб розміщено у Харківській, 

Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях та у 

м. Київ. 

  Психологами ДСНС України разом з представниками громадських 

(волонтерських) організацій надано психологічну допомогу 149 тис. 481 особі, у 

тому числі 41 тис. 310 дітям 

Щодо діяльності піротехнічних підрозділів ДСНС України на звільнених 

територіях Донбасу, то з початку виконання робіт виявлено та вилучено 34 тис. 

158 одиниць боєприпасів, з них артилерійських снарядів – 5 тис. 377, мінометних 

мін – 2 тис. 853, бойових гранат та мін – 3 тис. 306, реактивних боєприпасів – 702, 

інших вибухонебезпечних предметів – 21 тис. 920 [8]. 

  Підсумовуючи аналіз діяльності органів та підрозділів служби 

цивільного захисту у антитерористичній операції можна констатувати, що усі 

рятувальники на окупованій території Донбасу виконували виключно свою 
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роботу, із них 15 рятувальників ДСНС загинули, 28 отримали поранення і один 

потрапив у полон терористів[9]. 
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ДЕСТРУКТИВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ У СУЧАСНІЙ 

УКРАЇНСЬКІЙ СІМ'Ї СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І 

ПОБУТОВОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Вона відіграє велику роль у сучасному суспільстві, оскільки є первинною 

клітиною соціальних груп, класів, які утворюють соціальну структуру будь-якої 

країни. Життя більшості людей так чи інакше пов’язане з сім’єю – своєрідним 

мікросвітом, де сплітаються складні економічні, політичні, психологічні, 

ідеологічні, фізіологічні та інші соціальні проблеми. Будучи залежним від 

економічного становища країни, від політики, рівня культури, сімейне життя 

впливає на стан національної економіки, політичні події, сім’я сприяє вирішенню 

багатьох важливих як економічних так і соціальних завдань. В демократичному, 

правовому суспільстві конфлікт є відкритим і безперервним, складним і 

суперечливим, але в абсолютній більшості випадків – природним і мирним. Не 

випадково на Заході давно вже стало аксіомою твердження, що свобода і 

демократія – це політика існування в конфлікті, це – безперервний конфлікт [ 1, С. 

56 ] . 

Для вивчення рівня напруженості і конфліктності у сучасній українській 

сім'ї нами було проведено опитування домогосподарств міста Львова. 66,40% всіх 

http://www.theinsider.ua/politics/54eedf98f2b71
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опитаних становили жінки, 33,60%, відповідно, - чоловіки. Майже половину 

респондентів становили люди віком 41-50 років (їх чисельність складає 48,80%). 

Дохід 75,00% опитаних сімей становить до 5000 грн. (див. табл. 1.). 51,20% 

респондентів сказали, що грошей їм вистачає тільки на товари першої 

необхідності – їжу, одяг, а придбання нової техніки викликає труднощі. Хоча 

позитивним можна вважати, що відсоток тим, хто може собі дозволити майже все, 

вищий ніж відсоток тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу. 

Більшість респондентів (66,40%) перебувають у шлюбі від 11 до 25 років. 

Таблиця 1. 

Розподіл респондентів за доходом  

Середньомiсячний дохiд сiм'ї 

Кількість 

респондентів, 

у % 

2001-5000грн. 50,4 

1001-2000грн. 24,4 

5001-8000грн. 12,8 

8001 i бiльше 10,8 

менше 1000грн. 1,6 

 

Аналізуючи відповіді респондентів можна побачити, що значний вплив на 

психологічну ситуацію в сiм'ї має економіка країни. Більше 75,00% респондентів 

негативно ставляться і незадоволені економічною ситуацією в суспільстві. І хоча 

фінансової стабільності бракує майже половині опитаних (47,60%), тільки в 

19,20% всіх сімей, що взяли участь в дослідженні фінансові негаразди призводять 

до сварок і суперечок, більшість сімей  разом вирішують подібні проблеми (див. 

табл. 2.). 

Таблиця 2. 

Вплив фінансових негараздів на на сімейні стосунки 
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Як впливають фiнансовi негаразди на стосунки 

Кількість 

респондентів, 

у % 

Ми разом вирiшуємо усi питання 56,0 

У нас починаються суперечки i сварки 19,2 

Зовсiм не впливають 13,2 

 

Враховуючи все це і відповідь на запитання «На Вашу думку, якi з 

соцiальних iнститутiв мають сьогоднi найбiльший вплив на змiцнення української 

родини?», можна зробити висновок, що саме тяжке фінансове становище є тим 

фактором, що об'єднує родину, мобілізує зусилля всіх для виходу зі складної 

ситуації. 

Варто відмітити, що така ситуація склалась не в якомусь конкретному 

прошарку населення, а в усіх незважаючи на рівень доходу сім'ї (див табл.. 3.). 

Таблиця 3. 

Вплив соціальних інститутів на зміцнення української сiм'ї 

 Середньомісячний дохід сім'ї, у % 

Соцiальні 

iнститути 

менше 

1000грн. 

1001-

2000грн. 

2001-

5000грн. 

5001-

8000грн. 

8001 грн. i 

бiльше 

Економiка 25.00 40.98 46.03 50.00 44.44 

Полiтика 25.00 24.59 19.84 21.88 22.22 

Юриспруденцiя, 

право 
25.00 1.64 3.17 6.25 0.00 

Церква 25.00 26.23 38.89 28.13 22.22 

Мораль 50.00 36.07 40.48 28.13 25.93 

Культура 0.00 22.95 22.22 31.25 40.74 

Наука 0.00 4.92 3.97 3.13 7.41 

Освiта 50.00 18.03 18.25 15.63 22.22 
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Думки щодо ролей і обов'язків у сім'ї розподілились досить рівномірно, 

незалежно від віку, тривалості шлюбу і матеріального становища. 58% 

респондентів вважають, що хатньою роботою мають займатися і чоловік і 

дружина, досить велика кількість опитаних відносять хатню роботу до обов'язків 

жінки (35,60%) і відповідно майже ніхто не думає, що прибиранням, готуванням, 

пранням має займатись мужчина. 

Більшість опитаних визначили, що главою у родині має бути чоловік – 

62,80%, а жінку лідером у сім'ї вважають лише 2,8%. 

Таблиця 4. 

Розподіл відповідей щодо сімейних обов’язків, у % 

Обов’язки Чоловік Дружина 
Обидва 

партнери 
Жоден 

Хатня робота 0,4 35,6 58,0 4,4 

Бути главою сім'ї 62,8 2,8 26,4 3,2 

Матеріальне 

забезпечення 
40,4 0,0 57,6 0,0 

Займатись 

вихованням дітей 
0,8 15,6 83,2 0,0 

Організація 

дозвілля 
13,2 9,6 73,2 1,2 

Забезпечення 

сприятливого 

емоційного клімату 

6,4 10,8 80,8 0,0 

 

Матеріальним забезпеченням, на думку більшості львів'ян мають 

займатися обоє з подружжя (57,6%), 40,4% опитаних відводять цю роль 

чоловікові і ніхто не думає, що жінка має бути фінансовою опорою сім'ї. Щодо 
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таких обов'язків, як виховання дітей, організація дозвілля, забезпечення 

сприятливого емоційного клімату переважна більшість респондентів переконані 

(83,2%, 73,2% і 80,8% відповідно), що цим не має займатись хтось один, а ці 

завдання покладаються рівноправно як на чоловіка, так і на дружину (див. табл.. 

4.). 

Отже, як бачимо, в українців сформовані певні переконання щодо того хто 

чим у сім'ї має займатися, і ці стереотипи залишаються сталими незалежно від 

зовнішніх обставин. Главою сім'ї має бути чоловік, всі інші обов'язки мають бути 

рівномірно розподілені між подружньою парою. Хоча виховання дітей і хатня 

робота вважається більш жіночими функціями, матеріальне забезпечення – 

чоловічою.  

Підбиваючи підсумки, можна зробити висновок, що у кожного є свої 

очікування щодо того, хто і які ролі буде виконувати у їхній сім'ї. Коли ці 

очікування не співпадають з реальністю, тоді виникає незадоволеність, 

психологічна напруга, образи і як наслідок – конфлікти у родині. 

Загалом економічна ситуація у державі впливає на сімейні відносини. Але 

її вплив не однозначний – з одного боку фінансові негаразди є однією з основних 

причин конфліктів, але з іншого боку, коли виникають суперечності, подружжя 

намагається разом вирішити свої проблеми і саме завдяки таким конструктивним 

конфліктам можна вважати, що економіка має вагомий вплив на зміцнення 

української сім'ї. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСУ ТОРГІВЛІ 

ЛЮДЬМИ 

 

Проблема торгівлі людьми на сьогоднішній день відноситься до глобальних 

проблем сучасності. Адже вона стосується позбавлення найбільшої цінності 

цивілізованого суспільства – свободи.  

До пастки работорговців дуже часто потрапляють люди, які не влаштовані в 

житті, мають певні соціальні проблеми. Однією з поширених  форм торгівлі 

людьми є примусове жебрацтво. Також часто ми стикаємося зі змішаними 

формами експлуатації, насамперед, це стосується жінок, яких можуть 

використовувати задля примусової праці і при цьому ще й експлуатувати 

сексуально.  

Чинники, які сприяють потраплянню людей у ситуацію торгівлі людьми 

прийнято поділяти на  зовнішні та внутрішні. До внутрішніх  відносять: гендерна 

нерівність або насильство в сім'ї; низький рівень життя населення; привабливість 

уявного кращого життя закордоном; стереотипне сприйняття торгівлі людьми як 

проблеми, що «мене не торкнеться», оскільки «це стосується лише молодих жінок 

або тих, хто їде за кордон». До зовнішніх чинників відносять: інтернаціоналізація 

тіньової економіки; попит на низькооплачувану працю; попит на неофіційну 

працю; брак можливостей легального працевлаштування за кордоном для 

громадян України. 

Торгівля людьми відбувається на кількох рівнях – від спонтанних контактів 

до високоорганізованих злочинних мереж. Як правило торгівля людьми 

передбачає існування певних ланок цього процесу, кожна з яких виконує свою 
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функцію. В процесі торгівлі людьми виділяють 3 основні стадії, де на кожній з 

них задіяні різні групи злочинців, це: вербування, перевезення, експлуатація.[1] 

Вербування – це певне запрошування і набір добровольців ніби для участі у 

певній діяльності. Злочинці є хорошими психологами та розуміють що та як 

робити. На цій стадії, злочинці шукають жертву, але перед тим вони дізнаються 

характер, життєві обставини людини, щоб знати чи піддасться вона провокації. В 

групу – ризик частіше за все потрапляють  вразливі категорії населення, це 

можуть бути незаміжні жінки (у тому числі розлучені) або одинокі матері, 

молодь, діти вулиці, які прагнуть кращого життя, діти – сироти, діти з 

неблагополучних сімей, члени малозабезпечених сімей та особи, які мають 

проблеми зі здоров'ям. Вербувальники не завжди є незнайомими особами, 

трапляються випадки, коли вербувальниками є друзі зі школи, однокурсники, 

товариші по роботі, родичі. Звісно, не можна стверджувати, що вони це роблять 

навмисно, є різні ситуації і можливо вони стали так само жертвою торгівлі 

людьми. Вербувальниками можуть бути як чоловіки так і жінки.  Виділяють такі 

методи вербування: викрадення людини; фіктивний шлюб; пошук людей у 

клубах, біля ігрових автоматів, на ринках; поширення оголошень щодо роботи або 

навчання за кордоном; шлюбні та модельні агенції; оголошення, щодо швидкого 

заробітку грошей; шантаж; введення людини у боргову кабалу. 

Як правило, зазвичай на етапі вербування, злочинці не завдають фізичного 

тиску на жертву,а лише морального чи психологічного.  

Наступним кроком злочинців є перевезення. Перевезення – це дії, які 

спрямовані на зміну місця знаходження жертви. Воно може бути з перетином 

кордону, а може відбуватись в межах країни або одного регіону. Під час 

перевезення також можуть відбуватись такі дії, як передача, переховування, 

одержання жертви. Не завжди перевезенням займається вербувальник, цим 

частіше за все займаються інші особи. Перевезення відбуваються найчастіше за 

все із супроводом – явним або прихованим. Такий супровід має наметі зменшити 

або унеможливити коло контактів жертви з оточуючими. Існують такі основні 
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види перевезення до країни транзиту (призначення): прихований: незаконний 

виїзд (без відповідних документів) транспортними засобами, у схованках або у 

контейнерах; відкритий: використання дійсних документів, але які мають інше 

призначення (туристична або студентська віза) та не дає права на 

працевлаштування або використання підроблених документів. 

