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СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНА РОБОТА 

 

 

Медвідь Т.Д. 

Начальник управління соціального обслуговування 

та захисту населення Департаменту соціального  

захисту населення Львівської обласної  

державної адміністрації 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ДЕПАРТАМЕНТУ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

Основні завдання департаменту соціального захисту населення щодо 

забезпечення реалізації державної соціальної політики 

 надання соціальної підтримки та соціальних послуг;  

 захист прав та соціальних гарантій;  

 оздоровлення та відпочинок дітей шкільного віку пільгових категорій;  

 розміщення та соціальний супровід громадян внутрішньо переміщених з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції;  

 соціальний супровід учасників АТО;  

 захист конституційного права працюючих на своєчасне отримання 

заробітної плати;  

Структура  Департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА.  

(штатна чисельність Департаменту соціального захисту населення – 66 осіб) 
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Дорадчі органи, з якими співпрацює департамент соціального захисту 

населення: 

 Координаційна рада у справах захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи;  

 Координаційна рада у справах інвалідів при Львівській обласній 

державній адміністрації; 

 Комісія з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;  

 Обласна територіальна тристороння соціально-економічна рада; 

 Координаційна рада з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням 

всебічної допомоги бездомним громадянам;  

 Координаційна рада у справах захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи;  

 Координаційна рада у справах інвалідів при Львівській обласній 

державній адміністрації; 

 Комісія з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, 

пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;  

 Обласна територіальна тристороння соціально-економічна рада; 

 Координаційна рада з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням 

всебічної допомоги бездомним громадянам.  

Мережа закладів департаменту соціального захисту 
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 2014  

Управління  соціального захисту департаменту гуманітарної  

політики Львівської  міської ради 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів міст обласного значення 

29  

Територіальні центри соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)  
29  

Центри соціальної реабілітації для дітей-інвалідів  10  

Комунальні заклади Львівської обласної ради “Психоневрологічні 

інтернати”,  “Геріатричні пансіонати”  
11  

Комунальні заклади Львівської обласної ради “Дитячі будинки-

інтернати”  
2  

Комунальний заклад Львівської обласної ради “ПТУ-інтернат 

професійної реабілітації учнів-інвалідів м. Самбора”  
1  

Львівський обласний  контактний центр  1  

Львівський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді  
1  

Соціальний центр матері і дитини у Львівській області  1  

Центр соціально-психологічної допомоги у Львівській області  1  

Соціальний гуртожиток у Львівській області  1  

Комунальний заклад Львівської обласної ради “Центр моніторингу 

соціальних програм та контролю за призначенням і виплатою 

допомог”  

1  

Новий спрощений порядок призначення житлової субсидії. 

Відповідно до основних положень спрощення: 
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 призначення субсидій відбуватиметься на підставі лише двох документів 

– заяви та декларації;  

 скасовуються всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються 

за призначенням субсидій крім здійснення одноразової дороговартістної 

покупки (на суму понад 50 тис. гривень); 

  надаватиметься право на оформлення субсидій особам, які орендують 

житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі 

письмового договору оренди (найму) житла; 

 Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

Розширення мережі центрів реабілітації:  

 2011 рік – 3 центри;  

 2012 рік – 6 центрів;  

 2013 рік – 9 центрів 

 2014 рік – 10 центрів 

Послуги з соціальної реабілітації для дітей-інвалідів надаються: 

 Львівським обласним центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

“Сонечко”; 

 Львівським міським центром реабілітації “Джерело”; 

 Бродівським,  Золочівським,  К.Бузьким,  Миколаївським, Мостиським, 

Пустомитівським, Стрийським районними та Новороздільським міським 

центрами соціальної реабілітації дітей інвалідів. 

Нові соціальні послуги, впровадженні в практику територіальними центрами 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

 Cоціально-педагогічна послуга  “Університет третього віку”(міста Львів, 

Стрий, Дрогобич); 

  Робота мультидисциплінарних команд; 

  Створення прокатних пунктів засобів реабілітації; 

Створено мережу центрів денного дозвілля для громадян літнього віку у місті 

Львові функціонує 8 центрів денного дозвілля, а саме при Храмі Святого 

Климентія Папи, Храмі Покрови Пресвятої Богородиці, Храмі Всіх Святих 
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Українського народу, Храмі Різдва Пресвятої Богородиці, Храмі Христового 

Воскресіння, Храмі Блаженнійшого о. Климентія Шептицького, монастирі 

святого Онуфрія Василіянського чину святого Йосафата та відділенні 

соціально-побутової реабілітації - Львівського міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

 Транспортні послуги людям з інвалідністю  

(Львівський територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг).  

Установи та організації, які забезпечують соціальний супровід бездомних 

громадян, та осіб звільнених з місць позбавлення волі 

 У місті Львові функціонує Центр обліку та нічного перебування 

бездомних громадян, в якому  зареєстровано 1913 осіб;  

 У місті Винники функціонує притулок для бездомних Громадської 

організації  “Спільнота взаємодопомоги  “Оселя” ; 

 Міська громадська організація  “Народна  допомога - Львів”;  

 В  місті Дрогобичі  благодійним фондом  “Карітас”  засновано Духовний 

реабілітаційний центр “Назарет”;  

 Спільнотою взаємодопомоги “Наша Хата” Дрогобицької громадської 

організації надається підтримка і допомога бездомним особам;  

 Львівським регіональним центром соціальної адаптації на території  

Бродівського району створений притулок для осіб, які повернулись з 

місць позбавлення волі і втратили зв’язки з сім’ями;  

 В  місті Червонограді  функціонує  Молодіжна асоціація “Новий  початок; 

Будинки-інтернати соціального захисту Львівської області 

В 13 будинках-інтернатах соціальної сфери проживає 1813 осіб.  

• Створені реабілітаційні центри, де мешканці будинків проводять 

дозвілля (вивчають роботу на комп’ютерах, переглядають та обговорюють 

фільми, займаються арттерапією, читають літературу, організовують 

вечірки та святкування тощо);  
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• Облаштовано актові зали, спортивні куточки, кухні для самостійного 

приготування їжі, що допомагає людям із проблемами здоров’я відновити 

навички самообслуговування, відчути себе залученими та потрібними, 

повірити у свої сили.  

Європейські перспективи розвитку системи соціальних послуг 

 Можливість вибору найбільш прийнятних умов надання соціальних 

послуг.  

 Можливість поєднання бюджетного фінансування та позабюджетних 

ресурсів недержавних суб’єктів.  

 Посилення спроможності недержавних суб’єктів надавати соціальні 

послуги.  

 Розподіл відповідальності між замовниками та виконавцями соціального 

замовлення.  

 Підвищення ефективності використання бюджетних коштів.  

Основні етапи соціального замовлення 

1. Вивчення потреб населення у соціальних послугах та формування 

пріоритетів соціального замовлення.  

2. Проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання 

соціальних послуг.  

3. Укладення та виконання договору щодо залучення бюджетних коштів до 

фінансування соціальних послуг.  

4. Оцінка якості наданих соціальних послуг.  

Заходи підтримки вимушених переселенців, які реалізовані у Львівській 

області: 

 ведеться реєстр осіб, які тимчасово розміщуються в області, та 

забезпечується його щоденне наповнення. 

 підготовлені об’єкти для  тимчасового проживання  в осінньо- зимовий 

період;  

 запроваджено спрощений механізм тимчасової реєстрації місця 

перебування через “єдине вікно” та визначено об’єкти - реєстратори;  
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 забезпечено перебування дітей в дошкільних закладах навчання  в школах 

та вищих учбових закладах;  

  надано послуги з медичного обстеження, лікування в  стаціонарних 

умовах, хірургічного втручання, реабілітації.  Проведено дорого вартісні 

процедури онкохворим, хворим на цукровий діабет, ниркову 

недостатність та іншим на безкоштовній основі;  

 виплачуються належні соціальні допомоги та пенсії;  

 проводиться робота щодо працевлаштування;  

 в рамках підписаного Меморандуму між обласною державною 

адміністрацією і Управлінням Верховного Комісара ООН у справах 

біженців  199 сім’ям  виплачено допомогу на суму 1075 тис. гривень;   

 організована робота щодо забезпечення різними видами допомоги з числа 

гуманітарних надходжень від міжнародних, релігійних та громадських 

організацій;  

 створено банк речей в кожному районі при територіальних центрах 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг);  

 доставлено до місця  проживання вимушених переселенців понад 200 т 

сільськогосподарської продукції;  

 надається кваліфікована психологічна допомога за зверненням 

вимушених переселенців; 

Підтримка волонтерського руху 

Створена Координаційна рада з питань волонтерської діяльності при обласній 

державній адміністрації.  

Основні завдання Координаційної ради: 

  сприяння забезпеченню координації діяльності волонтерів, 

волонтерських організацій щодо організації та надання допомоги 

військовослужбовцям, пораненим, полоненим, волонтерам, іншим 

особам, які постраждали внаслідок бойових дій, сім’ям зазначених осіб;  
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  забезпечення взаємодії волонтерів, волонтерських організацій у 

Львівській області з органами виконавчої влади області та місцевого 

самоврядування.  

Соціальний супровід та забезпечення життєво необхідних потреб внутрішньо 

переміщених осіб 

 При райдержадміністраціях та міськвиконкомах міст обласного значення 

для вирішення проблемних питань, пов’язаних з тимчасовим 

перебуванням на території області внутрішньо переміщених осіб 

створено робочі групи на місцях, до складу яких включені представники 

органів місцевого самоврядування та виконавчої гілки влади, державної 

служби надзвичайних ситуацій, дільничні інспектори, представники 

правоохоронних органів, фахівці територіальних підрозділів Головного 

управління Держсанепідслужби у Львівській області, члени громадських 

організацій та соціальні робітники.  

 Завданнями цих груп є обстеження сімей вимушених переселенців та 

вжиття заходів для  вирішення  проблемних питань соціально-побутового 

характеру.  

 

Заходи підтримки учасників АТО та членів їх сімей 

 Виплачена допомога 115 сім’ям, родичі яких загинули під час виконання 

завдань в умовах здійснення антитерористичних операцій або від рук 

агресорів адресну грошову допомогу на суму 13857,5 тис. гривень у 2014 

році та 7 сім’ям на суму 843,5 тис. гривень у 2015 році з коштів обласного 

бюджету. 

 Виплачена допомога 329 сім’ям учасників АТО, які отримали поранення 

на суму понад 2,1 млн. гривень та 1926 сім’ям мобілізованих 

військовослужбовців на суму 2,5 млн. гривень з коштів місцевих 

бюджетів. 

 Виплачена допомога 29 учасникам АТО на суму 62 тис. гривень за 

розпорядження голови обласної державної адміністрації. 
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 Пройшли лікування 1395 осіб у Львівському військовому госпіталі.  

 Потребує покращення житлових умов 51 сім’я загиблих 

військовослужбовців. На сьогодні вже 3 сім’ї забезпечені житлом. 

 

 

Рубай О.А., 

Директор Львівського міського центру,  

соціальних служб для сімї, дітей і молоді 

 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА: НОВІ ВИКЛИКИ ЧАСУ 

 

Місія ЦССМ 2015р. 

Програмна адресна підтримка сімей/осіб у СЖО, орієнтована на досягнення 

позитивного результату і їх житті.  

Аналітика соціальних кроків:  

позитиви та негативи при формуванні індивідуального плану та реалізації його. 

Місія ЦССМ 2014р. 

Активне виявлення та облік, обстеження та оцінка потреб,  

формування індивідуального плану та укладення угоди, корегування та 

перегляд плану.  

Візія ЦССМ 

Переорієнтація з кризового втручання на профілактику сімейного 

неблагополуччя.  

Забезпечення доступності й адресності послуг в територіальній громаді.  

Влаштування до сімейних форм виховання всіх дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Пріоритет – біологічна родина.  

Підвищення якості надання соціальних послуг шляхом ефективної взаємодії та 

координації усіх державних структур, бізнесу, церков, громадського сектору 

шляхом створення Загальноміського дорадчого органу.  
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Діяльність щодо захисту постраждалих учасників у Революції Гідності  та 

членів їх сімей  

у лікарнях міста соціальною роботою було охоплено  

53 постраждалих львів’ян,  

60 – мешканців Львівської області,  

64 – з інших регіонів України 

У лікарнях соціальні фахівці сприяли в забезпеченні постраждалих:  

-медикаментами за виписаними рецептами,  

-проведенням необхідних аналізів та обстежень у приватних клініках з 

сучасним обладнанням, 

-продуктами харчування ; 

-предметами гігієни та одягом 

Після виписки з лікарні постраждалим соціальною службою забезпечено: 

-інформаційну підтримку щодо соціального захисту, юридичних питань; 

-психологічну підтримку та реабілітацію; 

-юридичну допомогу щодо відновлення втрачених документів; 

-супроводження осіб у територіальний підрозділ Державної міграційної служби  

України 

з метою сприяння в оперативному оформленні закордонного паспорта; 

-відновлення втрачених зв’язків з родиною; 

-встановлення контакту з координаторами Майдану; 

-сприяння в наданні матеріальної допомоги; 

-сприяння в реабілітації інвалідів; 

-допомога в оформленні інвалідності та інших видів пільг; 

-допомога в медичному догляді вдома; 

-залучення до груп взаємопідтримки. 

Обліковано ВПО, які потребують соціальних послуг  

Переселились з АР Крим: 

 212 сімей, у них 356 дітей та 115 осіб 

Переселились з Донецької області: 



11 
 

224 сім’ї, у них 310 дітей та 52 особи 

Переселились з Луганської області: 

113 сімей, у них 146 дітей та 32 особи 

Робота з ВПО, які фактично проживають у м. Львові 

З кожною сім’єю ВПО соціальні працівники проводять індивідуальну роботу, 

надають психологічну, юридичну, інформаційну підтримку, складають оцінку 

потреб:  

1. сприяють в отриманні довідки ВПО; 

2. сприяють у відновлені втрачених документів; 

3. сприяють в отриманні адресної допомоги та належних соціальних виплат і 

допомоги; 

4. сприяють працевлаштуванню або в отриманні статусу безробітного; 

5. сприяють наданню гуманітарної  натуральної допомоги;  

6. інформуванню щодо необхідності реєстрації в державному реєстрі виборців 

для можливості голосувати за місцем перебування; 

8. інформують щодо роботи благодійних фондів та громадських організацій, які 

надають допомогу вимушеним переселенцям; 

9. в окремих випадках - у пошуку оренди житла, тимчасовому розміщенню, в 

отриманні акту фактичного проживання. 

Соціальна робота з учасниками АТО та членами їх родин 

Охоплено роботою 1995 учасників АТО, з них  135 поранених та хворих, а 

також 29 сімей загиблих учасників АТО 

Соціальні фахівці забезпечують:  

Психологічний супровід поранених, які відновлюються у госпіталях Львова та 

їх родичів (з метою всебічного охоплення до роботи долучено 25 волонтерів-

психологів); 

Групи емоційного розвантаження для Волонтерської Сотні, яка працює у 

госпіталях з пораненими;  

Лекції та групи з питань профілактики бойового стресу в військових частинах.  
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Забезпечує формування пакету документів для надання одноразової 

матеріальної допомоги пораненим учасникам АТО. 

Індивідуальні консультації для бійців, які повернулись із зони АТО  

Розроблено інформаційні порадники для мобілізованих та членів їх родин 

Інформування через ЗМІ про психологічне травмування та способи допомоги.  

Соціальна робота з боржниками за житлово-комунальні послуги 

Здійснено візити у 921 помешкання боржників 

Виявлено складні життєві обставини в 32% в т.ч.: 

Сприяли усуненню причин: 100 % 

довготермінова хвороба одного з членів сім'ї/особи – 

надавалась матеріальна підтримка 
14% 

відсутність приладів обліку послуг – безкоштовне 

встановлення, зняття нормованих нарахування 
6% 

відсутність постійного доходу – реєстрація в Центрі 

зайнятості, працевлаштування 
6,5% 

Багатодітність – соціальна підтримка 17% 

малозабезпеченість, низька платоспроможність  - 

надавалась матеріальна підтримка 
31,5% 

безнадійні борги (алкоголізм, наркоманія, соц. паразитизм) 

– пошук Центрів реабілітації та інтеграції 
25% 

 

ПОТРЕБИ та ПРОБЛЕМИ ЦССМ 

Потреба відкриття у Львові Міських Центрів: 

1. Соціально-психологічної допомоги для сімей з дітьми; 

2. Реабілітації, ресоціалізації та адаптації для алко-нарко-ігро залежних осіб; 

3. Тимчасового, денного перебування та підтриманого проживання для дітей з 

особливими потребами та осіб з інвалідністю; 

4. Ресоціалізації осіб, звільнених з місць позбавлення волі; 

5. Денного перебування для умовно засудженої молоді; 

6. Для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; 
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7. Соціально-корекційної роботи з кривдником-особою, яка вчиняє домашнє 

насилля. 

Проблеми: 

Тимчасовий соціальний притулок для транзитних ВПО, бюджетне житло та 

тимчасове безкоштовне житло на час зміни орендованого помешкання 

Недостатнє технічне забезпечення, яке приводить до відсутності баз обліку 

сімей/осіб  за категоріями. Не створено соціального атласу. 

Плинність кадрів 

Забезпечення максимального захисту працівників додатковими засобами 

захисту та гігієни,  сприяння у якісному медичному огляді працівників. 

Структура і робота ЦССМ модернізується  так, щоб забезпечити  повне 

охоплення  увагою служби найуразливіших верств  населення міста Львова. 

 

 

Полєхіна В.М., 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

кафедри соціальної педагогіки, 

 соціальної роботи та історії педагогіки, 

 Уманський  державний  педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРЕВЕНТИВНОСТІ ДЕЛІНКВЕНТНОЇ 

ПОВЕДІНКИ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

В  Укрaїні за склaдних пoлітичних та сoціaльнo-екoнoмічних 

прoцесів, які відбувaються в суспільстві, прослідковується  дeфoрмaція 

вихoвнoї функції сім’ї, зaнeпaд культурнo-освітніх закладів, в знaчній 

мірі знижують рівeнь фoрмувaння сприятливoгo мoрaльнoгo 

сeрeдoвища для вихoвaння підлітків. Нeблaгoпoлучнe пoбутoвe 

oтoчeння, вaжкe мaтeріaльнe стaнoвищe сімeй впливaє нa пoгіршeння 

кримінoгeннoї ситуaції сeрeд мoлoді. Всe цe призвoдить дo збільшeння 
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кількості підлітків, чия пoвeдінкa вихoдить зa мeжі мoрaльних та 

прaвoвих нoрм. Структурa і динaмікa прaвoпoрушeнь, скoєних 

oстаннім чaсoм підліткaми, свідчить прo тe, щo прoфілaктичнa рoбoтa 

щoдo пoпeрeджeння цих нeгaтивних явищ є недoстaтньo eфeктивнoю.  

Варто констатувати, що делінквентна поведінка молоді є досить 

поширеним явищем, яке поступово набуває тотального характеру. 

Адже  в молодому  віці відбуваються процеси подальшого формування 

та самоутвердження особистості.   

  Особливою категорією  для фахівців соціальної роботи   є 

біженці  та переселенці з зони проведення АТО на території України, з 

якими варто проводити  превентивні заходи щодо недопущення 

делінквентної поведінки.  

Проблему профілактики правопорушень підлітків активно 

досліджували і досліджують зарубіжні та вітчизняні вчені. Вагомий 

внесок у вивчення психолого-педагогічних аспектів важко 

виховуваності, попередження правопорушень серед неповнолітніх, 

зокрема, зробили видатні педагоги: А. Макаренко, В. Сухомлинський, 

С.. Шацький та ін.. 

Теоретико-методологічні засади цієї проблеми сформульовано у 

працях В.Безпалько, М.Головатого, А.Капської, І Козубовської,  

В.Оржеховської, Г.Пономаренко, М.Фіцули, К. Шендеровського та ін. 

Життя в погано прогнозованих, парадоксальних умовах та 

умовах, які постійно змінюються, потребує фахівців соціальних служб 

зі специфічними знаннями та навичками, вмінням діагностувати будь-

яку ситуацію та знаходити раціональне рішення, робити це щоденно,  

що говорить про важливість розвитку  соціальної  роботи  [3]. 

Cоціальна робота передбачає взаємодію двох пріоритетних 

напрямів діяльності  держави: з одного боку – це надання будь-яких 

видів соціальної допомоги різним категоріям громадян, а з іншого – 

діяльність соціальних інституцій, спрямована на розкриття творчого 
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потенціалу особистості,  створення умов для стабілізації життя 

вразливих груп населення [2]. 

Під превентивним  вихованням розуміємо  комплексний 

цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної 

взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, 

психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, виробленні в 

неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, 

профілактики і корекції асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, 

на їх допомогу і захист [1]. 

Cеред суб’єктів соціальної роботи з превентивного виховання   є 

діти та молодь, які мають відхилення  у поведінці. Особливої  уваги 

потребують   переселенці  та біженці.  

 Звичайно,  є  особливості притаманні для кількісної та якісної 

характеристик делінквентної поведінки  серед  неповнолітніх.  Адже 

ця поведінка у порівнянні з дорослою відрізняється високим ступенем 

активності, динамічністю. Люди, котрі стали на шлях вчинення 

правопорушень у юному віці, важко піддаються виправленню та  

перевихованню і це є резервом  для дорослої злочинності. Злочинність 

дорослих йде корінням в той час, коли особистість людини тільки 

формується, виробляється її життєва орієнтація, коли актуальними є 

проблеми виховання, становлення особистості з точки зору 

спрямованості поведінки. Саме тому так важливо проводити у 

навчальних закладах превентивні заходи, як  найбільш гуманний 

спосіб боротьби з делінквентною поведінкою, засіб підтримання 

належного рівня правопорядку в суспільстві, забезпечення прав і 

законних інтересів громадян. 

 Щоб превентивні заходи були успішними, варто дотримуватися  

певних принципів, основних  положень, недотримання яких може 

потягнути за собою ряд негативних наслідків та звести нанівець 

проведену в цьому напрямку роботу. Серед них: законність – як 
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дотримання під час проведення профілактичної роботи приписів 

нормативних актів; гуманізм – як моральне людяне ставлення до 

об’єкта профілактики, але недопустимо застосовувати під час 

проведення профілактичної роботи до осіб фізичне насильство, 

приниження людської гідності тощо;  індивідуальний підхід -  означає 

проведення профілактичної роботи з урахуванням її індивідуальних 

вольових, психічних, професійних та інших особливостей, адже, що 

може бути дієвим для однієї особи, те може бути шкідливим 

(протипоказаним) для іншої; комплексність – коли найбільш дієвий 

результат приносить не окремий якийсь засіб профілактики, а цілий 

комплекс;  своєчасність – базується на  превентивній діяльності,  яка 

повинна бути здійснена своєчасно, щоб не дати  делінквентним 

намірам  перерости в конкретні дії чи злочинний акт. 

Пережиті переселенцями екстремальні ситуації, що пов'язані зі 

збройним конфліктом, істотно порушують базове відчуття безпеки, 

викликають стан стресу, завдаючи людині психічну травму. Наслідком 

цього можуть стати гострі і посттравматичні стресові розлади, а  на їх 

фоні можливі делінквентні  прояви  особистості. Часто соціальні 

працівники  надають допомогу дітям з дитячих будинків, які 

виховуються без батьків, з дитячих будинків сімейного типу, де діти з 

вадами фізичного та психічного здоров’я виховуються в багатодітних 

сім’ях, а також дітям та дорослим, які отримали стресові розлади. 

 Завдання соціального  робітника в діяльності  з вимушеними 

переселенцями – це  визначити соціально-побутові проблеми сім’ї, що 

звернулася за допомогою, з метою подальшої соціалізації. Це можуть 

бути питання подальшого працевлаштування в місцях тимчасового 

перебування або виплати допомоги на дитину. Але головним  

завданням на даному етапі – визначення тієї категорії переселенців, які 

потребують термінової  соціальної  допомоги.  
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Наступний напрямок соціальної роботи – надання соціальної 

підтримки та проведення превентивних заходів  задля уникнення 

делінквентних проявів у  місцях масового розміщення переселенців. 

Основне завдання – задовольнити базисні психологічні потреби в 

безпеці, захищеності, прийнятті та соціальному схваленні (помістити 

потерпілого в безпечну обстановку і адаптувати до середовища, 

налагодивши успішне функціонування в суспільстві).  

 Завдяки   заходам ігротерапії та арт-терапії соціальні робітники  

та  психологи корегують і зміцнюють психологічний захист дітей-

біженців чи переселенців,  за рахунок створення позитивних образів 

світу, майбутнього і самих себе з опорою на особистісні ресурси.  

Фахівці заново навчають дітей тому, що гучні звуки є результатом не 

тільки вибухів снарядів, а й феєрверків, що літаки у небі не тільки 

несуть загрозу для життя, а й перевозять пасажирів. Проводиться 

робота щодо уникнення схильності до бродяжництва, як однієї з форм 

проявів делінквентної поведінки.  

З метою адаптації до стресу, запобігання дезорганізації, розладу 

поведінки та підтримки нормального психічного стану особистості 

організовується консультативна робота в кабінетах  соціальної роботи.  

Для успішного подолання деяких делінквентних проявів    у  роботі з 

дітьми-переселенцями рекомендується використовувати методи 

індивідуальної та групової роботи. Діти та підлітки є особливо 

вразливою групою, адже дорослі легше пристосовуються до умов 

переселення, використовуючи вже набуті механізми захисту або 

необхідні способи поведінки. Через обмежений контроль над своїм 

оточенням і власними силами діти не можуть зрозуміти, що 

відбувається насправді. У такому стані нерозуміння і підвищеного 

почуття безпорадності діти, які пережили психотравму, потребують 

підтримки, співчуття та кваліфікованої підтримки соціальних 

робітників. 
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Важливо також включати в роботу з дітьми батьків тому, що їх 

приклад, оцінка поведінки своєї дитини є головним фактором успішної 

превентивної діяльності, адже дітей та молодь з категорії переселенців 

і біженців можуть провокувати на різну делінквентну діяльність. 

Крім того, необхідно організувати навчання батьків спілкуванню 

таким чином, щоб вони придбали соціальні та комунікативні навички, 

необхідні для поліпшення якості відносин зі своїми дітьми і 

розпізнавання типів поведінки, реакцій у дітей, які потребують 

професійної соціальної допомоги. Необхідно переконати дитину в 

тому, що  незважаючи на те, що сталося і ще може статися, її завжди 

хтось захистить, надасть кваліфіковану пораду. 

Одним із напряків соціальної роботи є активна співпраця з 

засобами масової інформації. Постійне висвітлення роботи, що 

проводиться з тимчасовими переселенцями дає змогу багатьом людям 

прозоро побачити дійсну проблематику людей, що опинилися в 

скрутних умовах. Людяність оточуючих дає можливість постраждалим 

повернутися до нормального життя. Сьогодні багато людей надали 

своє житло, матеріальну та гуманітарну допомогу, тому важливо не 

припізнитися з пропагандою превентивних заходів делінквентної 

поведінки серед дітей та молоді з категорії  переселенців і біженців у 

засобах масової інформації.  

Серед перспектив нашої подальшої роботи  є створення 

комплексу практичних заходів щодо боротьби із антигромадськими 

проявами у дитячому та молодіжному середовищі з категорії  

переселенців і біженців, де першочергового значення набуває  правове 

навчання та виховання.  
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ЛДУ БЖД 

 

 

ВІД “ЗАКОНІВ ПРОТИ БІДНИХ” ДО “ТРЕТЬОГО ШЛЯХУ” ЕНТОНІ 

ГІДДЕНСА: ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У ВЕЛИКІЙ 

БРИТАНІЇ  ПРОТЯГОМ XVI-XIX СТ. 

 

 

     Соціальна політика як діяльність держави, спрямована на забезпечення 

стабільності суспільства й добробуту населення, завжди була детермінована 

певними ідеологічними настановами, які у різні епохи існували в діапазоні від 

релігійних постулатів до політико-економічних доктрин. Простежити еволюцію 

цих ідеологічних настанов дозволить аналіз змін соціальної політики Великої 

Британії – не лише як однієї з провідних соціальних держав сучасного світу, а й 

країни, що першою в Європі свого часу вступила на шлях побудови 

індустріального суспільства й зазнала на власному досвіді усі негативні 

наслідки соціальних трансформацій. 

      В добу раннього Середньовіччя соціальна політика англійської монархії в 

цілому не має яскраво виражених відмінностей від соціальної політики інших 

середньовічних держав, у тому числі й Київської Русі. Окрім короля,  

суб’єктами соціальної політики виступали церква,  сільські громади та міське 

самоуправління. Бідність та жебрацтво сприймали не як соціальну проблему, 

що потребує вирішення, а як невід`ємний елемент суспільного життя. Зміни 

починаються у пізньому Середньовіччі, коли після спустошливої епідемії чуми 
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приймають перші закони про працю: « Ordinance of Labourers»  (“Наказ про 

робітників”) 1349 р., який забороняв вимагати підвищення заробітної плати та 

змінювати місце роботи без згоди лорда; «Statute of Labourers» (“Статут 

робітників”) 1351 р, згідно з яким кожна здорова людина до 60 років повинна 

була працювати, та «Statute of Cambridge» (“Кембріджський статут”) 1388 р, що 

встановлював обмеження на пересування жебраків. Окрім суто практичного 

значення, у цих законах зафіксовано зміну ставлення до праці, яка постає 

обов’язком людини, та негативне ставлення до жебрацтва. 

    На нашу думку, саме ставлення до праці стало тим наріжним каменем, на 

якому ґрунтувались пізніші ідеологічні засади англійської соціальної політики. 

Особливо виразною ця залежність стала у добу протестантизму. Якщо для 

традиційного християнства необхідність працювати і у «поті чола свого» 

заробляти на хліб є наслідком гріхопадіння, то протестантизм, як зазначав ще 

М.Вебер, звеличує працю людини, розглядає її  безпосереднє служіння Богу. Це 

мало позитивні і негативні наслідки, причому одним з негативних було різке 

засудження тих, хто позбавлений можливості жити працею.  

