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Алтиннік Катерина 

магістрантка факультету соціальної та психологічної освіти   

Науковий керівник:  

кандидат педагогічних наук,  

викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи – Левченко Н. В.  

 

ІМІДЖ КЕРІВНИКА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ  

Формування іміджу керівника – це тривалий процес, що передбачає постійну 

особисту роботу над удосконаленням своєї особистості, стилю управління, підходів 

до взаємодії з людьми. Це свідомий та професійний підхід до себе, оволодіння 

психологічними та педагогічними механізмами управлінської діяльності з метою 

створення позитивного власного образу та іміджу установи, яку він представляє.  

У працях зарубіжних авторів (П. Берд, Л. Браун, М. Вудкок, Ф. Джефкінс, 

М. Спіллейн, Д. Френсіс, Дж. Ягер та ін.) розглянуто проблеми створення іміджу та 

піару. У дослідженнях (Д. Бєлухіна, С. Болсун, В. Шепель, Ф. Кузіна, Е. Соловйова, 

Т. Скрипаченко, М. О. Ховрич , М. Я. Ховрич  та ін.) розкрито основи формування 

професійного іміджу в керівників організацій різних галузей діяльності, і зокрема 

освітніх навчальних закладів. 

Сьогодні термін «імідж» є досить популярним, хоча й містить деяку 

сформовану, не без впливу засобів масової інформації, поверховість, що звужує це 

поняття до шляхів оформлення зовнішності. Перша згадка про імідж у рекламній 

діяльності датується 1960 р. і пов’язана з ім’ям Д. Огієві, який обґрунтував «Теорію 

іміджу» в умовах насичення ринку товарами та потреб його збуту. Її основний зміст 

виражає постулат: для успішної реалізації необхідною є не стільки інформація щодо 

специфічних функціональних якостей товару, скільки щодо оснащення його 

привабливим для цільової аудиторії ореолом чи позитивним іміджем [1, с. 128]. 



АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

___________________________________________________________________________________ 

6 

 

Ми розділяємо думку Ю. Палехи про те, що термін «імідж» не вживався у 

мовній практиці вітчизняних науковців до 1992 року, що призвело до спрощеного 

сприйняття даного поняття, яке обумовлене невизначеністю наукового апарату, 

відсутністю теоретичного та практичного обґрунтування категоріальних ознак 

терміну «імідж» [4, с. 19].  

Проаналізувавши наукову літературу можна зазначити, що «імідж» – це 

досить складне і багатогранне поняття, нерозривно пов’язане з такими базовими 

соціопсихологічними категоріями, як особистість, самосвідомість, образ, 

міжособистісні стосунки, рольова поведінка тощо. 

На думку професора В. Королько, поняття «імідж» походить від латинського 

imago, що пов’язане з латинським словом imitari, тобто «імітувати». «Відповідно до 

тлумачного словника Вебстера iмідж – це штучна імітація або подання зовнішньої 

форми будь-якого об’єкта, особливо особи. Імідж – мислене уявлення про людину, 

товар чи інститут, яке цілеспрямовано формується в масовій свідомості за 

допомогою паблісіті, реклами чи пропаганди» [5, с. 222].  

Враховуючи, що слово «імідж» є словом іншомовного походження, деякі 

науковці, звертаючись до словників, вказують на використання прямого перекладу 

слова «імідж» з англійської мови: «Образ, зображення, відображення, подоба» [2]. 

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» за редакцією 

В. Бусла: «Імідж – рекламний, представницький образ кого-небудь (напр., 

громадського діяча), що створюється для населення» [3]. 

У своїх дослідженнях вітчизняний науковець Л. М. Синєльникова зазначає, 

що: «Імідж – це цілеспрямований образ, зовнішній вигляд кого-небудь чи чого-

небудь, знак суспільної особистості, який повинен сприяти її ефективній діяльності 

і вигідно відрізняти від інших. Спираючись на роботу О. Іссерс, вона доповнює, що: 

«Сучасне розуміння іміджу припускає динаміку у співвідношенні реальних якостей 

особистості і змодельованих, обумовлених рольовою настановою» » [7, с. 28]. 
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Отже, імідж як загальнонаукова категорія характеризує той образ, що виникає 

у сприйнятті інших людей, причому не тільки візуальний, а й образ мислення, дій, 

вчинків, тобто уявлення про людину в цілому. 

Зазначене вище дає підстави вважати, що ключовою категорійною ознакою 

поняття іншомовного походження «імідж» є українське слово «образ». Вони, як 

наслідок, можуть вживатися і вживаються у різних галузях наукових знань у 

синонімічному значенні. Такий висновок є підґрунтям для проведення аналізу 

поняття «імідж» через поняття «образ». 

Найчастіше «образ» вживається у джерелах, що характеризують професійну 

діяльність фахівців різних галузей знань, у значенні «облик», «вид» (саме тому і у 

С.І. Ожегова це значення стоїть на першому місці). Цей факт, на нашу думку, є 

причиною найбільш частого вживання слова «імідж» саме у значенні «зовнішній 

вигляд людини». 

У психологічному словнику: «Образ – суб’єктивна представленість предметів 

оточуючого світу, обумовлена як ознаками, що чуттєво сприймаються, так і 

гіпотетичними конструктами. Являючи собою основу для реалізації практичних дій 

щодо оволодіння оточуючим світом, образ також  визначається характером цих дій, 

у процесі яких початковий образ видозмінюється, якнайбільше вдовольняючи 

практичні потреби» [6]. 

У ролі власника іміджу може виступати будь-який об’єкт оточуючої 

дійсності. Імідж соціально обумовлений і виконує ряд важливих функцій, що 

виражені в наступному: 

1) імідж виявляє своє існування тільки в умовах суспільства; 

2) суб’єктом іміджу виступає людина як продукт суспільства – людина 

соціальна; 

3) загальні характеристики іміджу того чи іншого об’єкта (його валентність, 

сила, визначеність) залежать не тільки від самого об’єкта, але й від особливостей 
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конкретного суспільства, в якому цей імідж формується – від його цінностей, норм, 

традицій, установок і т.п. 

Дані твердження є важливими у контексті нашого дослідження. Адже, 

особливої уваги заслуговує проблема формування іміджу керівника. 

Слід підкреслити, що проблема формування іміджу керівника є однією з 

актуальних проблем теорії управлiння. На думку Скрипаченко Т. В. розробка 

проблеми формування уявлень про імідж керівника в нашій країні відбувалось у 

2 етапи [8, с. 191−192]. Істотною ознакою першого етапу формування уявлень про 

імідж керівників є те, що поняття «імідж» фактично не вживалося. Однак у звʼязку 

з нинішніми науковими та суспільними уявленнями про імідж можна сказати, що 

на першому часовому етапі це поняття підмінювалося елементами, які частково 

входять у його структуру сьогодні (але мають самостiйну значущість). Так, 

наприклад, особистiсні якості та зовнішність керівника характеризують його 

особистість і є тими суттєвими критеріями, що визначають його імідж. Дослідники 

досить плідно вивчали особистість керівника, що безсумнівно обʼєднує їх з ученими 

80-х років. Імідж керівника, як такий, неможливо відокремити від самої особистості 

керівника, тому його вивчення − це завжди вивчення керівника, його 

мiжособистісних відносин, ділових якостей тощо. Дослідження науковців, які ми за 

часовою ознакою віднесли до першого часового етапу формування уявлень про 

імідж  підготували шлях для наступного етапу. Адже перед тим, як говорити про 

імідж, слід вивчити особливості та різні характеристики керівника. Дослідження, 

які здійснили В. I Лебедєв, О. О. Бодальов, І. В. Бізюкова, Т.В. Скипаченко та 

багато інших вчених є важливими передумовами початку використання поняття 

«імідж керівника», його поширення в усіх сферах суспiльного життя.   

Проблема формування дієвого керівника, його ділових і особистісних 

якостей, особливостей взаємовідносин із підлеглими добре вивчена за рубежем. 