Після перевезення йде стадія експлуатації. Тобто, після прибуття на місце 

призначення, жертва опиняється в умовах, коли її примушують до виконання 

певних завдань і на певних умовах, на які вона згоди не давала. Тоді злочинці 

використовують певні методи контролю з жертвою. Такими методами є: введення 

людини у боргову кабалу; вилучення документів, що засвідчують особу та/або 

проїзного документа; мовна та соціальна ізоляція, заборона в спілкуванні; 

застосування насильства; психологічний тиск, шантаж; погрози та/або 

застосування розправи з сім'єю потерпілої особи. 

Боргова кабала. Цей механізм починає  діяти ще на стадії вербування, коли 

торгівці погоджуються позичити постраждалим гроші на транспортні витрати або 

оформлення візи за умови, що постраждалий зможе віддати борг із зароблених 

грошей у країні чи місці призначення. Це і створює «боргову кабалу», яку потім 

торгівці використовують як засіб змусити особу розпочати діяльність,що була для 

неї запланована. 

Вилучення документів, що засвідчують особу та/або проїздних  документів. 

Цей процес відбувається відразу, після прибуття у країну чи місце призначення 

жертви. Без документів, жертва офіційно «не існує» або стає нелегальним 

мігрантом,що ускладнює спробу утекти чи звернутись до правоохоронних органів 

держави. 

Ізоляцію використовують, коли постраждалих осіб  тримають у закритих 

приміщеннях без змоги спілкування з іншими людьми рідною мовою або 

встановлювати будь-які соціальні контакти. 

Насильство є ефективним інструментом контролю. Для того,щоб 

забезпечити покірність жертви, її б'ють, тримають під замком, на деякий час 
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ізолюють, не дають води та їжу. Це може бути покаранням за порушення 

встановлених правил злочинцями. В іншому випадку, сексуальне та фізичне 

насильство є проявом садизму злочинців або сексуальних  збочень, що доволі 

часто трапляється.  

Досить поширеними є «показові» покарання. Для цього обирається одна 

особа з числа жертв і над нею чиниться розправа, після чого жертва зазнає як 

фізичних так і психічних травм. Нерідко це призводить до каліцтва або навіть і до 

смерті.  

Найефективнішим способом залякування – є погроза насильства щодо 

близьких та рідних постраждалого від торгівлі людьми. Торгівці людьми 

намагаються отримати інформацію про сімейні обставини  постраждалих осіб. Це 

може бути просто ім'я або адреса близького родича або близької людини. 

Насправді ж злочинцям не обов'язково мати настільки детальну інформацію, 

постраждалі просто не можуть ризикувати безпекою рідних та близьких для них 

людей, тому припускають, що торгівці «блефують», коли ті погрожують 

насильством та розправою щодо рідних та близьких людей. 

Отже, якщо розглянути всі перелічені вище механізми разом, то 

результатом буде ситуація фактичної або психологічної ізоляції особистості, і 

тому стає зрозумілим, чому дуже мало постраждалих від торгівлі людьми 

намагаються втекти від злочинців. За останні 18 років жертвами торгівлі людьми 

стали 100 тисяч українців, а отже торгівля людьми і досі залишається актуальною 

проблемою для України. Над вирішенням якої потрібно працювати як 

правоохоронним органам, державним організаціям в сфері соціального захисту 

так і громадським організаціям.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НОНКОНФОРМІЗМУ 

ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 

Нонконформізм [від лат. «non» – «ні, немає» і «conformis» – «подібний, 

згідний»] – готовність, незважаючи ні на які обставини, діяти всупереч думці і 

позиції більшості оточення, відстоювати прямо протилежну точку зору, здатність 

чинити опір тиску групи, думати і діяти по-своєму. Як правило, високий 

нонконформізм притаманний інтелектуально розвиненим, впевненим в собі і 

стійким до стресів людям. У ряді випадків нонконформізм – неусвідомлене 

прагнення чинити саме наперекір, з позиції «ні» [5]. 

Розрізняють нонконформізм як незгоду, неприйняття норм, цінностей, 

цілей, домінуючих у цій групі, суспільстві (прикладом можуть бути різні 

англійські релігійні організації, що розходяться у поглядах з вченням панівної 

англіканської церкви (баптизм, методизм, конгрегаціонізм і т. ін.) і, як форма, 

нонконформізм примусовий, що характеризується тим, що індивід через тиск 

групи відчуває спонукання до відхилення від норм і очікувань групи [4]. 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC
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Незгода і протест завжди були властиві людській природі і неодноразово 

служили запорукою розвитку і прогресу. Деякі еволюціоністи навіть вважали 

своєрідний первісний «нонконформізм», який полягав у запереченні природних 

тваринних імпульсів, одним з визначальних факторів антропогенезу. 

Однак, з ускладненням соціальної організації людства роль нонконформізму 

ставала все більш неоднозначною. Адже будь-яка система закономірно прагне 

маргіналізувати, придушити, а в кінцевому рахунку, і зовсім виключити протест, і 

чим вона складніша, тим більше маэ для цього можливостей. Але і 

нонконформістські елементи прогресують, все частіше переходячи на 

екстремістські, суто деструктивні позиції. 

«Молоде покоління і дорослі» –  одна з центральних проблем юнацького 

віку – перебудова взаємостосунків з дорослими та зміна значущих осіб набуває 

особливого значення в період юності [1, с. 328 ].  

Юнаки, зокрема нонконформісти, прагнуть звільнитися від контролю та 

опікування зі сторони батьків і вчителів, а також від встановлених ними норм і 

порядків. У цьому процесі прийнято розрізняти домагання автономії у сфері 

поведінки (потреба і право самостійно вирішувати особисті проблеми), емоційної 

автономії (потреба і право мати власні, самостійно обрані, уподобання) та 

нормативної автономії (потреба і право на власні норми і цінності) [1]. 

Першою, і порівняно легко, досягається незалежність поведінки, зрозуміло, 

в певних рамках, передусім у сфері дозвілля. Юнаки та дівчата все більше 

проводять його поза домівкою і школою, віддаючи перевагу одноліткам як 

партнерам по спільному дозвіллю. 

Емоційна автономність досягається з більшими труднощами, і цей процес 

дуже суперечливий. Якщо підлітковий період породжує передусім проблеми, 

пов’язані з дисципліною, то рання юність дає найбільше емоційних конфліктів, 

особливо у взаєминах з батьками [1].  

Для того, щоб стати дорослою, молода людина має розірвати емоційну 

залежність від батьків, включити свої стосунки з ними в нову, більш складну 
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систему емоційних уподобань і симпатій, центром якої вже будуть не батьки, а 

вона сама. 

Батьки, як правило, хворобливо реагують на таке охолодження зі сторони 

своїх дітей, скаржаться на їх черствість та байдужість. Проте це тимчасове явище, 

емоційний контакт з батьками відновлюється після завершення кризового періоду 

на новому рівні, якщо, звичайно, нетактовність і безцеремонність старших не 

закривають для них внутрішній світ молодої людини надовго, а то й назавжди. 

Ревниво захищається юнаками та дівчатами, які схильні до нонконформної 

поведінки, своє право на власні переконання, моральні установки та цінності. З 

цією метою нонконформна особистість нерідко займає  нарочито максималістські 

позиції, висловлює крайні точки зору з того чи іншого питання. Однак,  за цією 

зовнішньою стороною можна прослідкувати велику залежність в серйозних 

проблемах (вибір професії, політичні погляди, світогляд тощо) від дорослих, 

особливо від батьків, яка здебільшого не притаманна нонконформістам. Інша 

справа, коли мова йде про моду, смаки, способи проведення дозвілля та ін.[3]. 

Відчуття самітності, переживання власної непотрібності, зумовлені 

віковими суперечностями становлення особистості, викликають у молодих людей 

нестримне прагнення до об’єднання і спілкування з однолітками, у товаристві 

яких вони сподіваються знайти так гостро потрібні емоційну теплоту, 

порозуміння, визнання власної значущості тощо [5]. 

Характерною особливістю становлення особистості в юності  є дуже 

високий рівень нонконформізму. В той же час, захист своєї незалежності від 

старших у цьому віці поєднується з вкрай некритичним ставленням до уявлень і 

цінностей власної групи та її лідерів. Індивідуальність стверджують через 

однаковість (в рамках своєї  референтної групи), у спільному протистоянні комусь 

іншому. Саме під час знаходження у таких групах особистість нонконформіста 

може найяскравіше проявити себе, відстоюючи свої позиції та принципи, 

залишаючись незалежною. 
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У період юності стрімко зростає число груп і компаній, до яких входить 

особистість, зокрема, число референтних груп, тобто тих, на які вона 

орієнтується, з якими співвідносить свої самооцінки і ціннісні орієнтації. 

Надзвичайно серйозною є потреба не просто входити до групи, а бути 

прийнятим однолітками, відчувати власну необхідність для групи, мати в ній 

певний авторитет. Низький статус в групі, як правило, корелює з високим рівнем 

особистісної тривожності [1]. 

Юнацькому спілкуванню притаманні дві протилежні тенденції: розширення 

його сфери та зростаюча індивідуалізація. Перша проявляється, наприклад, у 

збільшенні часу на спілкування з однолітками (3-4 години в будні, 7-9 годин у 

вихідні та святкові дні), невпинному зростанні географії та соціального простору 

такого спілкування, постійному пошуку та готовності до міжособистісних  

контактів. 

Стосовно індивідуалізації стосунків, то насамперед необхідно вказати на 

чітке розмежування характеру взаємовідносин з різними людьми, високу 

вибірковість і максималістську вимогливість до друзів [2].  

Нами було проведено емпіричне дослідження за результатами якого можна 

зробити висновок, що особи чоловічої статі більш схильні до розвитку та прояву 

нонконформізму, ніж особи жіночої статі. Таким чином, можна стверджувати, що 

існують виражені відмінності між представниками гендерних груп у прояві ознак 

нонконформізму, зокрема у стилі поведінки у конфліктній ситуації. Творча 

особистість юнацького віку має виражені ознаки нонконформізму (наявність 

власної думки та відстоювання її у суперечках, високий рівень самооцінки, 

значущий соціальний статус), що підтверджується наявністю суттєвих 

кореляційних зв’язків між структурними складовими особистості юнацького віку, 

які можна віднести до нонконформних. 
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ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ОДНА З НАЙБІЛЬШИХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ. 

Таке явище як работоргівля супроводжувало людство протягом усієї його  

історії,ця проблема стала актуальною для України й інших країн пострадянського 

простору з початкуXX століття. Наприкінці XX – на початку XXI століття 

торгівля людьми набула величезних масштабів. Через цей злочин потерпають 

чоловіки,жінки,діти незалежно від кольору шкіри,соціального стану,віку. 

Торгівля людьми – одна з найбільших актуальних проблем сучасності. 

Жертвами сучасних форм рабства у всьому світі щорічно стають мільйони людей. 

Основною причиною работоргівлі є нерівномірність соціально-

економічного розвитку в окремих країнах світу. Високий рівень безробіття та 
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значні соціально-економічні проблеми стали причиною того, що більшість 

громадян цих країн стають потенційною групою ризику для торгівців людьми. 

Особливо в цій ситуації потерпають жінки. Саме вони насамперед стають 

першими безробітними, страждають від дискримінації в галузі праці, домашнього 

насильства, браку соціальної підтримки. Все це штовхає жінок до вимушеної 

міграції і, тим самим, збільшує ризик потрапити до сучасних торгівців людьми. За 

неофіційними даними, близько 40 мільйонів населення Східної Європи перебуває 

за межею бідності, більшість з них – жінки. Слід відзначити і низьку правову 

освіту українців, їх пасивність у захисті своїх прав як фактори, що сприяють 

злочинності у цій сфері. 

Безперечним є й той факт, що для України такий злочин, як торгівля 

людьми не є новим. Дослідники відзначають: іще впродовж XV – XVII ст. 