      В практичному плані це означало суворе ставлення зі сторони держави до 

найбідніших соціальних груп, і, зокрема, до тих, хто втратив землю й засоби 

існування внаслідок відомих процесів “обгороджування”, що тривали в Англії 

від 16 ст. Надсуворість законів «про бідних» династії Тюдорів змусила 

перехрестити їх у «закони проти бідних» (мова йде, зокрема, про «Акт про 

волоцюг і жебраків (1495) короля Генріха VII Тюдора; «Акт про волоцюг» 

(1530) короля Генріха VІII Тюдора; «Акт про волоцюг» (1547) короля Едуарда 

VІI Тюдора. Відповідно до останнього, осіб без постійного місця проживання 

могли ув`язнити на термін до 2-х років, а якщо «злочинець» не виправлявся, 

його таврували літерою «V».).  

   Бідність та бездомність постають не як біда, а як провина індивіда, а 

безробіття – як «ледарство». З часом, однак, відбувається поділ на «чесних» 

(тих, що фізично не можуть працювати), і «нечесних» бідняків, які треба 

примусити до праці, що знайшло відображення, зокрема, у «Законі про бідних» 
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Єлизавети І Тюдор. Примушення до праці мало здійснюватись у виправних 

будинках, які у 1607 році були відкриті у кожному графстві. Що характерно, 

держава, видаючи закони, перекладала тяга організації та фінансування й 

виправних будинків, й «допомоги поза будинками» (outdoor relief) для фізично 

непрацездатних на плечі суспільства.  

      Така система успішно забезпечувала соціальну стабільність до того часу, 

коли її довелося змінювати через зростання чисельності населення. В кінці 17-

го століття починається рух робітних будинків, ініційований актом парламенту 

1696 року щодо Брістольського Об'єднання Бідних (Bristol Corporation of the 

Poor). Робітний будинок як соціальна установа мав одночасно вирішувати дві 

соціальні проблеми: турботу про бідних й корекцію дрібних правопорушників. 

Фінансування їх було обов’язком громади. До 1776 року в Англії і Уельсі було 

створено приблизно 1912 приходських і спільних робітних будинків, в яких 

знаходилося приблизно 100000 бідняків. З часом робітні будинки набули 

характеру соціальних закладів, що поєднували функції ясел, нічліжок, будинків 

для осіб похилого віку й сирітських притулків. У 1782 році Томасу Гільберту 

(Thomas Gilbert) вдалося провести акт, відповідно до якого у робітні будинки 

мали потрапляти лише старі та немічні, і який встановлював систему допомоги 

поза будинками для тих, хто міг працювати. Це була основа для розвитку 

Спінхамландськой системи (Speenhamland system), яка надавала грошову 

допомогу малооплачуваним робітникам. Однак чинну систему законів про 

бідних критикували за те, що вона суперечить законам вільного ринку. 

Відповідно до доктрини класичного лібералізму держава не повинна 

втручатись в економічні процеси. Відповідно до Акту про поліпшення Закону 

про Бідних, прийнятого 1834 року, умови у робітних будинках мали бути 

такими, щоб людям не хотілося звертатися за допомогою. Фактично ту чи іншу 

форму соціальної допомоги її об`єкт мав «заробити». Існування чималої 

кількості осіб взагалі проходило за межами будь-яких форм цієї допомоги: так, 

у 1870-х рр. кількість бездомних у Лондоні сягала ста тисяч.  
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        На початку ХХ ст. необхідність змін соціальної політики стала очевидною. 

Були проведені соціальні реформи ліберального уряду, які ввели  пенсії за 

віком (Old age pensions) та систему національного страхування (National 

Insurance), однак робітні будинки, хоча й під іншою назвою (з 1911 року) – 

«установи для бідних» (рoor law institution) продовжили своє існування. У 

міжвоєнний період була створена система спеціальних перевірок доходів 

(«Means tests»), але вже не як частина системи законів про бідних, а як спроба 

надати їм допомогу, уникаючи стигми жебрацтва. 

       Сучасна концепція британської соціальної політики пов’язана з із іменем У. 

Беверіджа, який у 1942 р. очолив міжміністерську комісію для підготовки 

заходів щодо покращання соціального забезпечення у Великобританії.    План 

Беверіджа визначав три головних принципи організації системи соціального 

забезпечення: універсальність (забезпечення на всі випадки соціального ризику 

для всього населення), єдність (адекватний характер внесків і виплат) та 

інтеграція різних форм забезпечення: страхування, соціальної допомоги і 

ощадних кас.  5 липня 1948 року набули чинності закони про національне 

страхування, національну допомогу та національну охорону здоров`я . Цей день 

вважають датою виникнення соціальної держави у Великій Британії.   

         Сучасна модель соціальної політики Великої Британії багато в чому вона 

обумовлена політичним курсом лейбористів, що ґрунтується на ідеях Е. 

Гідденса, автора концепції «третього шляху». Політика «третього шляху», або 

лівоцентризм, передбачає реформу соціальної політики. Суспільна допомога 

найбіднішим верствам за допомогою системи державних дотацій залишається, 

однак сучасна соціал-демократія прагне не до перерозподілу доходів у межах 

суспільства, а до перерозподілу знань і вмінь, щоби всі прошарки суспільства, 

враховуючи найбідніші верстви, мали змогу активно себе реалізувати. Мета 

політики «третього шляху» полягає в тому, щоб поєднати соціальну демократі з 

глобалізованою економікою та новими цінностями виборців.  Для цього 

суспільство повинно інвестувати в розвиток людського капіталу за рахунок 

пріоритетного розвитку освіти.  
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       Саме положення Гідденса лягли в основу соціальної політики Т.Блера, 

прем’єр-міністра Великої Британії у 1997-2007 рр. Її ключовими пунктами 

були: гендерна програма, присвячена проблемі жіночої зайнятості та гендерній 

нерівності на ринку праці; трудове законодавство (так,  1997 р., після 

підписання «Соціальної хартії ЄС»,  британські робочі отримали право на 

оплачувану трьохтижневу відпустку, а з 1999 – чотирьохтижневу; тривалість 

понаднормової праці не мала перевищувати 8 годин); захист дітей та молоді; 

розвиток освіти. У 2003 році в уряді створили посаду міністра у справа дітей, 

молоді та сімей з широким колом повноважень. Місцеві органи влади 

зобов’язали надавати необхідну допомогу сім`ям з дітьми. У березні 2004 року 

було прийнято «Білль про дітей», який передбачав забезпечення належного 

рівня життя дітей; на боротьбу з дитячою бідністю було виділено   6 млрд. ф. 

ст.  

       Таким чином, соціальна політика Великої Британії пройшла довгий шлях, 

обумовлений не лише економічними та соціополітичними реаліями, а й змінами 

ідеологічної бази, уявлень про обов’язки держави перед громадянином і 

громадянина перед державою. 

 

Коляда Н. М., 

професор кафедри соціальної педагогіки та історії педагогіки 

Уманського державного педагогічного університету  імені Павла Тичини 

 

СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В 

ІНСТИТУТІ ДИТЯЧОГО РУХУ 

 

Одним із напрямів гуманізації всієї освітньо-виховної системи, що 

відповідає пріоритетам державної соціальної політики в Україні, є соціальна 

інтеграція дітей з особливими потребами, головна мета якої полягає у створенні 

умов для особистісного розвитку дитини, її творчої самореалізації та 

можливості бути корисною іншим людям. 
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Суспільство має зробити все можливе для підвищення соціальної 

активності таких дітей та їх включення в широкі соціокультурні відносини. 

Визнання Україною Конвенції ООН про права дитини підвищило увагу 

суспільства до проблем дітей з особливими потребами. Закон України  

«Про Загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини“ на період до 2016 року» від 5 березня 2009 р. 

(п. 4.4) передбачає забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів, надання 

високоякісних психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, 

юридичних, інформаційних та інших послуг дітям-інвалідам та сім'ям, які ними 

опікуються; створення умов для реалізації їхнього особистісного потенціалу 

[4].  

Дитина з особливими потребами може відчути себе повноцінним 

учасником соціального життя за умови організації її навчання, виховання і 

соціального розвитку в інтегрованих умовах. 

Мета статті – розкрити особливості соціальної інтеграції дітей з 

особливими потребами в інституті дитячого руху. 

Соціальна інтеграція є актуальною проблемою кожного суспільства, 

оскільки її успішний розвиток дозволяє відтворювати його структуру, 

домінуючі процеси та системи. Соціологічний аналіз феномену соціальної 

інтеграції дітей з особливими потребами, специфіки інституціалізації даного 

процесу дає підстави стверджувати, що соціальна інтеграція виступає 

органічною частиною процесу соціалізації особистості. Актуальність даної 

проблеми підсилюється стійким збільшенням в соціальній структурі 

суспільства кількості такої категорії дітей, що свідчить про масштабність даної 

проблеми і визначають необхідність створення та дії надійного механізму 

державної політики щодо соціального захисту і соціальної інтеграції дітей з 

особливими потребами. 

Соціальна інтеграція особистості – це процес і одночасно система 

включення індивіда в різні соціальні групи і відносини за допомогою 

організації спільної діяльності (перш за все ігрової, освітньої, трудової) [3, с. 
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78, 215]. Проте соціальна інтеграція дітей з особливими потребами не є 

феноменом останніх десятиліть, вона органічно вплетена в процес еволюції 

людського суспільства. Інститут соціальної інтеграції дітей з особливими 

потребами існував з моменту появи людського суспільства. Процес 

інституціалізації системи соціальної інтеграції дітей з особливими потребами 

здійснювався поетапно: перший етап – від байдужості і дискримінації до 

толерантності та соціального презріння осіб з відхиленнями у розвитку; другий 

етап – від соціального презріння до усвідомлення можливості соціальної інтеграції 

та адаптації осіб з відхиленнями у розвитку через освіту; третій етап – від 

соціальної адаптації через освіту, диференціації та сегрегації до соціальної 

інтеграції осіб з відхиленнями у розвитку; від рівних прав до рівних можливостей 

[3, с. 77]. 

В Україні реалізація державної соціальної політики щодо соціальної 

інтеграції людей з обмеженими можливостями здійснюється цілим рядом 

структур, у тому числі громадських. Серед них важливе місце посідає 

Національна Асамблея Інвалідів України.  

До системи чинників, які сприяють успіху соціально-інтеграційних 

процесів дітей з особливими потребами науковці відносять такі: стійка 

державна соціальна політика, орієнтована на інтеграцію членів суспільства; 

реалізація практики ранньої інтервенції та проведення корекційно-

розвивальних заходів; соціальна підтримка та допомога сім'ям, що мають дітей 

з особливими потребами; скорочення практики перебування дітей з особливими 

потребами в установах інтернатного типу; розробка законодавчої бази 

інтегрованої освіти осіб з особливими потребами; створення та розширення 

системи професійно-трудової підготовки та інтеграції осіб з особливими 

потребами в державні та недержавні структури; формування толерантного 

ставлення в суспільстві до осіб з особливими потребами, що передбачає, 

зокрема, поінформованість про специфіку їх життєдіяльності і т.п. [3, с. 217]. 

Одним з основних чинників соціальної інтеграції, на думку науковців, 

виступає інтегрована освіта, що являє собою закономірний і логічний варіант 
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трансформації інститутів загальної та спеціальної освіт; це процес спільного 

навчання та виховання дітей, які не мають відхилень у розвитку, та дітей з 

особливими потребами шляхом створення спеціальних умов для отримання ними 

освіти. Як соціальний інститут інтегрована освіта виступає наступником інститутів 

загальної та спеціальної освіти, акумулюючи їх освітньо-реабілітаційний, 

функціональний потенціал. Основною метою діяльності інституту інтегрованої 

освіти виступає не тільки створення умов для максимально повного освоєння 

особистістю матеріальної культури і духовних цінностей людства, розкриття та 

розвитку її внутрішніх потенцій, здібностей, творчого потенціалу, але і 

максимальне забезпечення можливості для ефективної соціокультурної інтеграції, 

посильної соціально-трудової діяльності, самообслуговування, самозабезпечення і 

сімейного життя. Проблема спільного навчання дітей з особливими потребами є 

дійсно соціальною проблемою. Реалізація технологій освітньої інтеграції 

дозволить вирішити протиріччя між рівними правами осіб з особливими 

потребами у виборі життєвого шляху, соціальних ніш, виду освіти, освітніх 

послуг і фактичною  нерівністю можливостей різних соціальних груп 

(звичайних людей і людей з відхиленнями у розвитку) в реалізації цих прав [3, 

с. 217]. 

Провідним компонентом соціальної роботи з даною категорією дітей є 

формування індивідуальності, її соціалізація з урахуванням потенційних 

можливостей і потреб кожної дитини. А це є можливим за умови побудови 

взаємозв’язків дитини з мікро- і макросередовищем, розвитку її збережених 

психофізичних можливостей шляхом розширення сфери спілкування, 

організації дозвілля, творчої та ігрової діяльності.  

Тому однією з актуальних проблем сучасності є проблема інституалізації 

соціальної інтеграції дітей з особливими потребами. Поруч із 

загальноосвітніми, позашкільними та іншими освітньо-виховними закладами 

вагомий потенціал як важливий інститут соціалізації та соціальної інтеграції 

дітей з особливими потребами містять дитячі організації і об'єднання та інші 

структури дитячого руху – природного, відносно самостійного процесу 
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входження дитини у світ дорослих з метою реалізації потреби у так званому 

„дорослішанні” через різноманітну соціально значиму, доступну, діяльність 

(самодіяльність, самоорганізацію), яка приваблює новизною ідей, особистістю 

дорослого, конкретністю результатів. Дитячий рух, що виявляє суспільно 

спрямовану самодіяльність дітей, має значний соціальний та виховний 

потенціал. Дитячі громадські організації, об‘єднання та інші структури 

дитячого руху виступають своєрідною «школою життя», первісним осередком 

набуття дитиною соціального досвіду в пошуку власного місця у досить 

мінливому, жорстокому та стратифікованому суспільстві. Вони дають 

можливість дитині зорієнтуватись у системі соціальних зв‘язків, опанувати 

механізмами регуляції соціальної поведінки, здійснити аналіз власних 

можливостей та реалізувати їх [2, с. 11]. До того ж дитяча громадська 

організація – це єдина соціальна інституція суспільства, вступивши до якої діти 

діють від власного імені, приймають власні рішення у своїх інтересах; вони 

мають реальну можливість самовиховання, саморозвитку; поряд з ними існує 

педагогічна підтримка, яка обумовлена співпрацею, співдружністю, передачею 

соціально-громадського досвіду дорослих дітям [1, с. 5]. 

Таким чином, не применшуючи ролі інших основних інститутів соціалізації 

особистості (сім’ї, школи, різних позашкільних освітньо-виховних закладів), можна 

з упевненістю констатувати, що в дитячих організацій не менше заслуг перед 

суспільством і вони реально допомагають дітям увійти до такого мінливого світу 

цивілізованими людьми. Взаємодіючи на партнерських засадах з державними 

органами і установами, суспільними рухами, дитячі організації вирішують 

найважливіші проблеми дітей, допомагаючи їм в соціальній адаптації, створюючи 

умови для їхньої соціалізації. Саме у дитячому (а згодом підлітковому і юнацькому) 

віці збільшується і стає найбільш дієвим вплив груп ровесників, спілкування з 

якими є неодмінною умовою соціалізації дитини. Воно створюється у таких малих 

групах, як групи дитячого садка, шкільні класи, різні формальні та неформальні 

дитячі, підліткові і юнацькі об’єднання. 
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Як свідчить аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду соціалізації дітей 

та підлітків у дитячих організаціях і об’єднаннях, ефективність цього процесу 

підвищується за таких умов: визнання пріоритетності кожної дитин; розвитку 

партнерських відносин між членами організації; організації різноманітної за 

формою і змістом діяльності дітей; оптимального поєднання ініціаціативи і 

управління; взаємодії з іншими організаціями і т.п. 

Соціалізація дитини в дитячій громадській організації – це діалектичний 

процес набуття досвіду соціальних відносин і засвоєння нових соціальних 

ролей, що відбувається в різних сферах діяльності, спілкування і самопізнання 

шляхом засвоєння, привласнення, збагачення і передачі дитиною досвіду 

соціальної взаємодії дітей і дорослих.  

Сьогодні дитячий рух, будучи, з одного боку, чинником саморозвитку 

суспільства, а з іншого – чинником соціальної адаптації самої дитини, 

характеризується різноманіттям, різномасштабністю і різноспрямованістю. 

Зокрема, заслуговує на увагу дослідження дитячого руху як інституту 

соціальної інтеграції дітей з особливими потребами.  

Аналіз вітчизняної та зарубіжної практики показав, що сьогодні існують 

різні форми інтеграції дітей з особливими потребами через дитячий рух, а саме: 

громадські організації дітей з особливими потребами; організації батьків та 

опікунів дітей з особливими потребами; дитячі організації та об'єднання, одним 

із напрямів діяльності яких є волонтерська та благодійна діяльність, 

спрямованна на підтримку програм для дітей з особливими потребами; 

різноманітні акції, фестивалі та інші масові дійства, спрямовані на соціальний 

захист та соціальну інетграцію дітей з особливими потребами; дитячі рухи осіб з 

особливими потребами різного спрямування (туристсько-краєзнавчий, спортивний і 

т.п.). 

Таким чином, сутність соціальної інтеграції осіб з особливими потребами 

пов'язана, перш за все, з їх «включенням» у суспільство, у звичайні 

міжособистісні відносини, внаслідок розширення прав і можливостей для участі у 

всіх видах і формах соціального життя. Сьогодні необхідно використати всі 
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можливості щодо вдосконалення державної системи підтримки дітей з 

обмеженимим можливостями задля досягнення і збереження їх максимальної 

незалежності, фізичних, розумових, соціальних і професійних здібностей та 

повного включення у всі аспекти життя. Насамперед, необхідно вести 

цілеспрямовану і систематичну роботу щодо подолання існуючого 

соціокультурного ігнорування інвалідів та негативного ставлення до них, що 

заважає їх успішній соціальній інтеграції.  

Тому на порядку денному – трансформація державної соціальної політики 

в бік беззастережного визнання прав і свобод такої категорії дітей, розвитку, 

всебічної підтримки і включення їх у відкрите суспільство. Це є можливим за 

умови тісної взаємодії всіх соціальних інститутів, об'єднання зусиль всього 

суспільства. Важлива роль у цьому належить дитячим організаціям, 

об’єднанням та іншим структурам дитячого руху. Соціальна інтеграція дітей з 

особливими потребами в інституті дитячого руху має низку переваг: по-перше, 

сприяє розвитку самостійності, впевненості, сміливості таких дітей, надає 

можливість повноцінного соціального життя, активної участі в колективі, тим 

самим забезпечуючи найбільш повну взаємодію і турботу один про одного як 

членів співтовариства; по-друге, з раннього віку формує у однолітків установку 

на толерантне ставлення і розуміння інвалідності (нетиповості, 

неповносправності) як певного способу життя. 
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Козубовський В.Р.,  

ст. викладач кафедри  

соціології та соціальної роботи ДВНЗ «УжНУ» 

 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ 

СФЕРИ В ПРОЦЕСІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 

Професійна підготовка фахівців соціальної сфери здійснюється в Україні 

порівняно недавно і, безперечно, вимагає вдосконалення. Різні аспекти 

проблеми досліджуються вітчизняними вченими А. Капською, О. Карпенко, 

М. Лукашевич, Л. Міщик, В. Поліщук та ін. На нашу думку, значний інтерес в 

цьому плані представляє волонтерська діяльність, до якої доцільно залучати 

майбутніх соціальних працівників. 

Волонтерський рух, який був започаткований ще у 1859 році і 

асоціюється з іменем Анрі Дюрана і створенням організації «Червоний Хрест»,  

на сьогоднішній день є надзвичайно поширеним у багатьох країнах світу.  

Слід підкреслити, що волонтерство є дуже важливою складовою 

громадянського суспільства. За допомогою волонтерства: в суспільстві 

підтримуються і підсилюються такі загальнолюдські цінності, як милосердя, 

турбота, допомога; люди реалізують свої можливості, повністю розкривають 

свій людський і професійний потенціал; встановлюються зв’язки, які сприяють 

вирішенню важливих життєвих питань багатьох людей. 

Волонтерство – це добровільний вибір, що відображає особисті погляди і 

позиції; це активна участь громадянина в житті суспільства, що виражається, як 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main
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правило, у суспільній діяльності в межах різного роду асоціацій. Волонтерство 

сприяє покращенню якості життя, особистому процвітанню й поглибленню 

солідарності, реалізації основних потреб на шляху будівництва більш 

справедливого і мирного суспільства, більш збалансованому економічному і 

соціальному розвитку. 

Волонтерський рух існує вже багато десятиліть. І хоча в різних країнах це 

явище має різні назви, воно є універсальним людським феноменом, який 

зустрічається в усіх культурах, на всіх рівнях економічного розвитку, серед 

представників обох статей і людей різного віку. Він є однією з найефективних 

форм роботи з молоддю, невичерпним джерелом набуття громадянської освіти, 

дає можливість реалізувати себе у служінні суспільству. Велика кількість 

громадських організацій поєднує людей, які на добровільних засадах беруть 

участь у соціальних програмах щодо попередження негативних явищ  та 

надання допомоги іншим в їх розвитку, соціальному становленні, інтеграції у 

суспільство тощо.  

Мотиви для вступу до рядів добровольців можуть бути  різними: 

переконання етичного і релігійного характеру; потреба в спілкуванні, 

активності, реалізації своїх здібностей, суспільному і державному визнанні; 

бажання оволодіти новою  професію, добитися поліпшення діяльності 

соціальної установи. Часто добровільними помічниками стають ті, хто вже 

отримав допомогу і підтримку від організації і тепер хотів би передати власний 

досвід подолання критичної ситуації іншим.  

У волонтерства як руху дуже багато позитивних аспектів. Волонтери – не 

тільки альтруїсти, вони також працюють заради набуття досвіду, спеціальних 

навичок і знань, встановлення особистих контактів, особливо якщо вони 

працюють в соціальній сфері. Часто волонтерська діяльність – це  прямий шлях 

до оплачуваної роботи, завжди можливість проявити і зарекомендувати себе.  

В Україні волонтерській рух теж, в першу чергу, тісно зв’язаний з 

соціальною роботою. Це – одна з найефективніших форм роботи з різними 

категоріями клієнтів. Він є невичерпним джерелом набуття громадянської 
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освіти, дає людині можливість реалізувати себе у служінні суспільству. Велика 

кількість громадських організацій поєднує  людей, які на добровільних засадах 

беруть участь у соціальних програмах щодо попередження негативних явищ  та 

надання допомоги іншим в їх розвитку, соціальному становленні, інтеграції у 

суспільство тощо. Перелік робіт, що здійснюють волонтери, досить широкий: 

соціальний супровід сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, 

проведення ігротек, допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, розповсюдження соціальної реклами, допомога 

ветеранам війни та праці, профілактика правопорушень та негативних явищ в 

дитячому та молодіжному середовищі, робота з неповнолітніми та молоддю, які 

звільнилися з місць позбавлення волі, організація змістовного дозвілля дітей та 

молоді, організація та проведення клубу спілкування молоді з функціональними 

обмеженнями, робота за програмою "рівний-рівному", інформування 

громадськості з питань європейської інтеграції. 

Волонтерство – один з видів залучення молоді до відстоювання активної 

громадської позиції, який дозволяє проявити максимально свої здібності та 

вміння, завдяки яким можна допомогти іншим людям у вирішенні їх проблем. 

Молоді люди гостро бачать соціальну несправедливість; розшарування 

суспільства; оточуючих людей, які потребують допомоги, і, головне, мають 

сили та натхнення своїми діями допомогти іншим.  

У процесі участі у волонтерському русі формуються лідерські якості 

молодих людей. Лідерські якості – важливі характеристики сучасної людини, 

адже в останні роки все більше стверджуються цінності творчо і інтелектуально 

розвинутої людини. А це, в більшості випадків, можливе за умови вміння 

людини постояти за себе, досягати поставленої мети, бути лідером. Ведуться 

дискусії про вродженість чи набутість лідерських якостей, однак очевидно, що 

такі якості необхідно виховувати в собі. Лідерські якості також виховуються 

під час перебування молодої особи в межах певної інституції (школи, 

навчального закладу, громадської організації тощо). 
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 Як відзначає  Т. Лях, особливість волонтерського руху в Україні полягає 

в тому, що найчисельнішою групою волонтерів, які працюють у соціальній 

сфері, є учнівська та студентська молодь [1, с. 5]. Участь молодих людей у 

волонтерському русі дає їм змогу зробити особистий внесок у розв’язання 

соціальних проблем, випробувати свої можливості, беручи участь у проектах і 

програмах соціальної спрямованості. Саме серед студентів виникають і 

розвиваються різні молодіжні рухи, організації. 

Для молоді волонтерська діяльність стає не тільки способом проведення 

вільного часу, самореалізації і можливістю принести користь суспільству, але і 

стимуляцією майбутніх фахівців до професійного зростання і розвитку. 

Особливо це стосується працівників соціальної сфери, оскільки піклування про 

людей, надання їм необхідної допомоги є важливою складовою їх професійної 

діяльності. До речі, як свідчить практика, люди, які прилучилися до 

волонтерської діяльності у молодому віці, продовжують брати участь у ній 

впродовж всього життя. Це може бути допомога людям похилого віку, 

одиноким, інвалідам, дітям-сиротам,  дітям вулиці тощо. Якості, які 

розвиваються у студентів, сприяють формуванню професійної спрямованості 

майбутнього фахівця соціальної роботи. У волонтерській діяльності має місце 

постійне вдосконалення взаємовідносин з власним внутрішнім духовним «Я»; 

відбувається включення студентів у процеси самосприйняття; 

самоідентифікація; саморозкриття, самореалізація; формується установка на 

подолання труднощів у професійній діяльності. 

Дуже часто студенти, навчаючись у вищих навчальних закладах,  

намагаються уникати труднощів, не бажають самостійно вирішувати складних 

життєвих проблем і поступово втрачають свою індивідуальність, віру в себе і 

свої можливості. За умови участі в соціальній діяльності, маючи змогу 

перевірити свої сили і повірити в свої можливості, майбутній соціальний 

працівник робить крок до життя в гармонії з самим собою і навколишнім 

світом, набуває психологічної адаптації до умов середовища, які часто 

змінюються, вчиться долати труднощі і керувати власними емоціями і станами. 
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Це, в свою чергу, підвищує його життєвий тонус, зберігає психічне здоров»я. 

Безперечно, формування особистості майбутніх фахівців соціальної роботи 

відбувається в основному в навчально-виховному процесі вищого навчального 

закладу. Проте, на нашу думку, волонтерство вносить свій вклад у процес 

професійно-особистісного становлення майбутнього соціального працівника. 

Волонтерська робота забезпечує природне входження студентів у 

суспільство, включення у соціальні зв’язки, інтеграцію у різні типи соціальних 

спільнот, оволодіння студентською субкультурою через організовану діяльність 

та особистісно орієнтоване виховання, унаслідок чого відбувається становлення 

соціальності індивіда. Волонтерська робота  дає можливість соціальному 

працівнику включитися до всієї сукупності соціальних ролей, норм і 

поведінкових стереотипів суспільства; ознайомлює із загальною культурою й 

специфічними субкультурами соціуму. 

Певні здобутки в залученні студентів до волонтерської діяльності, 

зокрема з «дітьми групи ризику»,  має кафедра соціології і соціальної роботи 

Ужгородського національного університету. Волонтерська практика, згідно 

навчального плану, передбачена для студентів другого курсу Саме в цей час 

здійснюється спеціально організована цілеспрямована робота з формування 

готовності студентів до майбутньої професійної діяльності в процесі 

волонтерської роботи. Проте підготовка до цього виду практики, фактично, 

починається вже з першого курсу навчання у ВНЗ. Студенти отримують 

елементарні знання з основ соціальної роботи, функціонування системи 

соціальних закладів у процесі вивчення курсів «Вступ до спеціальності», 

«Система соціальних закладів в Україні», проходять ознайомчу практику в 

різних соціальних закладах і службах, в тому числі й тих, де на другому курсі 

будуть проходити волонтерську практику. Крім того, студенти залучаються до 

проведення деяких масових волонтерських акцій, де здобувають перший досвід 

практичної волонтерської роботи.  

Волонтерська практика студентів другого курсу відділення соціальної 

роботи зазвичай проходить у загальноосвітніх школах м. Ужгорода, 
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громадських організаціях «Доля», яка працює з дітьми вулиці, «Коаліція з 

попередження насильства в сім’ї», реабілітаційному центрі «Дорога життя», 

Ужгородському міському центрі соціальних служб для сімей, дітей та молоді 

впродовж всього навчального року, а також влітку в оздоровчих таборах, 

організованих спеціально для дітей групи ризику. Вона є невід’ємною 

складовою загальної практичної підготовки, яка здійснюється  в УжНУ з 

першого по п’ятий курси. 

Як відзначалося вище, на початку залучення до волонтерської діяльності 

студенти беруть участь у різноманітних волонтерських акціях. Наприклад, в 

рамках акції «16 днів проти насильства» студенти разом з практичними 

соціальними працівниками проводили просвітницьку роботу з учнями старших 

класів в загальноосвітніх школах №3 та №6 м. Ужгорода, угорській гімназії в м. 

Ужгороді, у благодійному фонді «Нова сім’я» з метою запобігання проявів 

насильства у молодіжному середовищі. Акція «Обери здоров’я – збережи 

життя» полягала у розповсюдженні плакатів, листівок та буклетів серед молоді 

міста, які містили роз’яснення з приводу шкоди алкоголю, наркотиків, 

тютюнопаління. Пізніше студенти-волонтери самостійно виступили з 

тематичними міні-лекціями перед учнями шкіл міста, які супроводжувалися 

демонстрацією відеофільмів. Практикувалися також поїздки в райони і виступи 

в сільських школах, особливо в тих, випускниками яких є студенти – майбутні 

соціальні працівники. Акції до Дня захисту дітей, Дня інвалідів, свято Нового 

року, День святого Миколая проводилися систематично за підтримки спонсорів 

або за рахунок проектів кафедри соціології та соціальної роботи і громадських 

організацій. Студенти провели екскурсії для дітей групи ризику по місту 

Ужгороду і Мукачево з відвіданням  краєзнавчого музею в Ужгороді, 

Мукачівського замку, в оздоровчий центр «Воєводино», в музей меду, іподром, 

ляльковий театр. 