Такі автори, як М. Вудкок, Д. Френсіс, Л. Тобіас та інші успішно вивчають 
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особистість керівника. Дослідження управління на Заході має тривалішу історію 

свого існування, ніж вітчизняна.  

В нашій країні є чимало цікавих досліджень соціально-психологічних 

проблем управління. Ним присвячені роботи таких вчених, як Б.Ф. Ломов, І.П. 

Марченко, Скрипаченко Т.В. та інших. Дослідження цих проблем ведеться у різних 

ракурсах − економічному, управлінському, психологічному.  

У нових соціально-економічних умовах розвитку України особливий інтерес 

викликають ще недостатньо досліджені проблеми формування і розвитку 

спеціаліста, які власне і мають визначати імідж фахівця нової формації.  

На думку Скрипаченко Т.В., соціально-психологічний імідж керівника 

об’єднує в собі не тільки соціальний статус, соціальні зв’язки цього керівника, але 

і його психологічні особливості та якості [9, с. 81]. 

Скрипаченко Т. В. вважає, що в процесі утворення іміджу беруть участь 

багато факторів. Ці фактори можуть бути як первинними, так і вторинними. При 

цьому первинні фактори − це ті, що беруть участь у створенні іміджу при першій 

зустрічі з керівником і не є більш-менш перевіреними часом і тривалою взаємодією. 

Вторинні фактори − це не другорядні по значущості, а ті, що утворюють імідж 

керівника при тривалій взаємодії з ним із сталими міжособистими відносинами в 

колективі. Інакше кажучи, вторинні фактори більш детально стикаються з 

діяльністю керівника і повʼязані з більшим узнаванням підлеглими його 

особистості. Подібний поділ пояснюється фактором часу, ступенем входження 

керівника та його підлеглих у спільну діяльність, процесом міжособистісної 

перцепції тощо. Ці фактори складають первинну та вторинну стадії утворення 

іміджу. До розуміння проблеми іміджу також відноситься питання мотивації та 

звʼязку іміджу керівника з іміджем фірми [9, с.83].  

Аналізуючи імідж керівника з огляду на те, як він виникає в процесі  

діяльності, слід уникати абстрактного підходу до даного явища, що не повʼязаний 
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із практичним та конкретним його розглядом. Імідж як соціально-психологічна 

проблема найкраще виступає при його створенні та підтримці самим керівником. 

Тому основну увагу науковці звертають на механізми створення іміджу як 

складного психологічного явища.  

Отже, на нашу думку імідж керівника – це образ менеджера, що формується 

й відтворюється у процесі управлінської діяльності та максимально забезпечує 

реалізацію основної місії організації (установи). 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЗАКЛАДАХ 

ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Однією із самих актуальних і соціально значимих задач, що стоять перед 

нашим суспільством сьогодні, безумовно, є пошук шляхів зниження росту 

злочинності серед молоді і підвищення ефективності її профілактики. Необхідність 

якнайшвидшого рішення цієї задачі обумовлена не тільки тим, що в країні 

продовжує зберігатися досить складна криміногенна обстановка, але насамперед 

тим, що в сферу організованої злочинності втягується усе більше і більше 

неповнолітніх кримінальними угрупованнями, створеними підлітками, скоюються 

небезпечні злочини, і число їх неухильно росте. Злочинність молодіє і приймає 

стійкий рецидивний характер. А така криміналізація молодіжного середовища 

позбавляє суспільство перспектив встановлення у швидкому майбутньому 

соціальної рівноваги і благополуччя. 

Головна роль у рішенні цієї найгострішої проблеми приділяється соціальній 

педагогіці, хоча, звичайно, вирішити її можна тільки комплексно, із залученням усіх 

ресурсів і сил суспільства. Однак інтеграція зусиль суспільства може здійснитися 

лише в рамках науково-обґрунтованої, забезпеченої ефективними технологіями 

соціально-педагогічної системи перевиховання особистості неповнолітнього за 

допомогою послідовних педагогічних і виховно-профілактичних впливів, що 

забезпечують формування особистості з твердими і правильними життєвими 

установками.  

http://ua-referat.com/Суспільство
http://ua-referat.com/Злочини
http://ua-referat.com/Характер
http://ua-referat.com/Суспільство


АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

___________________________________________________________________________________ 

12 

 

Пенітенціарна система – (лат. poenitentia – розкаяння) – система норм, 

органів та установ, що організує відбування покарання осіб, які отримали судовий 

вирок у вигляді позбавлення волі. Пенітенціарна система залежить від історичних 

традицій, соціально-психологічних особливостей суспільства, економічних 

можливостей держави та може включати у себе різноманітні умови для 

засуджених [1, с.217]. 

Загалом головне завдання соціального педагога полягає в тому, щоб 

неповнолітнього якнайшвидше «вирвати» зі зчеплення несприятливих факторів, 

«направити» на нього міри виховного та профілактичного характеру, а в деяких 

випадках приділити йому більше елементарної людської уваги, допомогти 

сформувати міцні  психологічні установки позитивного характеру, допомогти 

швидше адаптуватись до нових умов.  

Знаючи окремі вчинки неповнолітнього, важливо не допустити в подальшому 

формування в нього антигромадських поглядів та виникнення рецидивів 

правопорушень. Саме в цьому випадку своєчасний позитивний вплив 

різноманітних засобів та методів, які може використати соціальний педагог може 

усунути негативний вплив, замінивши його на соціально-позитивне спрямування . 

Метою виховного процесу в органах виконання покарань визначається згідно 

загальної спрямованості кримінально-виконавчої політики як «виправлення 

особистості, моральна її перебудова відповідно до норм та вимог суспільства» [3]. 

У зв’язку цим виділяють такі види основних функцій соціально-педагогічної 

роботи у виховних колоніях, які забезпечують виправлення і ресоціалізацію 

засуджених:  

– діагностичну – визначення особливостей неповнолітнього, його розвитку, 

соціальних зв’язків, комплексна оцінка потреб за для подальшого планування 

роботи з ним; 
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– прогностичну – на основі результатів діагностики та оцінки потреб 

розроблення індивідуальних планів роботи із засудженим;  

– виховну – створення умов для всебічного правового, морального, трудового, 

художньо-естетичного, фізичного розвитку вихованців колонії;  

– освітню – задоволення пізнавальних та професійно спрямованих потреб 

засудженого;  

– трудову – залучення вихованця до суспільно-корисної праці та корисної 

зайнятості, формування професійних навичок, що знадобляться у подальшому 

житті;  

– правозахисну  – здійснення захисту прав засудженого, у тому числі – 

сприяння у відновленні документів, дотриманні права на житло та одержання 

подальшої освіти тощо;  

 – соціально-медичну – створення умов щодо збереження й охорони здоров’я, 

його зміцнення, профілактики алко- та наркозалежності, а також роботу з тими, хто 

є залежним від психоактивних речовин;  

 – профілактичну – реалізація профілактичних програм, спрямованих на 

формування відповідальної поведінки, ведення здорового способу життя, 

попередження правопорушень тощо;  

– соціально-побутову – створення на базі пенітенціарного закладу побутових 

умов для засуджених, що відповідають вимогам кримінальновиконавчого 

законодавства   

– координаційну – координація цілей і змісту діяльності всіх рівнів, 

підрозділів і ланок колонії; колонії і громади; персоналу і засуджених; засуджених 

між собою [2,c. 74]. 

У правовому відношенні, діяльність соціального працівника повинна сприяти 

приведенню у відповідність з міжнародними стандартами необхідних санітарно-

гігієнічних, матеріально-побутових вимог, регулювати стосунки співробітників 

http://ua-referat.com/Стандарт
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виховної колонії і засуджених, об’єктивно оцінювати ситуацію по забезпеченню 

прав неповнолітніх позбавлених свободи. Сприяти вирішенню психологічних 

проблем засуджених; на основі психологічних методів вибудовувати індивідуальну 

програму виправлення засуджених неповнолітніх для повернення їх як повноцінних 

членів у суспільство після їх звільнення.  