українці були вагомим джерелом надходження рабів на татарські невільничі 

ринки в Криму. Звідти їх розвозили по країнах Середземномор’я. Найдорожчим 

людським товаром у татар уважалися українські жінки. Полон і продаж у рабство 

були звичайним явищем у долі жінок-українок. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» 

особа вважається постраждалою від торгівлі ,яка стала об'єктом торгівлі людьми й 

визнана відповідно до положень цього закону.  Особа,яка звернулась до 

правоохоронних органів,після того як стала жертвою від торгівлі 

людьми,вважається потерпілою,а постраждала особа – це будь- яка особа,яка 

стала жертвою торгівлі людьми. 

Під торгівлею людьми слід розуміти,здійнення незаконної угоди  об’єктом 

якої є людина, вчинені з метою експлуатації, втому числі сексуальної, з 

використанням обману, шахрайства, шантажу, вразливого стану людини або із 

застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням 

службового становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що 

відповідно до Кримінального кодексу України визнаються злочином. 
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Беручи до уваги статистику,найбільш постраждалих людей від цього  

злочину є у : Росії,Україні,Туреччині,ОАЕ. Особливо це такі злочини,як 

сексуальне рабство,примусова праця,жебрацтво,виготовлення дитячої 

порнографії – страждає 60% дівчат,40% хлопців. Україна є однією з найбільших 

країн у Європі – постачальниць жертв торгівлі людьми. 

В Україні найбільш уразливими до торгівлі людьми  є громадяни, які  

мешкають у сільській місцевості. Це відбувається через те,що у них обмежений 

доступ до працевлаштування і вони є менш обізнаними у подібних діях. 

Вербувальники часто використовують до таких людей боргову кабалу, насильство 

та обман.  

Найбільш експлуатують у такі сфери діяльності,як будівництво, сільське 

господарство, промисловість, домашні роботи догляд за дітьмита жебрацтво.  

Данні спостережень свідчать про те, що більшість(62%) із загальної 

чисельності жертв торгівлі людьми є жертвами сексуального рабства,   

25% - це трудова екслуатація. Відсоток дітей,які стали жертвами данного 

злочину, становить близько 15%,переважна більшість усіх жертв(80%) – жінки. 

Торгівлю людьми ,залежно від мети, можна поділити на : 

1)Торгівля жінками і дітьми з метою використання їх в сексуальних 

цілях(для виробництва порнографічних матеріалів чи зайняття проституцією); 

2)Торгіля людьми з метою експлуатації їх праці; 

3)Торгівля людьми з метою залучення їх в боргову абалу; 

4)Торгівля людьми з метою викорстання їх у збройних конфліктах; 

5)Торгівля з метою втягнення у злочинну діяльність; 

6)Торгівля дітьми з метою усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях. 

Отже, як бачими поняття «торгівля людьми» охоплює досить широке коло 

соціальних проблем та явищ, що передбачає здійснення комплексних заходів при 

надані допомоги постраждалим, соціальні служби є одними з головних структур, 

які мають працювати як з передумовами, так і з наслідками торгівлі людьми. 
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ЗАПОБІГАННЯ СОЦІАЛЬНОМУ СИРІТСТВУ ЯК МЕТОД 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Різні аспекти роботи з дітьми трудових мігрантів та членами їх сімей на 

сьогодні повинні вирішувати багато державних і недержавних установ та 

організацій, фахівці у галузі педагогіки, психології, права, державного 

управління, соціальної роботи тощо. Аспекти емоційно-вольової сфери підлітків 

із сімей трудових мігрантів вивчали Т. О. Гаврилова, В. С. Мухіна, 

А. М. Прихожан. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми 

трудових мігрантів висвітлювалась у працях Н. В. Гордіюнко, А. Ю. Ізотової, І. В. 

Стародубцевої, І. М. Трубавіної. Соціальна робота з дітьми трудових мігрантів і 

сім’ями трудових мігрантів розглядались в роботах І. Г. Зайнишева, П. Д. 

Павленка, Є. І. Холостової. Але фактично відсутні дослідження практичної 

соціальної роботи з дітьми трудових мігрантів та їх сім’ями. Актуальність 

пошуків сучасних підходів до соціальної роботи з дітьми трудових мігрантів, їх 

батьками та соціальним оточенням пов’язана з необхідністю активізації сім’ї та 

особистості в подоланні її проблем, повноцінної соціалізації дитини. 

Соціальна робота з трудовими мігрантами та їх сім’ями спрямована на 

захист, підтримку та допомогу й здійснюється за такими видами діяльності: 

обслуговування, профілактика, реабілітація, соціальний супровід або ж патронаж. 

За цільовим призначенням та категоріями клієнтів у соціальній роботі виділяють 

такі напрями:  
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 Роботу з дітьми трудових мігрантів;  

 Роботу з батьками трудових мігрантів;  

 Роботу з соціальним оточенням дітей трудових мігрантів.  

Серед вище зазначених видів діяльності соціального працівника з сім’ями 

трудових мігрантів пріоритетними є: 1) профілактика; 2) соціальний супровід; 3) 

корекційна робота; 4) реабілітація. Профілактична робота з дітьми трудових 

мігрантів передбачає: інформування про проблеми, права і потреби дітей; 

формування сімейних цінностей; усвідомленого та відповідального батьківства; 

виявлення ресурсів для задоволення потреб сім’ї; ізолювання дитини від 

негативних факторів, впливів, пом’якшення їх; підтримання зв’язків з батьками; 

включення дитини в позитивне соціальне середовище в навчанні та дозвіллі[1]. 

 Сoціальний супрoвід дитини тa її oтoчення за чaс відсутнoсті бaтьків – це 

pобота соціaльних прaцівників, суб’єктів зaхисту дитини в рaйоні, мiсті, сeлі 

щoдо подoлання склaдних прoблем, які виникaють y дитини в рiзних сфeрах 

життєдіяльнoсті; oб’єднання зyсиль, ресyрсів для їx подoлання. Реaбілітація 

дитини,сiм’ї,пiсля пoвернення бaтьків пeредбачає налaгодження взaєморозуміння, 

стoсунків, віднoвлення пoчуттів, розв’язaння прoблем, щo виникли зa відсутнoсті 

бaтьків і мoжуть бyти вирiшені лишe ними.  

Сoціальна рoбота з бaтьками спрямовaна на: пoпередження бaтьківсько-

дитячиx кoнфліктів і непoрозумінь; фoрмування усвідoмленого і вiдповідального 

бaтьківства й цiнностей та нoрм сiмейного життя; усвiдомленняпрaв дитини, 

бaтьків, oпікунів, iнших члeнів сiм’ї тa рoдичів. Нaйбільш дoцільними фoрмами тa 

метoдами сoціальної рoботи є лeкції ,бeсіди, трeнінги, зyстрічі з фaхівцями з 

прoблем сiм’ї щoдо фoрмування усвідoмленого батьківства, консультації. Робота з 

соціальним оточенням дітей трудових мігрантів передбачає: формування поваги 

до дитини, до її прав, вчити розуміти дитину; вчити захищати її; формувати 

відповідальність за дитину. Починати роботу з соціальним оточенням дітей 

трудових мігрантів треба з формування позитивної мотивації до співпраці зі 
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школою, соціальним педагогом, психологом. Виокремлюють два шляхи 

формування позитивної мотивації до взаємодії: 1) активізація вже існуючих 

спонук до діяльності в інтересах дитини з акцентом на необхідність і доцільність 

взаємодії з педагогічними працівниками через показ перспективи взаємодії, 

приклади створення ситуації захисту, заохочення, опора на позитивне в дитині; 2) 

стимулювання представників соціального оточення до взаємодії з педагогічними 

працівниками через нагадування про обов’язки членів сім’ї, показ негативних 

прикладів та їх наслідків, усвідомлення своїх проблем з дітьми і неможливості їх 

розв’язати самостійно, акцентування уваги на наявності помилок у спілкуванні й 

ставлення до дитини, виявлення шляхів їх усунення через співпрацю в інтересах 

дитини[2]. 

Використання спеціальних методик підвищує ефективність роботи з сім’єю. 

До таких методик відносять: організацію сімейної взаємодії (розмова через 

посередника); циркулярне опитування (питання, які розкривають характер 

взаємовідносин у сім’ї); системні гіпотези (відносно порушень у сімейній 

системі); генограма (схематичне зображення історії поколінь; сімейні метафори 

(образні порівняння, що засновані на мові та досвіді сім’ї); структурні методики, 

що відображають структуру і рисунок взаємовідносин у сім’ї (соціограма, сімейна 

скульптура, сімейна дошка); рольова гра, психодрама [3].  

Отже, сoціальна рoбота з дiтьми трудoвих мiгрантів тa їх бaтьками є 

вaжливою склaдовою сoціальної пoлітики Укрaїнської держaви, і зaвдяки тaким 

пріoритетним нaпрямам, як прoфілактика, сoціальний супрoвід, кoрекційна та 

реaбілітаційна рoбота, зaймає вaжливе мiсце в успiшній соцiалізації дитини і 

фoрмуванні відпoвідальності бaтьків за дiтей, нaлагодження їх пoзитивної 

взaємодії. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ  НАCИЛЬCТВА В CІМ’Ї ЩОДО ДІТЕЙ ЯК МЕТОД 

CОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Наcильcтво над дітьми – одна з проблем , яка завжди іcнувала швидше  за 

вcе, ще дуже довго буде іcнувати у сучасному cуcпільcтві. 

Головною метоюзаходів  з питань попередження наcильcтва в cім’ї є 

привернення уваги всіх верcтвнаcелення до проблеми наcильcтва, формування 

гендерної культури наcелення щодо запобігання наcильcтву в уcіх його проявах, 

інформування про уcтанови, до яких можна звертатиcя у випадку наcильcтва, 

проведення роботи з жертвами наcильcтва в cім’ї та оcобами, які вчиняють 

наcильcтво в cім’ї. 

Виділяють такі форми запобіжних заходів проти наcильcтва над дітьми як 

первинні, вторинні та третинні. 

До первинних заcобів запобігання наcильcтву над дітьми належать  дії, 

якіcпрямовані на інформування громадcькоcті щодо наcлідків жорcтокого 
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поводження з дітьми та зміну поведінки cтоcовно виховання дітей. Прикладами 

таких дій можуть бути інформаційні кампанії щодо підвищення 

громадcькоїcвідомоcті, якіпроводятьcя як державними так і недержавними 

організаціями. 

 Зазвичай первинні заcоби запобігання наcильcтва включають у себе 

наступну діяльніcть:  

- відвідування працівниками соціальної cлужби та cлужби охорони здоров’я 

cім’ю; 

- проведення навчальних програм з усвідомленого батьківcтва та розвитку  

дитини; 

- функціонування телефонних ліній допомоги; 

- конcультування у громадcьких центрах тощо. 

Cпеціаліcти соціальної cфери виконують важливу роль в організації 

первинних профілактичних заходів щодо жорcтокого поводження з дітьми, 

оcобливо у проведенні навчання для батьків. Для того, щоб запобігти жорcтокому 

поводженню з дітьми та захиcтити їх від різних форм насильства cтворюютьcя та 

розповcюджуютьcя інформаційні матеріали, що міcтять cпиcок організацій, які 

надаютьдопомогу дітям, перелік органів внутрішніхcправ, куди можна звернутиcя 

з приводу наcильcтва. 

Вторинними заcобами запобігання наcильcтву є спеціалізовані поcлуги 

cім’ям, які потребують додаткової допомоги шляхом визначення „ факторів 

ризику” поганого cтавлення до дитини. Для cоціального працівника у даному 

випадку необхідно пам’ятати, що не вcіcім’ї, які мають „ фактори ризику”, 

матимуть і випадки поганого cтавлення. Підхід відбору – це лише заcіб, який 

дозволяє забезпечити підтримку родинам у яких є додаткові потреби. 

Третинні заcоби запобігання наcильcтву – це надання поcлуг дітям та 

cім’ям, з якими вже трапилиcь випадки наcильcтва. Виявлення випадків 

наcильcтва над дітьми призводить до втручання кваліфікованих працівників у 
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cім’ю, для того щоб припинити поганеcтавлення та попередити його в 

майбутньому. 