Проведення волонтерської практики засвідчує, що вона суттєво сприяє 

процесу професійно-особистісного становлення майбутнього соціального 

працівника. 
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СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІОНАЛІВ У ГАЛУЗІ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

У межах одної професії в залежності від ступеня складності завдань, 

професійна діяльність може набувати специфічних якісних ознак. Під 

професійною діяльністю розуміють соціально значущу діяльність, виконання 

якої вимагає спеціальних знань, умінь та навичок, а також професійно 

зумовлених якостей особистості; трудову діяльність у межах якоїсь професії 

[8]; складний об’єкт, що має багато ознак та представляє собою систему, 

інтегруючим компонентом якої є суб’єкт праці, який забезпечує її 

життєдіяльність, здійснює взаємодію всіх компонентів системи, з урахуванням 

різноманітності ознак, які відбивають її специфіку [9]. Таким чином, у межах 

одної професії різні суб’єкти здійснюють професійну діяльність, сукупність 

ознак якої утворює її специфіку.  

Запровадження багаторівневої системи професійної підготовки фахівців у 

галузі соціальної роботи зумовлює необхідність дослідження специфіки 

діяльності професіоналів у галузі соціального захисту як фактору, який 

позначається на системі професійної підготовки магістрів соціальної роботи. 

Питанню професіоналізації соціальної роботи в суспільстві присвячені 

дослідження О.Ярської-Смирнової, Є.Холостової, Г.Червякової, В.Бетурлакіна. 
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Мета статті: обґрунтувати специфіку діяльності професіоналів у сфері 

соціального захисту 

У професії існує диференціація за змістом завдань професійної 

діяльності, а саме ‒ різні види занять, що відповідають спеціальності: соціальна 

робота, соціальна допомога; за суб’єктом – система професійної діяльності, що 

відповідає рівню кваліфікації. Кваліфікація  ‒  ступінь та вид професійної 

навченості працівника, сукупність його знань, умінь і навичок, поведінкових та 

мотиваційних установок, необхідних для виконання певної роботи [9]. Як 

зазначає Г.Червякова, поняття «кваліфікація» можна застосувати як по 

відношенню до роботи, так і по відношенню до працівника. У першому випадку 

вона позначатиме характеристику даного виду роботи, що встановлюється за 

ступенем складності, точності та відповідальності, у другому ‒ ступінь 

професійної підготовленості до виконання конкретного виду роботи [7]. Це 

означає, що до найбільш складних, точних та відповідальних робіт мають 

залучатися особи з більш високим рівнем освіти, тобто мова буде йти про 

освітньо-кваліфікаційний рівень.  

На даний момент в Україні відповідно до класифікатора професій 

існують: фахівці соціальної роботи і професіонали в галузі соціального захисту. 

Першим відповідає кваліфікація бакалавра, другі є висококваліфікованими 

професіоналами, серед яких можна виділити спеціалістів із соціальної роботи й 

магістрів із соціальної роботи. Професійна діяльність зазначених суб’єктів 

набуватиме певної специфіки. З урахуванням завдань нашого дослідження 

зосередимо увагу на розгляді специфіки діяльності професіоналів в галузі 

соціального захисту. 

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій другий (магістерський) 

рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню і передбачає 

здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, 

навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад 

методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, 
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достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру 

відповідного рівня професійної діяльності [5]. 

На сучасному етапі відсутні чіткі критерії диференціації вимог до 

професійної діяльності суб’єктів різної кваліфікації (освітньо-кваліфікаційного 

рівня). Кваліфікація визначає якісний та функціональний аспект діяльності. Що 

стосується якісної характеристики професійної діяльності професіонала в галузі 

соціального захисту, насамперед вона визначається ступенем самостійності та 

складністю завдань, що розв’язуються. Виділяють дві групи показників 

складності робіт: технологічні (характер робіт, що складають її зміст) та 

організаційні (різноманітність, самостійність, відповідальність, масштаб 

керівництва підлеглими, додаткові). Технологічні фактори складності 

розподілено на три підфактори: складність управління (обслуговування, 

використання) знаряддями праці; складність предметів праці; складність 

технологічних (робочих) процесів. Що стосується організаційних факторів, 

вважаємо, що самостійність і відповідальність є сторонами одного явища, тому 

серед організаційних факторів можна виділити такі групи: ступінь 

різноманітності завдань, що розв’язуються; рівень причетності до прийняття 

рішень; рівень масштабності завдань, що розв’язуються [3]. Предметом 

діяльності професіоналів є ситуації, що не описані у підручнику, вони також є  

максимально невизначеними, що зумовлює посилення вимог до здатності 

приймати рішення, працювати з інформацією тощо. 

Складні форми інтелектуальної діяльності включають «багатоетапні 

процеси прийняття рішень на основе мисленнєвого орієнтування в ситуації 

невизначеності, в умовах незаданих критеріїв оцінки рішень та необхідності 

самостійного визначення людиною стратегій пошуку та використання 

інформації [2]. Критерієм підготовки має виступати не відтворення знань у 

формі стандартних рішень, а феномен «інтелектуальної ініціативи» як 

продовження рішення за рамками заданих вимог та в залежності від рівня 

прийняття проблемної ситуації.  
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Своєрідність кожної конкретної ситуації в соціальній роботі створює 

передумови для народження нових способів і алгоритмів дій. Плани надання 

допомоги в конкретній ситуації, розроблені на основі технології соціальної 

роботи, виступають одночасно способами дослідження практики соціальної 

роботи та  створення нових методик і моделей допомоги людині. Одночасно із 

застосуванням відомих способів здійснення професійної діяльності, 

відбувається продуктивний процес народження суб’єктом діяльності нових 

думок, ідей, конструктів, що дозволяють забезпечувати результативність 

надання допомоги з урахуванням особливостей умов та обставин [1, с.117]. 

Внаслідок узагальнення досвіду професійної діяльності, в кожній конкретній 

ситуації виникають нові знання й технології.   

Отже, можна виділити дві якісної ознаки діяльності професіоналів: 

технологічна і організаційна складність роботи. Що стосується функціональної 

характеристики діяльності професіоналів у галузі соціального захисту, то вона 

визначається неоднозначно. Під функціями розуміють сукупність видів 

діяльності, що мають стійкий характер. Існують різні підходи до виділення 

видів професійної діяльності професіонала. У російському стандарті 

професійної підготовки магістрів (м. Ярославль) виділяють такі: організаційно-

управлінська, дослідницька, соціально-проектна,  соціально-технологічна. 

Згідно іншого підходу виділяють такі види професійної діяльності: науково-

педагогічна, організаційно-управлінська, науково-дослідницька, проектна, 

виробничо-прикладна. в числі домінуючих функцій професіоналів виділяють: 

інформаційно-технічні, аналітико-конструктивні, організаційно-

адміністративні. Професіонали різних категорій повинні: вміти реалізовувати 

плани в межах своєї діяльності; систематизувати, аналізувати та обробляти 

інформацію; вживати заходи щодо усунення виявлених недоліків.  

Змістова характеристика професійної діяльності свідчить про її 

орієнтацію на підвищення ефективності праці, звідси, важливого значення 

набуває управління. Узагальнюючи проаналізовані посадові обов’язки 

професіоналів та існуючі підходи [4], функціями професіоналів у галузі 
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соціального захисту є: аналітико-конструктивна, науково-дослідницька, 

соціально-управлінська, організаційно-адміністративна. Сукупність цих 

функцій складає третю ознаку діяльності професіоналів у сфері соціального 

захисту. 

Зазначені вище характеристики мають бути відображені в змісті 

професійної підготовки магістрів. Існує різне бачення шляхів розв’язання цього 

завдання. Г.Червякова вказує на розширення й поглиблення знань, умінь, 

навичок, компетенцій і установок з можливістю спеціалізації в робочих та 

дослідницьких галузях системи соціальної роботи [7]. У класифікаторі 

професій зазначається, що на рівні професіонала професійні завдання 

полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних 

концепцій, теорій та методів для розв’язання певних проблем чи в 

систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі. 

Професіонали повинні мати не тільки професійні знання, але й орієнтуватися у 

суміжних галузях науки, використовувати передовий досвід, володіти 

необхідними знаннями та способами дій для вишукування резервів 

виробництва та підвищення ефективності праці.  

Висновки. Зазначені вище положення слід прийняти до уваги. Проте для 

розв'язання існуючих у системі професійної підготовки суперечностей слід 

враховувати не тільки специфіку професійної діяльності професіоналів, а й 

особливості професії, виявлені попередньо. Мова має йти про обґрунтування 

теоретичних основ професійної підготовки, в якій особливості професії і 

специфіка професійної діяльності професіоналів, переломлюючись через 

навчальну діяльність магістрів, враховуються на рівні теорії й технології 

професійної підготовки. З урахуванням висновків, одержаних попередньо, 

соціальна робота як професія має такі особливості: гуманістичний, 

контекстуальний, творчий, інтегративно-комплексний характер, 

неоднозначність процесу і результату діяльності; специфічними рисами 

професійної діяльності професіоналів у галузі соціального захисту є 

технологічна й організаційна складність робіт, що виконуються, 
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функціональний зміст в єдності інформаційно-технічної, організаційно-

адміністративної, аналітико-конструктивної, науково-дослідної, управлінської, 

адаптивно-соціалізаційної, реабілітаційної, комунікативної (науково-

методичної) складових. 
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ФІЛОСОФІЯ «ДОБРОТОЛЮБІЯ»  – ОСНОВА  ДІЯЛЬНОСТІ 

СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 

 

      Поняття «добротолюбіє»,  «любов до прекрасного, доброго, 

високого», яке за своїм лексичним значенням, здебільшого, зрозуміле всім, має 

все-таки нюанси значень. Треба зазначити, що  це слово є перекладом з 

грецької мови - Φιλοκαλία τόν ιερόν νεπτνκόν – і дало згодом назву кільком збіркам 

творів християнської  духовної традиції. Так назвали книгу аскетичних і 

містичних текстів православних авторів IV-XV ст., що їх вони зібрали вже у 18 

ст.,  монах Никодим Агіорит з півострова Атос (Афон, Свята Гора) та єпископ 

Макарій з Коринту. Цю назву вони запозичили  зі  збірки творів  Оригена – 

грецького християнського теолога, філософа й  ученого IV ст. – її уклали св. 

Василій Великий  та Григорій Назіянський.  У XVIII ж ст. відомий 

православний аскет, старець  і святий Паїсій Величковський переклав   збірник 

творів отців Церкви  церковно-слов’янською  мовою і ця збірка аскетично-

містичних текстів 36 авторів IV-XV ст., разом із житіями святих,  довго була 
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улюбленим духовним читанням  для ченців і мирян в Україні. Дослідники 

«Добротолюбія» писали про неї,  що це -  «Христові вуста», «синтез містичного 

досвіду східного християнства, тому вона не лише скарбниця християнської 

мудрости, а й відображення, що запрошує розділити цей досвід» (2, с.6). А 

досвід цей пов'язаний саме з усвідомлення добра й доброчинності як 

найважливіших чеснот людини. Він передбачає усвідомлювати й розвивати  

високі духовні риси всім, а особливо тим, хто вибрав професію, пов’язану з 

людьми, не захищеними соціально,  позбавленими опіки рідних, з дітьми, що їх 

залишили батьки, та з іншими категоріями населення. Доброта, терпіння, 

щирість, любов до ближнього, жертовність – ті, власне, риси особистості, які 

вже є не  просто бажаними чи вибірковими, а мусять бути обов’язковими для 

соціальних працівників, бо головна складова їх праці – це служіння.  

     Порушувана тема, звичайно, має неперехідну актуальність, але в наш 

час, коли, на жаль дуже поширене таке явище, як «подвійна мораль»,  коли й у 

сфері, яка повинна б допомагати людині, спостерігаємо зловживання коштами, 

несправедливо розподіляється житло, соціальна допомога не завжди доходить 

до адресата, соціальні працівники часто не виконують свої прямі обов’язки, а 

громадяни не можуть домогтися виконання своїх законних вимог, ця 

актуальність ще більше зростає.  

     Останніми роками виникає навіть термін «соціальне служіння», зміст 

якого (у вузькому значенні слова, бо широкий сенс – набагато місткіший) 

полягає в тому, зокрема, що соціальна робота  може відповідати поняттю 

«суспільне служіння» залежно від мотивації того, хто обрав її й виконує. 

Професія належить до нелегких, і в зв’язку з цим виникає деонтологічна 

проблема усвідомлення суті й змісту свого обов’язку, розуміння специфіки 

його реалізації  в конкретних ситуаціях. Безперечно, не кожна людина може 

виконувати функцію служіння в такому об’ємі, як це вимагає діяльність 

соціального працівника, що  «розпадається» на кілька окремих спеціальностей  

– соціального аудитора, соціального патолога, соціального працівника, 
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соціального робітника, а тому однією з архіважливих проблем є питання 

професійного відбору майбутніх студентів.  

     В інтерв’ю «Бесіда про педагогіку» свого часу отець Олександр Мень 

особливо підкреслював необхідність природних педагогічних здібностей для 

тих, хто вступає, наприклад, на педагогічні спеціальності (подібно до 

мистецьких музики й малярства), зазначаючи при цьому, що «покликання 

педагога – це покликання на грані монашого служіння» (3). Видається, що 

соціальний працівник мусить мати не меншу здатність до служіння такого 

рівня. Отець Олександр також називає найбільшою драмою суспільства відхід 

від духовності, а зрозуміло, людина, яка працює з іншими, мусить бути 

високодуховною, а отже, повинна бути готова до відновлення цієї чи не 

найважливішої риси як окремої людини, так і суспільства в цілому. Ми 

переконані, що подібний професійний відбір повинен застосовуватися і щодо 

майбутніх соціальних працівників. Він мусив би передбачати з’ясування при 

допомозі відповідних психологічних тестів, чи претендент має природну 

здатність до емпатії, чи вміє співпереживати,  чи за складом свого характеру 

може бути жертовним, альтруїстичним, толерантним  і чи взагалі вибір його 

майбутньої професії є вибором «сродної праці», за Сковородою. (Тут 

зазначимо, що в цій ситуації можливі певні винятки: людина обрала 

спеціальність «соціальний працівник», не повністю розуміючи зміст цієї 

діяльності, а згодом виявляється, що це саме її професія). 

     Сучасна людина має досить зразків служіння, які можуть стати їй 

прикладом для наслідування, бо опікувалися бідними, хворими, немічними, 

малозабезпеченими такі знані особи, як мати Тереза, Митрополит Андрей 

Шептицький, багаточисленні українські меценати. Безперечно, праця сучасного 

соціального працівника набула сучасних рис і є багатоманітніша, ніж раніше; 

вона  включає різні аспекти, про які ще донедавна не знали (наприклад, робота 

з біженцями, тимчасово переміщеними особами – цих категорій людей в 

Україні донедавна просто не було). Але які б сегменти не додавалися до вже 

усталених видів діяльності соціальних працівників, незмінним залишається 
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одне – «добротолюбіє», яке, безперечно, свідчить про духовне наповнення 

особистості. Згадувана Мати Тереза – беззаперечний зразок «добротолюбія», 

яка створювала притулки для «дітей зі смітників», заснувала не один «дім для 

умираючих» - прототип сучасного хоспісу , яка вважала себе «олівцем у руках 

Бога», говорила: «Найбільші злидні – це злидні серця». Той, хто готує себе до 

праці з людьми, мусить бути здатний відкрити своє серце (як би це 

метафорично не звучало) для інших – і в цьому теж полягає одна з умов 

успішного «соціального служіння». 

     Давно відомо, що саме в процесі «творення добра» людина може 

якнайповніше самореалізувати свій особистісний потенціал, самовиразитися, 

відчути  соціальну значущість, виконати своє суспільне покликання. Актуальні 

акценти щодо цього знайдемо в працях філософа Сергія Кримського, зокрема в 

роботі «Принципи духовності ХХІ століття»: «Людина – істота вертикальна. 

Можна прожити дуже багато років марно, а можна за короткий термін 

досягнути свого духовного космосу. Але час… розширюється від ціннісного 

духовного наповнення» (2, с.57). І далі: «На тлі нових інтерпретацій та 

феноменів духовності в ХХІ столітті фундаментальне значення зберігає 

християнський Декалог» (2, с.61). Отже, повертаємося  «на круги своя»: 

християнська філософія «добротолюбія», ідеї якої вперше прозвучали в  V ст., 

не втрачає актуальності й тепер - вона навіть набуває нових акцентів, 

принесених ХХІ століттям і катаклізмами, які, на жаль, є його характерною 

рисою. І саме соціальний працівник мусить бути тим, хто може значно 

покращити ситуацію для людини, зменшити негативні впливи певних життєвих 

колізій, протягнути руку допомоги іноді в безнадійній ситуації, керуючись 

філософією «добротолюбія». 
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Анотація: в статті висвітлено соціально-економічні чинники 

організації комплексної соціальної роботи та особливості професійної 

діяльності з досвіду Польщі. 
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політика, професійна діяльність та підготовка соціального працівника. 

Постановка проблеми. Україна тримає курс на інтеграцію до країн 

Європейського Союзу, що потребує удосконалення діяльності всіх сфер 

суспільства. Цим самим актуалізує питання соціальної роботи в Україні та 

визначення поля проблем професійної соціальної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню сутності процесу 

соціалізації в сучасних умовах, особливості соціальної роботи, проблеми 



47 
 

професійної компетентності та організації підготовки соціальних працівників 

присвятили свої дослідження Албул І., Ваховський Л., Жевакіна Н, Звєрєва І., 

Карпенко О, Коляда Н., Ларіонова Н, Маркова Н, Харченко С., Чуракова О., 

Савченко С., Яковлєва Л. 

Мета статті: висвітлити соціально-економічні чинники організації 

комплексної соціальної роботи та особливості професійної діяльності з досвіду 

Польщі. 

Виклад основного матеріалу. Зарубіжний досвід показує, що потреба 

в комплексній соціальній роботі особливо зростає в той період, коли 

суспільство, держава знаходяться в кризовому стані. Саме такий стан утворився 

в нашій країні наприкінці ХХ століття, продовжує існувати і, вірогідно, буде 

існувати досить тривалий час і у ХХI столітті.  

Параметри кризи в Україні, за результатами висновків учених, 

перевищили її рівень у США 1930-х років або в латиноамериканських країнах 

1980-х. Сьогодні в нас більше 80% населення мешкає за межею бідності. Для 

структурного перетворення народного господарства потрібно, за мінімальними 

підрахунками, до 20 років і до 130 мільярдів доларів США. А за оцінками 

розроблювача моделей економік західноєвропейських країн Дж.Сакса, 

зазначене перебудування може тривати 40 – 120 років [2]. 

Моральне здоров'я українського суспільства також погіршується й у 

зв'язку з поглибленням соціальної нерівності, кримінальним перерозподілом 

народного майна. Позначений вище список соціальних негараздів в Україні 

може бути продовжений. Але головне залишається в тому, щоб він більше не 

поповнювався. І в цьому значенні соціальна робота повинна й може зробити 

свій суттєвий внесок. 

Соціальна робота є одним із діючих інструментів реалізації соціальної 

політики держави, забезпечення суспільної стабілізації та безпеки. Її значення 

не обмежується кризовими явищами або іншими тимчасовими причинами, а 

має закономірний, стійкий характер. Активна модернізація суспільства, яка 

продовжується у світі з ХІХ століття, супроводжується прискоренням 
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соціокультурного розвитку, ускладненням життєвого середовища людей, 

характеризується політичним динамізмом, зміною людських цінностей. У таких 

умовах ускладнюється соціалізація поколінь, розширюється й диференціюється 

соціокультурний простір. Людина в цих умовах як основний суб'єкт і 

першооснова соціального розвитку повинна сама реалізувати себе, свій власний 

потенціал, обравши для цього найбільш адекватні засоби. Саме ці зазначені 

обставини диктують необхідність соціальної роботи [5] і забезпечують якісне 

функціонування соціальної роботи як професії. Саме ця діяльність зорієнтована 

не тільки й не стільки на поліпшення матеріального добробуту тих, хто має в 

ньому потребу, тобто на благодійність, скільки на розширення сфери соціальної 

взаємодії людей. У цьому розумінні соціальна робота виступає раціональним 

альтруїзмом культурно-компетентних громадян щодо неадаптованих членів 

суспільства через організацію їх соціальної роботи, соціальної праці [2]. 

Соціальна робота в Україні тісно пов'язана з формуванням цілісного 

державно-суспільного організму, який покликаний своєчасно реагувати й 

компетентно вирішувати соціальні проблеми на всіх рівнях суспільства. 

Конституція України визначає нашу державу як соціальну [4]. Проте, соціальні 

проблеми й деформації можуть перешкоджати економічному відродженню, 

політичній стабільності країни. У їх подоланні важлива роль належить саме 

соціальній роботі [3, 4]. 

Вирішенню проблем становлення й функціонування соціальної роботи 

в Україні допомагають різноманітні соціально-політичні заходи, такі, 

наприклад, як: 

У рамках спільного проекту з UNICEF у містах Донецької, Запорізької 

та Харківської областей організовано 9 Центрів підтримки сім'ї (Харків - 3 

центри; м.Дніпропетровськ - 2; Кривий Ріг, Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь 

- по 1 центру). Мета проекту — створення захисного середовища для сімей на 

рівні громад, де постраждалі внаслідок збройного конфлікту мають доступ до 

інформації й послуг, що забезпечують їм соціальний захист та сприятимуть 

розвитку психологічної стійкості. Також проводиться одноденний семінар з 
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координаційних та організаційних питань в рамках проекту, а також проблем 

відновлення родинних зв’язків та дотримання основ Міжнародного 

гуманітарного права. 

Соціальна робота й вирішення її проблем в Україні сьогодні пов’язані з 

міжнародною допомогою. Так, наприклад, програма Євросоюзу «Тасис» 

підтримує підготовку спеціалістів соціальної роботи в Києво-Могилянській 

академії, Ужгородському університеті, Чернігівському юридичному коледжі. 

Складовою частиною проекту “Соціальний захист в Україні” є навчання й 

підвищення кваліфікації працівників цієї сфери в Житомирській і Харківській 

областях. Українське представництво Християнського дитячого фонду за 

підтримки ЮНІСЕФ, Міжнародної федерації соціальних працівників і їх 

Української асоціації реалізують скрізь проект “Соціальна освіта в Україні”. 

Позитивним є й випуск “часописів”: “Соціальна політика і соціальна робота”, 

“Практична психологія”; брошур, тематичних теле- і радіопередач, організація 

фотовиставок, “круглих столів” та інших науково-освітніх заходів, що 

популяризують унікальні цінності та зростаюче суспільне значення соціальної 

роботи. 

Зазначений перелік видів допомоги може бути значно продовжений 

Вирішення актуальних проблем соціальної роботи в Україні значною мірою 

залежить від того, якими є й можуть бути стандартні програми підготовки 

спеціалістів соціальної сфери в Україні. 

Стисло ж необхідно відзначити, що підготовка спеціалістів 

міжнародного рівня здійснюється в Україні на трьох рівнях: базовому, 

середньому й вищому – університетському. У різних навчальних закладах 

існують різні підходи до здійснення цієї підготовки. У ліцеях, коледжах 

готують соціальних асистентів і молодших спеціалістів, в інститутах – 

бакалаврів, в університетах – менеджерів і магістрів соціальної роботи і 

соціальної політики, у ВНЗ педагогічного профілю – переважно соціальних 

педагогів, у юридичних – правозахисників і соціальних працівників. 

Удосконалюється також навчання тих, хто працює в соціальній сфері. У цілому 
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близько 30-ти ВНЗ країни організують вивчення соціальної роботи й 

педагогіки. Віддалена перспектива – домогтися, як у розвинених країнах, такої 

кількості соціальних працівників різних рівнів, що відповідала б кількості 

педагогів і перевищувала б кількість лікарів. 

Також ми маємо врахувати проблеми професійної діяльності з досвіду 

інших держав. Україна і Польща - близькі територіально, мають схожі 

напрямки соціальної політики, програми підготовки соціальних працівників, 

близькі за структурою і діяльністю соціальних інститутів, подібні соціально-

економічні чинники організації соціальної роботи. 

Соціальна робота в Польщі і в Україні є професією, дуже 

фемінізованою, жінки складають більше 94 відсотків соціальних працівників. 

Більшість з них обрали цю професію, щоб допомагати іншим - за даними 

дослідження Інституту суспільних справ Польщі [1]. 

Дослідження було проведено в 2014 році в рамках проекту «Створення 

та розвиток стандартів добробуту та соціальної інтеграції», реалізованого у 

співробітництві з Департаментом соціальної допомоги та інтеграції в 

Міністерстві праці та соціальної політики і людських ресурсів Центру розвитку. 

За результатами опитування зроблено висновки: 

1. Знання, навички, досвід, співчуття і повага до клієнта, прагнення до 

подальшого розвитку і підвищенню кваліфікації - це якості, 

необхідні для роботи соціальним працівником. Особливо 

підкреслено важливість особистого досвіду, набутого в роботі, на 

противагу академічним знанням. 

2. Соціальними працівниками були зазначені труднощі в щоденному 

виконанні завдань: погані умови праці (недостатньо приміщень, 

відсутність «мирних конфесій", офісне обладнання), недоліки в 

організації роботи (після інтерв'ю потрібно вносити і отримувати 

документацію в іншому місці, необхідність керівника для 

підписання будь-якого документа), надмірне канцелярське та офісне 
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навантаження (збір документації, копіювання,електронний формат 

документації) і надмірної кількості призначених справ. 

3. Якість та актуальність знарядь праці, соціального договіру 

(письмову угоду заявника для отримання допомоги, в тому числі 

правила для визначення взаємодії центру соціального забезпечення, 

з тим щоб вирішити проблеми) зазнали критики з боку переважної 

більшості респондентів. На приклад така форма роботи як інтерв'ю 

занадто громістка, перевантажена великою кількістю інформації, яка 

потім не впливає на обсяг допомоги,яка повинна бути надана 

клієнтові. 

4. Згідно з доповіддю, необхідно зміцнити позиції і престиж 

професійної підготовки соціальних працівників, в тому числі 

шляхом інформування громадськості про свою роботу та 

досягнення, а також про діяльність місцевих центрів соціального 

забезпечення. 

5. Соціальні працівники також підкреслили, що вони мають слабкі 

позиції і обмежені в можливості впливати на рішення інших органів, 

а також повільність різних установ у наданні інформації та 

підтримки. Вони вказали на відсутність розуміння і недоліки 

місцевої влади, негаразди різних установ в отриманні інформації, 

необхідної їм, вичікувальну відповідь, помилки в статистичних і 

інформаційних даних та рішеннях, ігнорування прохання про 

підтримку іншими установами. Соціальні працівники часто були 

змушені використовувати неофіційні канали для прискорення ходу 

справи, отримати рішення або зробити втручання з боку інших 

відомств. Це відбувалося як у критичній ситуації, а також у 

звичайних випадках, у повсякденній практиці. 

6. Ще одна проблема, зміщення відповідальності за соціальні послуги 

на соціальних працівників, наприклад були ситуації, коли викликали 

лікаря, вказуючи, що дама хвора інфекційним захворюванням, а він 
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відмовляється, переадресовуючи туди соціального працівника. Були 

дуже емоційний вражені соціальні працівники, описуючи свою 

ізоляцію під час вилучення дітей з біологічних родин і розміщення 

їх в прийомних сім'ях.  

7. Неоднозначно соціальні працівники оцінюють можливість 

проведення соціальної роботи церковними служителями. Вони 

змогли ідентифікувати як переваги цього рішення (Підвищення 

довіри клієнтів, зосередитися на роботі з сім'єю), а також його 

недоліки (менша мотивація зі сторони клієнта, подвійність 

втручання). 

8. Соціальні працівники побоюються негативних наслідків 

впровадження нової функціональності в системі соціальної 

допомоги. Згідно зі звітом, введення домашнього працівника (з 

моменту набрання чинності Законом про підтримку сім'ї та догляду 

за хворими, який в даний час опрацьовує Сенат) вимагає розробки 

рішень для підвищення узгодженості дій та заохочення помічників 

співробітництва, соціальних працівників та членів сім'ї. 

9. Ще одна проблема, вказується в доповіді, відсутність чіткого 

розмежування завдань, таким чином, - для виконання всіх завдань 

всіх співробітників. У цьому випадку, пріоритетні дії є ті, які точно 

описані і враховані.  

10. Як показали дослідження, соціальна робота професія в Польщі дуже 

фемінізації, жінки становили 94,2 відсотка респондентів, і лише 5,8 

відсотка чоловіків.  

11. Згідно з доповіддю, рівень освіти польських соціальних працівників 

є задовільним 42,7 відсотка респондентів мають кваліфікацію 

«майстер спрямований», і 4,7 відсотка «додатковий» з кваліфікацією 

в інший галузі; (наприклад, в Нідерландах, більшість соціальних 

працівників не мають вищої освіти). Проблема полягає не у 

відсутності кваліфікації, а обмеженість її застосування у 
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повсякденній роботі. З цієї точки зору, здаються привабливими 

робочі місця для соціальних працівників в спеціалізованих центрах. 

12. Найбільш задоволені роботою в якості соціального працівника 

молоді люди до 25 років, які працюють в спеціалізованих закладах 

середньої освіти з досвідом роботи в цій професії до двох років або 

менше. Міра задоволення роботою в професії і займаної посади 

працівниками у віці 41-40 років, вказує на стабільність - більшість 

респондентів (73,5 відсотка) не планують міняти роботу. 56 

відсотків респондентів зазначили, що основним мотивомроботи, є 

допомага іншим, 26,6 відсотка. респонденти вказали на можливість 

задоволення потреб самозайнятості, 13,95 відсотків. - привабливість 

роботи. 

13. Як показало дослідження, у невеликих містах, незважаючи на більш 

низький дохід - більше задоволений контактом і допомогою клієнту, 

який є менш анонімним. Жителі села частіше звертаються по 

допомогу, вказують спеціалісти зі свого професійного досвіду. 

Висновки. Українська трансформаційна економіка потребує нових 

спеціалістів для більш повної реалізації соціальних, правових та економічних 

функцій соціальними службами, а також з метою забезпечення фінансової 

ефективності в сфері соціальних послуг. Аргументовано, що для стратегії 

розвитку державної соціальної діяльності виникає потреба у 

висококваліфікованих фахівцях за напрямом «6.130102 Соціальна робота». 