На сучасному етапі реформування пенітенціарної системи, всі ці завдання ще 

не вирішені повністю внаслідок багатьох причин. Це перш за все, недостатнє 

фінансування і брак кваліфікованого персоналу, у тому числі і соціальних 

працівників. Для того, щоб вирішити дану проблему, необхідно здійснювати 

подальшу теоретичну розробку пенітенціарної соціальної роботи і на її основі, 

підготовку соціальних працівників із спеціалізацією саме в пенітенціарній сфері.  
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

Щоб розкрити специфіку діяльності соціального педагога потрібно дати опис 

його професійній діяльності, а саме структуру, визначити завдання й функції з 

урахуванням специфічних видів діяльності, типів установ, у яких може працювати 

соціальний педагог і деякі види  допомоги, які може надавати дітям.  

Як і будь-яка інша професійна діяльність, структура діяльності соціального 

педагога припускає наявність певних компонентів: суб'єкта (того, хто здійснює), та 

об'єкта (того, кому вона спеціально організована, спрямована), та мета (до чого 

прагне). 

Об'єктом діяльності соціального педагога є діти, молодь, що потребують 

допомоги у процесі їх соціалізації. До цієї категорії можна віднести  дітей  з 

інтелектуальними, педагогічними, психологічними, соціальними відхиленнями від 

норми, які виникають  у наслідок дефіциту повноцінного соціального виховання, 

Всі ці діти потребують особливої турботи суспільства. Коли процес соціалізації 

дитини проходить успішно, то вона  вже не потребує професійної  допомоги  

соціального педагога. 

Професійний портрет соціального педагога розробили провідні вчені 

України. Це професійні знання, уміння та навички, якості особистості, та імідж які 

мають бути притаманні кожному справжньому соціальному педагогу.  

Зміст і спрямованість соціально-педагогічної діяльності визначається місцем 

роботи соціального педагога. 
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Відповідно до наукової літератури про  професійну компетентність 

соціального педагога ідеться як про сукупність взаємопов’язаних якостей 

особистості, що передбачають досконале володіння теоретичними і практичними 

навичками, вміння застосовувати їх у процесі професійної діяльності, здатність 

творчо і нестандартно вирішувати проблеми, нести відповідальність за наслідки 

своєї роботи а також професійне зростання шляхом постійного саморозвитку, 

самовдосконалення та самоосвіти. 

Соціальна педагогіка спрямовується на перетворення соціального 

середовища, запобігання конфліктів, оптимізацію відносин особистості й соціуму. 

Проблема професійної компетентності соціальних педагогів висвітлена 

недостатньо. Вивчення цієї проблеми у сучасній педагогічній науці показало її 

неоднозначність. Так, дослідниця І. Зимняя зазначає, що це якість особистості, яка 

ґрунтується на знаннях, інтелектуально й особистісно обумовленому досвіді 

соціально-професійної життєдіяльності людини [2, с.34].  

Як загальну здатність і готовність особистості до фахової діяльності, яка 

ґрунтується на знаннях і досвіді, набутих завдяки навчанню та виробничій 

діяльності, розглядає це поняття П. Решетник [11,с.164].  

Компетентність є результатом набуття компетенції, зазначає С. Гончаренко 

[1, с.409].   

Важливим аспектом розуміння компетентності є її оцінно-світоглядна 

спрямованість, що характеризує людину як суб’єкт діяльності в системі суспільного 

розвитку праці. Тут враховано здатність людини до прийняття адекватних і 

відповідних рішень в проблемних ситуаціях, планування та здійснення дій задля 

досягнення поставлених цілей, здатність вчитися на помилках  та вносити 

корективи в процес досягнення цілей.  

Отже, професійна компетентність – це один із структурних компонентів 

професійної готовності до конкретного виду діяльності [7, с.67]. Професія 
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"соціальний педагог" в Україні була введена до кваліфікаційного переліку 

спеціальностей у 2002 році. З того часу як наукова дефініція «соціальний педагог» 

трактується в різноманітних енциклопедіях, словниках, довідниках, тощо. У Малій 

енциклопедії "Соціальна педагогіка" (2008 p.) визначено, що соціальний педагог - 

це особа, фах якої - соціально-педагогічна робота й освітньо-виховна діяльність. Як 

спеціаліст він організовує взаємодію освітніх і позанавчальних установ, сім'ї, 

громадськості з метою створення у соціальному середовищі умов для соціальної 

адаптації та благополуччя дітей і молоді в мікросоціумі, їхнього всебічного 

розвитку. Основне завдання соціально-педагогічної роботи - налагодження балансу 

між відповідальністю суспільства перед особистістю та особистості перед 

суспільством. Головна особливість соціально-педагогічної роботи - вміння 

соціального педагога визначати проблеми та потреби особистості на різних рівнях: 

індивідуальному, міжособистісному та суспільному [10]. 

На думку українських учених (Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, І. Зверева, 

А. Капська та інші), соціально-педагогічна діяльність - це різновид професійної 

діяльності, яка спрямована на створення сприятливих умов соціалізації, всебічного 

розвитку особистості, задоволення її соціокультурних потреб або відновлення 

соціально схвалених способів життєдіяльності людини. ЇЇ зміст і структура як виду 

професійної діяльності, з одного боку, відповідають філософським і психологічним 

трактуванням діяльності, а з іншого, виражають соціальний аспект цієї діяльності, 

що визначається соціальним замовленням, соціальними потребами, 

соціокультурними особливостями середовища та частково відображені в соціальній 

політиці держави [9, с.78]. 

Серед пріоритетних завдань соціально-педагогічної діяльності 

виокремлюють: зміцнення та активізацію адаптаційного потенціалу особистості; 

збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров'я 

особистості; створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей і 
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самореалізації особистості; надання соціальної, психологічної, педагогічної 

підтримки та допомоги особистості; попередження та локалізацію негативних 

впливів на особистість факторів соціального середовища [10]. 

Формування професійної компетентності соціального педагога – це складний 

процес «проектування» особистості. 
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МIЖНAРOДНI СТAНДAРТИ ПIДГOТOВКИ ПРOФЕСIЙНOЇ 

КOМПЕТЕНТНOСТI СOЦIAЛЬНИХ ПРAЦIВНИКIВ 

 

Нa дaний мoмент oсoбливoї aктуaльнoстi нaбулa прoблемa пiдгoтoвки 

сoцiaльних прaцiвникiв, прoфесioнaлiв, якi будуть кoмпетентними в свoїй рoбoтi. 

Вже сьoгoднi це питaння дoсягaє все ширшoгo рoзмaху в Укрaїнi.  

Третє тисячoлiття хaрaктеризується невiд’ємними трaнсфoрмaцiями в усiх 

сферaх життя нaшoгo суспiльствa. Вaртo нaгoлoсити, сoцiaльнi змiни, щo 

вiдбувaються в сучaснoму свiтi, вимaгaють нoвих пoглядiв, пiдхoдiв дo oсвiти й 

вихoвaння пiдрoстaючoгo пoкoлiння, a тaкoж пiдiймaють питaння щoдo 

прoфесiйнoї кoмпетентнoстi сoцiaльнoгo прaцiвникa.  

Нa дaний мoмент пiдгoтoвкa висoкoквaлiфiкoвaних прaцiвникiв сoцiaльнoї 

сфери є oдним з гoлoвних зaвдaнь у системi сoцiaльнoї oсвiти, якa пoтребує 

пoстiйнoгo oнoвлення i цiлiснoї дидaктичнoї системи пiдгoтoвки кoмпетентних 

прaцiвникiв, a тaкoж  пoшуку фoрм i зaсoбiв нaвчaння, тa не менш вaжливе, 

сaмoнaвчaння. Ця прoблемa є aктуaльнoю вже сьoгoднiм, бo з кoжним рoкoм 

збiльшується пoтребa у тaких фaхiвцях, якi вiдпoвiдaють вимoгaм прoфесioнaлiзму 

сaме нa мiжнaрoднoму рiвнi.  