В Україні з дітьми, які вже потерпіли від жорcтокого поводження, 

наcильcтва працюють центри соціальних cлужб для cім’ї, дітей та молоді, 

якіcтворюють притулки для дітей, що поcтраждали від наcильcтва . Будь-яке 

залучення працівників соціальної cфери для захиcту дитини від жорcтокого 

поводження та  вcі запобіжні заходи мають проводитиcя в рамках Конвенції ООН 

про права дитини. 

Значна кількіcть заходів з попередження  наcильcтва щодо дітей і з боку 

дітей реалізується через проведення різноманітних інформаційних кампаній, які 

cпрямовані на зміну cтавлень, переконань і норм, що стосуються наcильcтва.Cаме 

в cім'ї дитина набуває життєвого доcвіду, вчитьcя культури cпілкування, заcвоює 

норми поведінки. Позитивний вплив на виховання дітей має почуття взаємної 

любові й поваги батьків та виявлення цих почуттів у їхніх щоденних взаєминах, а 

також їхнє гуманне cтавлення до інших людей.  

Для того, щоб попередити наcильcтво в cім'ї необхідно викориcтовувати 

такі напрями захиcту прав членів cім'ї як проcвітні кампанії для дороcлих та 

дітей;тренінги, диcкуcії, вправи; громадський захиcт — за допомогою плакатів, 

лиcтівок на вулицях, cтатей в газетах, відкритих диcкуcіях та дебатах. 

За законодавством наcильcтво в cім’ї та жорcтоке поводження з дітьми 

вказує на те, що cім’я належить до категорії таких, які опинилиcь у cкладних 

життєвих обcтавинах. Але також не варто забувати про те, що наcильcтво та 

жорcтоке поводження можуть бути і наcлідком інших cкладних життєвих 

обcтавин, у яких опинилася cім’я (безробіття, алкогольна або наркотична 

залежність когоcь з членів cім’ї тощо). 

Отже, залежно від того, чи є наcильcтво причиною, що обумовлює cкладні 

життєвіобcтавини, чи їхнім наcлідком, буде визначатиcя зміcт роботи cоціального 

працівника у напрямку подолання проблеми тої чи іншої сім’ї. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ОБРАЗУ БАТЬКА ТА 

МАТЕРІ НА МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ ПОДРУЖНЬОЇ ПАРИ  

Важливе місце в структурі труднощів молодої сім'ї займають психологічні 

проблеми, при цьому не завжди подружжя здатне їх усвідомити і самостійно з 

ними впоратися. 

Є.С. Калмикова, розглядаючи міжособистісні відносини в сім'ї, особливу 

увагу приділяє психологічним проблемам перших років подружнього життя [5]. 

Перші рік-два спільного життя – це перша стадія життєвого циклу сім'ї, 

стадія формування індивідуальних стереотипів спілкування, узгодження систем 

цінностей і вироблення загальної світоглядної позиції [1]. Перед подружжям 

стоять завдання формування структури сім'ї, розподілу функцій (ролей) між 

чоловіком і дружиною і вироблення загальних сімейних цінностей. На цій стадії 

відбувається взаємне пристосування подружжя, пошук такого типу відносин, який 

задовольняв би обох [9]. 

В.П. Меньшутін вважає, що адаптаційний процес значно ускладнюється 

внаслідок того, що кожен з подружжя приносить досвід батьківської сім'ї, 

подружніх відносин батьків: досить часто в молодій сім'ї стикаються і 

переплітаються між собою дві «психології»: «психологія» сім'ї, де виріс чоловік, і 

«психологія» батьківської сім'ї дружини [6]. 

Якими б не були відносини в родині, перший досвід спілкування з жінкою 

для майбутнього чоловіка – це його стосунки з матір'ю. Часто кажуть, що чоловік 

http://ua-referat.com/Психолог
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/Світогляд
http://ua-referat.com/Дружина
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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вибирає жінку схожу на матір, і так воно і є. Але до цього спостереження 

потрібно додати одну дуже важливу деталь, яка зазвичай залишається без уваги 

[3]. 

Основна схожість з матір'ю, яку чоловік шукає у своїх жінках, стосується 

не зовнішності, характеру і звичок, а того почуття безпеки й умиротворення, які 

він відчував, перебуваючи під материнської опікою. 

Справа в тому, що молодий чоловік навіть не здогадується про те, що до 

жінки можна ставитися якось інакше. У своїх обраницях він шукає лише 

покращену версію своєї матері, яка буде його пестити, плекати і оберігати, і з 

якою, до всього іншого, можна віддаватися сексуальним утіхам. Між матір'ю і 

жінкою для нього стоїть знак рівності [8]. 

Жодна жінка не змириться з тим, щоб бути матір'ю для свого чоловіка. 

Жоден чоловік ніколи не змириться з втратою своєї свободи в обмін на 

материнську розраду. Вони можуть лише сховатися в самообмані, переконуючи 

себе і один одного в тому, що відносини такими і повинні бути, що справжня 

любов така і є, що безпека і взаємна розрада важливіша щастя. І цим самообманом 

просякнуті більшість сучасних сімей [7]. 

Всяка жінка хоче бути слабкою і в той же час прагне підпорядкувати собі 

чоловіка. 

Становлення жіночих поглядів на стосунки з протилежною статтю 

відбувається інакше, ніж чоловічі. Жінка в меншій мірі переймає модель своїх 

відносин з батьком – куди більше вона підпорядкована світогляду оточуючих її 

жінок. 

Якщо мати навчилася ставитися до чоловіка з усією повагою і знайшла 

своє щастя в спокійному прийнятті чоловічої волі, то і її дочка в своїх майбутніх 

відносинах буде достатньо мудра, щоб не сідати своєму чоловікові на шию. Але 

це той рідкісний виняток, яких, можливий, один-два на тисячу. У більшості ж 

випадків можна спостерігати зовсім іншу ситуацію, коли мати й інші знаходяться 
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поруч з дівчинкою, жінки дотримуються рабовласницької установки «Чоловік 

створений для жінки» і прищеплюють її дитині [4]. 

З якоїсь незрозумілої причини повелося вважати, що чоловік повинен 

піклуватися про жінку. Саме ось так абстрактно – всякий чоловік про всяку жінку. 

А до цього ще додається те, що про дружину і матір він повинен піклуватися 

особливо ретельно. Цей принцип навіть не обговорюється– він уже давно 

вкарбувалися в генетичний код нашого соціуму. Чоловік жінці повинен – ось 

фундамент жіночого погляду на стосунки з протилежною статтю [2]. 

Таким ось чином виходить, що в більшості молодих подружніх пар жінка 

дуже скоро починає верховодити. Чоловік шукає в жінці матір і сам віддає владу в 

її руки, а жінка з задоволенням і ентузіазмом бере на себе виховання і керівництво 

чоловіком в реалізації своїх фантазій про щасливе сімейне життя. 

Не замислюючись про те, що насправді керує жінкою і чого вона насправді 

хоче, чоловік, у всій своїй простоті, слідує її висловленим бажанням. Він не 

розуміє, що жінка сама ж його і зненавидить за його підпорядкування. 

Дозволяючи собою маніпулювати (як би з любові), чоловік робить жінку 

нещасною і заводить стосунки в безвихідь. Він діє, як дитина, якій потрібно добре 

поводитися, щоб мама його любила [3]. 

Чоловікові потрібно цілеспрямовано вчитися бачити в жінці жінку – істоту 

протилежної статі, віддзеркалення власної душі, а не чергове втілення 

материнського образу. 

Жінка може бути для чоловіка кращим другом, помічником і 

натхненником, якщо дозволити їй розкритися саме в цьому напрямку. Всього-то й 

діла – потрібно перестати вішати свої соплі на жінку і знайти в собі достатньо 

відваги, щоб відстояти свою чоловічу свободу і самостійність. 

Якщо жінка буде достатньо мудра, щоб допомогти своєму чоловікові 

подорослішати, вона отримає ті відносини, про які й не мріяла. Але для цього їй 

самій потрібно вчитися бути саме жінки – не матір'ю, не керівником, а жінкою - 
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супутницею чоловіка. В іншому випадку, можна все подружнє життя 

промучитись. 

Отже, для формування та збереження власної сім'ї людині 

необхідно психологічно відокремитися від своїх батьків, досягти певного рівня 

психологічної зрілості, розподілити функції (ролі) між чоловіком і дружиною, 

виробити загальні сімейні цінності та ін.  
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОБРАЗУ МАТЕРІ НА 

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СИНА В НЕПОВНІЙ СІМ'Ї 

 

Сім'я – перше соціальне середовище розвитку дитини, яке забезпечує 

задоволення практично всіх її потреб, у тому числі в любові і прихильності. 

Від того, як батьки сприймають і розуміють дитину, її потреби, інтереси, 

психологічні стани та переживання, а, отже, відповідно і взаємодіють з нею, 

залежить сприймання і оцінка підлітком себе, формування позитивного чи 

негативного образу “Я”, прийняття чи неприйняття своєї особистості.  

Багато дослідників неодноразово наголошували на важливості дослідження 

материнства. Б.Берне: «Якщо ми хочемо зрозуміти розвиток дитини, і переконані, 

що ранні роки важливі в її житті, тоді важливо досліджувати наші власні уявлення 

про матерів. Якщо ми хочемо зрозуміти розвиток людини, тоді материнство є 

безперечно важливою галуззю досліджень» [9].  

Вивчення саме образу материнства розпочались усього кілька десятиліть 

тому, коли сам підхід вивчення окремих образів предметів та явищ у свідомості 

людини набув розмаху. 

Образ материнства є надзвичайно глибоким психологічним явищем, що 

починає формуватись ще до народження дитини і продовжує своє становлення 

протягом усього життя [7].  
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Образ матері – надзвичайно важлива структура картини світу дитини, що 

забезпечує орієнтацію в системі близьких стосунків та життєвих стратегій. 

Наповнення оцього образу визначає привабливість, бажаність, цінність факту 

батьківства. Ці аспекти мають сильний вплив на формування образу майбутнього 

загалом і спрямування своєї діяльності в певне русло. 

Батьківська любов і турбота – це природні стимулятори, що найбільш повно 

відповідають потребам розвитку дитини, її емоційного світу і культури, багатого 

спектру вищих людських почуттів. 

Проблема батьківської любові в неповних сім'ях є однією з найбільш 

актуальних та важливих. Якщо для дівчинки чоловік в сім'ї являє собою перший 

взірець поведінки людини протилежної статі, то для хлопчика він є тим взірцем, 

на який можна орієнтуватися в своєму житті. 

Велика кількість дослідників, які займаються проблемами дитячо-

батьківських відносин, слушно пов’язують проблеми гендерного становлення 

хлопчика в неповній сім’ї (без батька) із фізичною відсутністю батька. Однак 

порушення статевого балансу сім’ї зумовлює не лише «дефіцит» батька, а й 

«профіцит» матері як агента становлення чоловічої гендерної ідентичності.  

Д. Іванов справедливо підкреслює, що «несвідомо відносини з дитиною 

можуть розглядатися одним із батьків як замінник неадекватного або відсутнього 

аспекту подружніх взаємин, або як спосіб реалізації власних фрустрованих 

бажань і потреб» [3], тож у випадку відсутності батька мати має і необхідність, і 

можливість для здійснення зазначених проекцій на сина. 

А.Я.Варга виокремила неадекватні типи материнського ставлення до 

дитини [2]. 

1. Заміщуючий тип ставлення матері до сина. Матір нав’язує синові роль 

чоловіка, глави сім’ї, перекладає відповідальність на його плечі, шукає в ньому 

опору та підтримку, всіляко підкреслює необхідність турботи про неї. 

2. Симбіотичний зв’язок матері з дитиною. Головною відмінністю цього 

зв’язку є те, що в свідомості матері вони з дитиною є одним цілим. Виховання 
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здійснюється за типом гіперопіки з низьким ступенем емоційної диференціації. 

Гіперопіка часто зумовлена домінуванням мотиву емоційного контакту з 

дитиною. У цьому випадку перебільшена турбота матері виражає її власну гостру 

потребу в емоційних стосунках і страх самотності.  

3. Позбавлення батьківської любові. Такий тип стосунків будується на 

розумінні любові як інструменту для маніпуляції дитиною, як нагороди, яку треба 

заслужити. 

4. Виховання шляхом актуалізації почуття провини. Призводить до 

деформації особистісного розвитку дитини, стимулює розвиток караючої 

самосвідомості, низької самооцінки і самоприйняття. 