Професія соціального працівника спрямована на соціальну спеціалізовану 

діяльність, об'єктивно необхідну для функціонування державних і громадських 

систем соціальної допомоги різним категоріям населення, для реалізації 

життєвих, потенційно закладених у кожній людині сил для самозабезпечення і 

саморозвитку.  
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МОДЕЛІ ДОЛАННЯ ЖИТТЄВИХ ТРУДНОЩІВ У ПРОЦЕСІ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЬМИ ТРАНСКОРДОННИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ 

 

Соціалізацію особистості в Україні останніми десятиліттями слід 

розглядати на фоні трансформаційних процесів, що відбуваються в соціальному 

та економічному житті. При цьому, з огляду на перманентно кризовий стан 

українського суспільства, особливої ваги набуває вивчення різних проблемних 

аспектів соціалізації, зокрема соціалізаційних труднощів. 

Зазначені соціалізаційні труднощі виникають як наслідок соціокультурних 

змін, які дисонують з особистісною системою цінностей. Особливо відчутними є 

такі складнощі у людей, які лише тимчасово знаходяться в суспільстві, значну 

частку часу перебуваючи за його межами. До такої категорії належать трудові 
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мігранти, які являють собою соціокультурне явище, досить поширене в сучасній 

Україні. Враховуючи, що трудовими мігрантами є здебільшого люди сімейні, а 

часто навіть цілі родини, проблема соціалізації дітей цієї категорії громадян 

постає з особливої гостротою. При цьому вона може розглядатися у двох 

аспектах, з одного боку, основною референтною групою виступає родина, яка 

для дітей цієї категорії більший час є недоступною. З іншого боку – навіть 

перебуваючи в родині батьків, які повернулися на Батьківщину, діти не 

набувають адекватного соціалізаційного впливу з їх боку, адже самі батьки 

вимагають соціалізації до змін, що відбулися в суспільстві за час їх відсутності. 

Метою даної праці є дослідження моделей долання життєвих труднощів 

дітьми транскордонних трудових мігрантів. 

Згідно з даними Інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка, за 

умови тривалої відсутності батьків діти дійсно стають більш самостійними, але 

часто не вміють використати нові можливості на користь собі [1]. Виходячи з 

результатів авторського спостереження можна констатувати як емпіричний 

факт, що почуття самотності, неспокою, страху, які часто супроводжують дітей 

транскордонних трудових мігрантів, заважають самоствердженню й 

виробленню в окремих дітей внутрішнього потягу до пошуку варіантів 

самостійного долання життєвих труднощів; інша категорія дітей за відсутності 

батьків навпаки стає більш самостійною, в чому є свій позитив і негатив: з 

одного боку, реальна здатність цих дітей самостійно долати життєві труднощі 

зростає, з іншого, через сімейні дисфункції ця самостійність обертається 

конфліктами, іноді девіантною поведінкою. При аналізі цього питання слід 

зважати й на таку особливість підліткового віку, як схильність до 

експериментування, що нерідко за відсутності критичного ставлення до власної 

поведінки, непродуманості й хаотичності способів досягнення своїх цілей 

проявляється у вчиненні "подвигів", які не вписуються в русло нормального 

соціалізаційного процесу. Крім того, здатність самостійно долати життєві 

труднощі в підлітковому віці не в останню чергу залежить від усього процесу 

сімейного виховання, починаючи з перших років життя дитини, адже загальні 
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підвалини самостійності й відповідальності закладаються поступово, у процесі 

накопичення досвіду, що набувається з розвитком самопізнання.  

До найважливіших складових самостійного вироблення моделей і 

технологій долання життєвих труднощів належать розуміння сутності певної 

життєвої проблеми або її можливого ускладнення. Важливою, в цьому 

контексті, є наявність необхідної інформації, наявність психологічної 

установки й мотивації, відчуття оптимізму й віри у власні сили, в можливість 

подолати конкретні життєві труднощі. Завдяки оптимізму, самоефективноісті, 

вірі у власні сили поряд зі здоров'ям та самоповагою дитина може змінити своє 

ставлення до труднощів чи проблемної ситуації, (через зміни у стереотипах 

власного мислення). Відповідно це призведе до появи нових оцінних суджень у 

модель долання труднощів, що є кроком до активних дій, спрямованих на таке 

долання. Але активні дії без конкретної мотивації не призведуть до успіху, 

адже лише усвідомлена мотивація надає діям напрям і наповнює їх змістом.  

Для старшокласників здатність самостійно долати життєві труднощі 

об'єктивно пов'язана з формуванням у них психосоціальної ідентичності 

(термін Е. Еріксона), яка характеризує повноцінність розвитку особистості на 

даному етапі життя [2]; іншими словами, це набуття вміння володіти своїм "Я" 

незалежно від ситуації. Воно вимагає також сформованої системи ціннісних 

орієнтацій, яка є основою реалізації певної особистісної моделі. Дітям зі 

сформованою психосоціальною ідентичністю підвищує здатність до подолання 

життєвих труднощів інтелектуальна готовність їх долати. Цю готовність 

детермінує переважно рівень пізнавального розвитку, стійкий емоційний фон, 

від якого залежить врівноваженість дій у складних ситуаціях, а також 

комунікативні навички, що дозволяють успішно спілкуватися й отримувати 

необхідну інформацію. В даному контексті актуальні ті особистісні моделі, 

яким властива самостійність як комплекс психологічних навичок, здатних 

забезпечити виконання соціальних дій певної складності. Основні складові 

цього комплексу виявлені в ході авторського спостереження і представлені на 

рис. 1.  
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Рис. 1. Структура психологічного комплексу самостійності  

Оскільки структура самостійності природно розвивається з віком, 

відповідно з віком підвищується і здатність самостійно долати життєві 

труднощі.  

С. Кобаса пов'язує здатність самостійно долати життєві труднощі з 

високими резервами опору цим труднощам, обумовленими особистісною 

диспозицією, якій має бути властива твердість або життєстійкість (hardiness) як 

інтегративна особистісна якість; її складовими є прийняття на себе безумовних 

зобов'язань щодо ідентифікації себе з наміром виконати певні акти й 

результатами такого виконання, контроль, який перешкоджає розвитку відчуття 

безпорадності, й виклик – здатність сприйняти труднощі як задачу, що 

потребує розв'язання. Така твердість, з одного боку, позитивно впливає на 

оцінку ситуації й самооцінку, з іншого – стимулює перетворюючу активність 

[3].  

Здатність самостійно долати життєві труднощі пов'язана, крім іншого, з 

креативним потенціалом дитини, творчим ставленням до дійсності, що 

допомагає знаходити оригінальні рішення в нестандартних ситуаціях. Це 

положення актуалізується в руслі ідей П. Штомпки, який формування 

інноваційної (новаторської) особистості з пріоритетом мотивації досягнень 

розглядає як основний соціалізуючий чинник [4]. Слід згадати й концепцію 

А. Маслоу, для якого здібність до творчості є невід'ємною рисою розвитку 

особистості й долання соціальних труднощів. Як зазначає В. Луганська, яка 

відстоює розгляд креативності як особистісної характеристики, через яку 

реалізується власна індивідуальність, креативна поведінка характеризується 

відсутністю категоричних оцінок життєвих подій, тому життєві труднощі для 
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такого індивіда – це виклик, що автоматично вимагає адекватної відповіді [5, с. 

94-95]. Дитина з високим креативним потенціалом, як правило, сильніше 

вмотивована на долання труднощів, їй властива розвинена особистісна 

рефлексія, дослідницька творча активність, яка виражається передусім у 

чіткому окресленні проблем і шляхів їхнього розв'язання, часто через 

оригінальні рішення. Їй легше розробити стратегію долання труднощів, 

оскільки наявність труднощів сама по собі виступає для неї сигналом про 

необхідність змін звичних форм поведінки, а коли на шляху реалізації стратегії 

виникають перешкоди, вона більшою мірою здатна на гнучке реагування, 

імпровізацію і прийняття нестандартних конструктивних рішень.  

З точки зору індивідуального досвіду застосування в минулому моделі 

самостійного долання життєвих труднощів можна умовно поділити на чотири 

групи, які представлені в табл. 1.  

Таблиця 1. 

Групи моделей самостійного долання життєвих труднощів з точки зору 

використання індивідуального досвіду їхнього застосування в минулому  

№ Результати застосування в 

минулому  

 

Використання індивідуального 

досвіду  

 

1 Модель (моделі) включає дії,  

які неодноразово 

застосовувалися в минулому і 

принесли очікуваний 

результат (труднощі було 

подолано)  

Повторення дій в аналогічних  

ситуаціях  

2 Модель (моделі) включає дії, 

які неодноразово 

застосовувалися в минулому й 

не дали бажаних результатів 

Відтворення дій, які все ж мали 

позитивні наслідки, 

конструювання з них нового 

ядра моделі (моделей), 
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модифікація моделі (моделей) 

на його основі  

3 Модель (моделі) планувалося 

застосувати, але застосовано 

не було  

Відтворення перешкод, які 

стали на заваді застосування, 

окреслення дій, які не могли б 

стати на заваді, конструювання 

з них нової моделі (моделей)  

4 Модель (моделі) було 

розроблено, але відкинуто 

через нереальність 

(фантастичність)  

Конструювання нової моделі 

(моделей), аналіз уявних емоцій 

при реалізації старої моделі 

(моделей), копіювання цих 

емоцій на нову реальну модель 

(моделі)   

 

За наявності в дитини внутрішньоособистісного конфлікту моделі і 

технології долання життєвих труднощів повинні спиратися, крім іншого, на 

стратегії його розв'язання. У концепції психоаналізу вирішення 

внутрішньоособистісного конфлікту досягається за допомогою корекції "Я-

концепції" особистості. Загалом це досягнення адекватного сприйняття 

реальності та активного реагування на неї, у плані когнітивної компоненти "Я-

концепції" це зміна соціальної ролі або власної значимості щодо її виконання. 

зміна емоційної компоненти – повернення самоповаги до себе, оціночно-

вольової компоненти – підвищення самооцінки, впевненості в собі, віри в 

реальність подолання всіх труднощів, у щасливе майбутнє [5, с. 63].  

Авторська позиція полягає в тому, що моделі і технології самостійного 

долання життєвих труднощів повинні відновлювати утрачені соціальні 

взаємозв'язки між дитиною та соціальним оточенням, що автоматично 

мобілізує як внутрішні, так і зовнішні ресурси долання труднощів. Це особливо 

актуально за наявності загостреного відчуття самотності, яке сигналізує про 

порушення природних зв'язків у соціальній мережі. Слід зазначити, що в 
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більшості випадків для реалізації таких моделей необхідна соціальна підтримка 

й допомога, при цьому дитина, в першу чергу, розраховує на підтримку батьків, 

особливо за умови їх включеності в необхідність долання дитячих труднощів.  

Як було з'ясовано, діти транскордонних трудових мігрантів чекають на 

допомогу від суспільства значно більшою мірою порівняно з іншими дітьми, 

хоча реальна ефективність здійснюваної в Україні політики в напрямку 

профілактики гальмування процесів їхньої соціалізації залишається низькою. 

Аналіз можливих напрямів надання таким дітям соціальної допомоги й 

відповідних видів соціально-педагогічної діяльності здійснено нами за сферами 

сімейної соціалізації, шкільної соціалізації та соціалізації за місцем проживання 

або знаходження. Окремо проаналізовані специфічні напрями соціальної 

допомоги дітям трудових мігрантів із неблагополучних сімей, "дітям вулиці" й 

дітям із груп ризику. Запропоновано низку рекомендацій для забезпечення 

ефективної соціальної допомоги дітям транскордонних трудових мігрантів в 

українських умовах.  
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ЗАВДАННЯ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ І МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД КЛІЄНТА» 

 

Постановка проблеми. Уведення у 2012 р. посади фахівця із соціальної 

роботи створило нові можливості для поглиблення змісту та покращення якості 

надання соціальних послуг вразливим категоріям населення. Однією із функцій 

такого фахівця є здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги. Одночасно вимоги до реалізації такої соціальної технології 

поставили ряд проблем, пов’язаних з кваліфікацією відповідних працівників:  

- підвищення вимог до якості роботи з випадком клієнта на засадах 

об’єктивності прийняття рішень;  

- необхідність складання ефективного плану роботи з клієнтом (у тому 

числі плану соціального супроводу);  

- підвищення уваги до особистісного потенціалу клієнтів;  

- вироблення і застосування критеріїв контролю за змістом та якістю 

надання соціальних послуг;  

- необхідність раціонального використання наявних ресурсів служб і 

клієнта.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Наукові дослідження, 

присвячені психологічному, соціальному і соціально-педагогічному супроводу 

людей різних категорій, що потребують допомоги (В.Антонова, С.Архипова, 

Л.Волинець, Л.Гриценюк, І.Іванова, І.Козубовська, Г.Лактіонова, І.Пєша, 

С.Толстоухова та ін.); праці, що розкривають сутність характеристики 

діяльності спеціаліста за різними напрямами у соціальній сфері (О.Безпалько, 
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Р.Вайнола, В.Гордієнко, І.Звєрєва, А.Капська, Л.Міщик, О.Песоцька, 

В.Поліщук, В.Шаповалов та ін.). У дисертаційному дослідженні О.Карпенко 

визначені змістове, науково-методичне та організаційно-технологічне 

забезпечення професійної підготовки майбутнього соціального працівника.  

Наукові пошуки ведуться і в площині реалізації завдань. Так, 

розроблений алгоритм соціального супроводу (Н.Комарова, І Пєша). У 

публікаціях останніх років проведений теоретичний аналіз поняття соціально-

педагогічний супровід молоді у ЗНЗ та ВНЗ інклюзивної орієнтації (І.Галатир), 

питанням супроводу засуджених (в тому числі неповнолітніх), які 

звільняються, присвячені праці Г.Корчової, Н.Литвинової, О.Гринь, 

О.Пилипенко, А.Ступак. Обґрунтовано необхідність соціально-педагогічного 

супроводу неблагополучних сімей, охарактеризовано технологію «ведення 

випадку» та інші моделі соціальної роботи з сім'ями (Н.Сабат). 

Проблемним залишається питання організації підготовки кваліфікованих 

кадрів для здійснення супроводження не тільки у структурах ЦСССДМ, але й 

інших суб’єктів соціальної роботи, зокрема підготовки менеджерів соціальної 

роботи до застосування у професійній діяльності кейс-менеджменту 

(І.Артеменко). У статтях С.Коляденко і Т.Сусак, присвячених проблемі 

формування у студентів професійних вмінь щодо соціального супроводу різних 

груп клієнтів, відзначено, що результативність соціально-педагогічної 

діяльності фахівців соціальних служб залежить від професійної компетентності, 

підготовки фахівця та його особистісних рис [2; 6]. Серед дисциплін 

професійної підготовки, які є найбільш наближеними до майбутньої професії, 

студенти визначають наступні: «Соціальний супровід клієнта», …, «Соціальний 

супровід сім’ї»...Значна частина студентів хотіли б додати до циклу 

професійних дисциплін ще й такі, на яких навчали б соціального педагога 

діловодства та конкретним методам роботи з клієнтами» [2]. Водночас 

відмічається, що аналіз способів організації практичного навчання студентів 

спеціальностей «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка» вказує на 

недостатність науково-методичних розробок, в яких була б врахована 
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специфіка підготовки майбутнього професіонала до певних конкретних типів 

взаємодії з клієнтами, що складають основу фахової діяльності. Зважаючи на 

зазначені факти, ми обрали метою статті визначення завдань оновлення змісту і 

методів викладання навчальної дисципліни «Соціальний супровід клієнта». 

Викладення основного матеріалу. В основу соціального супроводу 

клієнтів покладена модель «ведення випадку», що широко використовують у 

світі. Така модель соціальної роботи (case management, «робота з випадком», 

«соціальне супроводження»), за визначенням Суспільства Кейс-менеджменту 

Америки (Case Management Society of America) є процесом, «в якому 

поєднуються оцінка, планування, допомога і підтримка в отриманні послуг, що 

відповідають потребам здоров’я клієнта, здійснюються посередництвом 

спілкування та пошуку доступних ресурсів для досягнення якісних і 

рентабельних результатів» [4]. Сутність технології полягає в організації умов 

для задоволення вимог клієнта шляхом найефективнішого використання всіх 

можливостей; запобігання або зведення до мінімуму негативних наслідків 

ситуації, що спонукає клієнтів звертатися за допомогою до соціальних 

працівників; забезпечення партнерських стосунків між тими, хто потребує 

соціальної допомоги (клієнтами), і тими, хто надає цю допомогу та послуги. 

Термін «соціальний супровід» вперше в Україні було запроваджено у 

1998 році під час проведення соціального експерименту зі створення інституту 

прийомної сім’ї. На даний час така соціальна технологія як форма надання 

соціальних послуг клієнтам у складних життєвих обставинах знайшла широке 

використання у практиці діяльності ЦСССДМ, розширивши коло клієнтів. 

Трактування сутності терміну подано в Законах України «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (1991) та «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» (2005): «робота, спрямована на 

здійснення соціальних опіки, допомоги та патронажу соціально незахищених 

категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, 

підвищення їх соціального статусу». Але таке узагальнене визначення на 
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практиці приводить до необхідності науково-методичного трактування терміну 

в залежності від типу клієнта.  

Найчастіше згадується про соціальний супровід сім’ї, що (за І.Звєрєвою, 

О.Безпалько) є видом соціальної роботи, спрямованої на забезпечення 

оптимальних умов життєдіяльності сімей, дітей і молоді шляхом надання 

необхідних соціальних послуг, допомоги та здійснення відповідних заходів. 

Його здійснює соціальний працівник, діяльність якого спрямована на підтримку 

сім’ї в різних видах її життєдіяльності, формуванні здатності сім’ї самотужки 

долати свої труднощі, надання допомоги сім’ям з метою розв’язання різних 

проблем. М.Лукашевич, Т.Семигіна дають визначення «цілеспрямована 

діяльність соціальних працівників із створення необхідних умов для 

оптимального функціонування сім’ї та гармонійного розвитку дитини» [3, 

с.286]. Ці ж автори у межах технології супроводу виділяють такі напрями 

роботи: 1) соціальна опіка (представлення інтересів); 2) соціальний патронаж 

(надання послуг за місцем проживання індивідуальним клієнтам та групам 

ризику, тобто постійний соціальний нагляд…); 3) соціальна допомога сім’ї 

(соціальні послуги за відповідним законодавством) [3, с.284]. На наш погляд, 

саме другий напрямок за своєю суттю ближчий до цілей та методів супроводу, 

а третій – альтернатива супроводу або постсупровідні послуги. 

У наказі Мінсім’ямолодьспорту N3357 від 23.09.2009 з’явився новий 

варіант терміну «Порядок здійснення соціального супроводження прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу». В «Енциклопедії для фахівців 

соціальної сфери» (2012) Г.Лактіонова зауважує, що це тотожні за змістом 

терміни, але зміст їх розкривається у різних нормативних актах [1, с.184]. 

Дійсно, за Словником української мови «Супровід 1. Дія за значенням 

супроводжувати, супроводити. У (в) супроводі кого, чого – разом із ким-, чим-

небудь; у чиємусь товаристві; в оточенні когось, чогось; під охороною, конвоєм 

кого-, чого-небудь. 2. Те, що супроводить яку-небудь дію, явище…4. Група 

людей, яка супроводжує кого-небудь; почет при комусь. Супроводження 1. Дія 

за значенням супроводити. 2. Те саме, що супровід [5, с.849-850]. 
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Зважаючи на ці факти, пропонуємо під поняттям «супровід» розуміти 

форму, технологію соціальної роботи, а під «супроводженням» – фахову 

діяльність, процес реалізації технології супроводу. 

Нормативно-правовими засадами здійснення соціального супроводу в 

Україні також є постанови Кабінету Міністрів України № 866 від 24 вересня 

2008 р. «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом 

прав дитини», останні новели до практики були внесені постановами КМУ від 

21 листопада 2013 р. «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів 

соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 

обставинах» (№895), «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та 

здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)» (№ 896). Цими 

документами вводяться оновлені технології обліку та взаємодії з метою 

соціального супроводу клієнтів у складних життєвих обставинах. Це у свою 

чергу ставить завдання оновлення змісту і методів викладання навчальної 

дисципліни «Соціальний супровід клієнта».  

Сучасний зміст та завдання професійної підготовки майбутнього 

соціального педагога обумовлено змістом та вимогами Державного галузевого 

стандарту підготовки фахівця з соціальної педагогіки та його освітньо-

кваліфікаційної характеристики. У Державному класифікаторі професій 

(ДК00395) наведено вимоги, що визначаються посадовими обов'язками за 

кваліфікацією «Соціальний педагог», зокрема, обіймати таку посаду, як 

фахівець соціальної роботи. При цьому стандартом зазначено, що первинна 

посада – це посада, на якій випускник відповідного кваліфікаційного рівня 

може виконувати професійну діяльність відразу після закінчення закладу 

освіти, при цьому заклад освіти гарантує якість виконання задач.  

Дисципліна «Соціальний супровід клієнта» належить до циклу 

професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки, що 

забезпечують певний освітньо-кваліфікаційний рівень. Сучасні вимоги до 

фахівця соціальної роботи були покладені нами в основу принципового 
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формування відповідної навчальної програми, що базується на трьох змістових 

блоках: 1) теоретико-нормативний; 2) технологічний; 3) рефлексійний. 

Перший блок включає завдання по вивченню теоретичних засад 

соціальної роботи з клієнтом на основі світового досвіду та основних 

психологічних теорій особистості. Це дозволяє обґрунтувати загальні стратегії 

роботи з різними категоріями клієнтів і технологію роботи з випадком. 

Коментування букви закону та побудова організаційних схем дій та взаємодій 

фахівців у процесі супроводу за нормативними документами КМУ та 

Міністерства соціальної політики створює адміністративну основу для 

практики. 

Технологічний блок передбачає вивчення досвіду роботи з 

документацією соціального супроводу, практики застосування технології 

індивідуальної роботи з клієнтом та методик взаємодії із залученими до 

супроводу службами та фахівцями. Важливою складовою є вміння створювати 

«робочі столи», планувати роботу на різні терміни, заповнювати робочу 

документацію, тобто, оволодівати алгоритмами роботи фахівців ЦСССДМ, 

хронометражем процесуальних дій. Це найбільша за обсягом частина програми, 

діяльнісним підкріпленням якої, крім семінарських та практичних занять, 

повинна стати виробнича практика. Певні елементи (завдання) можуть бути 

включені і до програм навчальної та волонтерської практик. 

Рефлексійний блок передбачає формування вмінь та навичок аналізу та 

самоаналізу фахових дій з метою моніторингу та набуття у подальшому 

навичок супервізії.  

Висновки та перспективи використання подальших наукових 

розвідок. Таким чином, можна відзначити, що «Соціальний супровід клієнта» є 

однією з найдинамічніших дисциплін професійної складової підготовки 

фахівців соціальної сфери, що повинна закласти як теоретичні, так і практичні 

основи діяльності. Поступове розуміння логіки дій, вироблення 

хронометрованих навичок роботи з широким колом клієнтів, з документацією 

дозволяє студентам відчути впевненість перед виробничою практикою, 
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підвищити загальну професійну мотивацію завдяки об’єктивним параметрам 

ефективності командної роботи. 
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СТАНДАРТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ  

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

 В умовах розмежування бюджетних повноважень та скорочення 

фінансування соціальної сфери стандартизація системи соціального 

обслуговування населення набуває особливої актуальності. У Законі України 

“Про соціальні послуги” [4] задекларовано перехід від моделі соціального 

захисту, що базується на непрозорих різноманітних пільгах і неефективних 

соціальних грошових виплатах, до сучасної, економічно обґрунтованої та дієвої 

моделі надання соціальних послуг. Визначений цим законом порядок надання 

соціальних послуг проголошує дотримання державних стандартів. Згідно 

наказу Мінсоцполітики України «Про затвердження Переліку соціальних 

послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і не можуть самостійно їх подолати» [1] до переліку включені: 

догляд (вдома, стаціонарний, денний), підтримане проживання, 

паліативний/хоспісний догляд, влаштування до сімейних форм виховання, 

послуги соціальної абілітації, адаптації, реабілітації, інтеграції та реінтеграції, 

надання притулку, кризове та екстрене втручання, консультування, соціальний 

супровід/патронаж, представництво інтересів, посередництво (медіація), 

соціальна профілактика. Утім з цього переліку затверджені лише стандарти 

двох видів догляду (денного і вдома) [2, 3], а базовими формами соціального 

захисту населення є соціальні виплати та пільги. Соціальні послуги 

залишаються відносно новою і недостатньо унормованою складовою 

соціального захисту.  

 Дана обставина не дозволяє об'єктивно обґрунтувати обсяги бюджетного 

фінансування закладів соціального обслуговування, перешкоджає розвитку 
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нормативних засад захисту прав отримувачів соціальних послуг, ускладнює 

формування соціального замовлення та платних соціальних послуг. У цьому 

зв'язку аналіз сучасних підходів до розуміння стандартизації становить інтерес 

як для суб’єктів надання соціальних послуг, так і для їх отримувачів.  

 Найбільш поширений адміністративний підхід розглядає стандарт як 

документ для багаторазового використання, в якому містяться загальні 

відомості про послугу, правила здійснення і характеристики адміністративних 

процедур та інших процесів її надання, а також система показників 

(характеристик ), розроблена в інтересах користувачів послуги. Саме цей підхід 

знайшов відображення у Законі України «Про соціальні послуги», де 

наводиться наступне визначення: «державний стандарт соціальної послуги – 

визначені нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у 

сфері соціальної політики зміст та обсяг, норми і нормативи, умови та порядок 

надання соціальної послуги, показники її якості» [4]. На додаток до діючих 

нормативно-правових актів державні стандарти соціального обслуговування 

населення покликані сприяти забезпеченню єдності поглядів і ефективній 

взаємодії учасників цієї системи (персоналу установ; індивідів, сімей, груп та 

громад як клієнтів цих установ; органів виконавчої влади, у тому числі 

контрольних органів), і таким чином сприяти реалізації законів та інших 

нормативних актів України в частині соціального обслуговування населення. 

 Отже, стандартизація соціальних послуг являє собою розробку 

нормативів, норм, правил, які законодавчо закріплюють і регламентують 

технологію, обсяг, якість надання соціальних послуг. У свою чергу, регламент 

надання соціальної послуги базується на нормативно-правовому акті, що 

визначає терміни і послідовність дій та прийняття рішень, а також порядок 

взаємодії державних (комунальних) установ, структурних підрозділів і 

посадових осіб всередині організації та порядок взаємодії з іншими 

організаціями у процесі надання послуги. Таким чином, стандарт послуги та 

адміністративний регламент повинні бути взаємопов’язаними документами. 

Перший має включати вимоги до взаємодії між фізичними особами та його 
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результату, а другий – встановлює процедури, результатом яких виступає 

соціальна послуга. На сьогодні  є певні розробки таких документів щодо 

надання соціальних послуг у Територіальних центрах соціального 

обслуговування. 

 У контексті цінностей соціальної роботи особливу значимість має клієнт-

орієнтований або індивідуальний підхід до стандартизації соціальних послуг. 

Він дозволяє реалізовувати принцип клієнтоцентризму, враховувати потреби й 

інтереси клієнтів, а з іншого боку – впорядкувати процес надання соціальних 

послуг, зробити його більш технологічним, прозорим, результативним, 

ефективним, відійти від суб'єктивізму як виконавця послуги (фахівця 

соціальної роботи), так і її отримувача (клієнта соціальної служби). 

Стандартизовані соціальні послуги покликані захистити права клієнтів та 

обмежити сваволю і можливі зловживання у сфері соціального обслуговування. 

За їх відсутності суб'єктивна чи упереджена оцінка конкретної ситуації 

фахівцем соціальної роботи підвищує ризик  позбавлення клієнтів необхідних 

послуг, вони ставляться в залежність від бачення соціального працівника. Самі 

ж клієнти, зокрема, люди похилого віку, особи з обмеженими можливостями 

або діти далеко не завжди можуть об'єктивно оцінити і ранжувати за 

значущістю види та обсяги соціальних послуг, за допомогою яких можуть 

вирішуватися їх складні життєві обставини. З іншого боку, абсолютизація 

індивідуального підходу таїть у собі не менше небезпек, ніж абсолютизація 

стандартів. Якщо діяльність фахівців соціальної роботи орієнтується виключно 

на особистісні особливості людини та унікальність його життєвої ситуації, то і 

в цьому випадку виникає ґрунт для зловживань.  

 Результативний підхід або підхід з точки зору якості послуги ґрунтується 

на принципі всебічної підтримки громадян, які опинилися у складній життєвій 

ситуації, з урахуванням їх інтересів, стану здоров'я, специфіки ситуації, 

терміновості у наданні соціальних послуг, матеріальних можливостей та інших 

об'єктивних чинників. 
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 В нинішній соціально-економічній ситуації особливої ваги набуває 

ресурсний підхід до процесу стандартизації соціального обслуговування. Адже 

основним завданням керівника будь-якої організації, в тому числі соціальної 

служби, є залучення, розподіл і контроль ресурсів. При цьому використання 

державних стандартів може сприяти максимальній ефективності використання 

бюджетних та позабюджетних коштів суб'єктами, що надають соціальні 

послуги, а також економії часових і трудових ресурсів. Можливе більш активне 

залучення до сфери діяльності з соціального обслуговування недержавного 

сектора, що сприятиме поліпшенню економічних та якісних показників в 

системі соціального обслуговування населення.  

 Згаданий вище підхід дозволяє актуалізувати внутрішні ресурси 

організації, у тому числі людські, а також знайти і залучити такі у зовнішньому 

середовищі. У нормативних документах задекларовано, що саме ця ідея 

сьогодні реалізується законодавцями. Для забезпечення розвитку системи 

соціальних послуг планується переформатування фінансових потоків. Проте 

новий тип фінансово-господарської діяльності ускладнюється різними 

обставинами, у тому числі юридичними колізіями. Наприклад, впровадження 

Порядку здійснення соціального замовлення передбачало виведення соціальних 

послуг з під дії Закону України «Про здійснення державних закупівель», проте 

у разі, коли вартість закупівлі соціальних послуг дорівнює або перевищує суму 

100 000 грн., соціальне замовлення здійснюється відповідно до згаданого 

закону, що суперечить Закону України «Про соціальні послуги» і перешкоджає 

недержавним організаціям отримувати цільове фінансування на свою 

діяльність. Застосування «Методичних рекомендацій визначення потреб 

населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах», 

що прийнято Наказом Мінсоцполітики від 15.10.2012 року за № 648 ускладнено 

тим, що Департаменти праці та соціального захисту та Територіальні центри 

соціального обслуговування, які є активними учасниками визначення потреб, 

не мають у своїх функціях надання значної кількості послуг, які згідно наказу 

Мінсоцполітики України включені до Переліку соціальних послуг, що 
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надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не 

можуть самостійно їх подолати. Це вносить певні проблеми у визначенні 

реальної ситуації з потребами регіонів у соціальних послугах.  