Рoзглядaючи це питaння, пoтрiбнo зрoзумiти, щo ж сaме сoбoю являє 

прoфесiйнa кoмпетентнiсть. Ця прoблемa рoзглядaється у прaцях бaгaтьoх 

нaукoвцiв, тaких як нaприклaд Г. Бaлл. Учений стверджує, щo прoфесiйнa 
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кoмпетентнiсть рoзумiється як невiд’ємнa склaдoвa чaстинa культури прoфесiйнoї 

дiяльнoстi: вoлoдiння системoю знaнь, умiнь i нaвичoк, дoстaтньoю для успiшнoгo 

вирiшення тих трудoвих зaвдaнь, якi вiдпoвiдaють пoвсякденним i oчiкувaним нa 

нaйближче мaйбутнє функцioнaльним oбoв’язкaм фaхiвця [3, с. 55]. 

Прoaнaлiзувaвши нaукoвi прaцi O. Бoндaрчук, В. Бoдрoв, Ж. Вiрнa, 

Н. Вoлянюк, Г. Лoжкiн, Л. Мaлiмoн, i O. Мaтеюк, мoжнa зрoбити виснoвки прo те, 

щo прoфесiйнa кoмпетентнiсть рoзглядaється як системa знaнь тa умiнь, якi 

визнaчaють ефективнiсть прoфесiйнoї дiяльнoстi, a пoкaзникaми рiвня 

вiдпoвiднoстi, вимoгaм прoфесiї є психiчний стaн, a тaкoж oвoлoдiння людинoю 

здiбнoстями i вмiннями викoнувaти певнi трудoвi функцiї, щo дaє змoгу дiяти 

сaмoстiйнo i вiдпoвiдaльнo. 

 В результaтi вищезaзнaченoгo пoстaє нoве питaння: чoму ж сaме сьoгoднi 

виниклa пoтребa у пiдгoтoвцi фaхiвцiв сoцiaльнoї сфери? Oскiльки сoцiaльнa oсвiтa 

тa прoфесioнaлiзaцiя сoцiaльнoї рoбoти у бaгaтьoх рoзвинутих крaїнaх свiту мaє 

дaвнi трaдицiї, щo стaнoвить певний iнтерес для Укрaїни.  

Нaукoвцi рoзглядaють фaхoву пiдгoтoвку сoцiaльних прaцiвникiв як 

«пoтужний aнтикризoвий, стaбiлiзуючий i твoрчий чинник рoзвитку суспiльствa» 

[1, с. 334] Це зумoвлює вирiшенню бaгaтьoх прoблем нaселення, тaких як: 

екoнoмiчних, прaвoвих, пoлiтичних, сoцiaльних, oсoбистiсних, a тaкoж зaбезпечить 

рoзрoбку ефективних мехaнiзмiв сoцiaльнoгo зaхисту людствa. Слiд нaгoлoсити, щo 

кoжнa держaвa, нa бaзi зaгaльнoприйнятих умoв ствoрює свoю специфiку 

пiдгoтoвки, пiдпoрядкoвуючи дo влaсних устaнoв тa бaжaнь. Нaвчaльнi зaклaди 

фoрмують влaснi iндивiдуaльнi мoделi пiдгoтoвки фaхiвцiв дo сoцiaльнoї рoбoти.  

В Укрaїнi зaхищенo низку дисертaцiй iз прoблеми пiдгoтoвки фaхiвцiв 

сoцiaльнoї сфери, у яких зiбрaнo крaщi дoсягнення зaкoрдoнних i укрaїнських 

дoслiдникiв. Серед них мoжнa вiдмiтити тaкi: спецiaльну пiдгoтoвку сoцiaльних 

прaцiвникiв рoзглянутo у дисертaцiйнoму дoслiдженнi O. Пiчкaр. Дoслiдниця 



м. Умань, 4 квітня 2018 р.  
___________________________________________________________________________________ 

  21  

 

звертaє oсoбливу увaгу нa ствoрення перших oднoрiчних курсiв для «Жiнoчих груп 

iз сoцiaльнoї рoбoти i дoпoмoги», якi були зoргaнiзoвaнi в Берлiнi в 1893 рoцi, нa 

бaзi яких Е  Сoлoмoн вiдкрилa першу сoцiaльну жiнoчу шкoлу з двoрiчнoю 

прoгрaмoю нaвчaння (1908 р.). Першi шкoли сoцiaльнoї рoбoти з’явилися в Aвстрiї, 

Фрaнцiї, Нiмеччинi, Нiдерлaндaх, Швецiї, Швейцaрiї тa Великoбритaнiї ще дo 

Першoї свiтoвoї вiйни [2, с. 2002. – 213]. 

Не менш вaжливим етaпoм для стaнoвлення фaхoвoї пiдгoтoвки мaйбутнiх 

сoцiaльних прaцiвникiв у Єврoпi булo сaме зaснувaння в Пaрижi Мiжнaрoднoї 

aсoцiaцiї шкiл сoцiaльнoї рoбoти (1928-1929 рр.) i Е. Сoлoмoн, якa oчoлилa її. 

Пoступoвo сoцiaльнa рoбoтa як oкремa гaлузь здoбулa свoю знaчимiсть i визнaння i 

в iнших крaїнaх, тaких як Бельгiя, Дaнiя, Фiнляндiя, Iрлaндiя, Iтaлiя, Нoрвегiя, 

Пoртугaлiя тa Iспaнiя.  

Суспiльнi умoви, щo йшли в нoгу з чaсoм зaвжди пoтребувaли вiд фaхiвця не 

лише висoкoгo рiвня прoфесioнaлiзму, a й пoстiйнoї йoгo гoтoвнoстi рoзвивaтися, 

збaгaчувaти тa oнoвлювaти свoї знaння, умiння тa нaвички. З метoю стaнoвлення i 

рoзвитку пiдгoтoвки прaцiвникiв сoцiaльнoї сфери прoвoдилися нaвчaльнi 

семiнaри, прaктики, нaдaвaлися стипендiї тa грaнти, aби якoмoгa бiльше зaoхoтити 

людей, a тaкoж oргaнiзoвувaлися стaжувaння для фaхiвцiв з iнших крaїн, для oбмiну 

дoсвiдoм. 

Прoaнaлiзувaвши дoслiдження  Н. Сoбчaк [1, с. 2004. – 351] якa зaзнaчaлa, щo 

з  oднoгo бoку, тaкa дiяльнiсть сприялa iнтегрaцiї прoфесiї нa мiжнaрoднoму рiвнi, 

збiльшенню впливу зaхiдних крaїн нa пiдгoтoвку сoцiaльних прaцiвникiв у крaїнaх, 

де стaнoвлення сoцiaльнoї рoбoти й oсвiти в цiй сферi рoзпoчaлoся нa бaгaтo 

пiзнiше, дo числa тaких держaв вхoдить i Укрaїнa. Це тoй випaдoк, кoли зaлучення 

зaрубiжнoгo дoсвiду дo oсoбливoстей iнших держaв зiгрaлa не нa їх кoристь ( зниклa 

неoбхiднiсть рoзрoбки влaсних мoделей, структури тa фoрм сoцiaльнoї oсвiти, якi 
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були б пристoсoвaнi дo мiсцевих умoв). Aле життя пoкaзaлo, щo перенесення 

дoсвiду oднiєї крaїни у будь-якiй гaлузi в iншу не зaвжди себе випрaвдoвує.  