Згубний вплив матері на розвиток дитини взагалі і сина зокрема детально 

розглянуто в зарубіжних та вітчизняних дослідженнях. Предметом цих 

досліджень переважно виступають неналежне виконання материнської ролі – 

холодна і владна матір. 

На проблему холодної матері, матері, яка неналежно виконує материнську 

роль, указує А.Адлер, застерігаючи, що наслідком такого ставлення є те, що 

«дитині не вдається сформувати у себе будь-якого соціального почуття» [1].  

Феномен владної матері, як зазначає Н. Смелзер, не обов’язково пов’язаний 

із відсутністю батька: навіть у повній сім’ї «владна матір може перешкоджати 

зближенню юного сина зі своїм батьком», що загрожує пригніченням його 

чоловічності [5]. 

Це відбувається, у тому числі, через усвідомлювану чи неусвідомлювану 

матір’ю інфантилізацію хлопчика, гальмування становлення його чоловічої 

гендерної ідентичності через підкріплення ідентифікації з Дитиною, а не з 

Чоловіком. 

На думку М. Кіммела, відчуваючи, що «матір своєю владою може легко 

відібрати в хлопчика чоловічність, стверджуючи його залежність або, принаймні 

нагадуючи йому про неї», йому доводиться все життя демонструвати факт 
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досягнення власної чоловічності – шукати переконливі підтвердження 

недоказовного [4].  

На противагу зазначеному, дослідники О. Смирнова, В. Собкін, О. 

Асадуліна і А. Новаковська явище владної матері пов’язують не з 

деструктивними, а з альтруїстичними за змістом інтенціями: «розуміючи, що сину 

необхідний батько, самотня матір свідомо або несвідомо прагне компенсувати 

дитині його відсутність і бере на себе чоловічі функції (суворість, вимогливість, 

жорсткі стратегії виховання)» [6]. Однак автори роблять висновок, що в такому 

разі хлопчик позбавляється не лише батька, а й, у певному сенсі, матері – її 

любові, терпимості, теплоти тощо.   

Еліс Хоніг виділяє пять типових образів матері, які співіснують в кожній 

жінці-матері, але можуть в різній мірі проявитися в залежності від особливостей її 

особистості та життєвого досвіду, а також від тієї ролі, яку відіграє в сім`ї її 

чоловік [10]. 

1. Мати-закохана. Вся її поведінка виражає любовне захоплення сином, на 

якого вона повністю переносить своє уявлення про чоловічий ідеал. Така мати 

постійно хвалить свого сина, впевнена в його блискучому майбутньому і готова 

заради нього на все, він для неї – сенс життя. При тому вона не лише у всьому 

підтримує сина, але й багато вимагає від нього. Мати-закохана не хоче миритися з 

проявами посередності ні в самому сині, ні в його оточенні. Це типова мати «ве-

ликого чоловіка». 

Наслідки впливу. Син росте впевненим у собі, наполегливим, здатним 

долати труднощі, проте у стосунках з жінками вимагає самопожертви і віданності 

у всьому. Такі чоловіки шукають жінку, яка все життя не буде спускати з нього 

захопленого погляду. 

2. Мати-гіперопікаюча. Це образ жінки-власниці, яка постійно втручається в 

життя свого сина, приймає за нього рішення та намагається якомога довше 

залишатися єдиною та неповторною жінкою у його житті. 
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Наслідки впливу. Такі матері формують у своїх синів схильність до 

емоційної залежності, тривожності та інфантильності. Як правило, їм важко 

налагодити близькі стосунки з людьми. 

3. Мати відсторонена. Це класична «холодна» матір, яка механічно доглядає 

за сином, не вступаючи з ним в емоційний контакт. 

Наслідки впливу. Серед синів відсторонених матерів часто зустрічаються 

жінконенависники та циніки, що зумовлено відсутністю тепла і почуття безпеки 

від материнської любові. У близьких стосунках вони бояться показувати свої по-

чуття і, прагнучи захиститися, проявляють холодність. 

4. Мати-подруга. Це тип жінки-матері, яка не проектує на сина ні зайвих 

очікувань, ні недосяжних ідеалів. Вона уважна до сина, здатна встановити з ним 

теплі, довірливі стосунки і при тому не прагне втручатися в його особистий 

простір.  

Наслідки впливу. Сини матері-подруги ростуть впевненими, задоволеними 

собою чоловіками, вміють приймати рішення і виражати свої емоції. Вони легко 

зав'язують стосунки з жінками, проте віддають перевагу відносинам, які засновані 

на дружбі та почутті комфорту, а не на закоханості. 

5. Владна мати. Така матір постійно контролює свого сина та не терпить 

заперечень. Вона бажає, щоб право приймати рішення було лише у неї та будь-

яким способом пригнічує становлення чоловічої ідентичності сина. 

Наслідки впливу. Чоловіки, яких виховувала владна матір не вміють 

приймати рішення, мають проблеми з самооцінкою та статевою 

самоідентифікацією. У жінках шукають копію матері, і в той же час постійно 

намагаються звільнитися від влади та довести свою мужність. 

Подальшу перспективу дослідження вбачаємо у вивченні впливу образа 

матері на формування особистості сина у сім’ях різного типу. 
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ФЕНОМЕН КРИЗИ ВТРАТИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОСОБИСТОСТЕЙ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 

Люди професій екстремального профілю фактично щоденно переживають 

кризові стани, оскільки їхня діяльність передбачає постійне перебування в умовах 

ризику, під впливом несприятливих факторів значної інтенсивності. Для 

збереження психічного здоров’я особистостей, які працюють в надзвичайних 

умовах, постає необхідність професійного психологічного впливу щодо 

подолання переживання кризових станів та криз, які виникають в масштабі життя. 

Оскільки екстремальні умови виникають не лише в професійній, але і в 

повсякденній діяльності, необхідність досліджень даної проблематики 

виявляється як на науковому, так і на тривіальному рівнях. Розробкою феномену 

кризи в психології займалися такі науковці, як: С.М. Іванюта, А.Д. Чернявський, 

Л.О. Лігоненко, Л.І. Анциферова, К.О. Альбуханова-Славська, 

Т.М.Титаренко, Л.С. Виготський, Г. Шихі, А.М. Єсакова, Л.О. Лігоненко,  

С.А. Бурий, Д.С. Мацеха і багато інших. Проте, багато аспектів феномену кризи 

та особливостей переживання особистістю кризових станів залишаються 

невивченими, що вимагає подальшого  наукового дослідження. 

В контексті означеної проблеми криза постає,  як  явище коли звичні моделі, 

способи дій людини стають неефективними та неадекватними по відношенню до  

оточуючої реальності. Криза характеризується гостротою перебігу, необхідністю 

нагальних дій, зміни звичних ролей та форм поведінки особистості, суб'єктивним 
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переживанням відсутності допомоги, загрози і небезпеки, які зумовлені впливом 

зовнішніх або внутрішніх негативних чинників. 

 

Одна з ключових проблем кризової особистості – це вміння діяти 

(ефективно), що передбачає здатність людини (завдяки власній ініціативності, 

соціальній  реальності) контролювати і довільно регулювати власні емоційні, 

когнітивні, поведінкові патерни (стереотипні моделі), тобто бути суб’єктом 

власної життєдіяльності [3]. 

Багато науковців – психологів розглядали феномен кризи, але кожен з них 

трактував це поняття по-різному: 

1) критична (надзвичайна) ситуація , в якій діяти необхідно негайно; 

2) ситуація,  яка вимагає зміни в способі життя або прийняття рішення, яке 

буде довготривалим; 

3) результат неефективних або неадекватних методів опанування ситуацією, 

які використовуються при зіткненні  з вище зазначеними ситуаціями [2]. 

Семантична властивість поняття «втрата» –  потрясіння, що вражає  

психічну і фізичну сторони людського єства. Дослідження,  які проводилися у 

Великій Британії та Фінляндії   вказують на те, що смертність  чоловіків і жінок  

збільшується  відразу ж після втрати шлюбного партнера. За О.Шевченком, 

“Кожен, кого ми насправді любимо, є частиною нас. Чим більше ми прив’язані 

до людини, тим більше страждань приносить розлука”[2]. Втрата призводить 

до тривоги та відчуття вразливості. Виходячи з цього стан вразливості може бути 

початком психічної кризи.  

Зігмунд Фрейд досліджував переживання втрати як природний процес. У 

праці “Жалоба і меланхолія” писав, що особистість не потребує втручання 

патопсихологів в її складну життєву ситуацію. Проте, горе знесилює людину  

емоційно і фізично. Оскільки переживання горя вимагає активізації  емоційної 

енергії, стосунки з іншими в цей час можуть порушуватись. 
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Переживання кризи втрати особистістю може супроводжуватися декількома 

емоційними реакціями: 

1. Шок. Це стан в якому людина знаходиться між життям та смертю, 

відчуває порожнечу та страх. З’являється загальний тяжкий розлад життєво 

важливих функцій організму, спричинений порушенням нервової регуляції 

життєво важливих процесів. З’являються думки про самогубство. Важко 

зосередитись, людина часто плаче, кричить чи сміється. 

2. Відчай або заперечення. В цьому стані людина переживає відчуття гніву, 

провини, гострої туги, несправедливості, почуття сильного душевного болю, 

безвихідності, розпачу. 

3. Визнання. Перебіг даної емоційної реакції може тривати в часових межах, 

від  півроку до декількох років. 

 4. Адаптація. Адаптація – це система заходів, спрямованих на формування 

в особистості здатності пристосовуватися до існуючих у суспільстві вимог та 

критеріїв. На вказаній  стадії виникають соматичні відчуття: безсоння, головний 

біль  та втрата апетиту [2]. 

Втрата супроводжується паталогічною реакцією. При цій реакції людина 

може годинами говорити про померлого, відтворювати обставини смерті та не 

сприймати те,  що відбувається в реальності. 

Криза та відчуття втрати є багатогранною  та складною психологічною 

проблемою. У сучасній психології на сьогоднішній день не склалося єдиної точки 

зору з приводу розуміння кризи.  

Кризові періоди часто супроводжуються хворобливою перебудовою 

психічних процесів   особистості екстремального профілю, підвищеною 

сенситивністю, що призводить до порушення рівноваги, негативного впливу на 

психічне здоров’ї, на погіршення  якості їх життя. Сучасна психологічна наука 

великого значення надає вирішенню проблеми допомоги особистості 

екстремального профілю з метою   оптимального подолання нею кризових станів. 
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ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ТА ПРАЦІВНИКІВ ДСНС 

УКРАЇНИ У РАЗІ ЗАГИБЕЛІ АБО ТРАВМИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) 

Чи не найбільшим багатством кожної людини є її власне життя, особливо 

тоді, коли ти ризикуєш ним щодня. У даній статті буде проаналізовано, яким 

чином та за яких обставин держава гарантуватиме грошову компенсацію 

працівникам нової національної поліції та особам рядового і начальницького 

складу органів та підрозділів служби цивільного захисту у разі загибелі (смерті), 

травми або поранення, захворювання чи інвалідності. 
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У Кодексі цивільного захисту України щодо досліджуваної проблеми в разі 

загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу служби цивільного 

захисту під час виконання службових обов'язків сім'ї загиблого (померлого), а в 

разі її відсутності - його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова 

допомога у розмірі десятирічного грошового забезпечення загиблого (померлого) 

за останньою посадою, яку він обіймав, у порядку та на умовах, встановлених 

Кабінетом Міністрів України.  

Якщо ж особа рядового чи начальницького складу ДСНС України під час 

виконання службових обов’язків отримає травму або поранення, а також 

інвалідність, що настала у період проходження служби або не пізніше ніж через 

три місяці після звільнення із служби, чи після закінчення цього строку, але 

внаслідок захворювання або нещасного випадку, що стався у період проходження 

служби, пов'язаного з виконанням службових обов'язків, залежно від ступеня 

втрати працездатності такій особі виплачується одноразова грошова допомога у 

розмірі до п'ятирічного грошового забезпечення за останньою посадою у порядку 

та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня 

втрати працездатності особою рядового чи начальницького складу служби 

цивільного захисту у період проходження служби у кожному випадку 

ушкодження здоров'я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до 

законодавства. 

Варто відзначити, що у всіх випадках розмір одноразової грошової 

допомоги у разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу 

служби цивільного захисту не може бути меншим за стократний розмір 

прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на час 

виплати допомоги. 