 Загалом ресурсний підхід до процесу стандартизації соціального 

обслуговування покликаний сприяти центральним та місцевим органам 

виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, які в межах своїх 

повноважень організовують роботу з надання відповідних соціальних послуг та 

здійснюють контроль за діяльністю суб'єктів, що їх надають.  

  Комплексне бачення можливостей стандартизації соціальних послуг 

обґрунтовує безумовну значимість цього процесу для реформування системи 

соціальних послуг. Поряд з цим існують як політичні, так і теоретико-

методологічні причини, внаслідок яких стандартизація соціального 

обслуговування населення досі не завершена. Серед причин політичного 

характеру – невизначеність цілей соціальної політики, невідповідність 

нормативно-правової бази соціального обслуговування мінливій соціально-

економічній ситуації, демографічний принцип, покладений в основу 

формування та розміщення установ і підприємств соціального обслуговування, 

який призводить до нерівномірності їх мережі тощо. Другим чинником, що 

гальмує розробку стандартів соціального обслуговування, є недостатнє 

методологічне обґрунтування цього процесу. Стандартизація оцінюється 

переважно як продукт лібералізації соціальної політики, що тягне за собою 

менеджеризацію управління та раціоналізацію відносин у сфері соціальних 

послуг, тобто їх впорядкування. Однак такий погляд недооцінює 

методологічної функції поняття «стандарти». Як моделі (зразки), визнані 

суспільною свідомістю, стандарти зазвичай формуються в суспільній практиці 

лише тоді, коли конкретний вид діяльності досягає належного рівня розвитку. 

Встановлюючи одноманітність моделей надання соціальних послуг для 

організацій і професійних спільнот, стандарт не виключає їх динамічного 

розвитку, дозволяючи вимірювати і оцінювати досягнуті рівні діяльності і 

відслідковувати етапи становлення професійної культури. Тому стандартизацію 
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соціальних послуг можна розглядати як одну із внутрішніх умов 

інституціалізації соціальної роботи. 

 Резюмуючи основні положення статті, коротко сформулюємо найбільш 

актуальні завдання щодо підвищення якості процесу стандартизації в галузі 

соціального обслуговування населення. Перш за все, це питання оцінки якості 

соціальних послуг і подальша сертифікація діяльності установи з врахуванням 

отриманих результатів. Для цього потрібні регламенти і нормативи, за 

допомогою яких можуть бути піддані вимірюванню та оцінці результати тих чи 

інших видів діяльності в сфері соціального обслуговування населення, 

узгодженість термінології та нормативно-правової бази тощо. 
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ФЕНОМЕН ЕМПАТІЇ В ТЕРАПЕВТИЧНІЙ СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ  

 

У сучасних умовах спостерігається різке зростання клієнтів соціальної 

роботи, що потрапили у складні життєві обставини. Завданням соціального 

працівника є їх розуміння та емоційна підтримка. Як відзначають багато 

дослідників, саме емоційна сфера стає найбільш патогенної зоною в сучасній 

культурі внаслідок втрати внутрішньої рівноваги, характерного для психічного 

здоров'я людини. При цьому досягнення максимальної внутрішньої 

узгодженості є визначальним для особистісного розвитку. 

Найважливішим проявом гуманізму соціального працівника є емпатія - 

співчутливе ставлення до людини. Витоки вивчення емпатії простежуються з 

часів давньогрецької держави. Практикували її як духовну єдність усіх речей, 

завдяки якій люди співчувають один одному. Емпатія нерозривно пов’язувалася 

з ідеєю гуманізації суспільства. З часом вона стала об’єктом дослідження 

філософських дисциплін, етики, естетики. Велику увагу приділяли їй А. Сміт, 

А. Шопенгауер, Т. Рибо, М. Шелер, Г. Рейн та ін. 

З виокремленням психології як науки, що досліджує структуру 

особистості та її взаємовідносини в спільноті людей, емпатія переходить з 

абстрактної філософської категорії духовної єдності у конкретну властивість 

особистості (Е. Фромм, Г. Салліван, К. Хорні, 3. Фрейд, Е. Блейлер та ін.). 

Поведінка особистості у суспільстві, вміння взаємодіяти з оточенням, відчувати 

його емоційний стан, адекватно реагувати на зміни навколишнього емоційного 

фону — все це пов’язувалося з наявністю у структурі особистості емпатії [1, с. 

94].  

Емпатія (грец. еmpathia – співпереживання) термін, вперше введений 

Е.Титченером, вживається у двох значеннях:  
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1. емоційна чуйність, здатність людини до емоційного відгуку, співчуттю, 

співпереживанню, до розуміння внутрішнього стану інших людей; 

2. пізнання людиною внутрішнього світу інших людей, що здійснюється 

поза раціональним компонентом [2, с. 148-149]. 

Відображення переживань, почуттів, емоцій в психіці іншої людини 

пов'язане з явищем емпатії. Аналіз досліджень, присвячених проблемі емпатії, 

дозволяє виділити ряд напрямків і підходів до визначення її змісту, функцій та 

структури. 

Основу першого напряму складають підходи авторів, які дотримуються 

чисто емоційної інтерпретації феномена емпатії (А. Валлон, Т. Гаврилова, 

Т. Ліппс, Г. Саллівен, П. Фресс, М. Шелер, А. Шопенгауер та ін.). 

У визначенні емпатії представників другого напрямку загальним 

моментом є ідентифікація з партнером - афективна, когнітивна або на рівні 

соціальної поведінки (Р. Даймонд, С. Маркус, Д. Мід). 

Представники третього напряму доповнюють уявлення про афективно-

когнітивної природі емпатії введенням комунікативного елементу (Д. Майерс, 

В. Петровський, К. Роджерс, JI. Стрєлкова, І. Юсупов та ін.). 

Четвертий напрямок в дослідженні емпатії, представники якого вводять 

спеціальний термін «конгруентність емпатія» (Ю. Гіппенрейтер, JI. Вєдєнєєва, 

Т. Корягіна, О. Козлова) і висловлює комплексну здатність - послідовно 

проявляти емпатичне розуміння партнера в мові або дії; гнучко переключатися 

від стану емпатичного розуміння партнера на щире вираження своїх реальних 

почуттів, в т.ч. негативних, без втрати загального позитивного прийняття 

партнера[3]. 

Таким чином, емпатія - це складний багаторівневий феномен, структура 

якого представляє сукупність емоційних, когнітивних і поведінкових умінь, 

навичок і здібностей людини. 

Уміння розташувати до себе клієнта, доброзичливість, щире співчуття і 

співпереживання входять до числа якостей, від яких, поряд з професіоналізмом 

соціального працівника, залежить терапевтичний успіх. 
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Будь-який з методів терапевтичного впливу включає два компоненти: 

інтелектуальний, пов'язаний з інформаційним впливом слова, і емоційний - 

вираз обличчя, тембр і інтонації голосу, характер і особливості жестів 

соціального працівника. Він повинен бути для клієнта авторитетом, зразком 

поведінки, експертом і емоційно близькою людиною через «зв'язок», що 

виникає в рамках терапевтичного процесу. Здатність до емпатії – це одна з 

вимог до спеціаліста, що надає допомогу.  

Останнім часом емпатія розглядається як важливий засіб соціальної 

роботі, раціональне використання якого може дати великі позитивні результати. 

У терапевтичній соціальній роботі однією з умов досягнення ефективності є 

емпатійне розуміння клієнта. За словами К.Р.Роджерса «коли терапіст відчуває 

почуття і особистісні сенси клієнта в кожний момент часу, коли він може 

сприйняти їх ніби то зсередини, так, як їх відчуває сам клієнт, коли він здатний 

успішно передати своє розуміння клієнту, тоді терапія буде успішною» [4, c. 

106-107].  

На думку Б.Д.Карвасарського, існує три види емпатії: емоційна емпатія, 

що заснована на механічному ототожненні та ідентифікації; когнітивна емпатія, 

що базується на інтелектуальних процесах (порівняння та аналогії); 

предикативна емпатія, що проявляється у здатності до прогностичного 

уявлення про іншу людину, що заснована на інтуїції. Емоційна емпатія є 

патогенною, саме вона викликає «Синдром емоційного вигоряння»[2, с. 148-

149]. 

У роботах К.Роджерсаемпатійний спосіб спілкування з клієнтом має 

кілька рис. Він розуміє входження в особистий світ людини і перебування в 

ньому «як вдома». Він включає постійну чутливість до переживань людини, її 

страху чи гніву. Це надає можливість соціальному працівнику осягнути 

тимчасове життя життям іншої людини. К.Роджерс вважає, що розуміти 

людину необхідно співпереживаючи, що створює певні умови для 

психологічної захищеності клієнта, який знаходиться у складних життєвих 

обставинах[1, с. 94-96].  



77 
 

«Якщо я кажу, що я приймаю вас, — пише К. Роджерс, — але нічого не 

знаю про вас, то насправді — це поверхове сприйняття, і ви розумієте, що воно 

може змінитися, якщо я по-справжньому пізнаю вас. Але якщо я розумію вас, 

співпереживаючи, дивлюся на вас і на те, що ви робите, з вашого погляду, 

входжу у ваш внутрішній світ і бачу його вашими очима, і при цьому все-таки 

розумію вас, — тоді насправді є безпека. У таких обставинах зі світом ви 

можете дозволити собі виявити своє справжнє «Я» і виявити його у різнобічних 

нових проявах» [4]. 

Поділяючи думку К. Роджерса на емпатію як спосіб спілкування з 

іншими людьми, Р. Гендлін (1962) вважає, що емпатія — це складна за своєю 

структурою якість особистості, що дає змогу на певний час залишити своє «Я», 

щоб зрозуміти іншу людину без упередженості. На його думку, бути 

емпатійним — це бути відповідальним, активним, сильним і водночас тонким і 

чуйним [1, с. 94-96]. 

У терапевтичній соціальній роботі емпатія може бути застосована у таких 

формах: співпереживання, тобто переживання емоційного стану іншого 

внаслідок ототожнення з ним; співчуття як переживання власних емоційних 

станів у зв’язку з почуттями іншого; вчування як чуттєва форма соціального 

пізнання внутрішнього світу людей. Соціальний працівник повинен вміти 

поставити себе на місце клієнта, поглянути на ситуацію з його позиції, 

емоційно відгукнутись на його проблеми. 

Емпатійне розуміння іншого базується насамперед на безпосередньому 

емоційному досвіді особистості соціального працівника. Бути емпатійним у 

терапевтичній соціальній роботі – це бути відповідальним, активним, сильним і 

водночас тонким і чуйним. 

Здатність до емпатії зростає із збільшенням професійного та життєвого 

досвіду. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ У РОБОТІ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНИХ 

СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З СІМ’ЯМИ 

Стаття присвячена висвітленню нових аспектів у здійсненні соціальної 

роботи з сім’ями в сучасних соціально-політичних та соціально-економічних 

умовах розвитку України на прикладі діяльності Ніжинського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
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соціальні послуги, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Загальновизнаним стало розуміння того, що сім’я є не лише первинним 

середовищем соціалізації та особистісного розвитку людини, а й першоосновою 

духовного, економічного й соціального розвитку суспільства. Вона 

розглядається як соціальний інститут та особлива соціальна система зі своєю 

структурою, функціями, особливостями життєдіяльності. З іншої сторони, усі 

процеси, які відбуваються в суспільстві, відображаються на становищі сім’ї, її 

функціонуванні.  

Усвідомлення виключного значення сім’ї в житті людини, розвитку 

державності й суспільному прогресі спонукало уряди країн включити сімейну 
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політику як важливий напрям соціальної політики. Центри соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ) стали провідними суб’єктами реалізації 

соціальної політики шляхом проведення соціальної роботи з дітьми, молоддю 

та сім’ями.  

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді як спеціальні 

заклади, уповноважені державою реалізувати державну політику шляхом 

проведення соціальної роботи з дітьми молоддю та сім’ями стали об’єктом 

вивчення науковців. Різні аспекти їх діяльності відображені у роботах О.В. 

Безпалько, І.Д.Звєрєвої, І.Д.Пінчук, С.В. Толстоухової та інших українських 

вчених.  Разом з тим, нові суспільні виклики потребують подальшого 

розвитку та аналізу практики роботи центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді з уразливими категоріями населення, зокрема з сім’ями 

мобілізованих та учасників антитерористичної операції. 

Актуальність теми зумовлюється зрослими завданнями, які  постають 

перед ЦСССДМ та необхідністю висвітлювати й аналізувати їх практику 

надання соціальних послуг сім’ям у зв’язку із включенням до уразливих 

категорій населення сімей мобілізованих та учасників антитерористичної 

операції. 

Мета статті полягає в аналізі нових аспектів у здійсненні соціальної 

роботи з сім’ями в сучасних умовах розвитку України, висвітленні на прикладі 

діяльності Ніжинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді особливостей роботи з сім’ями мобілізованих та учасників 

антитерористичної операції. 

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за час свого 

функціонування зарекомендували себе як первинні інституції щодо розв’язання 

нагальних питань соціальної політики, що спроможні відповідно реагувати на 

зміни в суспільстві та здійснювати оперативне втручання з метою підтримки та 

допомоги тим верствам населення, які того потребують [3, с. 104].  

Серед основних користувачів послуг центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді – сім’ї з дітьми, які опинилися в складних життєвих 
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обставинах. Під складними життєвими обставинами сім’ї розуміють такі 

обставини, які об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність, наслідки 

яких сім’я не може подолати самостійно [1, с.175].  

Науковці визначають три класи завдань, що розв’язуються в процесі 

роботи у сім’ї: сприяння виживанню сім’ї, допомога в підтримці її 

функціонування, сприяння розвитку сім’ї [4, с. 113]. При цьому соціальна робота 

здійснюється, по-перше, з опорою на ресурси самої сім’ї й, по-друге, на основі 

принципу суверенності сім’ї, що передбачає: 

– сім’я, що перебуває у важкій життєвій ситуації, має право шукати 

допомоги й приймати її; вона також має право не приймати запропоновану їй 

допомогу; 

–  сім’я може вибрати з наявних варіантів той вид сприяння, який вона 

визнає найбільш прийнятним для себе, навіть у тих особливих випадках, коли їй 

підійшов би інший (на думку соціального працівника) вид допомоги; 

–  втручатися в особисте життя сім’ї можна лише за її згоди (за 

винятком випадків, обумовлених законом);  

–  ніяка сім’я і ні в якій ситуації не може бути залишена без 

підтримки під приводом “безнадійності”, “непоправності”, “марності” й т.п.[4, 

с. 114].  

 Ці положення є особливо важливими в ситуації, коли до уразливих 

категорій населення, які першочергово потребують соціальної підтримки, 

додались сім’ї мобілізованих та учасників антитерористичної операції. У 

зв’язку з продовженням бойових дій та мобілізацією  кількість сімей, чоловіки 

яких беруть участь в АТО, поступово зростає. Такі сім’ї також потребують до 

себе уваги, підтримки та допомоги.  

На рівні місцевих громад набуває розвитку практика надання соціального 

захисту та соціальних послуг як учасникам антитерористичних операцій, так і 

їхнім сім’ям. Так, відповідно до рішення виконкому Ніжинської міської ради 

“Про заходи щодо підтримки учасників антитерористичної операції та членам 

їх сімей – мешканців Ніжина на 2015 рік” фахівці Ніжинського міського центру 
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соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за останній місяць відвідали 141 

сім’ю мобілізованих та учасників АТО за місцем їх проживання. За 

результатами обстежень 13 таких сімей було взято під соціальний супровід 

Центру з метою комплексного вирішення існуючих у них проблем, подолання 

чи мінімізації наслідків складних життєвих обставин [2].  

Працівники Центру й наразі продовжують планові відвідування сімей 

учасників АТО, здійснюють оцінку їх потреб. При цьому слід зазначити, що 

обстеження соціально-побутових умов проживання здійснюється й згідно заяв 

сімей мобілізованих та учасників АТО, які звернулись із проханням про 

матеріальну допомогу з міського бюджету на придбання військового 

спорядження,теплого одягу, продуктів харчування тощо. Протягом минулого 

року Ніжинським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

отримано 446 таких заяв, від початку цього – 109. Це пов’язано з тим, що поки 

учасники АТО не отримали посвідчень, які підтверджують їхній статус, вони не 

можуть скористатись передбаченими державою пільгами в повному обсязі. 

Однак, на місцевому рівні, згідно рішення виконкому, сім’ям мобілізованих та 

учасників АТО, що перебувають у військових формуваннях за межами рідного 

міста, із міського бюджету надається одноразова матеріальна допомога на різні 

потреби, у т.ч. на лікування та оплату комунальних послуг. Рішенням виконкому 

також передбачено дітей учасників АТО безоплатне харчування в дошкільних та 

шкільних закладах, навчання у позашкільних навчальних закладах та закладах 

естетичного виховання, оздоровлення на пільгових умовах [тамож].  

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надає інформаційні 

послуги, у тому числі щодо порядку оформлення статусу учасника бойових дій, 

пільг, передбачених для них чинним законодавством, юридичні послуги щодо 

захисту прав учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих під час 

проведення АТО, а також психологічну підтримку тим, хто потребує. Усі послуги 

Центру безоплатні, надаються конфіденційно й на добровільній основі. 

За сприяння Ніжинського міського Центру для дітей із сімей учасників 

АТО були організовані новорічно-різдв’яні свята з подарунками як від 
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благодійників, так і з міського бюджету. Культурно-освітні та святкові заходи із 

залученням дітей учасників АТО є регулярними впродовж року. 

Спеціалісти Центру соціальних служб міста також проводять акції зі 

збирання різнопланової допомоги для учасників АТО, тісно співпрацюють з 

волонтерами, які регулярно переправляють до зони бойового конфлікту 

гуманітарні вантажі для наших бійців-земляків.  

Таким чином, характер соціальних послуг, вид види допомоги і роботи з 

сім’ями мобілізованих та учасників антитерористичної операції визначається 

потребами цих сімей. Основний зміст соціальної роботи з ними складають: 

забезпечення сім’ї різними видами соціального обслуговування, яке реалізується 

шляхом надання сім’ї різноманітних виплат, гарантованих державою в 

законодавчому порядку, а також визначених на місцевому рівні; надання різних 

видів матеріальної (одяг, медикаменти, харчування дітей, оздоровлення членів 

сім’ї тощо) та психологічної підтримки сім’ї; надання різноманітних 

консультативних послуг; створення заходів для надання культурно-освітніх і 

фізично-оздоровчих послуг дітям мобілізованих та учасників АТО, забезпечення 

їх змістовного дозвілля. 
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Події після 20 листопада 2013 р. показали, що українці шукають в 

церкві прихисток і допомогу, які виходять за межі виключно морального 

наставництва і пошуку спасіння для душі. Українці розгорнули при храмах 

притулки, їдальні, медичні пункти. Священики надавали моральну підтримку, 

проводили богослужіння і здійснювали молитви за мир і ненасильство. В 

українському суспільстві існує попит на соціальну складову служіння церкви.  

Історично склалося так, що церква була активним благодійником, який 

займався допомогою тим, хто її потребував (сиротам і вдовам, перестарілим і 

людям з особливими потребами, бідним і хворим тощо). На моральні і релігійні 

мотиви благодійницької діяльності вказують дослідники проблеми. Як зазначив 

о. Р.Небожук: “Церква, проповідуючи про Боже милосердя, з одного боку є 

ініціатором благодійництва у суспільстві,  а з іншого – сама є отримувачем 

благодійних коштів, бо живе на пожертви вірних. І, по-третє, вона сама 

безпосередньо займається благодійницькою діяльністю” [2]. З отриманням 

Україною незалежності, церкви активізували свою харитативну діяльність. З 

середини 90-х років в Україні було створено: Адвентистська медична асоціація 

України, “Медична клініка на колесах”; такі програми, як “Ліга Милосердя” 

(започаткована для обслуговування самотніх хворих людей, прикутих до 

ліжка), “Відкриті двері” (передбачає різноманітну допомогу будинкам для осіб 

похилого віку), “Інтенсивна корекція” (спрямована на корекцію 
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інтелектуального розвитку неповнолітніх у притулках та дитячих будинках); 

безкоштовні аптеки та багато інших ініціатив [7, с.4]. Все, що робиться 

конфесіями на ниві благодійництва є результатом їхньої власної громадської 

ініціативи. Системне і продумане співробітництво у даному напрямку між 

релігійними організаціями та державними інституціями часто відсутнє. 

А.Капська виділила позитивні аспекти діяльності релігійних 

організацій у сфері соціальної роботи: надання допомоги продуктами, одягом, 

взуттям; духовно-просвітницька і виховна робота; підготовка молоді до 

подружнього життя, допомога людям позбавитися алкогольної і наркотичної 

залежності, проведення лекцій з профілактики наркоманії та алкоголізму, 

організація літнього відпочинку дітей [4]. 

Соціальна місія УГКЦ грунтується на соціальній доктрині 

католицизму, головні положення якої викладені у Енцикліках Пап Римських у 

різні роки. Важливе значення для Католицької Церкви стосовно суспільно-

політичної сфери життя суспільства має Енцикліка Папи Лева ХІІІ "Rerum 

Novarum" ("Нові речі") (1891 р.), у якій, велике місце посідає заклик до вірян до 

доброчинності, обґрунтування необхідності участі священиків і віруючих в 

організації спілок та товариств соціальної допомоги нужденним [1]. На увагу 

заслуговують Енцикліки "Quadresimo anno" ("Сороковий рік", 1931, Папа Пій 

ХІ), "Pacem in terris" ("Мир на землі", 1963, Папа Іван ХХІІІ), "Populorum 

progressio" ("Поступ народів", 1967, Папа Павло VІ), "Laborem exercins" 

("Працею своєю", 1981, Папа Іван Павло ІІ), "Sollicitudo rei socialis" ("Турбота 

про соціальні справи", 1987, Папа Іван Павло ІІ); а також документи ІІ 

Ватиканського Собору (1962-1965 рр.), зокрема, Душпастирська Конституція 

про Церкву в сучасному світі.  

Дух соціальної доктрини УГКЦ формувався під визначальним впливом 

митрополита А. Шептицького ("О Квестії Соціальній", 1904). У своїх 

посланнях до духовенства та вірян митрополит неодноразово звертався до 

проблем життя українців: бідність, голод, соціальна несправедливість, 

безробіття тощо.  
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Соціальна доктрина Католицької Церкви є явищем динамічним. З 

одного боку, вона є витвором універсальним і наднаціональним. З іншого боку 

вона містить в собі особливості національної специфіки, яка включає традиції, 

досвід, законодавство окремих країн та регіонів.  

З відродженням української незалежності, з новою силою активізувала 

свою харитативну діяльність УГКЦ. З 1994 р. в Україні діє Благодійна 

організація “Карітас-Україна”, мережа якої в регіонах країни налічує майже 20 

організацій. До основних напрямів діяльності фонду належать: допомога 

кризовим дітям, молоді і сім’ям; опіка над дітьми трудових мігрантів; 

реабілітація та інтеграція молоді з особливими потребами; допомога в лікуванні 

онкохворих дітей; домашня опіка для одиноких людей похилого віку; 

паліативна медицина; профілактика і опіка над людьми, що живуть з 

ВІЛ\СНІДом; запобігання торгівлі людьми і надання допомоги жертвам 

торгівлі людьми; робота благодійних їдалень; підтримка і допомога ув”язненим 

людям тощо [5]. 

В УГКЦ функціонує низка комісій, які організовують роботу 

організацій і товариств соціального спрямування, зокрема: Комісія в справах 

душпастирства охорони здоров’я; Комісія у справах молоді; Комісія у справах 

родини; Комісія “Справедливість і мир”; Комісія УГКЦ у справах освіти і 

виховання; Комісія УГКЦ у справах мігрантів. Серед основних нарямів 

діяльності даних церковних структур є: медичне капеланство, хоспісна 

допомога, служіння людям з особливими потребами у областях, рух «За 

життя», «Вікно життя», підтримка вагітних, підкомісія «За тверезість життя», 

душпастирська опіка та телефонні консультації з питань ВІЛ/СНІД та 

узалежнень; багатоступенева підготовка до подружжя, душпастирство 

подружжів, сімейне консультування, допомога сім’ям та дітям у кризових 

ситуаціях, пропагування та підтримка сімейних форм виховання, а також 

ініціатив щодо захисту людського життя на всіх стадіях його існування; 

співпраця з освітньо-виховними і соціально-культурними закладами, 

релігійними та громадськими організаціями, а також з органами державної 

http://zdorovia.ugcc.org.ua/ruh-za-zhittya/
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влади усіх рівнів по розвитку програм, які стосуються соціального служіння; 

розробка програм, навчально-методичних матеріалів, підручників та посібників 

для сприяння втілення християнських цінностей в обраних сферах; організація 

та проведення семінарів, тренінгів, нарад, конференцій і вишколів; мистецько-

духовні програми, конкурси, форуми та фестивалі [6].  

У зв”язку із українсько-російським збройним конфліктом у Донецькій і 

Луганській областях Україна у 2014-2015 рр. церква активізувалася в напрямку 

надання моральної та духовної підтримки українським військовослужбовцям, 

організації військового капеланства. Станом на листопад 2014 р. на Сході 

України українських військовослужбовців підтримували 38 священиків, 12 - 

постійно перебували в зоні проведення АТО [3]. Українські церкви різних 

деномінацій активізувалися також у напрямку допомоги вимушеним 

переселенцям із зони АТО, збору та відправлення на територію конфлікту 

гуманітарної допомоги. 

Розвиваючись в межах Католицької Церкви, УГКЦ має розвинену 

соціальну доктрину, бере участь у розробці та реалізації соціально орієнтованих 

програм. Через соціальне служіння УГКЦ поширює християнське вчення, дає 

морально-етичну оцінку суспільним явищам і процесам. 
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провідний науковий співробітник  

кафедри соціології та соціальної роботи  

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДОРОВ’ЄЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У ДОПОМОЗІ СІМ’ЯМ  

 

Соціальна робота із сім’єю у вітчизняному контексті переважно 

асоціюється зі складними життєвими обставинами, певними проблемами і 

потребою соціальної підтримки. Фахівці вказують на низку причин кризових 

ситуацій у сім’ях, що негативно впливають на функціонування родини. Такі 

дослідники, як Мороз О.М., Постолюк Г.І., Семигіна Т.В., Шипіленко О.С., 

Бервено Н.О. вивчали: особливості соціальної роботи із сім’ями, в яких існує 

ризик вилучення дітей, навички професійної діяльності соціального працівника 

та характеристики технологій роботи із зазначеною категорією сімей. 

Теоретичні й практичні основи психології сім’ї, досвід психологічної допомоги 

сучасній родині представлений у працях вітчизняних науковців Помиткіної 
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Л.В., Злагодух В.В., Хімченко Н.С., Погорільської Н.І. Серед сучасних 

українських дослідників розвитку й діяльності інтегрованих соціальних служб 

у системі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інноваційних 

технологій соціальної та соціально-педагогічної роботи з вразливими сім’ями із 

дітьми – відомі у наукових і практичних колах фахівці О.В. Безпалько, І.Д. 

Звєрєва, З.П. Кияниця, В.О. Кузьмінський, Г.С. Лактіонова, Ж.В. Петрочко, М.І. 

Ростальна, Л.І. Стрига. Проте в сучасних умовах кризи інституту сім’ї майже 

відсутні вітчизняні розвідки з питання формування і функціонування сім’ї, 

позбавленої небезпек і ризиків складних життєвих обставинах, благополучної, 

міцної, здорової, здатної бути надійним фундаментом суспільства, стратегічним 

ресурсом держави в особливо складний період військово-політичного 

протистояння. Ось чому метою дослідження було: вивчення зарубіжного 

досвіду роботи фахівців соціальної сфери у допомозі сім’ям досягти здоров’я, 

благополуччя, успішного функціонування і можливостей його застосування в 

Україні.  

Благополуччя сім’ї найчастіше розглядають з позицій психологічного 

благополуччя особистості, що вважається частиною психологічного здоров’я – 

елемента психічного здоров’я (за Духневич В.М., 2002). У цьому зв’язку низка 

вітчизняних психологів (Злагодух В.В., Кляпець О.Я., Лєпіхова Л.А., 

Погорільська Н.І, Помиткіна Л.В., Титаренко Т.М., Хімченко Н.С. та ін.) 

вважають за доцільне орієнтуватись на запропоновану 1989 р. професором 

факультету психології університету Вінсконсін – Медісон (США) Керол Д. 

Рифф (C.D. Ryff) шести-факторну модель психологічного благополуччя 

особистості [4, с. 30; 6, с. 84]. Основні чинники благополуччя (за К.Д. Рифф): 

здатність до самоприйняття, наявність сенсу в житті, контроль ситуації, 

самореалізація, позитивні емоції в стосунках з іншими членами сім’ї і 

соціумом, автономія [7]. При цьому О.Я. Кляпець вважає, що гармонійні 

сімейні взаємини є передумовою психологічного здоров’я сім’ї – 

інтегративного показника динаміки життєво важливих функцій сім’ї, що 

виражає якісний бік соціально-психологічних процесів, які в ній протікають, і, 
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зокрема, здатність сім’ї протистояти небажаним впливам соціального 

середовища. Основними критеріями психологічного здоров’я сім’ї дослідниця 

називає: схожість сімейних цінностей, функціонально-рольову узгодженість, 

соціально-рольову адекватність, адаптивність у мікросоціальних відносинах, 

емоційну задоволеність, спрямованість на сімейне довголіття [6, с. 86]. 

Водночас колектив авторів О.М. Мороз, Г.І. Постолюк, Т.В. Семигіна, 

О.С. Шипіленко, Н.О. Бервено у спільній методичній публікації для практиків 

соціальної сфери (соціальних працівників, соціальних педагогів), фахівців 

соціальної політики, – вказує на доцільність визначення благополуччя сім’ї за 

такими аспектами: фізичний (рівень матеріального благополуччя); афективний 

(позитивні емоційні стосунками в сім’ї); раціональний або інтелектуальний 

(спільне змістовне дозвілля членів сім’ї); соціальний або культурний 

(благополуччя у сфері внутрішніх та зовнішніх комунікацій сім’ї); духовний 

або ідеологічний (благополуччя у сфері духовного і морального здоров’я) [3, 

с.10]. Сім’ї, у яких виконання властивих їм функцій порушується, внаслідок 

чого у подружній, батьківській, матеріально-побутовій та інших сферах 

життєдіяльності не досягаються цілі родичів і суспільства загалом, називають 

дисфункціональними, а віднедавна – сім’ями у складних життєвих обставинах. 