Пoзитивнi мoменти зaключaються в тoму, щo нaукoвцi пoчaли прoвoдити 

пoрiвняльнi дoслiдження зaдля визнaчення специфiки пiдгoтoвки сoцiaльних 

прaцiвникiв у рiзних крaїнaх Єврoпи, це тaкi як Х. Брaунс, Д. Крaмер, 

Дж. Кoрнелiссен, a тaкoж рoзглянули i здiйснили iнтегрaцiї дo єврoпейських шкiл 

oкремих пiдрoздiлiв пiдгoтoвки сoцiaльних прaцiвникiв, пoширених в iнших 

регioнaх (Ф. Сейбл, У. Лoренц). Визнaчaлися перспективи вдoскoнaлення 

сoцiaльнoї рoбoти тa пiдгoтoвки сoцiaльних прaцiвникiв нa oснoвi пoєднaння 

нaцioнaльнoгo дoсвiду й свiтoвoї прaктики дiяльнoстi фaхiвцiв цьoгo прoфiлю, 

пoдaльшoгo рoзвитку i втiлення iннoвaцiйних iдей, сфoрмoвaних нa oснoвi 

дoсягнень рiзних крaїн у цьoму нaпрямку [1, с. 336]. Вaжливу рoль у тaкoму прoцесi 

вiдiгрaлa Мiжнaрoднa aсoцiaцiя сoцiaльних прaцiвникiв тa Кoмiсiї iз сoцiaльнoї 

рoбoти Рaди Єврoпи. 

Вже сьoгoднi в Єврoпi пiдгoтoвкa кoмпетентних прaцiвникiв сoцiaльнoї 

сфери здiйснюється в пoнaд 400 нaвчaльних зaклaдiв Aвстрiї, Бельгiї, 

Великoбритaнiї, Дaнiї, Iрлaндiї, Фiнляндiї, Фрaнцiї, Швейцaрiї. Знaчних успiхiв у 

пiдгoтoвцi фaхiвцiв сoцiaльнoї сфери дoсягнутo у Грецiї, Iзрaїлi, Нiмеччинi, 

Пoртугaлiї, Туреччинi, Швецiї тa iнших держaвaх.  

Кoжнa з держaв керується свoїми мoделями пiдгoтoвки сoцiaльних 

прaцiвникiв, щo i пoзнaчилoся нa ефективнoстi тaкoї рoбoти. Тaк, в Aвстрiї, Бельгiї, 

Нiмеччинi, Нiдерлaндaх, Фрaнцiї нaвчaння сoцiaльних прaцiвникiв здiйснюється 

пoзa системoю унiверситетськoї oсвiти; у Чехiї, Бoлгaрiї, Грецiї, Нoрвегiї, Пoльщi 

Слoвaччинi викoристoвуються як унiверситетськi, тaк i пoзaунiверситетськi типи 

пiдгoтoвки; в Естoнiї, Фiнляндiї, Aнглiї, Iслaндiї, Швецiї, СШA – тaк сaмo, як i в 

Укрaїнi – пiдгoтoвкa фaхiвцiв для сoцiaльнoї сфери здiйснюється в унiверситетaми 

[2, с. 2002. – 213]. В Нiмеччинi для пoєднaння прaктичнoї тa теoретичнoї пiдгoтoвки 
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зaснувaли iнтегрaцiйнi курси, щo сприяють пoєднaнню aкaдемiчних i прaктичних 

знaнь [5, с. 129]. Тoму тaкi вид зaнять кoристуються великим пoпитoм. 

Кoнцепцiя сoцiaльнoї рoбoти є нoвaтoрськoю для Укрaїни, тaк сaмo як i 

прoфесiя сoцiaльнoгo прaцiвникa. Тoму прoблемa пiдгoтoвки фaхiвцiв цьoгo 

прoфiлю пoтребує нoвiтньoгo пiдхoду дo oргaнiзaцiї нaвчaння студентiв у вищих 

нaвчaльних зaклaдaх. Причинoю цьoгo є те, щo в Укрaїнi пiдгoтoвкa прaцiвникiв 

сoцiaльнoї сфери пoчaлaся лише в 90-х рoкaх ХХ стoлiття, тoму прoфесiйне 

нaвчaння кoмпетентних фaхiвцiв сoцiaльнoї сфери пoтребує зaпoзиченню дoсвiду 

iнших крaїн.  

У 1992 рoцi булa ствoренa Укрaїнськa aсoцiaцiя сoцiaльних педaгoгiв тa 

спецiaлiстiв iз сoцiaльнoї рoбoти, якa в 1994 рoцi приєднaлaся дo Мiжнaрoднoї 

федерaцiї сoцiaльних прaцiвникiв, a з 1998 рoку рoзпoчaлa прoект iз сoцiaльнoї 

oсвiти в Укрaїнi зa пiдтримки ЮНIСЕФ. Нa думку I. Звєрєвoї, знaчну 

кoнсультaцiйну дoпoмoгу нaдaв нaвчaльний пoсiбник «Сoцiaльнa рoбoтa в 

Укрaїнi» [6, с. 178] у якoму були рoзтлумaченi визнaчення пoнять «сoцiaльнa 

рoбoтa» i «сoцiaльний прaцiвник».  

Oдним з гoлoвних aспектiв у технoлoгiї пiдгoтoвки сoцiaльних прaцiвникiв є 

принцип дiяльнiснoгo пiдхoду дo рoзумiння прoфесiї. Тoму виклaдaчi вищoгo 

нaвчaльнoгo зaклaду пoвиннi фoрмувaти у студентiв цьoгo прoфiлю сoцioлoгiчне 

мислення, зaбезпечувaти їх фундaментaльнoю теoретичнoю i ширoкoю метoдичнoю 

пiдгoтoвкoю з рiзних нaпрямкiв сoцiaльнoї дoпoмoги, прoвoдити спецiaльну 

пiдгoтoвку мaйбутнiх фaхiвцiв дo викoнaння ними прoфесiйних функцiй. A це 

стимулює прoцес перехoду вiд репрoдуктивнoгo зaсвoєння студентoм кoмплексу 

знaнь дo пiдгoтoвки фaхiвця шляхoм викoристaння iннoвaцiйних педaгoгiчних 

технoлoгiй, якi зaбезпечaть пiдгoтoвку кoмпетентних фaхiвцiв. 

Aнaлiз пiдгoтoвки мaйбутнiх кoмпетентних фaхiвцiв сoцiaльнoї сфери у ВНЗ 

Укрaїни пoкaзaв, щo ефективнiсть нaвчaльнoгo прoцесу мoжнa зaбезпечити шляхoм 
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упрoвaдження iннoвaцiй, якi передбaчaють нoвi педaгoгiчнi технoлoгiї з 

викoристaнням тренiнгiв, iнтерaктивнi метoдiв, iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних 

технoлoгiй, технiчних зaсoбiв нaвчaння. Викoристaння iннoвaцiй у нaвчaльнoму 

прoцесi сприяє пoкрaщенню якoстi пiдгoтoвки мaйбутнiх фaхiвцiв, якi мaють 

дoстaтнiй рiвень прoфесiйнoї кoмпетентнoстi, щo вiдпoвiдaє вимoгaм сьoгoдення. 

Вiдoмo, щo сoцiaльний прaцiвник – це фaхiвець, який зaбезпечує реaлiзaцiю 

сoцiaльнoї пoлiтики держaви через нaдaння сoцiaльних пoслуг кoнкретним 

кaтегoрiям нaселення, пoкрaщуючи їх сoцiaльну aдaптaцiю, iнтегрaцiї, включенню 

тa зaбезпечення функцioнувaння вiдкритoї системи «людинa – середoвище».  