Цікаво, якщо особа рядового чи начальницького складу служби цивільного 

захисту або члени її сім'ї одночасно має право на отримання одноразової грошової 

допомоги з підстав, передбачених цією статтею, та одноразової грошової 

допомоги або компенсаційної виплати, встановленої іншими законами, виплата 
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відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи, яка 

має право на отримання таких виплат. 

Щодо розмірів одноразової грошової допомоги  поліцейським в разі їх 

загибелі  особам, які за Законом України «Про Національну поліцію» мають 

право на її отримання, визначаються виходячи з розміру прожиткового мінімуму, 

визначеного законом для працездатних осіб на час виплати такої допомоги: у разі 

загибелі поліцейського  500  розмірів прожиткового мінімуму, визначеного 

законом для працездатних осіб; смерті поліцейського  250 розмірів 

прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб; 

На відміну від Кодексу цивільного захисту України поліцейському 

визначають різну грошову виплату в залежності від групи інвалідності, так до 

прикладу: поліцейським, котрі стали інвалідами І групи виплатять 250 розмірів 

прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб; для ІІ групи 

 200 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних 

осіб; для ІІІ групи  150 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом 

для працездатних осіб; 

Також, якщо поліцейський отримав інвалідність протягом шести місяців 

після звільнення його з поліції, то для інвалідів І групи виплачують 120 розмірів 

прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб; для ІІ групи 

 90 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних 

осіб; і для інвалідів ІІІ групи  70 розмірів прожиткового мінімуму, визначеного 

законом для працездатних осіб; 

Добре продуманим є те, що у разі отримання поліцейським поранення 

(контузії, травми або каліцтва) унаслідок участі в антитерористичній операції, 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України 

виплачується компенсація у розмірі 70 прожиткових мінімумів 

Якщо за час проходження служби в поліції поліцейським отримано 

поранення (контузії, травми або каліцтва), наслідком якого є часткова втрата 
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працездатності  залежно від ступеня втрати працездатності у відповідних 

відсотках виплачується від 70 розмірів прожиткового мінімуму. 

Підводячи підсумки даного порівняльного аналізу у розрізі соціального 

забезпечення національної поліції між особами рядового та начальницького 

складу служби цивільного захисту, можемо впевнено констатувати, що 

рятувальники тут відверто «програють». Факти говорять самі за себе: грошова 

одноразова виплата у разі загибелі поліцейського така сама, як і в учасника АТО і 

вона є на чверть млн грн більшою ніж у вогнеборців. Щодо інвалідності та іншого 

виду травмування, то тут схожа картина, і вона також не на користь ДСНС. 

Виходом із ситуації вбачаю просте реформування соціального сегменту у 

законодавстві служби цивільного захисту методом урівняння виплат відносно 

згадуваних служб (Поліція, ЗСУ), адже пожежний-рятувальник – найгуманніша 

професія визнана у світі. 

 

Курцеба І., 

студентка групи СР-31 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

Науковий керівник: Лоза А.С., 

кандидат соціологічних наук, 

доцент кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи  

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

 

ПРОБЛЕМА АБОРТИВНОСТІ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

У сучасному світі спостерігається щораз більше проявів драматичної 

агресивності до людського життя, спрацьовує те, що папа Іван Павло II називає 

«цивілізацією смерті» [3, 58 – 60]. У сьогоденні стаємо свідками морального 

падіння, намагання ігнорувати природне право і пошану людського життя. Таке 

явище як «аборт», стає проблемою моральності не лише індивідуальної, але й 

суспільної чи навіть політичної. 
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Аборт поширений нині більше, ніж коли-небудь за всю історію цивілізації. 

Згідно з даними ВООЗ, у цілому світі щороку здійснюється 53 млн абортів (за 

Другу світову війну загинуло 50 млн людей). 

У відсотковому відношенні у 98% країн аборт дозволений з метою 

порятунку життя жінки, у 62% - з метою збереження її фізичного і психічного 

здоров’я, у 42% - у випадку вагітності після насильства, у 40% - з причини 

дефектів плода, у 29% - за економічними і соціальними показаннями, і у 21% 

країн – за проханням жінки [1, 34 – 38]. 

Якщо вдатись до дослідження  ситуації з абортами в Україні, то можна 

відзначити усю складність. У 1997 р., за диними Британської енциклопедії, 

Україна посіла III місце у світі за кількістю абортів [2, 200]. За даними перепису, 

проведеного у 2001 р., за 10 років населення України скоротилося від 52 до 48 

млн чоловік. 

Із досвіду європейських країн, можемо почерпнути те, як вони боролись у 

XVIстолітті із явищем аборту за допомогою страти, до того, таке злодіяння 

каралось ув’язненням або ж каторжними роботами. При чому це стосувалося не 

тільки лікаря, але і пацієнтки. Таке положення зберігалося в багатьох країнах аж 

до першої половини ХХ століття. 

Коли ж повернутись століттями назад, то християнська концепція 

стверджувала, що знищення плоду позбавляє його благодаті майбутнього 

хрещення, отже, є тяжким гріхом. Та й зараз, церква засуджує це ганебне рішення. 

Станом на сьогодні, однією з головних причин масового знищення дітей в 

Україні є саме чинне законодавство, зокрема стаття 281 (« Право на життя») п. 6 

(« Штучне переривання вагітності…») Цивільного кодексу України від 16. 01. 

2003 р. (№ 435-ІV) та стаття 50 (« Добровільне штучне переривання вагітності») 

Основ законодавства України про охорону здоров’я від 31.12. 1992 р. (№23-92). 

Хоч релігія й забороняє, а правова система дає право вибору, тобто цілком 

реальний дозвіл на дітовбивство  - Україна втратила за 50 років щонайменше 32 

млн. жителів. 
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Незважаючи на тенденцію до зниження, рівень абортів залишається 

високим і становить 21, 1 на 1000 жінок дітородного віку, або 45, 8 на 100 

вагітностей. 

Спостерігається збільшення кількості випадків аборту у вперше вагітних, 

що призводить до високого рівня захворюваності та ризику безплідності у жінок ( 

у 2005 р. порівняно з 1991 р. цей показник збільшився вдвічі). 

Щодо жінок, які вже мають на своєму рахунку бодай одне вбивство своєї 

дитини, то вони підлягають досить високому ризику пряву постабортального 

синдрому (ПАС) – комплексу різних симптомів (тілесні, психічні, 

психосоматичні), які можна спостерегти опісля вчинення аборту.  

Із фізичних наслідків це може бути: починаючи від різноманітних інфекцій 

й завершуючи різними онкологічними захворюваннями. 

Найбільшими наслідками є саме психологічні, а саме хронічне почуття 

вини, ознаки внутрішньої емоційної смерті, депресії та й врешті, агресія до 

оточення та до самої себе. 

Помилково було б вважати, що дана проблема, стосується тільки жінки і 

дитини (зокрема й даний синдром), насправді торкається і членів родини. 

Наприклад чоловік, який можливо хотів дітей, тоді буде відчутне почуття браку 

чогось, печалі, втрата здатності радіти життю, і нічим не пояснене невезіння. 

В результаті досліджень американських дослідників, було доведено, що від 

аборту страждають навіть брати та сестри ненародженої дитини. 

Загалом, наслідки від аборту стають відчутними навіть через 20 років. 

Отже, іще ні одна жінка не була щасливою від вчинення аборту. Таке 

рішення позбавило її тільки тимчасово від проблеми, хоч матір’ю, вона все ж 

залишається, тільки от мертвої дитини.  

Питання «абортивної ментальності» населення в Україні  досі належно не 

розглядається, а статистичні дані кількості «перерваних вагітностей» не 

розголошуються. Якою є справжня статистика, ніхто не дізнається, бо ж є ряд 
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людей, які зацікавленні в отриманні абортивної сировини( плацента і стовбурові 

клітини).  

Скільки б суперечок навколо себе не викликала ця тема, аборт – це гріх. Й 

лише щире покаяння дасть змогу полегшити докори сумління й покращити 

фізичний стан. Бо ж найтяжче, це пробачити самій собі. 

Право вибору є в кожної людини. Та для соціального працівника належним 

обов’язком буде проінформувати майбутню матір, що собою являє кожен вибір і 

які наслідки він готує для неї.  
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ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

 

На сьогоднішній день проблема з вживанням наркотичних речовин у 

молодому середовищі, а точніше у підлітковому віці, є дуже актуальна. Вся 
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історія тісно пов’язана з вживанням засобів,які можуть змінювати психічний стан 

людини. [1] 

В деяких країнах наркоманія і токсикоманія, особливо серед підлітків і 

молоді, набули характеру епідемії. Наслідками вживання наркотиків є втрата 

працездатності та здоров’я в молодому віці, смерть внаслідок передозування або 

спричинена ускладненням наркоманії, соціальна дезадаптація, зростання 

злочинності.[2] 

Наркоманами стають не відразу. Багато що залежить від індивідуальних 

характеристик індивіда і виду наркотиків які він вживає. В одних випадках 

звикання до рослинних і хімічних препаратів настає мало не з першого разу, а в 

інших - потрібні тижні, місяці і навіть роки. Є різні судження про типологію 

особистості споживачів наркотиків. Типи споживачів наркотиків: 

1. Експериментатори. Найчисленніша популяція з усіх п'яти груп. До неї 

відносяться особи, які не поверталися потім до цього згубного заняття після 

першого знайомства з наркотиками.  

2. Епізодичні споживачі. До них відносяться в основному ті, хто вдається до 

наркотиків в силу обставин, що склалися . 

3. Систематичні споживачі. Приймають наркотики за певною схемою. 

Наприклад, по дням свого народження, з нагоди досягнення значущого результату 

в роботі, раз на квартал . Наївно вважають, ніби-то цей самообман залишиться без 

будь-яких негативних наслідків для психіки і фізіології. 

4. Постійні споживачі. Послідовно формуються з перших трьох груп. 

Найчастіше залежні від наркотиків психологічно і вже в силу цього змушені 

приймати препарати не тільки 

5. Хворі наркоманією. Остання група - закономірний підсумок прийому 

наркотиків без розпорядження лікаря. Входять  в неї індивіди часто залежні від 

наркотиків не тільки психічно, але і фізично. [3] 

Причиною вживання  підлітками наркотичних речовин є бажання 

спробувати, яке воно на смак і, до чого призводить. 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97
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Дізнаються підлітки про наркотичні речовини від друзів, тобто на них 

впливає найбільше соціальне оточення. Вплив однолітків є найпотужнішим 

спонуканням підлітка до вживання психоактивних речовин.  

Можна вважати, що коли у сім’ї працює батько, а мати не працює, то це є 

чинником захисту. Можливо тому, що мати має більше можливостей брати участь 

у процесі виховання дитини або здійснює над нею підвищений контроль. 

Економічна ситуація є чинником ризику щодо збільшеного рівня вживання 

наркотичних речовин. Вплив однолітків є вагомим чинником ризику та захисту 

від вживання наркотичних речовин. Вплив сім’ї — значний чинник ризику чи 

захисту. Дослідження довело, що проживання дитини у сім’ї одинокої матері є 

чинником ризику. 

Особливою популярністю користуються такі наркотики рослинного 

походження, як конопля, мак, гашиш. Їх ще називають «легкими». Деякі країни на 

державному рівні визнали споживання подібних наркотичних речовин 

легітимним. До числа цих речовин належить і марихуана. 

 У Львові є наркологічний цент Ренесанс, який допомагає наркозалежним 

боротися з цією проблемою. 

У підлітків важко виявити ознаки зловживання наркотиками, дуже часто 

вони приховують свою пристрасть. Наркоманія серед підлітків - поширене явище. 

Вони йдуть на це з цікавості, або ще через те щоб увійти до групи однолітків. 