При цьому серед основних традиційних функцій сім’ї (виховна, господарсько-

побутова, емоційна, духовного спілкування, первинного соціального контролю) 

питання здоров’я представлені лише у двох із них – господарсько-побутовій та 

емоційній. У першому випадку йдеться про те, що задоволення матеріальних 

потреб сім’ї сприяє збереженню соматичного здоров’я її членів, а в другому – 

сім’я сприяє збереженню психічного здоров’я через задоволення потреб її 

членів у повазі, симпатії, визнанні, емоційній підтримці, психологічній 

захищеності. На підставі узагальнення досвіду роботи ПБО «Надія і житло для 

дітей» в Україні запропоновано інноваційне бачення функцій сім’ї, з-поміж 

яких виділено функцію турботи про власне здоров’я, що передбачає здоровий 

спосіб життя, профілактику захворювань, лікування [3, с. 8]. Таким чином 

питання здоров’я сім’ї в українському контексті набуває значення формування 
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здоров’я особистості через формування культури здоров’я в родині, в 

педагогічній науці (О. Варецька, О. Ващенко, С. Вихор, О. Іонова, М. 

Лук’янченко, І.Петрова, А. Степанюк, О. Сухомлинська, Л. Сущенко, С. 

Чернета, В. Шибінська та інші) з акцентом саме на психофізичних аспектах 

здоров’я [2, с. 19]   

На противагу такому розумінню здоров’я сім’ї звертаємося до польського 

досвіду, який вказує на необхідність формування не лише здорової особистості, 

а й здорової сім’ї загалом. У такій сім’ї панує відповідна атмосфера, сприятлива 

для фізичного і психічного здоров’я, морального розвитку дітей, зорієнтована 

на організацію життя за принципами соматичної та психічної гігієни 

(розпорядок дня, час на сон, розподіл домашніх обов’язків); середовище з 

оптимальними матеріальними межами, що задовольняють потреби усіх членів 

родини та забезпечують її повноцінне функціонування. Формування здорової 

сім’ї можливе завдяки розвитку здорових особистостей, а це досягається через 

належне оздоровче виховання з чітким баченням духовної вертикалі розвитку 

особистості, з розмежуванням добра і зла, істини і брехні, краси і неподобства. 

Молодь потрібно навчати вертикального, духовного розвитку, на противагу 

лише горизонтальному – розвитку здібностей, розуму, смаків, емоційних 

проявів характеру. Усі ці якості безумовно потрібні, проте як додатки до 

духовного розвитку. Вертикальний, істинний, внутрішній розвиток ґрунтується 

на справжній, світлій духовності, яка визначає зміст і якість життя [2, с. 21]  

На думку американських фахівців Р. Петерсон (R. Peterson), С. Ґрін (S. 

Green), М. Крісан (M. Krysan), К. Мур (K. Moore), Н. Зіл (N. Zill), «успішну 

сім’ю» можна визначити через призму характеристик окремих членів сім’ї, а 

також сімейної взаємодії або за ступенем виконання певних функцій, які 

вважаються обов’язком сім’ї. Успішна сім’я здатна самовідтворюватися, 

виховуючи дітей так, щоб вони могли безпосередньо переходити до створення 

стійких і гармонійних сімей у майбутньому. Основними ознаками успішної 

сім’ї вважаються: здатність вирішувати проблеми, успішна комунікація, гнучкі 

сімейні ролі, емоційна чуйність, емоційне залучення та контроль поведінки [8]. 
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Ці ж дослідники пропонують визначення «здорової сім’ї» як синоніму терміну 

«міцна сім’я». Для здорової сім’ї характерні: здатність налагоджувати і 

підтримувати соціальні зв'язки; уміння заохочувати (наснажувати) членів сім’ї 

завдяки сприянню розкриттю їхніх сильних сторін; уміння висловлювати 

вдячність; здатність членів сім’ї демонструвати свою прихильність родині; 

духовна (у тому числі релігійна, але не обов’язково) орієнтація сім’ї; соціальні 

зв'язки і контакти – кількість і якість; здатність сім’ї адаптуватися до змін, що 

швидко наступають; чіткий розподіл ролей у сім’ї; час разом – спільне дозвілля, 

праця, побут тощо [9]. 

У цьому зв’язку особливої уваги заслуговує концепція формування 

здорових сімей, поширена в досвіді соціальної роботи США. Провідною 

організацією у цій сфері є Асоціація сімейного здоров’я (АСЗ) (Family Wellness 

Associates) [10]. Західні джерела для визначення поняття «здоров’я» найчастіше 

пропонують термін «wellness», що по суті більш близький до поняття «благо», 

«добробут», передбачає реалізацію потенціалу людини як особистості і члена 

сім’ї, представника певного соціуму і світу загалом (за Н.І. Чабаненко) [5]. АСЗ 

із моменту заснування (1980, Каліфорнія) поширила свою роботу на понад 1 

млн. сімей у світі. Основу для практики формують результати багаторічних 

досліджень: «Сент-Луїський звіт про оцінку коаліції здорового шлюбу», 2006 

(St. Louis Healthy Marriage Coalitoin Evaluation Report, 2006), «Здорові сімейні 

стосунки і здорові шлюби: заключна доповідь», 2007 (The Healthy Relationships 

and Healthy Marriages: Final Report, 2007), «Заключний звіт про оцінку 

демонстраційного гранту здорового шлюбу» УДС (Управління допомоги 

сім’ям), 2011 (The OFA (Office of Family Assistance) Healthy Marriage 

Demonstration Grant Final Evaluation Report, 2011), «Оцінка результатів 

сімейного здоров’я», 2012 (Family Wellness Outcome Evaluation, 2012), що стали 

основою для розроблення спеціальних проектів і програм підтримки сім’ї [9; 

10]. 

Програми АСЗ передбачають допомогу різним сім’ям: одиноким 

батькам і парам, що живуть разом, які зацікавлені у шлюбі, в покращенні 



92 
 

стосунків, задля формування здорових стабільних відносин і благополуччя 

дітей та дорослих. У сім’ях, які брали участь у таких Програмах сімейного 

оздоровлення (ПСО) (Family Wellness Сlasses), спостерігалися позитивні зміни 

в отриманні сімейного задоволення, удосконаленні батьківських навичок та 

сімейного функціонування. Спочатку ці програми були ініціативою громад і 

приватних осіб, а з 2002 р. вони частково фінансуються державними 

адміністраціями для дітей та сімей (The Administration for Children and Families, 

ACF). Результат вражає – сформована система сімейної освіти для великої 

кількості людей у США [10; 11].  

ПСО пропонуються окремим особам, парам та сім’ям, які є вихідцями з 

усіх верств населення та носіями різних культур. Школи, церкви, лікарні, 

центри денного догляду, фахівці в галузі психічного здоров’я, індустрія, бізнес 

та зацікавлені батьки використовують ці програми у цілому світі. Ці програми 

дещо нагадують інструкції, настанови для тренерів-соціальних працівників з 

проведення занять, тренінгів у роботі з сім’ями. Вони мають кілька напрямків 

навчання. Усі заходи, що реалізовуються ПСО, організовані навколо головних 

чинників здорового функціонування сімей (перелічені вище), спрямовані на 

формування відповідних навичок учасників. Зокрема, пропонуються навчання з 

формування навички «виживання здорових сімей», попередження насильства в 

сім’ї, представляють «кроки» послідовних сімей (step-families), засновані на 

дослідженнях досвіду успішних родин тощо [11]. 

Результати досліджень свідчать про значний внесок ПСО у формування 

здорових сімей. Це «робота від супротивного», в якій використовуються 

превентивні заходи у формі освітніх програм, базованих на соціальному 

оздоровленні сімей [10]. 

Цікавим прикладом здоров’єзбережувальної діяльності у закордонній 

практиці соціальної роботи є досвід формування здорових (успішних) сімей 

Службами підтримки молодих сімей та раннього дитинства у Північній 

Ірландії. Детальний аналіз напрацювань північно-ірландських соціальних 

служб провела Л.М. Буніна. Дослідниця відзначає доробок цілої плеяди 
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науковців у вивченні проблем сім’ї, виховання, взаємин батьків та дітей, 

становлення батьківства, формування усвідомленого батьківства: С.Барден 

(S.Barden), М.Девід (M.David), Л.Кінґ (L.King), А.Кларк (A.Clark), С.МакАтір 

(S.McAteer), С.Ніколс (S.Nicols), Д.Уайтбред (D.Whitebread), М.Хілл (M.Hill), 

С.Хампріс (T.Humphries) та ін. [1]. 

Особливістю Північної Ірландії є те, що практично всі програми, що 

діють на її території, недержавні. Найбільш відома організація – Північно-

ірландська асоціація дошкільної підготовки (Northern Ireland PreSchool 

Provision Association, NIPPA), заснована 1965 р., що охоплює своєю діяльністю 

понад 33% молодих сімей. Вона опікується проблемами надання послуг 

батькам у створенні найбільш сприятливих умов для повноцінного розвитку 

дитини на різних етапах її життєдіяльності. Батьки, вважають фахівці, є 

найбільш впливовими людьми для дитини, тому основна діяльність організації 

спрямована на підтримку батьків як перших вихователів, від яких залежить 

подальше життя та успіх кожної дитини, функціонування сім’ї загалом. 

Програма організації, що спрямована на попередження раннього соціального 

сирітства – це “Family Support” (Підтримка сім’ї) – програма з відвідування 

сім’ї вдома, за якою пропонується практична допомога та емоційна підтримка 

родинам і громаді. Співробітники служби відвідують сім’ї щотижня й надають 

допомогу за такими напрямками: догляд за дитиною, підтримка здоров’я та 

гігієни, ведення домашнього господарства; консультування з питань розподілу 

бюджету, купівель, приготування їжі й харчування – узагалі дбають про 

здоров’я й добробут сім’ї. Кожен візит триває приблизно 1,5-2 години, а 

допомога надається протягом періоду, необхідного кожній окремій сім’ї [1].  

Завданням просвіти батьків Північній Ірландії є формування в них 

навичок усвідомленого батьківства. Це передбачає роботу в двох напрямках: 1) 

допомогу батькам у пошуку необхідної інформації з розвитку й виховання 

дитини, орієнтацію у цій інформації, розуміння потреб дитини й створення 

умов для їх задоволення, набуття практичних навичок догляду за дітьми, 

ефективного використання існуючих установ, які займаються здоров’ям, 
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харчуванням і психосоціальним розвитком дитини; 2) формування впевненості 

батьків у своїх силах, покращення стосунків між батьками й дітьми, між 

подружжям, між іншими членами сім’ї [1]. Як учасники програм, молоді батьки 

отримують позитивний досвід сімейного функціонування. Навички, здобуті у 

навчанні, стають невід’ємною частиною їхньої життєдіяльності, сприяють 

формуванню абсолютно нового, якісного осередку соціалізації особистості, 

середовища здорової, міцної, успішної сім’ї. 

Висновок. Проведений аналіз сучасної науково-практичної джерельної 

бази дає підстави говорити про те, що здоров’єзбережувальна діяльність 

зарубіжних фахівців соціальної сфери у допомозі сім’ям досягти благополуччя, 

здоров’я, – багатогранна у своїх проявах, пов’язана із підходами до розуміння 

сутності понять здоров’я і здорової сім’ї, що застосовуються на практиці, 

залежить від особливостей культурно-релігійних, суспільно-політичних, 

матеріально-економічних передумов життя сім’ї, також пов’язана із певною 

специфікою досвіду функціонування соціальної роботи як професійної 

діяльності в окремій країні, суспільстві, зорієнтована на потреби сім’ї у 

суспільному контексті, базована на цінностях професії і сучасних досягненнях 

науки і практики здоров’єзбереження. 

 

Література: 

1. Буніна Л. М. Формування в молодих сімей педагогічної культури 

засобами соціально-педагогічної підтримки в Північній Ірландії [Електронний 

ресурс] / Л. М. Буніна // Науковий вісник Донбасу. – 2012. – Режим доступу до 

ресурсу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2012_1_21.pdf. 

2. Єрмакова Т. Є. Виховання дітей у польській сім’ї у контексті формування 

культури здоров’я / Т. Є. Єрмакова. // Педагогіка, психологія та медико-

біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – №11. – С. 17–22. 

3. Зберегти сім’ю. Практ. посібник із соц. роботи із сім’ями, які опинилися у 

СЖО / [О. М. Мороз, Г. І. Постолюк, Т. В. Семигіна та ін.]. – Київ: ЕКМО, 2008. 

– 160 с. 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2012_1_21.pdf


95 
 

4. Помиткіна Л.В. Психологія сім’ї / Л.В. Помиткіна, В.В.Злагодух, Н.С 

Хімченко, Н.І. Погорільська. – Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 270 с. 

5. Технології збереження здоров’я у соціальній сфері: Методичні вказівки 

до вивчення курсу «Технології збереження здоров’я у соціальній сфері» для 

студентів базового напряму «Соціальне забезпечення» спеціальності 

«Соціальна робота» (освітньо-кваліфікаційні рівні – «магістр» і «спеціаліст») / 

Укл.: Л.Є. Клос. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська 

політехніка», 2014. – 52 с. 

6. Титаренко Т.М. Формування в молоді настанов на здоровий спосіб життя 

/ Т.М. Титаренко, Л.А. Лєпіхова, О.Я. Кляпець : методичні рекомендації. – К.: 

Міленіум, 2006. – 124 с. 

7. Ryff, C. D. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of 

psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57. – 1989. 

– Р. 1069—1081.  

8. Krysan M. Identifying successful families: An Overview of Constructs and 

Selected Measures / M. Krysan, K. Moore, N. Zill., 1990. – 26 р. 

9. Krysan M. Research on successful families / M. Krysan, K. Moore, N. Zill., 

1990. – 21 р.  

10. Review of Related Literature – Family Wellness Research [Електронний 

ресурс] // Family Wellness Associates – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.familywellness.com/FW%20Research%20Summary.0112.pdf. 

11. Ooms T. Adapting Healthy Marriage Programs for Disadvantaged and 

Culturally Diverse Populations: What are the issues? / Theodora Ooms., 2007. – 12 р.  

 

 

 

 

 

 

http://www.familywellness.com/FW%20Research%20Summary.0112.pdf


96 
 

Дужа-Задорожна  М.П., 

 старший викладач, 

Національний університет „Львівська Політехніка” 

 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО РОБОТИ З 

СІМ’ЄЮ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ: ПРОВІДНІ 

ТЕДЕНЦІЇ 

Незаперечним є той факт, що ефективність функціонування державних та 

суспільних структур безпосередньо пов’язана з наявністю 

висококваліфікованих фахівців різних галузей, зокрема соціальних педагогів, 

які працюють з сім’єю. Необхідність здійснення ефективного соціального 

супроводу родин, надання їм різноманітних видів соціально-педагогічної 

допомоги вимагає створення в Україні ефективної системи сімейно 

орієнтованої соціально-педагогічної освіти. Реальний аналіз соціально-

педагогічної роботи з сім’ями різних типів в Україні дає підстави для висновку 

про недостатню готовність фахівців до цього виду діяльності, недосконалість 

законодавства щодо соціального захисту та його недієвість.  

Модернізація української соціально-педагогічної діяльності, а разом з 

нею і реформа професійної підготовки фахівців соціальної сфери залежить від 

урахування основних тенденцій і напрямів розвитку соціально-педагогічної 

освіти у провідних європейських країнах. Особливо важливе значення має 

дослідження процесу підготовки соціальних фахівців у вищих навчальних 

закладах Німеччини, де соціальна робота й соціальна освіта мають більш ніж 

столітню історію та багаті традиції. Важливість досвіду цієї держави полягає 

також у тому, що вона завжди була рушієм інтеграційних процесів у Європі і 

займає передові позиції з розробки та впровадження міжнародних стандартів 

професійної освіти. 

Метою нашої статті є дослідження тенденцій підготовки фахівців 

соціальної сфери в Німеччині у контексті роботи з сім’єю для подальшого 

вдосконалення системи освіти соціально-педагогічних працівників в Україні. 
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Питаннями професійної підготовки соціальних фахівців у Німеччині 

займались українські науковці (Н. Абашкіна, В. Гаманюк, І. Козубовська, 

Т. Моісєєнко, В. Поліщук, О. Пришляк) та німецькі вчені (Д. Дершау, Е. Крузе, 

У. Лянґе-Аппель, К.-В. Мюллер, Д. Оельшлєгель, Г. Пфаффенберґер , Г. Тірш)  

Вони вказують, що сутність німецької моделі підготовки фахівців у галузі 

соціальної освіти безпосередньо пов’язана з метою, змістом, формами та 

методами соціально-педагогічної діяльності, розширенням її професійної 

сфери, розвитком важливого напряму фахової діяльності – соціально-

педагогічна допомога сім’ї. В її основу покладена базова модель соціально-

педагогічної освіти, характерна для інших європейських країн.  

Відповідно до сучасних досліджень німецьких та українських науковців, у 

Європі немає універсальної моделі підготовки фахівців для діяльності в соціальній 

сфері, оскільки існують різні підходи до визначення її змісту, тривалості, рівня 

освіти, побудови програм і технологій навчання. Освітньо-кваліфікаційним 

процесом у цій галузі займаються різні типи середніх спеціальних та вищих 

навчальних закладів і навіть всередині однієї країни можуть успішно співіснувати 

різні форми професійної підготовки майбутніх фахівців. Дослідники вказують на 

такі загальні підходи до побудови базової освітньої моделі соціальних 

педагогів/соціальних працівників у європейських країнах:  

– висування певної системи вимог до претендентів на навчання на 

напрямах соціального спрямування (наявність соціального життєвого 

досвіду, практики соціальної взаємодії, загального рівня розвитку, 

особистісних нахилів, відповідність психологічним вимогам тощо); 

– опора на етичні норми, ідеали, цінності соціальної педагогіки/соціальної 

роботи у процесі професійної підготовки;  

– намагання досягнути єдності теоретичного і практичного компонентів 

освіти (навчальні плани передбачають 40-50% навчального часу на 

практику в соціумі, на розробку та створення студентами соціальних 

проектів, програм і впровадження їх у практику); 
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– прагнення побудови системи професійного навчання у контексті 

неперервної освіти; 

– підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з особистістю і 

в особистісно-зорієнтованому контексті [1]. 

Німецькі та українські науковці у своїх дослідженнях виділяють низку 

провідних тенденцій, властивих для підготовки соціальних фахівців у вищих 

навчальних закладах Німеччини. Деякі з цих тенденцій характерні і для інших 

європейських країн, проте в Німеччині мають свою специфіку. Вони зумовлені: 

соціально-економічним розвитком німецького суспільства; експліцитною 

сімейною політикою, спрямованою на вирішення соціальних проблем сім’ї та 

гармонізацію відносин між особою, родиною і суспільством; традиціями та 

історико-педагогічним досвідом Німеччини, педагогічними умовами, які 

впливають на процес професійної підготовки соціальних фахівців; діяльністю 

численних громадських і благодійних організацій; євроінтеграційними 

процесами [2]. 

До провідних тенденцій вітчизняні та зарубіжні науковці відносять такі: 

 структурна реорганізація системи професійної підготовки соціальних 

педагогів/соціальних працівників у контексті Болонського процесу та інших 

європейських і міжнародних угод (94% усіх програм, які пропонують німецькі 

вищі навчальні заклади, реалізуються за двома освітньо-кваліфікаційними 

рівнями: бакалаврату та магістратури); 

 академізація процесу підготовки соціальних фахівців (збільшення 

кількості фахівців, які отримують підготовку на університетському рівні та 

мають можливість продовжувати навчання з метою одержання ступеня магістра і 

доктора наук; входження дошкільної педагогіки, як важливого соціально-

педагогічного напряму, до системи вищої школи);   

 підвищення ролі наукових досліджень у галузі соціальної роботи (як 

передумова зростання престижу професії соціального педагога/соціального 

працівника й організації його професійної діяльності на науковій основі);  
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 диверсифікованість навчальних напрямів, освітніх рівнів, організації та 

структури навчального процесу в різних типах вищих навчальних закладів та в 

різних федеральних землях (значна кількість спеціальностей, спеціалізацій, 

програм, моделей навчального процесу; різні підходи щодо тривалості, 

структури, логіки, навчальних форм і технологій професійної підготовки; 

різноманіття найменування кваліфікацій, які присвоюють випускникам);  

 інтегративність німецької соціально-педагогічної освіти на всіх рівнях 

і об’єднання дисциплін "Соціальна педагогіка (Sozialpädagogik)" та "Соціальна 

робота (Sozialarbeit)" під загальним поняттям "Соціальна робота у широкому 

значенні (Soziale Arbeit або Social Work)";  

 міждисциплінарний характер змісту освіти у процесі підготовки 

соціальних педагогів/соціальних працівників (модуляризація навчального змісту 

на принципі міждисциплінарності, який створює нову основу для організації 

навчального процесу); 

 практична спрямованість навчального процесу, що передбачає наявність 

різного виду практик і проектного навчання, а також єдність теоретичного та 

практичного компонентів підготовки; 

 впровадження інноваційних освітніх технологій у процес підготовки 

фахівців соціальної галузі (проблемно-орієнтоване навчання, тренінги, 

навчання методом проектів, участь у роботі навчально-дослідницьких 

"кваліфікаційних майстерень", методика віртуального та змішаного навчання); 

 високий рівень автономності німецьких вищих навчальних закладів 

щодо організації навчального процесу;   

 секуляризація і зростання ролі держави в управлінні та фінансуванні 

закладів системи вищої освіти;  

 орієнтація у процесі підготовки фахівців соціальної сфери на 

загальнолюдські цінності як універсальну ідеологію світової спільноти 

(утвердження людини як найвищої соціальної цінності; створення максимально 

сприятливих умов для самовизначення особистості, розкриття і розвитку її 

здібностей);  
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 модернізація і персоналізація процесу підготовки завдяки 

індивідуальному підходу до кожного студента (послідовна індивідуалізація 

педагогічного процесу, його змісту, методів і форм навчання); 

 посилення уваги до проблем прав людини та прав національних 

меншин (обов’язкове врахування в навчальних планах міжкультурного аспекту 

як важливого принципу у сфері соціальної діяльності);  

 інтернаціоналізація соціальної педагогіки/соціальної роботи і процесу 

професійної підготовки у цій сфері (кооперація систем підготовки фахівців 

різних країн); 

 співпраця вищих навчальних закладів з соціально-педагогічними 

інституціями та установами (активна участь партнерів у розробці та 

вдосконаленні навчальної концепції, сприяння досягненню дидактичної мети; 

надання студентам місць для проходження практики) ;  

 розвиток кооперації між німецькими ВНЗ і міжнародної співпраці з 

вищими навчальними закладами інших країн (налагодження співпраці між 

закладами освіти у сфері вищої, післядипломної соціальної освіти та 

підвищення рівня наукових досліджень у галузі соціальної роботи); 

 зміна освітньої парадигми у сфері підготовки соціальних фахівців з 

поступовим перенесенням акценту на сім’ю та надання їй відповідних 

соціально-педагогічних послуг (створення навчальних програм за особливими 

концепціями для роботи з новими цільовими групами і запровадженням нових 

спеціалізацій, серед яких сімейно орієнтована діяльність займає чільне місце);  

 модуляризація процесу підготовки соціальних педагогів/соціальних 

працівників до роботи з сім’єю з урахуванням компетентнісного підходу 

(формування модулів на основі ключових компетенцій, враховуючи необхідні 

знання, вміння та навички у поєднанні з науковим і методичним аспектами);  

 формування змісту професійної підготовки соціальних фахівців до 

сімейно орієнтованої діяльності на основі аксіологічного підходу (базування 

німецької соціально-педагогічної освіти на етичних нормах, ідеалах та 

цінностях соціальної педагогіки/соціальної роботи); 
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 співпраця вищих навчальних закладів з громадськими організаціями, 

сімейними спілками, батьківськими ініціативами (проведення науково-

дослідних проектів, конференцій, наукових семінарів; створення спільних 

навчальних напрямів та програм підвищення кваліфікації); 

 досягнення високого рівня нормативно-правового забезпечення 

процесу підготовки фахівців соціальної сфери (ВНЗ самостійно формують свою 

нормативно-навчальну документацію, що призводить до відмінностей у змісті 

професійної підготовки майбутніх соціальних фахівців в різних вищих 

навчальних закладах) [2; 3]. 

Отже, з метою наукового прогнозування та управління процесами у сфері 

соціальної/соціально-педагогічної освіти в Україні нами була виокремлена низка 

провідних тенденцій, властивих для підготовки соціальних педагогів/соціальних 

працівників до сімейно орієнтованої діяльності у вищих навчальних закладах 

Німеччини. Врахування цих прогресивних тенденцій німецького досвіду є 

необхідною передумовою формулювання нової парадигми соціально-

педагогічної освіти в нашій країні.  
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ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права» 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ 

 

Аналіз нормативно-правових документів та наукової літератури дозволив 

встановити, що соціальний захист людей похилого віку в Україні 

забезпечується мережею закладів: Міністерством соціальної політики України; 

Пенсійним фондом; департаментами, комісіями, комітетами соціального 

захисту населення місцевих Рад і держадміністрацій; територіальними 

центрами соціального обслуговування пенсіонерів і самотніх непрацездатних 

громадян та відділеннями соціальної допомоги вдома; установами, закладами і 

підприємствами сфери управління Міністерства соціальної політики, які 

здійснюють соціальний захист людей похилого віку, інвалідів, ветеранів війни і 

праці (будинки-інтернати, санаторії та пансіонати, підприємства Українського 

протезного концерну «Укрпротез», науково-дослідні інститути, які вивчають 

проблеми старіння, служби медико-трудової експертизи, різноманітні 

недержавні фонди, товариства, організації). 

Згідно Закону України «Про соціальні послуги», «основними формами 

надання соціальних послуг є матеріальна допомога та соціальне 

обслуговування. Соціальне обслуговування здійснюється: за місцем 

проживання особи (вдома); у стаціонарних інтернатних установах та закладах; 

у реабілітаційних установах та закладах; в установах та закладах денного 

перебування; в установах та закладах тимчасового або постійного перебування; 

у територіальних центрах надання соціальних послуг; в інших закладах 

соціальної підтримки (догляду)» [1, Інт.].  
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Одним із важливих напрямів діяльності Міністерства соціальної політики 

України є соціальне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів 

установами соціального захисту. 

Згідно з Державними будівельними нормами України, до закладів 

соціального захисту населення людей похилого віку відносяться: будинки-

інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричні пансіонати; 

територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

[2, Інт.]  

Основними завданнями діяльності територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) в Україні є: виявлення громадян 

похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до 

встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не 

здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, 

визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ; формування електронної бази 

даних таких  громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у 

соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг); забезпечення 

якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм 

власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговують 

територіальні центри, з метою сприяння в здійсненні соціального 

обслуговування [3, Інт.] 

Згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій 

працівників України, фахівець із соціальної роботи у територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконує наступну 

діяльність: 

- організовує виявлення та реєстрацію громадян похилого віку, які 

потребують соціальної,  медичної  юридичної, психологічної, педагогічної, 

матеріальної та іншої допомоги, охорони й захисту їх морального, фізичного та 

психологічного здоров'я; 
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- виконує завдання та обов'язки щодо організації піклування, опікування 

та догляду людей похилого віку;  

- пропагує ефективні методи дбайливого ставлення до ветеранів та 

інвалідів, високі зразки етики та культури соціальних відносин;  

- проводить психологічні та педагогічні консультації, дає юридичні 

поради;  

- організовує за місцем проживання соціальну, медичну, побутову 

допомогу громадянам похилого віку й непрацездатним громадянам;  

- влаштовує в разі потреби осіб, що потребують допомоги, у лікувальні 

установи, інтернати для дорослих;  

- забезпечує професійний рівень роботи персоналу підрозділу, у тому 

числі соціальних працівників та соціальних робітників [4, Інт.]. 

Діяльність соціального працівника у територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) спрямована на: 

- використання на практиці нормативно-правових актів з питань надання 

соціальних послуг особам,що потрапили в складні життєві обставини 

(інвалідність,самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла, 

роботи,зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім'ї, стихійне лихо 

тощо); 

- реєстрація та ведення обліку осіб, які мешкають у зоні соціального 

обслуговування; 

- організація та контроль за наданням соціальних послуг, необхідних 

окремим особам для подолання або пом'якшення життєвих труднощів, 

підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності; 

- використання наявних фінансових, матеріальних та інших можливостей 

для задоволення потреб осіб та розв'язання їх проблем; 

- організація заходів щодо реабілітації, реінтеграції, соціальної адаптації 

осіб, влаштування їх на перебування в будинок-інтернат, санаторій, будинок 

відпочинку тощо; 
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- представлення та захист інтересів осіб, що потребують соціальної 

допомоги на підприємствах, в установах і організаціях, що можуть допомогти у 

вирішенні проблем; 

- надання консультації, методичної допомоги з питань організації та 

надання соціальних послуг за запитами та зверненнями громадян і посадових 

осіб підприємств, установ та організацій; 

- розгляд листів, заяв, скарг та у встановленому порядку надання 

відповіді; 

- ведення первинної документації з організації соціального 

обслуговування та допомоги, обліку та звітності; 

- вирішення поточних питань із соціальними робітниками.  

Геріатричний пансіонат – це стаціонарна медико-соціальна установа для 

проживання осіб з вираженими віковими порушеннями психіки, 

підтвердженими висновком лікувально-консультативної комісії органів 

охорони здоров’я [2, Інт.]. 

Одним із завдань геріатричного пансіонату, як зазначає Т.І. Коленіченко, 

є створення умов, що сприяють адаптації громадян похилого віку, ветеранів 

війни, праці та інвалідів у новому середовищі. Тобто, геріатричний пансіонат 

стає тим середовищем життєдіяльності в якому і буде відбуватися процес 

соціалізації людини похилого віку [5, Інт.]. 

На думку А. Ходорчука,  основними видами діяльності, якими може 

займатись соціальний працівник є: планування і організація діяльності з 

соціальними групами, категоріями населення з надання  соціальної допомоги, 

соціальної підтримки; соціальної реабілітації; соціальна профілактика; надання 

допомоги населенню у розв'язанні соціальних проблем. [6, Інт.]. 