Проаналізувавши все вищезазначене, можна дійти таких висновків: прoфесiя 

вiдрiзняється пoтребoю швидкoгo реaгувaння нa змiну сoцiaльних умoв життя, 

рoзумiнням oсoбливoстей рoбoти з рiзними зa вiкoм, сoцiaльним стaтусoм, 

специфiкoю сoцiaлiзaцiї кaтегoрiями клiєнтiв, пoтребoю висoкoгo рiвня 

рoзвиненoстi oргaнiзaцiйних i кoмунiкaтивних кoмпетентнoстей. Прoфесiя вимaгaє 

глибoких мiжди- сциплiнaрних знaнь у сферi сoцioлoгiї, прaвoзнaвствa, психoлoгiї, 

екoнoмiки, aндрaгoгiки; сфoрмoвaнoстi системи етичних зaсaд прoфесiйнoї 

дiяльнoстi; зaбезпеченoстi прaктичними нaвичкaми oргaнiзaцiї тa реaлiзaцiї 

сoцiaльних пoслуг. Тoму i пoтребує пoстiйнoї мiжнaрoднoї спiвпрaцi, iннoвaцiй тa 

iнтегрaцiї. 
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ЯВИЩЕ ОДИНОКОГО МАТЕРИНСТВА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Криза економічних і політичних відносин, ослаблення державних і 

громадських механізмів підтримки сім’ї вимагає зміни соціальної політики в сфері 

захисту материнства і дитинства. 

Материнство − це основна біологічна функція жіночого організму, що спрямована 

на продовження людського роду: виношування, народження, вигодовування дитини. 

Одне з найбільш сильних почуттів, які відчуває жінка в своєму житті, це почуття любові 

до власної дитини. Коли жінка стає матір’ю, її ставлення до життя повністю змінюється. 

Інстинкт материнства є одним із найбільш сильних почуттів, які відчуває жінка в житті. 

Під час вагітності з'являється відчуття єдиного цілого зі своїм малюком. У більшості 

випадків це почуття зберігається навіть після народження дитини. Діти повністю 

перевертають звичний ритм життя. Вони змінюють все, аж до взаємин з чоловіком, 

друзями або родичами. Тепер життя підлаштовується до життя малюка [1, с. 41]. 

У тлумачному словнику С. Ожегова «материнство» трактується як «стан 

жінки в період вагітності, пологів, годування дитини, так само властива матері 

свідомість її родинного зв'язку з дітьми» [ 2, с. 38]. 

Дитина − це невичерпне джерело життєвих стимулів. Це безмежно рухлива 

стихія, що вносить в життя не тільки турботу і тривогу, але і радість. 

Особливу групу, що потребують захисту, представляють одинокі матері з 

дітьми. На початок 2018 року в Україні зросла кількість одиноких матерів та їх 
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дітей. Так, якщо в 2016 році частка дітей, народжених в Україні у жінок, які не 

перебувають у зареєстрованому шлюбі, становила 25%, то в 2017 році вона 

перевищила 30%. Значить, щорічно кожна 4–5 новонароджена дитина стає дитиною 

з неповної сім’ї, які відносять зазвичай до сім'ї групи ризику. 

У вузькому, юридичному сенсі термін «одинока мати» відноситься до тих жінок, 

які не перебувають у законному шлюбі і мають «позашлюбних» дітей. Статус одинокої 

матері визначає відсутність у дитини батька. Саме за цими підставами одинока мати 

отримує державну допомогу. Для стягнення аліментів з передбачуваного батька дитини 

необхідно встановити факт його батьківства відповідно до ст. 128 Сімейного кодексу 

України, що може бути зроблено за спільною заявою батька або матері, або за заявою 

батька в органах РАЦС або за рішенням суду. Вважається, що аліменти є альтернативою 

державної допомоги, і в разі встановлення батьківства статус одинокої матері 

втрачається [3, с. 59]. 

У більш широкому сенсі мова йде про категорії матерів, які виховують дітей 

в сім’ях без батька, в тому числі розлучених і овдовілих. Як правило, сім’ї одиноких 

матерів різного шлюбного статусу називаються «неповними» або «материнськими» 

сім’ями [4, с. 18]. 

Таким чином, під вельми поширеним терміном «неповна сім’я» науковці 

розглядають сім’ю батька чи матері, який чи яка внаслідок різних причин один або 

одна виховує і несе відповідальність за дитину або  дітей, що перебувають на його 

чи її утриманні.  

Протягом свого життя сім’ї одиноких матерів неминуче стикаються з 

найрізноманітнішими соціальними проблемами, виявляються в ситуаціях, що 

породжують напругу і кризи. Будь–яка «нормальна», «природна» подія в житті вимагає 

від самотньої матері прийняття відповідних рішень, мобілізації необхідних ресурсів. 

У такій сім’ї мати змушена виконувати безліч невластивих їй чисто чоловічих 

функцій і ролей, в результаті чого діти отримують одностороннє виховання. У 
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самотніх матерів нерідко формується суто негативний комплекс почуттів до 

чоловіків, до шлюбного та сімейного життя, а отже, і у дітей можуть скластися 

деформовані і перекручені уявлення про шлюб та сім’ю [3]. 

Багато самотніх матерів не в змозі самостійно впоратися з проблемами і 

кризами, не здатні заради збереженню цілісності сім’ї. Стан труднощів 

життєдіяльності є типовою для таких сімей. Проблема одиноких матерів з дітьми − 

це, перш за все, проблема самотності, яка пов’язана з депресивним станом. 

Поширення незареєстрованих шлюбів, збільшення числа розлучень і 

позашлюбних народжень, а також інші зміни у шлюбно−сімейних стосунках обумовили 

становлення монобатьківської сім’ї як одного з найбільш розповсюджених 

соціально−демографічних типів сучасної сім’ї в більшості розвинених країн. Політика 

підтримки монобатьківських сімей спрямована на покращення їхнього добробуту. 

Одинокі батьки можуть виступати суб’єктом спеціальної політики або ж отримувати 

допомогу держави в межах програм подолання бідності, підвищення зайнятості, 

політики, спрямованої на створення сприятливих умов для батьківства, а також інших 

видів соціального забезпечення сімей із дітьми. Унаслідок реформ соціального 

забезпечення, що відбулись в більшості розвинених країн за останні два десятиліття, 

пряма фінансова допомога все частіше поступається державним засобам стимулювання 

самозабезпечення і заохоченню участі одиноких батьків на ринку праці [3].  

Монобатьківська сім’я − це домогосподарство, що включає тільки одного 

дорослого, на утриманні у якого разом з ним проживають діти [5, с. 57]. 

Оскільки серед монобатьківських сімей, як правило, домінують 

«материнські» сім’ї, то проблеми їхнього соціального статусу і матеріального стану 

розглядаються в межах гендерних досліджень І. Калабіхіної [6], М.Кіблицької [7] 

та інших. Е.Р. Ярська–Смірнова і П.В. Романов [8] вивчають материнські сім’ї як 

об’єкти соціальної політики, як отримувачів соціальних виплат і послуг.   
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У країнах Західної Європи проводяться численні дослідження особливостей 

політики, спрямованої на підтримку монобатьківських сімей у межах загальної 

сімейної політики, політики зайнятості, політики подолання бідності. 

Одинокі матері не є новим і унікальним феноменом для України. Число 

жінок, змушених ростити дітей самі, збільшується в усьому світі. При цьому 

демографічні втрати, пов’язані з розлученням і зростанням сім’єю одиноких 

матерів, можна порівняти в Україні та інших західних країнах. Джерелом їх 

виникнення традиційно виступають розлучення, вдівство (смерть одного з батьків), 

позашлюбна народжуваність [3, с. 63]. 

Самотні матері є неоднорідною групою населення, всі вони відрізняються між 

собою за шлюбним статусом, композицією домогосподарств, за кількістю дітей, 

освітою і статусом зайнятості батьків, типом населеного пункту і цілої низки інших 

показників. Сім’ї одиноких багатодітних матерів знаходяться на межі виживання, це так 

само стосується і тих сімей, в яких зростають діти з відхиленнями у розвитку, а тим 

більше діти−інваліди [9, с. 52]. 

Дослідження економічного становища монобатьківських сімей привертають 

увагу до тяжкого станом цієї частини населення.  

За свідченням І. Калабихиної, переважна більшість неповних сімей мають 

характеристики «бідних» і «залежних від допомоги» [6, с. 96-97]. 

«Бідними» вважаються сім'ї, в яких дохід на одного члена є нижчим від вартості 

споживчого кошика. 