Причини вживання наркотиків серед підлітків: 

1. низька самооцінка; 

2. нудьга; 

3. батьки-наркомани; 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД АЛКОГОЛЮ ЯК ПРОЯВ ДЕВІАНТНОЇ 

ПОВЕДІНКИ В СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Питання про девіантну поведінку молоді, формування якої спричинила 

залежність від алкоголю є досить актуальним і цікавим. Внаслідок відхилень від 

нормальної поведінки відбувається руйнування спокійного забезпечення 

життєдіяльності. Молодь є найактивнішим психологічним суб'єктом і тому 

прояви соціально неприйнятної поведінки найвиразнішим чином проявляється 

саме в них. У цьому віці, коли не сформований стійкий світогляд, особистості 

найбільш піддаються зовнішньому впливу. Сприймаючи інтереси, погляди 

оточуючих, вони вибирають, вбирають в себе і надалі керуються ними. З 

http://www.people.nnov.ru/
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розвитком девіантної поведінки спричиненої залежністю від алкоголю у молоді 

все більше притупляються позитивні почуття і вона може стати резервом для 

майбутньої злочинності.[1] 

Найчастіше мотивом пияцтва є: розвага, вплив найближчого оточення, 

дотримання питних традицій, святкування пам'ятних дат, подружні, сімейні 

негаразди, неприємності на роботі. 

Алкогольна залежність формується поступово і визначається складними 

вимірами, які відбуваються в організмі питущої людини. Потяг до спиртного 

проявляється в поведінку людини: підвищена метушливість у підготовці до 

випивки, «потирання рук», емоційна піднесеність. Чим більший «алкогольний 

стаж», тим менше задоволення приносить випивка. 

На формування алкоголізму впливає кілька чинників: спадкові чинники, 

характер, індивідуальні властивості особистості та особливості навколишнього 

середовища. До факторів сприяє алкоголізації можна віднести низький рівень 

матеріального становища та освіту.[2] 

Рівень споживання алкоголю в Україні складає 12 літрів на рік[3]. Щороку в 

Україні гине від алкоголю та наркотиків майже 380 тис. осіб[4]. 

Щороку через алкоголізм в Україні помирає понад 40 тисяч людей, за 

даними Національної ради з питань охорони здоров'я. За даними екс-міністра 

охорони здоров'я України професора Миколи Поліщука, щодня алкоголь вбиває 

40 українців[5]. Це близько 8 тисяч отруєнь, ще 8 тисяч — кардіопатій, а також 

інші захворювання і нещасні випадки, пов'язані із вживанням алкоголю. Крім 

того, за його словами, в Україні зараз фіксується 25-30% випадків дитячої 

патології новонароджених і дуже часто причиною цього є саме алкоголь, тобто 

вживання алкоголю як матір'ю, так і батьком. Але цей факт зазвичай не 

розголошується[3]. 

Проблема узалежнення має цілу низку причин, які зумовили зростання 

негативних явищ у молодіжному середовищі. Це, передусім, загальний кризовий 

стан українського соціуму, зумовлений докорінними соціальними 
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трансформаціями, переходом від тоталітарного, «закритого» до демократичного, 

«відкритого» типу суспільства, ринковими перетвореннями, руйнацією старих 

систем цінностей і традиційних форм соціалізації молоді. Раніше соціальне 

дозрівання молоді відбувалося в умовах відносної стабільності, існування великої 

кількості соціальних інститутів, покликаних здійснювати цей процес. У сучасних 

умовах наразі практично не існує нових, ефективних та відносно безболісних 

форм соціалізації молоді. Розширення можливостей самостійного вибору 

життєвого шляху при одночасному зростанні особистої відповідальності – також 

нове явище, до якого більшість молодих людей виявилася неготовою. Багато 

представників молодого покоління оцінює своє соціальне становище із загально 

цивілізаційних позицій, найчастіше порівнюючи його зі становищем ровесників в 

інших, переважно високорозвинених країнах; це часто спричинюється до появи 

завищених соціальних вимог молоді. У соціологічній літературі це отримало 

назву «Революція молодіжних претензій»[6]. 

Непрямими стимулами вживання психотропних речовин визнають: 

- протилежність декларованих і реальних цінностей та ідеалів суспільства – 

“подвійна мораль”; 

- неможливість задоволення потреби в персоналізації, тобто бути 

особистістю (пошукова поведінка); 

- зниження вартості сім’ї, девальвація значущості родинних стосунків; 

- масова урбанізація населення, втрата соціального контролю, різка зміна 

способу життя, звичних обставин, 

- соціально-економічні, екологічні фактори[7]. 

Зазначені фактори об’єднує в єдине ціле атмосфера напруженості, яка 

супроводжує кожен день життя. Ця атмосфера впливає на інтенсивність і розміри 

пияцтва в суспільстві: кількість випадків захворювань на алкоголізм – це 

індикатор соціального благополуччя. Соціально-культурні фактори 

макросередовища відображаються в мікросередовищі. Ставлення батьків до 
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вживання спиртних напоїв, звички та традиції сім’ї, пов’язані з їх вживанням, 

впливають на те, яке місце посяде алкоголь в житті молодої особи. 

Сучасне суспільство володіє великим та різноманітним досвідом 

профілактики алкоголізму, боротьби зі зловживанням спиртними напоями. Це 

заходи обмежувальні, заборонні та караючі, а також виховні та психологічні.[8] 

Сьогодні існує безліч методик лікування алкоголізму, в тому числі і 

молодіжного, багато лікарів пропонують свої послуги для вирішення цієї 

проблеми. Як же молодій людині обрати методику, що підходитиме їй 

якнайкраще, як визначитися з вибором лікаря? На думку Пакіна Ю., дуже 

важливим аспектом лікування психологічної залежності від алкоголю є позитивна 

мотивація лікаря і пацієнта. Якщо дівчина чи юнак, які мають намір розпочати 

лікування, вважають, що їхнє життя одноманітне, нецікаве і попереду на них не 

чекає нічого хорошого, у них, як правило, виникають запитання: "А для чого мені 

мати міцне здоров'я? Навіщо жити довго? Чи не краще прожити менше, але собі 

на втіху?". Саме на це обов'язково має звернути увагу спеціаліст перед тим, як 

розпочати лікування. Він повинен своєчасно подбати разом з пацієнтом про 

позитивну мотивацію, оскільки без неї ніяке лікування не буде ефективним[9]. 

Як правило, залежність від алкоголю лікують кодуванням застосовуючи 

дисульфірам — речовину, що у поєднанні з алкоголем надзвичайно негативно 

впливає на організм. Вбачається, що алкоголік не буде пити спиртне, бо 

боятиметься сильних, болючих наслідків, аж до смерті включно. Він хоче випити, 

але не може. Потяг випити, власне, є, але блокується. Гіпноз широко 

використовують для впровадження в підсвідомість індивідуума команд, які 

блокують потяг робити певні дії[10] 
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СУЇЦИД ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬСТВА 

 

Суїцид – це одна з форм саморуйнівної поведінки людини, вид 

насильницької, тобто надприродної смерті,навмисне позбавлення себе життя. 

Суїци д (лат. suicidium, від sui caedere, "вбити себе") є дією умисного 

спричинення власної смерті.. Стресові фактори, такі як фінансова скрута чи 

труднощі в міжособистісних відносинах, часто відіграють свою роль. Зусилля, 

спрямовані на запобігання самогубства, включають обмеження доступу до 

вогнепальної зброї, лікування психічних захворювань та зловживання 

наркотичних речовин, а також покращення економічного розвитку. [1, с.15] 

Е.Дюркгейм виділив 4 типи самогубства : 

• егоїстичне 

• альтруїстичне 

• фаталістичне 

• аномічне 

Егоїзм - це прагнення любити тільки себе, а не інших людей. 

Альтруїзм (від латинського Alter - інший) - моральний принцип , який 

наказував безкорисливі дії, спрямовані на благо і задоволення інтересів іншої 

людини ( інших людей). 

Аномія - це стан беззаконня, , яке існує в сучасних великих містах , настає 

в країні в період революції , бунту, війни. 
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Фаталізм - віра в зумовленість буття. 

Всі суїциди поділяються на три групи: дійсний, прихований та 

демонстративний.[3] 

Дійсний суїцид ніколи не буває спонтанним - хоч іноді і виглядає досить 

несподіваним. Такому суїциду завжди передують пригнічений настрій, 

депресивний стан, або просто думки про відхід з життя. Причому оточуючі, навіть 

найближчі люди, нерідко такого стану людини не помічають (особливо якщо 

відверто не хочуть цього). І своєрідний тест на готовність до дійсного суїциду - 

роздуми людини про сенс життя. Тому в свого роду "групу ризику" складають 

підлітки і люди похилого віку. 

Далеко не всі підліткові самогубства походять від нещасної любові. 

Просто "хлопець, що обдумує життя" (або, відповідно, дівчина) не 

знайшов для себе відповіді, яке його призначення в цьому світі (а через 

підлітковий максималізм прийняти відповідь "жити для того, щоб жити" йому ще 

дуже важко). Та і основний відсоток самогубств «через кохання» відбувається не 

тому, що підліткові закортіло почати інтимне життя або у нього бушують 

гормони. Просто найчастіше дитяча закоханість – ні що інше, як віддзеркалення 

потреби бути необхідним хоч комусь: якщо вже не батькам, то Йому або Їй. І коли 

взаємності не виникає, нерідко приходить відчуття, що у всьому світі ти нікому не 

потрібен. Старші ж йдуть з життя,якщо раптом розуміють, що все своє життя 

вони прожили марно. Так, якщо літня людина упевнена, що зробила на своєму 

шляху хоч щось значуще, тоді він починає любити життя. А ось ті, хто 

переконується, що все їхнє існування пройшло даремно, можуть піти на суїцид і в 

похилому віці. 

•Демонстративним суїцидом слугує те , що більшість самовбивць, як 

правило, хотіли зовсім не померти - а тільки достукатися до когось, звернути 

увагу на свої проблеми. Навіть двох-трирічний малюк, коли йому необхідна 

батьківська увага, може розбити чашку або попісяти в штани. І тоді дорослі хай 

нашльопають, хай облають – та зате і побачать, що у них є дитина! І як це ні 
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цинічно і ні страшно, інший раз дитячі і підліткові суїциди відбуваються з тієї ж 

причини: дитина йде з життя з думкою: мовляв, нарешті ви звернете увагу на те, 

що я є. Точніше, був. 

Отже, самогубство часто вчиняють з відчаю, причину якого нерідко 

відносять до психічних захворювань таких як депресія, біполярний розлад, 

шизофренія, алкоголізму чи наркотичної залежності. Бувають ситуації, коли люди 

ідуть із життя, щиро сподіваючись, що лише так вони можуть захистити тих, 

кого найбільше люблять. 

Отже, вирішивши покінчити життя самогубством, літня людина як би 

позбавляє себе від тих страждань, які вона відчуває. До того ж, вона вважає, що 

доставляє страждання і проблеми людям, які його оточують. І позбавляючи себе 

від цих страждань, вона позбавляє себе та інших. Людина похилого віку йде на 

самогубство усвідомлено, на відміну від підлітка. Підліток не замислюється про 

те, що своєю загибеллю він причин біль іншим, він позбавляє від болю і 

страждань тільки себе. Літня ж людина думає не тільки про себе, але і дорогих 

йому людей. 

Самогубство - акт позбавлення себе життя, під час якого людина діє 

навмисно, цілеспрямовано і свідомо. 

Всі суїциди поділяються на три групи: дійсний, прихований та 

демонстративний. 

Дійсний суїцид ніколи не буває спонтанним - хоч іноді і виглядає досить 

несподіваним. Такому суїциду завжди передують пригнічений настрій, 

депресивний стан, або просто думки про відхід з життя. Причому оточуючі, навіть 

найближчі люди, нерідко такого стану людини не помічають (особливо якщо 

відверто не хочуть цього). 

Прихований суїцид - доля тих, хто розуміє, що самогубство - не самий 

гідний шлях рішення проблеми, але проте іншого шляху, знову ж таки, знайти не 

може. Такі люди вибирають не відкритий відхід з життя "за власним бажанням", а 

так зване "суїцидально обумовлена поведінка". Це і ризикована їзда на автомобілі, 
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і заняття екстремальними видами спорту або небезпечним бізнесом, і добровільні 

поїздки в гарячі точки, і навіть алкогольна або наркотична залежність. основна 

частина суїцидів - це ні що інше, як спроба вести діалог: тільки, зрозуміло, ось 

таким своєрідним і абсолютно непридатним для цього методом.[3] 

Більшість самовбивць, як правило, хотіли зовсім не померти - а тільки 

достукатися до когось, звернути увагу на свої проблеми, покликати на допомогу. 

Це явище психіатри часто називають демонстративним суїцидом. 