Таким чином, в Україні соціальне обслуговування людей похилого віку 

здійснюється в територіальних центрах соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), будинках-інтернатах та геріатричних пансіонатах. 

Професійна діяльність соціальних працівників передбачає організацію та 
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контроль з надання соціальних послуг клієнтам геронтологічної групи, а також 

здійснення соціальної підтримки та соціальної реабілітації. 
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПОЧУТТІВ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

                                                                                        

"Ні слова, ні думки, ні навіть  

           вчинки наші не виражають так  

 яскраво нас самих і наше  

 ставлення до світу, як наші  

почуття...". 

 

                                                        К. Д. Ушинський 

 

Почуття не розвиваються самі по собі. Вони не мають  

своєї власної історії. Змінюються установки особистості, її ставлення до світу, і 

разом з ними перетворюються емоції. Виховання почуттів − дуже тонкий 

процес. Основне завдання полягає не в тому, щоб придушувати і викорінювати 

почуття, а в тому, щоб належним чином їх скеровувати. 

Розвиток емоцій та почуттів проходить шлях від зовнішніх соціально 

детермінованих форм до внутрішніх психічних процесів. Складний процес 

формування особистості складається з трьох компонентів: впливу соціального 

середовища, планомірного виховного впливу на особистість через соціальні 

інститути, свідомого цілеспрямованого впливу людини на саму себе, тобто 

самовиховання. 

Емоції та почуття відіграють велике значення у життєдіяльності людини. 

Особливого значення буває  їх потреба при виборі майбутньої професії в 

системі «людина-людина», коли здійснюється підготовки фахівців соціальної 

сфери. 
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Спробуємо з’ясувати, яку ж саме роль відіграють почуття у розвитку 

особистості соціального працівника. Розглянемо основні аспекти їх проявів 

докладніше[2]: 

 Сигнальна − емоції сповіщають людину про значущість тих чи інших 

умов або подій; про суб'єктивне ставлення людини до них; про те, з якими 

перешкодами вона зустрічається на своєму шляху; на що слід звернути увагу 

насамперед. Вони сигналізують також про сприятливий чи несприятливий хід 

подій. Особливо потрібну інформацію тут дають негативні емоції. Зазначимо, що 

ця функція емоційно-почуттєвої сфери не втратила свого значення навіть після 

того, як в історичному розвитку людства сформувалась більш досконаліша форма 

обміну інформацією − мовлення  

 Регулятивна − залежно від переживань людина скеровує свою 

діяльність у те чи інше русло, змінює свою поведінку. Емоції та почуття 

допомагають людині долати труднощі, будучи тією внутрішньою спонукальною 

силою до діяльності, яка зумовлює динаміку поведінки. Водночас слід пам'ятати, 

що емоції та почуття важко надаються вольовій регуляції, їх неможливо 

викликати за власним бажанням. Можливо, це спричинено тим, що ця сфера 

психіки тісно пов'язана з фізіологічними змінами організму. Так, радість може 

породжувати збудження, а сум − гальмування. 

 Комунікативна − за рахунок свого експресивного компонента, зокрема, 

експресії обличчя, емоції беруть участь у встановленні контакту з іншими людьми у 

процесі спілкування, у впливі на них [5]. 

 Організаційна − емоції та почуття можуть як організовувати людину, 

активізуючи внутрішні ресурси та увагу, так і дезорганізовувати, порушуючи 

цілеспрямовану діяльність. 

 Синтезуюча − емоційні переживання забезпечують цілісне та 

структуроване відображення предметів і явищ, допомагаючи побудувати 

цілісний суб'єктивний образ. 

 Експресивна − емоції та почуття виражають переживання людини, що дає 

змогу краще зрозуміти внутрішній стан один одного. 
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 Спонукальна − емоції можуть мотивувати ту чи іншу поведінку людини. 

 Антиципуюча − емоції та почуття, які виникають, випереджають розвиток 

реальних подій і попереджають про можливий кінцевий результат. 

 Евристична − емоційне передбачення подій суттєво зменшує пошук 

правильного виходу із ситуації. 

 Адаптаційна − завдяки емоціям та почуттям, які вчасно виникають, 

організм може пристосуватися до середовища ще до осмислення ситуації. 

 Оздоровча − позитивні емоції сприятливо впливають на стан людини, 

активізуючи її функції. 

Як будь-які інші прояви психіки, афективна сфера людини має позитивні 

й негативні наслідки для особистості.  

Позитивне емоційне збудження покращує виконання більш легких 

завдань і утрудняє − більш складних. Але при цьому позитивні емоції, пов'язані 

з досягненням успіху, сприяють підвищенню, а негативні, пов'язані з 

неуспіхом, − зниження рівня виконання майбутньої діяльності, навчання. 

Позитивні почуття роблять істотний вплив на перебіг будь-якої 

діяльності, у тому числі і навчальної. Регулююча роль почуттів зростає у тому 

випадку, якщо вони не тільки супроводжують ту чи іншу діяльність але і 

передують їй, віщують її, що готує людину до включення в цю 

діяльність. Таким чином, почуття і самі залежать від діяльності та здійснюють 

на неї свій вплив. 

Позитивні почуття (радість, блаженство, симпатія) створюють у людини 

оптимістичний настрій, сприяють розвитку її вольової сфери, негативні 

(презирство, заздрість, переляк, тривога, ненависть, сором), навпаки, формують 

безвольність і слабкість. Проте такий альтернативний поділ не завжди 

виправданий: і в негативних почуттях закладено "раціональне" зерно. Той, хто 

позбавлений почуття суму, також жалюгідний, як і людина, що не знає, що таке 

радість або втратив відчуття смішного.Якщо негативних емоцій не надто 

багато, вони стимулюють, змушують шукати нові рішення, підходи, 
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методи. Можна також виділити нейтральні (зі свого знаку) переживання: такі 

стану спокійного споглядання, подиву, цікавості, байдужості [1]. 

Отже, почуття виконують сигнальну, регулятивну, комунікативну, 

організаційну, синтезуючу, експресивну, спонукальну, антиципуючу, евристичну, 

адаптаційну та оздоровчу ролі у житті особистості. Також вони несуть 

позитивні й негативні наслідки для особистості. Позитивні почуття, пов'язані з 

досягненням успіху, сприяють підвищенню, а негативні, пов'язані з неуспіхом, 

− зниженням рівня виконання діяльності. Перебуваючи у хорошому настрої 

люди схильні більш позитивно оцінювати своє оточення, проявляти симпатію 

по відношенню до незнайомих людей. Негативні почуття дезорганізують 

діяльність. Внаслідок цього виникає емоційна напруженість.  

Таким чином, характеризуючи процес виховання почуттів слід 

враховувати при підготовці майбутніх соціальних працівників. Позитивні 

почуття, пов'язані з досягненням успіху, сприяють підвищенню, а негативні, 

пов'язані з неуспіхом, − зниженням рівня виконання у професійній діяльності.  

Здійснивши теоретичний аналіз основних поглядів на природу почуттів, 

ми з’ясували, що почуття − це складні та довготривалі душевні переживання, які 

характеризують стале і узагальнене ставлення людини до навколишнього світу і до 

себе. та своєї майбутньої професії.  

Почуття виконують сигнальну, регулятивну, комунікативну, організаційну, 

синтезуючу, експресивну, спонукальну, антиципуючу, евристичну, адаптаційну та 

оздоровчу ролі у житті особистості.  

Почуття пов'язані з усіма сферами нашої психіки: з відчуттями та 

сприйманнями (нам подобаються певні кольори, форми, запахи, які викликають 

у нас позитивні емоції); з пам'яттю (відтворюючи ті чи інші повідомлення, ми 

нібито заново переживаємо емоції, які їх супроводжують; крім того, емоційне 

забарвлення повідомлення впливає на ефективність його запам'ятовування); з 

уявою, з уявленнями про майбутнє (нас охоплює жах, коли ми уявляємо, яку 

загрозу для світу несе ядерна бомба, тероризм тощо); з мисленням 
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(перебуваючи в хорошому настрої, людина міркує позитивно, зовсім не так, як 

тоді, коли перебуває в поганому). 

Також вони несуть позитивні й негативні наслідки для формування 

особистості. Позитивні почуття, пов'язані з досягненням успіху, сприяють 

підвищенню, а негативні, пов'язані з неуспіхом, − зниженням рівня виконання 

діяльності. Отже підготовка фахівців соціальної сфери, як обов’язкий елемент, 

повинна враховувати роль і значення почуттів у підготовці фахівців соціальної 

сфери.  
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УКРАЇНСЬКИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ 

В Україні та в інших країнах світу чимало дітей-сиріт живуть у дуже 

важких умовах, тому потребують особливої уваги і піклування не тільки з боку 
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держави (стаття 52 Конституції України), а й з боку тих, хто небайдужий і 

виявляє бажання опікуватися ними. Найкращим середовищем для таких дітей 

залишається сім’я, яка є основним джерелом емоційної підтримки, 

психологічного захисту дитини, засобом забезпечення і передачі національно-

культурних і загальнолюдських цінностей. З огляду на це, пріоритетним в 

Україні визнано сімейне/родинне виховання або наближене до нього. Нині 

проблема перебування й формування особистості дітей-сиріт у закладах 

сімейного типу набуває особливої актуальності.  

 Стало очевидним і для низки дослідників: М. Астоян, Г. Бевз, Л. Багіна, 

М. Василькова, Л. Волинець, О. Вовчик-Блакитна, С. Гончаренко, В. Ослан, 

Н. Пилипчук доведено, що потрібно переходити від колективних форм 

виховання до індивідуальних, тобто максимально посилити увагу до 

влаштування дітей у сім’ї – усиновителів, прийомні сім’ї та дитячі будники 

сімейного типу.  

Для різнобічного, гармонійного розвитку особистості дитини, у тому 

числі й дитини-сироти сім’я, (батько і мати) є джерелом первинної соціалізації, 

тим виховним середовищем, вплив якого відчувається й переживається 

протягом усього життя. Л. Виготський наголошує, що домінуюча роль в 

соціогенезі психіки належить дорослому як носію культурних засобів, які 

опосередковують взаємодію дитини із світом [2]. Міжнародна практика 

пропагує політику деінституалізації, як умову для проведення реформ, 

спрямованих на зменшення сирітства в державі. Деінституалізація повинна 

сприйматися як комплекс дій, направлених на досягнення однієї мети – 

створення умов для виховання дітей поза установами інтернатного типу. Серед 

основних завдань політики є скорочення чисельності дітей-сиріт у державних 

закладах, створення служб супроводу сиріт та сімей, розвиток сімейних форм 

виховання. Саме на цьому шляху перебуває нині й Україна. В умовах 

суспільно-політичної та економічної кризи порушується повноцінне 

функціонування сім’ї. Сьогодні вона, як ніколи, потребує допомоги, соціально-

правового захисту і підтримки, впровадження нових ефективних форм 
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соціально-виховної роботи з родиною. В цьому плані заслуговує на уваги 

вивчення зарубіжного досвіду.  

За рівнем та тривалістю діяльності прийомних сімей виокремлюються 

такі групи: 

 країни, де прийомні сім’ї існують більше тридцяти років (США, 

Великобританія, Фінляндія, Нідерланди тощо); 

 країни, де система прийомних сімей введена нещодавно 

(Угорщина, Румунія Україна, Грузія, Вірменія, Болгарія, Польща, 

Словаччина тощо). За пріоритетністю форми опіки в міжнародній практиці 

визначаються так: усиновлення, опіка в сім’ях родичів, прийомна сім’я, 

інтернатний заклад. 

У контексті нашого дослідження представляє інтерес форми роботи з 

дітьми-сиротами у Великій Британії. Найбільш поширеними є два типи 

„fostering” і „mainstay” (фостерні сім’ї) [5], які пройшли у своєму розвитку 

кілька етапів: як добровільна громадська ініціатива, як законодавчо 

обумовлений соціальний інститут і як змінне та постійно удосконалюване 

соціально-педагогічне середовище, функціонування якого спрямоване на 

створення комфортних умов для життєдіяльності прийомної дитини. Зміст і 

форми соціально-виховної роботи з прийомними дітьми на кожному з 

виокремлених етапів визначались історичними, економічними і соціальними 

умовами британського суспільства. Особливість їх полягає в тому, що догляд за 

чужою дитиною здійснює прийомна сім’я упродовж тривалого періоду часу (до 

повноліття). Відповідно, контакти дитини із біологічними батьками 

зберігаються i, як тільки умови в сім’ї стають більш сприятливими для 

виховання дитини, вона має змогу повернутися до своїх батьків. 

“Mainstay” – сім’ї з тимчасовим утриманням дітей (від 11 до 17 років). 

Метою існування таких форм сімей є надання допомоги дітям, батьки яких 

опинились перед труднощами. Якщо батьки у визначений термін в змозі 

подолати їх, то дитина повертається в сім’ю; в іншому випадку - дитина 

оформляється на виховання у фостерну сім’ю („fostering”: Fostercaring–
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турботливий вихователь) [5]. 

У рамках нашого дослідження представляє інтерес і досвід роботи 

альтернативної форми „emergencycare” – догляд у надзвичайних (критичних) 

ситуаціях. Ця форма роботи виникає за необхідності негайної ізоляції дитини у 

випадку психічної травми (убивство, арешт, аварія, раптова смерть батьків i 

т.д.). У таких межових, емоційно-критичних станах, дитину передають на 

кілька днів або тижнів у „Сarers” для з’ясування подальшого перебування 

дитини та її особисте життя. „Сarers” (англ.) – люди, які за будь-яких умов 

приймають в свою сім’ю чужу дитину. Це можуть бути як сімейні, так і одинокі 

люди, яким виповнилось 25 років, i які виявили бажання виховувати чужих 

дітей [5]. Так, при створенні таких сімей суттєвими моментами є: поетапне 

введення дитини у фостерну сім’ю; врахування важливих проблем дітей-сиріт, 

посилена турбота про гетеросексуальні стосунки, конфлікти з ровесниками чи 

батьками; розв’язання стресових ситуацій, з якими доводиться стикатися 

прийомним дітям вдома, у школі, у групі ровесників тощо. Зазначимо, що 

створення прийомної сім’ї і часткове делегування їй батьківських прав та 

обов’язків не знаменує собою завершення роботи практичного психолога з 

конкретною дитиною.  

Країни Австрія, Бельгія, Великобританія, Румунія, Словаччина, 

Югославія, Угорщина перевагу надають саме сімейному вихованню, сімейній 

опіці дітей, які залишилися без батьківської опіки. Особливістю їх концепції є 

турбота про утримання великих груп дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківської опіки в сім’ях. Дана концепція прописана в нормативному 

документі у сфері захисту прав дитини – Конвенції ООН, яка проголошує сім’ю 

як основний осередок суспільства та природного середовища для зростання і 

благополуччя всіх членів і особливо дітей, яким має бути надано необхідний 

захист і сприяння з тим щоб вони могла повністю покласти на себе 

зобов’язання в рамках суспільства». 

На початку ХХ ст. у країнах Америки дитячі будинки та приюти були 

закриті, оскільки втратили свої функції. Про їх недоцільність англійський 



115 
 

політичний діяч Р. Рідер писав: „дитячі притулки повинні припинити своє 

існування в якості постійного будинку для дитини”. Ідеї Р. Рідера підтримали 

англійські психологи, під керівництвом А. Фройд. Вони довели, що умови 

інституційного виховання негативно впливають на розвиток дитини, і перевагу 

надали сімейним формам опіки над дітьми – сиротами. 

Україна, ратифікувавши в 1991 р. Конвенцію ООН про права дитини, 

підтвердила свої переконання й наміри: „дитині для повного та гармонійного 

розвитку необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові, 

розуміння”. У відповідності до ст. 52 Конституції України, утримання та 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

покладається на державу. Це визначає соціальний захист дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, як одне із пріоритетних завдань 

державної соціальної політики. Поряд з тим Україна як демократична держава 

визначає першочерговим право кожної дитини на виховання в сім'ї. 

У процесі реалізації даного права дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування чинне місце займає дитячий будинок сімейного типу 

як окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка 

не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного 

проживання не менш як п'яти дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Тому, функціонування в Україні альтернативних форм і моделей, 

на зразок сімейного виховання, здійснювалося на підставі Положення про 

дитячий будинок сімейного типу, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України №564 від 26 квітня 2002 року. Хоча створення перших 

дитячих будинків сімейного типу в Україні припадає на 1989 р., а прийомних – 

1998 р.   

Дитячий будинок сімейного типу – це «сім’я, яка створюється за 

бажанням подружжя або окремої особи (батьки-вихователі), які беруть на 

виховання та спільне проживання не менше як 5 дітей-сиріт, позбавлених 

батьківського піклування. Особи, які беруть на виховання та спільне 

проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
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називаються батьками-вихователями [1, с. 60]. 

Прийомна сім’я – це сім’я або окрема особа, що не перебуває в шлюбі, 

яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, від одного до чотирьох дітей для виховання та 

спільного проживання. Люди, які взяли дітей у прийомну сім’ю, є прийомними 

батьками, а влаштовані діти – прийомними дітьми [1]. 

У прийомну сім’ю дитина приймається на правах біологічної з усіма 

правовими наслідками, а в ДБСТ – до досягнення нею повноліття (18 років) або 

ж до закінчення навчання, але не більше як до 23 років. За цієї умови сімейних 

правовідносин між прийомними батьками і прийомними дітьми не виникає. За 

вихованцями зберігаються статус дитини-сироти або дитини, позбавленої 

батьківського піклування, раніше призначені державою виплати. Родина може 

взяти на усиновлення від п’яти до десяти дітей. Прийомна сім’я може взяти на 

утримання будь яких дітей-сиріт, навіть ВІЛ-інфікованих, на відміну від 

закордонних аналогів. Статус такої сім’ї в Україні визнається як багатодітної, 

тоді як дитячий будинок сімейного типу має певні обмеження, які чітко 

окреслені Положенням про дитячий будинок сімейного типу [4].   

ДБСТ відрізняється від інших форм влаштування дітей – сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування тим, що держава надає сім’ї матеріальну 

та соціальну підтримку. Однією з умов створення ДБСТ є надання родині 

житлової площі, що дає змогу забезпечити гармонійний розвиток дітей, 

гарантує кожному вихованцю, а також рідним дітям батьків-вихователів 

нормальні умови життя. Прийомні батьки влаштовують дитину на власну 

житлову площу, ніяких пільг щодо поліпшення житлових умов при оформленні 

прийомної сім’ї законодавством не передбачено. До дитячих будинків 

сімейного типу в першу чергу влаштовуються діти, які перебувають між собою 

у родинних стосунках за винятком випадків, коли за медичними показаннями 

або з інших причин вони не можуть виховуватися разом . 

Отже, родинне виховання забезпечує позитивне формування 

особистісних якостей, що сприятимуть розкриттю здатності до накопичення 
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знань, умінь і навичок спостережливості за подіями суспільного життя, 

соціального досвіду і досвіду спілкування з дорослими та однолітками, 

засвоєння соціальних ролей: брата, доньки, сина. Якість набуття такого досвіду 

має виявлятися не тільки в сумі знань, а й у здатності оперувати ними, 

застосовуватись під час розв’язання різних життєво важливих ситуацій. 
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Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

СОЦІАЛЬНА РОЛЬ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ  У ВІЙСЬКОВИХ 

ПІДРОЗДІЛАХ 

В умовах сучасного військового стану в державі відродження та 

зміцнення духовних цінностей набувають особливого змісту. Аналіз 

української військової культури свідчить, що виховні можливості в 

армійському середовищі прямо залежать від відновлення національних 
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військово-історичних традицій, наявності та кількості позитивних релігійних 

цінностей, традицій і звичаїв. Це ті цінності, звичаї та норми, що підтримують 

високий бойовий дух особового складу, забезпечують боротьбу проти ворога, 

(наприклад, ідея справжньої єдності народу та армії, міцна товариськість, вияв 

масового героїзму у бою, повага до командирів). Боєздатність війська 

ґрунтується на багатьох чинниках, але головне в армії – люди, 

військовослужбовці, від морально-психологічного стану яких залежить якісне 

виконання завдань, покладених на Збройні сили. Високий моральний дух воїна 

– це основа високої боєздатності Збройних сил. Церква володіє духовною 

силою, допомагає як окремій людині, так і всьому суспільству стати кращими, 

позбутися багатьох моральних та соціальних вад. Тому із початку існування 

України, як незалежної держави, розпочалася співпраця Церкви і держави в 

напрямку задоволення духовних потреб військових, вироблення напрямків та 

форм здійснення цих завдань.  

Духовна ситуація в країні та в армії переконливо свідчить, що 

військовослужбовці та їхні сім’ї мають потребу у духовній опіці 

священнослужителя. Священик здійснює душпастирську опіку 

військовослужбовців у різних формах, які притаманні його релігійній Традиції, 

не порушуючи при цьому чинне законодавство України.  

Основною формою опіки священика над військовим є його залучення до 

богослужінь. Сьогодні, окрім участі військових у Святій Літургії, набувають 

щодалі більшого поширення спеціальні богослужіння у військових частинах – 

молебні, посвяти, панахиди, благословення. Щоб богослужіння та молитви не 

переросли серед військових у формальність, священик повинен розтлумачувати 

їм їх справжній сенс. Вихований духовно за допомогою молитви та під впливом 

священика, військовослужбовець буде справжнім захисником не тільки своєї 

Батьківщини, але і кожної слабкої та беззахисної людини. 

Проте соціальна роль священика не обмежується лише участю у 

відправах. Воїнів залучають до участі в різного роду паломництвах, для них 
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можуть читатися лекції з релігієзнавства, проводитися катехизація, заняття 

культурно-освітнього характеру – проведення наукових досліджень і 

конференцій із проблем духовного життя, історії Церкви, життя святих,  

фестивалів сучасної та релігійної пісні, перегляд релігійних кінофільмів з 

майбутнім їх обговоренням тощо. 

Велике значення в питаннях формування духовного світогляду 

військовослужбовців належить колективній і, особливо, індивідуальній бесіді. 

Бесіда споконвічно вважалася формою впливу на свідомість людини, 

педагогічним методом навчання та виховання. Бесіди, які проводить священик 

повинні стосуватися не тільки релігійної традиції, релігійних постулатів і догм, 

а мають включати основи педагогіки, історичні аспекти життя та героїзму 

власного народу, традиції культури, досвід попередніх поколінь. Бесіди 

повинні сприяти духовному розвитку молодої людини. Нормою побожного 

життя є сповідь на кожен з багатоденних постів або й щомісяця. Виходячи з 

цього, командування кожної військової частини зобов’язане забезпечити 

можливість для сповіді й Причастя Святих Христових Таїнств вірних 

Православної та інших Церков, що служать у цій частині, принаймні одного 

разу на рік під час Великого посту.  

Соціальна роль священика не обмежується лише релігійною сферою. Він 

повинен бути свого роду педагогом, створити особливу атмосферу серед воїнів 

– атмосферу братства, християнської любові, взаємоповаги. Він повинен 

будити патріотичні почуття, здійснювати морально-патріотичне виховання на 

засадах національно-історичних традицій українського народу, повинен жити 

життям військового підрозділу, бути з воїнами в найскрутніших ситуаціях.  

Священик особливу увагу також повинен звертати на серйозність 

військової присяги, як свідчення військовослужбовця перед Богом та людьми 

про щирість свого бажання чесно і самовіддано нести свою службу. Священик 

повинен також стимулювати покору військовиків перед керівниками-

офіцерами, ініціювати дружні стосунки у колективі. Не має він права 
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замовчувати і про недоліки, характерні для тієї чи іншої військової частини, але 

всі зауваження повинні мати коректну форму і реальну підставу. 

Особливу увагу священик має звертати й на офіцерів, які мають у всьому 

бути взірцем для підлеглих, в тому числі і в духовних питаннях. Виховна 

робота командирів та душпастирська діяльність священика повинні взаємно 

доповнювати одна іншу та мати спільний знаменник – і тоді результати будуть 

вагомими. 

Військовий священик мусить бути людиною доброго здоров’я, мати 

академічну освіту університетського рівня і певний досвід роботи. Крім того, 

він повинен мати відповідні духовні, моральні, інтелектуальні та психологічні 

якості, повинен бути релігійно толерантним, готовим послужити особам інших 

релігійних переконань і навіть атеїстам. Отже, військовому священику потрібні 

здоровий глузд, емоційна врівноваженість та професійна компетентність. Само 

собою зрозуміло, що він мусить бути громадянином та патріотом своєї 

держави. 

Таким чином, будь-які форми та методи діяльності військового 

священика спрямовані на виховання воїна, на формування його духовності та 

моральне вдосконалення. Священик повинен завжди бути разом з 

військовослужбовцем, надавати йому всебічну допомогу, сприяти його 

всебічному розвитку, тому що його основна мета – виховання захисників 

Вітчизни, справжніх патріотів. 
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Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

 

ОСОБЛИВОСТІ АУТРІЧ-РОБОТИ З БЕЗПРИТУЛЬНИМИ ДІТЬМИ В 

УКРАЇНІ. 

Створення умов для позитивно орієнтованої соціалізації особистості, що 

сприяє самореалізації молодого покоління в інтересах суспільства є головною 

метою соціальної роботи як на рівні держави так і місцевих органів влади. 

Особливої допомоги для успішної соціалізації потребують найбільш вразливі 

категорії дітей та молоді такі як діти-сироти, вихованці інтернатних закладів, 

діти з багатодітних і малозабезпечених родин, діти з проблемних сімей. Адже 
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діти на вулиці є свідченням серйозних проблем у суспільстві. Якщо ці 

проблеми не вирішувати, то як наслідок, отримаємо, що  в дитячому вуличному 

соціумі стає нормою кримінальна діяльність, проституція, регулярне вживання 

психоактивних речовин. 

Щодо кількості «вуличних дітей» в Україні, то не існує офіційної 

статистики, а є декілька різних та деколи суперечливих версій, так Юрій 

Павленко на початку 2013 року оголосив, що масову дитячу безпритульність в 

Україні ліквідовано: «Масова і безконтрольна безпритульність була подолана. 

Якщо раніше 90 притулків для «дітей вулиці» були переповнені, то сьогодні 

вони заповнені на третину» [1]. За приблизними підрахунками Дитячого фонду 

ООН ЮНІСЕФ кількість безпритульних дітей, віком від 10 до 19 років, в 

Україні становить близько 150-160 тисяч, тоді як офіційна статистика 

повідомляє про 12 тисяч [2]. Суперечливість цих даних свідчить про 

неефективність державної системи протидії безпритульності дітей. 

Першою проблемою з якою стикається соціальний працівник – це 

недовіра до них вуличних дітей, не бажання йти на контакт з дорослими. Тому 

першочерговим і найважчим завданням соціального працівника є встановити 

довірливий контакт з дитиною. Власне в цьому і полягає аутріч робота – це 

робота спеціалістів на вулиці в місцях скупчення вуличних дітей, з ціллю 

залучити їх до участі в заходах, які здійснюються державою чи громадськими 

проектами. 

Робота вуличного соціального працівника є досить динамічною. Аутріч 

працівник повинен добре володіти інформацією де збирається група, як 

заробляє на життя, чи вживають члени групи психоактивні речовини, які саме. 

Важливо також знати хто є лідером вуличної групи та яка допомога їй 

необхідна. Як правило аутріч соціальні працівники розпочинають роботу 

ввечері о 18 чи 19 годині. Знаходять дітей в місцях великого скупчення людей: 

біля торгових пунктів, кафе, а також в підвалах, в квартирах-притонах. 

Вуличних дітей легко розпізнати: як правило вони брудні, часто знаходяться в 

http://zn.ua/SOCIETY/detey_v_militsii_doprashivayut_tak_zhe,_kak_prestupnikov-retsidivistov,_-_detskiy_ombudsmen.html
http://zn.ua/SOCIETY/detey_v_militsii_doprashivayut_tak_zhe,_kak_prestupnikov-retsidivistov,_-_detskiy_ombudsmen.html
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стані токсичного, алкогольного чи наркотичного сп’яніння, зазвичай ведуть 

себе більш вільно ніж їх «домашні» ровесники. 

Як вже згадувалось вище, першочерговим завданням соціального 

працівника є встановлення довірливого контакту. Встановлення первинного 

контакту відбувається наступним чином: 

1. Аутріч працівник деякий час просто непомітно спостерігає за вуличними 

дітьми, чим вони займаються, з ким спілкуються, як себе ведуть, чи не 

знаходяться у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння. 

2. Підібравши слушну нагоду соціальний працівник підходить до дитини, 

представляється і розказує який заклад чи організацію представляє, про 

те, що він хоче і може допомогти дитині, та пропонує дитині 

поспілкуватися. 

3. На наступному етапі, залежно від ситуації та індивідуальних 

особливостей дитини, соціальний працівник може запропонувати їй 

поїсти в найближчому кафе і поговорити. В середньому перший контакт з 

вуличною дитиною може тривати від 5 хвилин до 1 години. 

Враховуючи специфіку роботи при встановленні контакту з вуличними 

дітьми аутріч соціальному працівнику рекомендовано: 

1. Бути доброзичливим. 

2. Уважно слухати дитину. 

3. Намагатися «розговорити» дитину. 

4. Старатися, щоб бесіда відбувалася природно. Показати дитині свою 

зацікавленість (жартувати, відповідати на жарти дитини, задавати 

уточню вальні питання). 

5. Розмовляти рівно, спокійно і на одній мові (не вживати складних слів, не 

реагувати на можливу агресію та провокацію зі сторони дитини). 

6. Не нав’язуватися. Якщо дитина не хоче йти на контакт, то можна просто 

лишити інформацію про себе з пропозицією поцікавитися у своїх друзів 

про організацію, яку представляє соціальний працівник. 
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7. Постаратися зацікавити дитину, звернути увагу на те, що їй цікаво. Все 

це допоможе налагодити контакт і допоможе дитині зрозуміти, що її 

життям цікавляться. 

8. Намагатися розвіяти сумніви дитини. Запропонувати дитині логічно 

поміркувати, що якби соціальний працівник здавав би дітей без їх відома 

в міліцію чи дитячий будинок, то це було б давно відомо всім, але таких 

випадків не було. 

Під час бесіди з дитиною аутріч працівник, як правило, намагається 

вияснити як можна більше інформації про дитину, її життя, ім’я, вік, причини 

виходу на вулицю. 