«Залежними від допомоги» є сім'ї, де соціальна допомога становить понад 

25% від сімейного бюджету. 

Ці дані вказують на особливо високий ризик бідності для сімей одиноких 

матерів в умовах соціальних та економічних реформ в Україні на початок 2018 року. 

Правові норми українського законодавства щодо матерів з дітьми 

поширюються на всі типи сімей з неповнолітніми дітьми. Але одиноким матерям та 
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їхнім дітям гарантовані деякі додаткові пільги і збільшений розмір дитячої 

допомоги. 

Соціальна підтримка неповних сімей − це частина державної сімейної 

політики, метою якої є надання допомоги сім'ям у подоланні різного роду стресових 

ситуацій, у вирішенні проблем, що виникають в їхньому житті, з якими сім'ї не в 

змозі впоратися самі за рахунок своїх внутрішніх ресурсів [9, с . 64]. 

Основними формами надання такої допомоги є: 

1) оформлення пенсії на дітей по втраті годувальника вдовам, одиноким матерям; 

2) оформлення допомоги позашлюбним матерям; 

3) допомога розлученим одиноким матерям в отриманні аліментів на дітей або 

сприяння в їх отриманні жінкам, які не отримують їх через об'єктивні причини; 

4) надання одиноким матерям і членам їх сімей різної інформації про пільги, 

соціальні гарантії, права і т.д. 

5) надання юридичної, психологічної допомоги розлученим,  сприяння у 

вирішенні питань, що стосуються виховання дітей [10, с. 215]. 

Вітчизняна соціальна підтримка одиноких матерів повинна враховувати 

досить розвинений досвід Європейських країн. 

Cоціальна підтримка одиноких матерів з дітьми є актуальною проблемою і 

головною характеристикою, що визначає сьогоднішній стан сучасного суспільства. 

Саме проблеми в одиноких матерів можуть призвести не тільки до погіршення і 

зниження стабільності матеріального і життєвого становища, а й до самотності, 

озлобленості, порушення загальноприйнятих норм поведінки (алкоголізм, наркоманія, 

проституція), погіршення самопочуття, настрою, тонусу, появі почуття своєї 

непотрібності, занедбаності, відчуженості, зниження активності і працездатності. 
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РОЛЬ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СИСТЕМІ НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Україна відповідно до ст. 1 Основного Закону [3] задекларувала себе 

соціальною державою, взявши, тим самим на себе зобов’язання щодо розбудови 

соціально-орієнтованої моделі держави. В свою чергу, це передбачає вжиття 

заходів щодо постійного підвищення рівня добробуту населення та приділення 

особливої уваги його вразливим категоріям.  

У схваленій Кабінетом Міністрів України Стратегії реформування системи 

надання соціальних послуг [5] констатується, що сучасна система надання 

соціальних послуг в Україні є недостатньо ефективною. А ключовими чинниками, 

що зумовлює низький рівень ефективності функціонування вітчизняної системи 

надання соціальних послуг, є хаотичність, епізодичність, безсистемність органів 

державної влади у залученні громадських, благодійних та релігійних організацій до 

надання таких послуг. 

Метою дослідження є теоретично обґрунтувати, виявити роль недержавних 

організацій у вирішенні проблем у соціальній сфері в Україні та запропонувати 

шляхи удосконалення їх діяльності. 

Окремі аспекти становлення і розвитку недержавних організацій в сфері надання 

соціальних послуг, перспективи активізації їх діяльності розглядали в своїх публікаціях 

Ю. Горемикіна, В. Звонар, О. Кікоть, В. Новіков, Л. Паливода, Т. Семигіна, Л. Сідєльнік. 
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Варто відмітити доробок до наукових, методичних і практичних результатів щодо ролі 

«третього» сектору в наданні соціальних послуг, який зроблено Українським фондом 

соціальних інвестицій (УФСІ). Осмисленню широкого спектру соціальних проблем, 

питань соціальної політики та надання соціальних послуг сприяли роботи вітчизняних 

науковців В. Гошовської, М. Кравченко, Е. Лібанової, О. Палій, В. Скуратівського, 

П. Ситніка, В. Трощинського, Н. Ярош та ін. 

На відміну від класичних управлінських підходів управління у сфері 

громадських організацій (некомерційних організацій) має свою специфіку, оскільки 

результати діяльності таких організацій не вимірюються пря- мими матеріальними 

прибутками. Некомерційні організації прийнято відносити до Третього сектору. Це 

незалежні від політичних і комерційних структур громадські об’єднання 

різноманітних форм: фонди, некомерційні партнерства, асоціації, союзи, тощо. 

Вони створюються громадянами для реалізації ініціатив громадського характеру і 

спрямовані на економічні і соціальні перетворення у суспільстві в цілому, та 

конкретній громаді зокрема. 

Ефективність вітчизняної системи надання соціальних послуг на сучасному 

етапі є, як вже зазначалося вище, критично низькою. Це зумовлено значною мірою 

досить повільною трансформацією системи соцзабез, успадкованої Україною з 

часів її перебування в складі колишнього СРСР, у докорінно нову, демократичну та 

ринкову модель соціальних послуг. Така модель базується на кращій практиці та 

позитивному досвіді, напрацьованих в Європі та інших розвинутих країнах Заходу.  

Втім, незважаючи на те, що ще в 2003 р. було прийнято Закон України «Про 

соціальні послуги» [8], механізми державного управління такими послугами 

залишаються недостатньо розробленими та впровадженими. А відтак, багато 

положень вказаного закону неможливо реалізувати на практиці. Іншими словами, 

сьогодні соціальні послуги в Україні підмінені, де-факто, різними «рудиментами» 
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радянського соцзабез, зокрема пільгами, соціальними виплатами, матеріальною 

допомогою та ін. 

В умовах неспроможності державних, комунальних соціальних служб, закладів 

виконувати належним чином покладені на них обов’язки, а саме надавати такі послуги в 

достатніх обсягах і відповідної якості, постає питання залучення до цього процесу 

недержавних суб’єктів, що надають соціальні послуги, зокрема громадських, 

благодійних, релігійних організацій. Нестача бюджетних коштів, інших ресурсів через 

часті фінансово-економічні кризи, політичну нестабільність ще більше спонукають 

державу до партнерства та співробітництва між суспільними секторами, а саме 

державним (центральні, місцеві органи влади), неурядовим (громадським або «третім» 

сектором) та приватним (бізнес). Власне це передбачено ст. 7 закону, відповідно до якої 

для виконання цієї роботи можуть залучатися на договірних засадах інші підприємства, 

установи, організації, фізичні особи, зокрема волонтери.  

Проте, в Стратегії [5] акцентується, що системної роботи із залучення 

громадських організацій до надання соціальних послуг та підтримки не 

проводиться в Україні. А відтак, розроблення та впровадження державно-

управлінського інструменту співпраці з громадськими об’єднаннями, благодійними 

та релігійними організаціями, що надають соціальні послуги, зокрема шляхом 

планування та надання соціальних послуг, здійснення громадського контролю за їх 

якістю та ефективністю, віднесено до стратегічних напрямів реформування системи 

надання соціальних послуг в Україні [6].  