Людина в оточуючому її середовищі виступає як саморегулююча система, 

яка реагує на зовнішні зміни своїми свідомими і підсвідомими механізмами, 

пристосовуючись, адаптуючись до цих змін. Кінцева мета саморегуляції — 

досягнення повної адаптації, а негативний її результат — це часткова чи повна 

дезадаптація. Найбільший вплив на саморегуляцію чинять особистісні та 

соціальні фактори, аналіз яких дає можливість оцінити рівень адаптацій чи 

дезадаптацій. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ЯК СОЦІАЛЬНА 

ПРОБЛЕМА 

 

Термін «cоціальна мережа» був введений задовго до появи Інтернету і 

власне сучасних інтернет-мереж, ще в 1954 році соціологом  «Манчестерської 

школи » Джеймсом Барнсом. [1,c.56] 

По-суті, соціальна мережа – це віртуальне об’єднання людей, де 

обмінюються певною інформацією, що в широкому сенсі є характеристикою 

самого поняття "інтернет”..[2,c.12] 

З’явившись, ці сайти охопили всіх, насамперед молодь, а згодом і 

представників старшого покоління. Люди стали проводити там величезну частину 

свого часу, спілкуючись, завантажуючи і розглядаючи фотографії чи відео і т.д. 

Соціальна мережа спрямована на побудову спільнот в Інтернеті з людей зі 

схожими інтересами чи діяльністю. 

На сьогоднішній день зареєстрованих користувачів в  соціальній мережі 

Vkontakte.ru є вже більше 50 млн. Це серйозна проблема сучасної молоді і всього 

населення України взагалі. Люди часто путають реальний світ з віртуальним. Ця 

мережа суттєво впливає на психіку людей, особливо дітей, які схильні до того, 

щоб витрачати свої кишенькові гроші (а часто і гроші взяті без дозволу батьків) 

на голоси, які можна обміняти на особистий рейтинг, або поповнити рахунок 

якоїсь гри. [3,c.56] 
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Більше часу за соціальними мережами проводять молоді люди до 30 років. 

Це – можливість знайти нового друга і провести час у спілкуванні з ним. 

Найчастіше у людини з такою залежністю стираються грані між реальним і 

віртуальним життям. 

Психологи вважають, що соціальні мережі викликають залежність, 

«вбиваючи» величезну кількість часу, відволікаючи від важливих справ, 

заважаючи концентруватися на чомусь конкретному. 

Виявилося, що всі соціальні мережі влаштовані так, що користувач просто 

не може не перевіряти свою сторінку.  80% користувачів зізналися, що просто не 

можуть залишити без уваги свою сторінку хоча б раз на добу. 

Соціальні мережі часто стають причиною реальних розлучень. 

Соціальні мережі стають часто причиною поганого настрою. 

Ще один негативний момент соціальних мереж — вони допомагають не 

тільки придбати віртуальних друзів, а й розгубити реальних. 

Попит на соціальні мережі росте з кожним днем, затягуючи у свої обійми 

все більше людей самої різної вікової категорії. 

З часом у людини може розвиватися патологічна необхідність постійного 

перебування на сайті, від якої він вже не може позбутися самостійно. 

Гостра тяга до користування мережевими ресурсами – це свого роду 

хвороба, яка може виникати через якісь особистісні чи психологічні проблем, 

через нереалізовані бажання, а також приховані комплекси і труднощі у 

спілкуванні, адже у віртуальному світі набагато легше висловлюватись, 

створювати ідеальний образ, особливе значення має усвідомлення власної 

захищеності та анонімності, чого немає в реальному світі. 

Найбільше залежності від інтернет-спілкування схильні люди, які ведуть 

неактивний спосіб життя, за допомогою мереж вони підвищують свою 

самооцінку, намагаючись видати інформацію, представлену на сторінці, за дійсну, 

деякі настільки вірять в створений ними образ, що починають уникати особистих 

зустрічей і спілкування, щоб не зруйнувати уявну думку про себе. З усього 
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сказаного можна зробити висновок про те, що до всього в житті треба підходити з 

розумом. Якщо ви помітили, що соціальна мережа забирає багато вашого часу, 

просто контролюйте себе і не дайте затягнути себе в «павутину». 
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ЖИТЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ТА ПРАЦІВНИКІВ ДСНС 

УКРАЇНИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) 

 

Забезпечення житлом офіцерів та рядових усіх, без винятку, військових 

формувань та парамілітарних структур з кожним роком набуває все більшої 

актуальності. Адже окрім роботи, кожному ще треба мати те місце, де він чи вона 

зможуть відпочити або звести сімейне гніздечко. Як і у всіх цивілізованих, 

http://www.socialnetwork.com.ua/2012/12/zalezhnist-vid-sotsialnyh-merezh-yak-borotysya/
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демократичних, правових країнах, в Україні так само все починається із 

законодавства. 

 Аналізуючи розділи та параграфи Кодексу цивільного захисту України та 

Закону України «Про національну поліції» можемо стверджувати (де-юре), що як 

поліцейські так й особи рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту, а також члени їхніх сімей забезпечуються жилими приміщеннями за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів і надається державними 

адміністраціями, органами місцевого самоврядування у першочерговому порядку. 

Якщо ж жилими приміщеннями забезпечити не можуть, то у такому випадку 

надаються гуртожитки чи службові помешкання. У разі відсутності в органів чи 

підрозділів цивільного захисту такого житла відповідний орган чи підрозділ 

цивільного захисту тимчасово орендує житло для забезпечення ним осіб рядового 

і начальницького складу органів чи підрозділів цивільного захисту або за 

бажанням цих осіб виплачує їм грошову компенсацію за піднайом (найом, 

оренду) жилого приміщення в порядку, розмірі та на умовах, встановлених 

Кабінетом Міністрів України. За такими особами зберігається право на жилу 

площу, яку вони займали до вступу на службу цивільного захисту. Вони не 

можуть бути виключені із списків громадян, взятих на квартирний облік. У разі 

продовження служби понад п'ять років забезпечення зазначених осіб жилими 

приміщеннями за місцем служби проводиться на загальних підставах. 

Щодо Національної поліції, то керівники цих органів мають право 

виплачувати поліцейським, які не мають власного житла в населеному пункті, де 

вони проходять службу, і винаймають житло на підставі договору житлового 

найму, компенсацію за найм у розмірі, що не перевищує трьох мінімальних 

заробітних плат, визначених на 1 січня відповідного календарного року. 

Відчутним є і той факт, що Національна поліція є новим формуванням 

органів внутрішніх стправ, адже сегмент житлового забезпечення у їхніх 

нормативно-правовій базі не є настільки детальним, як у працівників служби 

цивільного захисту. До прикладу, у поліцейських нічого не говориться про 
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забезпечення житлом курсантів, а у ДСНС курсантам і слухачам вищих 

навчальних закладів центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, які мають 

сім'ю, надається жила площа в сімейних гуртожитках. У разі відсутності сімейних 

гуртожитків їм виплачується за місцем служби грошова компенсація за 

тимчасовий піднайом (найом, оренду) жилого приміщення в розмірах, визначених 

Кабінетом Міністрів України.  

Крім того, у законодавстві щодо житлового забезпечення осіб рядового та 

начальницького складу органів та підрозділів служби цивільного захисту чітко 

прописані умови взяття кредиту на будинок чи земельну ділянку, чого не 

зустрічається у Законі України «Про національну поліцію». Отже, особи рядового 

і начальницького складу цивільного захисту, які не мають жилого приміщення 

для постійного проживання, мають право на одержання на пільгових умовах 

кредиту банку на індивідуальне житлове будівництво або на придбання 

приватного житлового будинку (квартири) на строк до 20 років з погашенням за 

рахунок коштів, призначених у Державному бюджеті України на утримання 

центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері цивільного захисту, центрального органу виконавчої 

влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, 

для тих, хто має загальний строк служби, у тому числі військової або внутрішньої 

служби, більш як 15 років - 50 відсотків, більш як 20 років - 75 відсотків, більш як 

25 років - 100 відсотків кредиту банку. Зазначений кредит надається особі 

рядового чи начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту 

тільки один раз протягом усього часу проходження нею служби у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

В результаті проведеного порівняльного аналізу констатуємо, що  житлове 

забезпечення двох служб продумане добре, але є деякі моменти, котрі варто було 

б підкоригувати, деякі більше розтлумачити зважаючи на той факт, що дані 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125403.html#55


 

360 

 

центральні органи виконавчої влади перебувають під котролем одного 

міністерства.  
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ВІДПУСТКИ, ЇХ ВИДИ ТА ПРИЧИНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІЖ 

НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ ТА ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ 

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

У даній статті буде здійснено порівняльний аналіз видів та причин 

відпочинку двох, відносно нових, служб Міністерства внутрішніх справ України – 

Національної поліції (заснування - 02 липня 2015 р.) та Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій (заснування - 24 грудня 2012 р.) 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

Особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту мають 

право на такі види відпусток: 

1) щорічна основна відпустка; 

2) додаткова відпустка у зв'язку з навчанням; 

3) творча відпустка; 

4) інші додаткові відпустки, передбачені законодавством; 

5) соціальні відпустки: 

а) у зв'язку з вагітністю та пологами; 

б) по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
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6) відпустка для лікування у зв'язку з хворобою; 

7) відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин. 

Особам рядового і начальницького складу цивільного захисту надаються 

щорічні основні відпустки із збереженням грошового і матеріального 

забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі 

місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для 

осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які мають 

вислугу років (у календарному вимірі), обчислену в порядку, передбаченому для 

призначення пенсій особам рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту до 10 років, становить 30 календарних днів, від 10 до 15 років - 35 

календарних днів, від 15 до 20 років - 40 календарних днів, 20 і більше років - 45 

календарних днів. 

Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту - 

учасникам бойових дій та прирівняним до них особам надаються незалежно від 

вислуги років щорічні основні відпустки тривалістю 45 календарних днів у 

зручний для них час. 

Щорічна основна відпустка тривалістю 40 і більше календарних днів на 

прохання особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту 

може бути поділена на дві частини за умови, що основна її частина становитиме 

30 календарних днів. 

Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які 

захворіли під час щорічної основної відпустки або щорічної додаткової відпустки, 

зазначена відпустка продовжується після одужання керівником, який її надавав, 

на кількість невикористаних днів відпустки. 

Національна поліція 

Тривалість відпусток поліцейського обчислюється подобово. Святкові та 

неробочі дні до тривалості відпусток не включаються. 
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Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки поліцейського 

становить тридцять календарних днів, якщо законом не визначено більшої 

тривалості відпустки. 

За кожний повний календарний рік служби в поліції після досягнення 

п’ятирічного стажу служби поліцейському надається один календарний день 

додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як п’ятнадцять календарних днів. 

Тривалість чергової відпустки у році вступу на службу в поліції 

обчислюється пропорційно з дня вступу до кінця року з розрахунку однієї 

дванадцятої частини відпустки за кожен повний місяць служби. 

Відпустка тривалістю менше 10 діб за бажанням особи рядового або 

керівного складу може бути надана одночасно з черговою відпусткою в 

наступному році. 

Поліцейським дозволяється, за бажанням, використовувати відпустку 

частинами. Одна частина відпустки має бути не менше  

10 діб. 

Чергова відпустка надається поліцейському, як правило, до кінця 

календарного року. 

При звільненні поліцейського проводиться відрахування з грошового 

забезпечення надмірно нарахованої частини чергової відпустки за час 

невідпрацьованої частини календарного року. 

За невикористану в році звільнення відпустку поліцейським, які 

звільняються з поліції, виплачується грошова компенсація відповідно до закону. 

Відкликання поліцейського із чергової відпустки, як правило, 

забороняється. У разі крайньої необхідності відкликання із чергової відпустки 

може бути дозволено керівнику територіального органу поліції. 

За бажанням поліцейського невикористана частина відпустки може бути 

приєднана до чергової відпустки на наступний рік. 

 Отже, проаналізувавши даний пласт соціального забезпечення 

напрошується наступний висновок, що на відміну від Національної поліції у 
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Державній службі України з надзвичайних ситуацій питання відпустки більш 

детально пропрацьоване та відведено значну частину нормативно-правового акту, 

взято до уваги багато службових моментів та життєвих ситуацій, що надає великої 

переваги під час несення служби всім працівникам служби цивільного захисту, як 

начальникам так і підлеглим.  
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