Щоб робота соціального працівника була професійною та 

результативною потрібно дотримуватися певних принципів. Перш за дуже 

важливо появлятися в одних і тих же місцях регулярно, оскільки діти не відразу 

йдуть на контакт, їм потрібен час щоб довіритися соціальному працівнику. 

Тобто робота аутріч-працівника має бути систематичною та регулярною. По-

друге, важлива особиста безпека соціальних працівників, тому їм необхідно 

працювати в парах. Крім безпеки, робота в парах дає можливість краще пізнати 

підопічних дітей через обмін думками. Третім принципом в цій роботі є 

добровільність. Він дає змогу дитині зрозуміти, що вона має право вибору. 

Четвертим принципом є пунктуальність. Якщо соціальний працівник 

назначивши зустріч дитині, має обов’язково прийти та не спізнитися, тому що 

він ризикує втратити довіру дитини. Наступний принцип є чи не 

найважливішим – це щире відношення до дитини. Дитину не можна 

засуджувати, проявляти гидливість, хоч вона може бути брудною, з вошами, 

ВІЛ позитивною чи під впливом психотропних речовин. Потрібно приймати 

дитину такою, якою вона є. 

Отже, як бачимо, надзвичайно складну і важливу справу виконують 

вуличні соціальні працівники. Вона потребує від них не тільки високого 

професіоналізму, великого багажу знань з різних галузей, але й чуйного серця.  
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прохождения учебной профессионально-ориентированной практики, что 

является первым и начальным этапом формирования 

высококвалифицированного профессионала. 

Ключевые слова. Компетенция, профессиональные компетенции, учебная 

профессионально-ориентированная практика. 

Abstract. The article deals with the problem of students' social work profession 

professional competence in the passage of professionally oriented educational 

practice, which is the first and the early stage of a highly qualified professional. 

Keywords. Competence, professional competence, learning-oriented 

professional practice. 

 

Постановка проблеми. Трансформація та розвиток суспільства визначає 

пріоритетними завданнями сучасної системи освіти підготовку кваліфікованого 

та конкурентоспроможного фахівця, який не лише володіє певним рівнем 

знань, умінь і навичок, але й може практично застосувати їх для успішного 

досягнення поставленої мети. Тому набуття студентами професійних 

компетенцій в процесі навчання набуває особливої актуальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні 

засади соціальної роботи як наукової теорії, навчальної дисципліни і 

професійної діяльності розглядаються у працях  вітчизняних науковців 

В.Андрущенко, І.Звєрєвої, А.Капської, Є.Холостової, О.Яременко; різноманітні 

аспекти підготовки соціальних працівників досліджували О.Г.Карпенко, 

Р.Х.Вайнола, В.Бочарова, Н.Клименко, А.Ляшенко, В.Плащова, В.Поліщук, 

В.Сластьоніна, Н.Шмельова; окреслені деякі аспекти професійної підготовки 

соціального працівника Л.Долинська, Д.Годлевська, К.Максимова, В.Нор, 

В.Орленко, О.Шевчук, К.Якубенко. 

Метою статті є висвітлення загальних підходів щодо набуття 

професійних компетенцій студентами спеціальності соціальна робота в процесі 

проходження практики. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Підготовка 

висококваліфікованого фахівця спеціальності «Соціальна робота» здійснюється 

на основі освітньо-професійної програми відповідно до освітньо-

кваліфікаційного рівня, що є державним документом, який визначає зміст та 

нормативний термін навчання і передбачає відповідні форми контролю та 

державної атестації. Вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової 

підготовки встановлюються державними стандартами освіти, які є основою 

оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від 

форм одержання освіти. Навчання передбачає вивчення як теоретичної частини 

обраної майбутньої професії, так і практичної складової означеного процесу до 

якого входить проходження практики. 

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу 

підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах і проводиться на 

оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних 

підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони 

здоров'я, культури, торгівлі і державного управління. 

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її 

проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань та 

набуття професійних компетенцій відповідно до освітньо-кваліфікаційного 

рівня. 

В словнику іншомовних слів поняття «компетенція» трактується як 

особиста здібність спеціаліста, що здатний вирішувати певне коло професійних 

питань [3].  

Інакше кажучи, під компетенцією розуміють сукупність знань та досвіду, 

що необхідні в тій чи іншій діяльності, при чому досвіду у стандартних 

ситуаціях. В свою чергу, як зазначає А.В. Хуторський компетенція – це 

сукупність взаємопов’язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, 

способів діяльності), які є заданими щодо відповідного кола предметів і 

процесів, і необхідними для якісної продуктивної дії стосовно них [5].  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Тим самим, дослідники С. Уіддет та С. Холліфорд визначають 

компетенцію, як «здатність, що відображає необхідні стандарти поведінки» [4].  

Як стверджує М. Головань поняття «компетенції» фіксує коло заданих 

ззовні цілей і способів діяльності, тобто відображує переважно соціальний бік 

діяльності суб'єкта. Так, у професійній діяльності компетенція суб'єкта 

визначається посадовими обов'язками й посадовою інструкцією, а в системі 

освіти цілями навчальної діяльності суб'єкта освіти і навчальним планом. 

Компетенція характеризує явища зовнішні по відношенню до суб'єкта і такі, що 

є для нього об'єктом опанування [1].  

Формування компетенцій здійснюється на основі змісту навчальної 

програми. Професійні компетенції, зазвичай, компетенції мають узагальнений 

характер, тому притаманні професіоналу з соціальної роботи, а також 

визначаються вимогами конкретних професійних стандартів професії. 

Російські науковці Садон О.В., Могілевкін Є.О. в своїй роботі в структурі 

професійних компетенцій виділяють такі компоненти:  

 когнітивний, що розглядає структуру інтелекта;  

 мотиваційний, в якому виділяють життєві установки, професійні 

інтереси та мотиваційні фактори;  

 особистісний, що висвітлює особистісні характеристики суб’єкта [2, 

с.30].  

Як зазначається у «Комплексі нормативних документів для розроблення 

складових системи галузевих стандартів вищої освіти» лист МОНУ від 

31.07.2008  №1/9-484 до структури компетенцій входять соціально-особистісні, 

загальнонаукові, інструментальні, що відносяться до загальних та професійні 

компетенції, які поділяються на загально-професійні та спеціально-професійні. 

Саме набуття останніх, а саме професійних компетенцій, здійснюється під 

час проходження практики студентами. Навчальний план за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр спеціальності «Соціальна робота» передбачає 

багатоступеневу організацію проведення практики, де першим етапом є 

навчальна професійно-орієнтована практика.  
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Мета – забезпечення зв’язку отриманих теоретичних знань з дисциплін 

соціального спрямування з реальним процесом надання соціальних послуг та 

формування навичок аналізу і узагальнення досвіду організації профілактичної 

та патронажної роботи. 

Слід зауважити, що серед особливостей проведення навчальної 

професійно-орієнтованої практики І – ІІІ курсів є її проходження паралельно з 

вивченням основних нормативних дисциплін професійної підготовки фахівців 

соціальної сфери. Вона сприяє співвіднесенню та встановленню взаємозв’язку 

теоретичних знань набутих в процесі навчання та реальної практики соціальної 

роботи. 

Завдання практичної підготовки майбутніх соціальних працівників ми 

вбачаємо у демонстрації кращих зразків професійної діяльності на прикладі 

оптимального розв'язання типових завдань і можливостей новаторського, 

творчого, нестандартного вирішення соціально-педагогічних проблем, у 

визнанні й пізнанні себе як людини, що здатна професійно вирішувати 

проблеми інших людей.  

Практична підготовка майбутніх соціальних працівників здійснюється з 

урахуванням таких принципів: тісного взаємозв'язку між теоретичним 

навчанням і практичною підготовкою, науково-творчого характеру практичної 

підготовки, послідовності, наступності, динамічності, поліфункціональності, 

перспективності, свободи вибору, співробітництва. 

Формування професійних компетенцій майбутніх соціальних працівників 

під час проходження практики передбачає виконання попередньо таких 

завдань:  

 оволодіння навиками встановлення контакту з клієнтом; 

 засвоєння знань та цінностей в галузі соціальної роботи при 

проведенні аналізу соціальних проблем, включно з визнанням їхньої 

взаємопов’язаності, взаємозалежності та зв’язності; 

 оволодінням навиками аналізу та виокремлення структурних 

компонентів та окремі аспектів діяльності соціального працівника; 
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 ознайомлення з сучасними вимогами ведення документації 

соціальним працівником; 

 ознайомлення з особливостями профілактичної та патронажної 

роботи. 

Висновки. Таким чином, компетенції набуті в процесі навчання та 

практики у поєднанні з навичками та вміннями, інноваційним підходом до 

діяльності є складовою частиною професіоналізму. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДГОТОВКИ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО 

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Сучасний стан реформування соціальної сфери, посилення інноваційної 

спрямованості соціальної політики зумовлюють вплив інноваційних явищ і 

процесів на особливості та специфіку професійної діяльності соціальних 

працівників. Інноваційна проблематика змінює взаємозв’язок між теорією 

соціальної роботи та практикою надання соціальних послуг різним категоріям 

клієнтів. Активізацію впровадження інновацій у сферу надання соціальних 

послуг пов’язують з тенденціями суспільної значущості позитивних соціальних 

змін, психологічними механізмами здійснення соціальної роботи, 

характеристиками суб’єктів інноваційної діяльності.  

Інноваційна діяльність соціальних працівників як цілеспрямоване 

впровадження інновацій в сферу надання соціальних послуг потребує 

виявлення наявних ресурсів, пошуку та ефективності використання 

можливостей соціальних служб, закладів та громадських організацій щодо 

реалізації інноваційних змін. Інноваційна професійна діяльність соціальних 

працівників пов’язана як з державним зобов’язанням щодо покращення 

добробуту всього населення, а особливо соціально незахищених категорій, так і 

з необхідністю реформування соціальних послуг у системі соціального захисту. 

Пріоритетними напрямами інновацій в соціальній роботі визначаються 

поширення соціальної підтримки та її адресний характер, посилення управління 

процесом надання соціальних послуг (кейс-менеджмент), підвищення значення 

проектної діяльності для вирішення проблем клієнтів, запровадження 
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механізмів та форм і методів соціальної роботи, що забезпечать якість її 

здійснення.  

Інновації в сфері надання соціальних послуг, спричиняють виникнення 

нових вимог до фахівця, здатного працювати в умовах інноваційної 

професійної діяльності. Специфічними характеристиками соціальних 

працівників поряд з компетентністю, ініціативністю, мобільністю, 

конкурентоспроможністю значущими стають готовність до інноваційних змін, 

готовність до здійснення інноваційної діяльності як цілеспрямованої реалізації 

інноваційного потенціалу особистості фахівця. Забезпечити розкриття 

потенціалу особистості, набуття соціального і професійного досвіду, прояв 

творчої активності та лідерських якостей зможе така професійна підготовка, яка 

побудована на принципах інноваційності. Такий характер підготовки 

соціальних працівників зумовлює реорганізацію соціальної освіти, ставить 

завдання оновлення змісту навчання та застосування інноваційних форм і 

методів у соціально-педагогічному процесі, визначає перспективу створення 

інноваційного освітнього середовища.  

Специфіка здійснення підготовки соціальних працівників у закладах 

вищої освіти, зокрема університетах, вимагає теоретичного обґрунтування 

принципів та інтерпретації положень щодо її здійснення в умовах 

інноваційного освітнього середовища університетів. Саме інноваційне освітнє 

середовище може виступити передумовою забезпечення успішності підготовки 

соціальних працівників до професійної діяльності. Інноваційне освітнє 

середовище університету розглядається нами як система моделювання 

структурних компонентів підготовки у сукупності застосування соціально-

педагогічних та педагогічних технологій підготовки соціальних працівників; 

оновлення змісту навчання та структурної організації позанавчальної діяльності 

студентів; створення механізмів взаємодії з іншими соціальними та освітніми 

закладами. Інноваційно орієнтоване середовище університету як дієва система 

поєднання соціально-педагогічних, організаційно-педагогічних умов та впливу 

на суб’єктів навчання буде відображати взаємозв’язок між наявними ресурсами, 
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способом їх організації, змістовим наповненням та реалізацією цих можливостей 

у системі підготовки соціальних працівників до професійної діяльності.  

Метою статті є аналіз теоретико-емпирічних досліджень з проблеми 

організації підготовки соціальних працівників до професійної діяльності та 

визначення методологічних орієнтирів оновлення існуючої системи підготовки 

фахівців соціальної сфери.  

Дослідження проблеми підготовки соціальних працівників до 

професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього середовища має 

інтегративний та міждисциплінарний характер, оскільки визначаються аспекти, 

що досліджуються різними галузями науки. 

Проблеми, які активно досліджуються науковцями (В.Г.Бочарова, 

Р.Х.Вайнола, І.Д.Звєрєва, А.Й.Капська, О.Г.Карпенко, І.І.Мигович, Л.І.Міщик, 

М.В.Фірсов та ін.) спрямовані на обґрунтування шляхів ефективного 

впровадження в систему соціальної освіти сучасних освітніх технологій, які 

дозволяють усунути розбіжності й  протиріччя, що склалися між теоретичної та 

практичної складовими підготовки соціальних працівників. 

Проте спостерігається неоднозначність щодо розуміння сутності 

«інноваційна професійна підготовка» через визначення суттєвих аспектів, таких 

як організація навчального процесу за інноваційними принципами 

євроінтеграції освіти (кредитно-модульна система навчання), впровадження 

інноваційних технологій навчання та реальних можливостей застосування 

інформаційних освітніх технологій. Так, здійснення інноваційної професійної 

підготовки фахівців у вищих навчальних закладах відповідно до характеристик 

соціономічних професій виразно простежується у працях Л.В.Буркової. 

Питання підготовки до інноваційної діяльності, зокрема до педагогічної 

діяльності висвітлені в працях В.А.Адольфа, Н.Ф.Ільїної, В.А.Сластеніна, 

М.В.Кларіна. Розглянуто підготовку й до інших видів інноваційної професійної 

діяльності, а саме до економічної  (М.В.Артюшіна), до управління закладами 

освіти (Н.А.Романенко, Н.В.Василенко). Водночас ця проблема не 
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розглядається в межах підготовки майбутніх соціальних працівників до 

інноваційної професійної діяльності.  

Досвід вивчення проблеми освітнього середовище відображається в 

результатах досліджень з питань, освітнє середовище вищого навчального 

закладу як педагогічний феномен (А.І.Артюхіна), теоретичні та практичні 

проблеми інноваційного освітнього середовища, що формує у студентів 

інноваційне мислення, професійні й соціальні компетенції (В.П.Делія), творче 

освітньо-виховне середовище в загальноосвітніх навчальних закладах 

(К.І.Приходченко), взаємозв’язок впливу його чинників на розвиток 

особистості (В.Г.Бочарова, Є.В.Бондаревська, Н.Б.Гонтаровська, Л.І.Новикова, 

Р.О.Семенова, О.О.Ярошинська), створення інформаційно-освітнього 

середовища сучасного університету (Л.Ф.Панченко), створення освітнього 

середовища засобами інформаційно-комунікаційних технологій (Р.С.Гуревич та 

ін.). У контексті проблеми дослідження науковий інтерес викликає 

інноваційність середовища, що організується у вищих навчальних закладах як 

нові напрямки діяльності, створення нових технологій, набуття нової якості 

підготовки фахівців (П.П.Єфімов, В.Н.Костін), як система впливу і умов 

формування особистості, можливостей для її розвитку (В.А.Ясвін), як єдність 

суб’єктів навчання та системи їх відносин (Ю.М.Михайлова).  

Вагомими в дослідженні теоретико-методологічних засад професійної 

підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери є результати наукових пошуків 

Р.Х. Вайноле, А.Й Капської, О.Г.Карпенко, С.Я.Харченка, І.М.Мельничук та ін.  

У дисертаційних дослідженнях останніх років представлені різноманітні 

проблеми процесу професійної підготовки соціальних працівників. Особливу 

актуальність стосовно вирішення проблеми організації професійної підготовки 

соціальних працівників в умовах університетської освіти висвітлено у 

докторській дисертації О.Г.Карпенко [1], а саме науково-методичний та 

організаційно-технологічні аспекти підготовки. Особливе значення поєднання 

традиційних підходів до процесу навчання та педагогічних інновацій у 

створенні системи підготовки соціальних працівників у вищих навчальних 
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закладах представлено у докторській дисертації І.М.Мельничук [2] як 

педагогічну систему професійної підготовки майбутніх соціальних працівників 

на основі застосування інтерактивних технологій. Разом з тим аналіз цих робіт 

показує, що цілеспрямованого системного теоретико-методологічного 

дослідження підготовки соціальних працівників до професійної діяльності в 

інноваційному освітньому середовищі університету й досі не стали предметом 

наукових пошуків. 

Запропонована концепція дослідження включає три взаємопов’язані 

концепти: методологічний, теоретичний і технологічний.  

Методологічний концепт відображає взаємодію та взаємозв’язок різних 

підходів загальнонаукової й конкретно-наукової методології до розуміння 

сутності професійної діяльності фахівців соціальної сфери, вивчення проблеми 

забезпечення їх  підготовки в умовах створення інноваційного освітнього 

середовища університету. 

- Системний підхід стосовно підготовки соціальних працівників до 

професійної діяльності застосовується з метою аналізу підготовки як 

складної системи, структурні компоненти якої знаходяться у взаємодії й 

утворюють її цілісність.  

- Діяльнісний підхід дозволить теоретично обґрунтувати роль діяльності у 

формуванні особистості фахівця, надає можливість розкрити механізми 

засвоєння професійного досвіду. Його положення можна розглядати як 

теоретичну основу для розкриття сутності інноваційної професійної 

діяльності в соціальній сфері.  

- Особистісний підхід розглядається для розробки та обґрунтування 

технологій, форм і методів підготовки соціальних працівників до 

професійної діяльності, що актуалізують потенціал особистості фахівця. 

- Середовищний підхід застосовується для визначення умов та ресурсів,  

організації середовища з метою ефективного впливу його чинників на 

успішність підготовки соціальних працівників. Цей підхід означає 

створення цілеспрямованої відкритої системи організаційно-педагогічних, 
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процесуально-технологічних, науково-методичних ресурсів, що 

забезпечують  змістове оновлення форм, методів та технологій підготовки 

до діяльності у соціальній сфері. 

- Компетентнісний підхід дозволить орієнтуватися на професійну 

соціалізацію фахівців, що надає можливість інтеграції у середовище 

професійної діяльності та в інші соціальні середовища, входження до яких 

виявляє необхідність прояву компетенцій, компетентності, 

професіоналізму. 

- Інноваційно-орієнтований підхід відповідно до якого реалізація успішності 

та ефективності підготовки соціальних працівників досягається через 

створення інноваційного освітнього середовища. Цей підхід реалізує 

принцип інноваційності підготовки, що дозволяє організацію навчального 

процесу, спрямувати на актуалізацію потенціальних можливостей 

середовища та  особистості фахівця, створення нового особистісного або 

соціально значущого результату діяльності, набуття соціального, 

професійно-інноваційного досвіду. 

Теоретичний концепт визначає низку вихідних категорій, концепцій, 

положень, основних понять, дефініцій, без яких є неможливим розуміння 

сутності досліджуваної проблеми.  Система підготовки соціальних працівників 

до професійної діяльності відображає тенденції впровадження інновацій в 

соціальну сферу та соціальну освіту (розкриття потенціалу особистості, набуття 

соціального і професійного досвіду, прояву творчої активності та лідерських 

якостей; реорганізація соціальної освіти, оновлення змісту навчання та 

застосування інноваційних форм і методів у соціально-педагогічному процесі) 

та передбачає орієнтацію на загальнонаукові принципи (системність, 

відкритість, варіативність, комплексність), конкретні принципи організації 

освітнього середовища (суб’єктивна активність, інноваційність, 

рефлективність, інтеграція змісту навчальної та інших видів діяльності, 

реалізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії, організація студійного навчання).  

Технологічний концепт передбачає визначення комплексу цілей, завдань, 
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організаційно-методичних умов, технологій підготовки соціальних працівників 

до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього середовища.  

Відповідно до визначених засад конкретизуються загальні напрями 

(діяльнісний, особистісний, соціальний) реалізації створення інноваційного 

освітнього середовища  для здійснення підготовки в університетах.  

- технологія професійної соціалізації студентів-соціальних працівників має 

забезпечити максимальну реалізацію у навчальному процесі інтеграції в 

середовище професійної діяльності та інших соціальних середовищ.  

- соціально-педагогічні й педагогічні технології актуалізації інноваційного 

потенціалу суб’єктів, мають забезпечити максимальний прояв і розвиток 

можливостей студентів до здійснення інноваційної професійної 

діяльності в соціальній сфері; 

- технологія взаємодії суб’єктів інноваційного освітнього середовища як 

особливого виду соціального партнерства закладів соціальної сфери, 

громадськими організаціями. 

Дослідження на основі таких концептуальних підходів надасть змогу 

охарактеризувати підготовку соціальних працівників як складну систему 

створення умов, ресурсів та впливу середовища, впровадження якої покликано 

забезпечити ефективність та результативність її здійснення. 
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ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО 

СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 

 

Розглядаючи проблему якісної професійної підготовки майбутнього 

соціального працівника, не можна обійти одного важливого аспекту його 

професійної діяльності – комунікативної компетенції – який дозволяє посилити 

сферу спілкування, а відтак процес взаємодії. Комунікативна компетенція – 

один з основних гуманітарних складників підготовки фахівців для будь-якої 

сфери діяльності, зокрема для сфери соціального захисту. 

В умовах вищої педагогічної школи оптимальним варіантом підготовки 

майбутнього соціального працівника до мовленнєвої діяльності є курс риторики 

(основи красномовства) − науки мовознавчої, гуманітарної і, особливо, 

живомовної. Майстерність красномовства соціального працівника як вищий 

рівень словесної діяльності не може проявитись без спеціально сформованих 

знань та умінь, розвинутих і вдосконалених в результаті оволодіння теорією й 

методикою риторики, виразного читання. Тому риторика як навчальна 

дисципліна є фундаментом професіоналізму. 

На важливості уведення курсу риторики в програму підготовки студентів 

у ВНЗ неодноразово наголошували Г. Сагач, Л. Мацько, О. Мацько, 

С. Абрамович, М. Препотенська, В. Молдован та ін. Особливої актуальності він 

набуває в галузі підготовки фахівців для сфери безпеки людини та її 

соціального захисту.  

Зазвичай риторику сприймають у класичному розумінні як науку про 

красномовство, але в системі професійно-зорієнтованого навчання 

усвідомлюємо її і як риторику дискурсу, щоденного мовного спілкування, бо 

щораз актуальнішими стають проблеми міжособистісної комунікації в різних 
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сферах, зокрема у сфері ділового спілкування. Тому завдання, яке ставимо 

перед собою, укладаючи програму курсу, зваживши на вимоги ОКХ напряму 

підготовки «соціальна робота», – дати не лише знання «основ класичної і 

сучасної риторики як науки про мисленнєво-мовленнєву діяльність, спрямовану 

на переконання, вплив, на досягнення цілей у процесі мовної комунікації» [3, 

с. 4], а й виробити в курсантів⁄студентів уміння використати ці знання у 

практичній роботі в різних сферах діяльності та у різних ситуаціях: професійній 

сфері, навчально-пізнавальній, громадсько-політичній, культурно-естетичній 

сфері діяльності; зокрема, надзвичайно важливо виробити вміння й навички 

критично осмислювати й продукувати різні тексти відповідно до мети, 

призначення й умов спілкування в процесі майбутньої професійної діяльності. 

Успішне розв’язання цих завдань може реалізуватися в кількох площинах.  

Площина особистісного розвитку – кожен студент/курсант, вивчаючи 

риторику, повинен сформувати свою професійно-виконавську культуру, 

розширити світогляд, ерудицію, творчі можливості, що загалом сприятиме 

загальному підвищенню ефективності комунікативних якостей у роботі з 

клієнтами. 

Площина фахової самопрезентації – через виконання різних 

практичних завдань, пов’язаних із проведенням профілактичної роботи серед 

цивільного населення (у галузі пожежної, екологічної, інформаційної, 

транспортної безпеки, охорони праці); у сфері соціального захисту фахівець 

реалізується через знання законів ефективного, безконфліктного 

міжособистісного спілкування з урахуванням особливостей вікової, соціальної 

психології.  

Для фахівців галузі безпеки людини надзвичайно важливо розуміти 

«цілісність і взаємозалежність світу і знаходити своє місце в ньому, самостійно 

вибирати шляхи і засоби для своєї мети» [2, с. 55], адже від цього залежатиме 

ефективність виконання професійних обов’язків. І не лише від цього, а й від 

морально-етичних і духовних якостей особистості. Власне риторика й сприяє 

формуванню гармонійної й морально досконалої особистості, здатної на 
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усвідомлене якісне виконання не лише професійного, але й громадянського 

обов’язку, здатної на самопожертву заради безпеки інших.  

Таким чином, риторика в програмі підготовки соціальних працівників 

посідає одне з основних місць, оскільки вона формує і розвиває мовну 

компетенцію майбутнього фахівця, готує його до осмисленого, 

структурованого, переконливого, успішного спілкування; забезпечує 

особистісний і фаховий вимір діяльності, що дозволить молодій людині 

утвердитися в колективі, суспільстві; і, нарешті, риторика є тим 

інструментарієм, який дозволяє людині досягти «найкращої у світі мети – стати 

хорошою людиною» [5, с. 4].  
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«ОСНОВИ СОЦІОЕКОЛОГІЇ» В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ  

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

Природа завжди давала вбивчу відповідь на виклики великих цивілізацій, 

стираючи їх з лиця Землі. Сьогодні виклик природі робить не окрема країна, 

культура чи цивілізація, а все людство і відповідь може бути роковою за 

наслідками. Тому усвідомлення свого місця в природі, своїх зв’язків з 

природою, розуміння обмежень, які накладаються законами природи і вміння їх 

використовувати при конструюванні своїх людських систем, є найістотнішою 

складовою професійної (кваліфікаційної) характеристики і моральної зрілості 

спеціаліста. Вищу освіту не можна вважати завершеною, якщо випускник ВНЗ 

не володіє основами екологічних знань. Чим менш освіченою є людина в 

екологічному відношенні і чим вищу посаду вона обіймає в суспільстві, тим 

більшу шкоду вона може завдати цьому суспільству.  

Тому проблема екологічної свідомості, культури та інших світоглядних 

цінностей постійно перебуває в центрі уваги освіти, зміст якої постійно 

вдосконалюється. І сьогодні в усіх вищих навчальних закладах України 

базовим загальноосвітнім предметом, обов’язковим для всіх спеціальностей є 

«Основи соціекології». Основою дисципліни є вивчення закономірностей 

взаємодії суспільства з умовами довкілля. Соціоекологія є теоретичною базою 

всіх практичних заходів з охорони природи та раціонального використання 

природних ресурсів. У процесі викладання курсу „Основи соціоекології” 

студенти отримують загальне уявлення про причини виникнення, масштаби, 

можливі трагічні наслідки та шляхи подолання сучасної кризи у 

взаємовідносинах між суспільством та довкіллям. Разом з тим, курс „Основи 

соціоекології” сприяє вихованню соціоекологічної свідомості молодої людини, 
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майбутнього фахівця, яка полягає у розумінні пріоритетності цілісного 

природного середовища. Це дозволить добровільно обмежити свої матеріальні 

потреби, бережно ставитися не лише до природних об’єктів, а й до продуктів 

людської діяльності та підпорядкувати особисті інтереси загальнолюдським. Ці 

знання особливо необхідні фахівцям соціальної сфери. На вивчення дисципліни 

„Основи соціоекології” навчальним планом відводиться, згідно з вимогами 

кредитно-модульної системи, 4 кредити, зокрема: 120 годин, з яких − 32 лекції, 

36 семінарських занять, а решта розрахована на самостійну роботу студентів. 

Навчальний курс органічно пов'язаний з багатьма дисциплінами природничо-

наукового циклу (екологією, хімією, фізикою, біологією, географією, 

гідрогеологією, ґрунтознавством) та гуманітарного профілю, що відображено в 

численних наукових джерелах, і свідчить про системний підхід до укладання 

програми. На нашу думку, це забезпечить розуміння і засвоєння студентами 

закономірностей розвитку та існування живої природи, глибше розуміння ролі 

й місця в ній людини, формування правильних, науково обґрунтованих 

принципів ставлення до природи, до свого здоров’я та здоров’я інших людей; і 

має надзвичайно важливе значення для правильного розуміння 

соціоекологічних законів у цілому та конкретних явищ і фактів зокрема.  

Підходячи до проблеми вибору форм і методів навчання, варто врахувати 

думку деяких науковців [1, 5] щодо лекцій. Вони вважають, лекції є пасивною 

формою сприйняття інформації, тому активізація її сприйняття залежить від 

наявності ілюстративного матеріалу і використання мультимедійних 

презентацій та відеофільмів. Це дозволяє систематизувати знання студентів та 

збільшити відсоток запам’ятовування інформації [4].  

Розв’язанню екологічних проблем присвячені всі практичні заняття. 

Розвитку критичного мислення, оперуванню фактами, уточненню власних 

переконань та виробленню самостійної позиції сприяє проблемна постановка 

питань. Особлива роль на практичних заняттях відводиться інтерактивним 

формам роботи. Завдання потрібно підбирати так, щоб навчити студентів 

аналізувати, порівнювати, систематизувати та узагальнювати вже набуті 
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знання. Варто звернути увагу і на організацію роботи в малих групах, що 

забезпечить активність кожного студента, сформує його життєву позицію. 

Важливою формою організації навчального процесу є самостійна робота 

студентів. На самостійне опрацювання виносяться питання, які стосуються 

екологічної ситуації в містах, областях, регіонах України та охорони і 

раціонального використання природних ресурсів. Використовуючи 

найдоступніші матеріали бібліотечних фондів, ЗМІ, інформацію професійної 

сфери, студенти готують реферати, повідомлення та листівки, які захищають 

під час аудиторних занять. Набуті знання із соціоекології обов’язково повинні 

широко пропагуватися студентами під час навчальних практик у соціальних 

центрах, школах та дошкільних навчальних закладах.  

Отже, завдяки застосуванню такої системи методичних прийомів 

поетапно формується соціоекологічна свідомість, екологічна культура та 

поведінка, а також виховується потреба у необхідності оберігати довкілля. Такі 

риси є обов’язковими при підготовці фахівців соціальної сфери.  
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