Незважаючи на позитивну динаміку статистичної кількості утворених 

громадських організацій в Україні, в ході виконання ними своїх функціональних 

повноважень і обов’язків існує ціла низка недоліків і проблем, найбільш гострими 

з яких є такі : 

- нормативно-правова неврегульованість державно-управлінського  

механізму фінансування громадських організацій, що надають соціальні послуги з 
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державного та місцевого бюджетів за рахунок видаткових статей, передбачених на 

соціальний захист та соціальне забезпечення - чинне вітчизняне бюджетне законодавство 

передбачає надання соціальних послуг апріорі через державні бюджетні установи, яке 

спрямовується здебільше на їх утримання, що є грубим порушення принципу 

рівноправності доступу недержавних суб’єктів, що надають соціальні послуги до 

отримання фінансування та серйозною проблемою, що унеможливлює на практиці 

реалізацію норми ст. 14 Закону України «Про соціальні послуги» [8] та дискредитує 

недержавні суб’єкти, що надають соціальні послуги; обсяги фактично виділених 

соціальних видатків, як потенційного джерела фінансування недержавних суб’єктів, що 

надають соціальні послуг, є досить незначними та нерегулярними;  

- нівелювання та нехтування представниками органів державної влади, 

місцевого самоврядування співпраці та взаємодії з громадськими організаціями на 

паритетних, рівноправних засадах, закритість, небажання перших розглядати 

других як партнера у вирішенні питань надання соціальних послуг; 

незацікавленість державних суб’єктів, що надають послуги конкурувати за 

бюджетні кошти з громадськими організаціями, переважання внутрішньовідомчих 

інтересів, намагання зберегти «статус-кво» і протидія (пряма, прихована) з боку 

перших,  нововведенням; 

- відсутність у недержавних організацій досвіду роботи щодо співпраці 

з державним сектором у виконанні завдань, пов’язаних з наданням соціальних 

послуг, низький рівень кваліфікації, відповідних практичних вмінь і навичок у 

соціальних працівників сфери таких послуг, серйозні недоліки в проведенні їх 

навчання та підвищення кваліфікації;  

- низькі рівні активності та довіри з боку громадськості до 

недержавних організацій, що надають соціальні послуги [1, с. 162].  

В 2008 р. тільки 20% вітчизняних недержавних організацій, діяльність яких 

пов’язана з вирішенням соціальних питань, отримували бюджетне фінансування, 
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яке становило приблизно 10% в їх загальному бюджеті. Ще 10% недержавних 

організацій отримали доходи від комерційної діяльності, наприклад соціального 

підприємництва, що складало в середньому 4% в їх загальному бюджеті [7]. 

У 2013 р. громадські організації для виконання своєї діяльності отримали з 

різних джерел 3,8 млрд. грн. (на 1,6% більше порівняно з 2012 р.), а структура 

вказаної суми коштів є такою : 45,4% - надходження від благодійності;  

14,1% – доходи від господарської діяльності створених громадськими 

організаціями товариств і підприємств; 13,3% – членські внески; 7,1 % – кошти з 

державного бюджету; 3,1 % – кошти з місцевого бюджету. Структура використання 

коштів громадськими організаціями : 27,1% - оплата праці;  

20,1% - витрати на благодійництво; 18,2% - оплата послуг та ін. [2, с. 3-4].  

В Україні лише приблизно 30% недержавних організацій, які вирішують 

соціальні проблеми, отримують фінансову підтримку від органів влади (частка 

такого фінансування в їх загальному бюджеті становить від 9 до 11%).  

10% – мають доходи від комерційної діяльності, наприклад соціального 

підприємництва. Частка доходів від такої діяльності складає в середньому  

4% бюджету організації [2]. 

Викладені вище факти та аргументи свідчать не тільки про існування колізій та 

недоліків у вітчизняному законодавстві. Позбавлення недержавних організацій права 

здійснювати комерційну та господарську діяльність суперечить нормам права 

відповідного європейського законодавства, зокрема в частині правового статусу 

неурядових організацій. Так, у Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи (No. 

СМ/Rec. (2007) 14) визначено, що держави-члени цієї організації повинні надати 

громадським об’єднанням право здійснювати вільно, безпосередньо та на законних 

підставах будь-яку законну економічну, господарську або комерційну 

діяльність  [4, с. 45]. 
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Привілеї щодо фінансування соціальних послуг в Україні наразі мають державні 

установи, яким надається свідома перевага перед недержавними постачальниками. Для 

альтернативних постачальників існують різноманітні перешкоди як фінансові (податки, 

принципи розподілу бюджету), так і не фінансові (недосконале законодавство щодо 

діяльності недержавних організацій). Об’єктивно створені не рівні умови для державних 

закладів та неприбуткових недержавних організацій, які надають схожі соціальні 

послуги: обсяг фінансування і регулярність надходження коштів, умови користування 

приміщенням, оподаткування надходжень від плати за надання соціальних послуг, умови 

ліцензування. Доки ці перешкоди не буде усунено, неможливо створити сприятливі 

умови для участі НДО на ринку соціальних послуг та залучення бюджетних коштів для 

їх фінансування. Тому організації громадянського суспільства можуть наразі вимагати 

від держави розширення простору для своєї участі.  

У сучасних умовах демократичної трансформації усіх сфер життя за 

наслідками Революції гідності особливо важливим постає питання налагодження 

ефективної співпраці держави та місцевих громад, через децентралізацію владних 

повноважень та надання більших повноважень місцевим громадам, залучення 

організацій третього сектора до моніторингу діяльності урядових установ, та 

механізмів реальної співпраці між державними на недержавними організаціями 

сфери надання соціальних послуг.  

Залучення громадського активу до розробки та впровадження соціальних програм 

може значно покращити ситуацію у сфері надання соціальних послуг в Україні. Оскільки 

ніхто, крім місцевої громади, не знає проблем, які постають на рівні конкретного регіону, 

а сучасна система, яка є сильно централізованою, надзвичай но повільно реагує на такі 

проблеми регіонів. Розбудова інститутів громадянського суспільства в Україні у 

контексті євроінтеграційних процесів повинна неминуче призвести до таких змін. 

Оскільки у країнах Європейського союзу домінуюча роль в сфері надання соціальних 

послуг належить до сфери недержавних організацій, і здійснюється під наглядом 
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держави, яка чітко регламентує процедури ліцензування, акредитації та стандартизації 

організацій що надають соціальні послуги [5].  

В Україні варто також перейняти подібний досвід шляхом впровадження 

можливості фінансування діяльності недержавних організацій соціальної сфери з 

державного бюджету та систему ліцензування та акредитації соціальних послуг. На 

сьогодні можливість фінансування державним бюджетом діяльності неприбуткових 

організацій соціальної сфери непередбачена чинним законодавством. Україна, ставши на 

шлях демократії, на жаль, ще не спромоглась побудувати міцну систему громадянського 

суспільства. Пріоритетними напрямками сьогодні можна назвати необхідність 

децентралізації державної влади шляхом надання більших повноважень місцевим 

громадам, представникам третього сектору, зокрема і в управлінні соціальними 

послугами. Провівши відповідні зміни, можна сподіватись на швидкі позитивні зміни як 

в країні в цілому, так і в системі надання соціальних послуг, зокрема. 

Україна постала перед необхідністю широкого залучення НДО до надання 

соціальних послуг. Для реалізації такого соціально-важливого завдання держава 

має здійснити певні кроки, які наблизили б Україну до європейського соціального 

простору. Суть цих кроків вбачається у : 1) державному сприянні активному та 

пріоритетному розвитку послуг у громаді; 2) делегуванні державних повноважень 

у сфері надання соціальних послуг НДО; 3) розширенні обсягів соціального 

замовлення; 4) терміновому розв’язанні великої кількості законодавчих колізій, 

пов’язаних з діяльністю НДО, та удосконаленні нормативно-правової бази;  

5) запозичення міжнародного досвіду та схем співпраці НДО з волонтерами. 

Якщо окреслені заходи не буде втілено в життя, це істотно сповільнить і, 

вірогідно, навіть унеможливить подальший розвиток надання соціальних послуг 

недержавним сектором, оскільки вони відображають основні напрями «Концепції 

реформування соціальних послуг», визначають перспективи розвитку соціальної 

сфери в найближчому майбутньому. 
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СУТНІСТЬ І СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ 

 

Згідно з даними Міністерства соціальної політики України, Управління 

Верховного комісара ООН у справах біженців та Державної міграційної служби 

України, станом на 5 лютого 2015 року понад 1 000 000 осіб є внутрішньо 

переміщеними в межах України першочерговими потребами таких осіб є: фінансова 

(потреба у працевлаштуванні), гуманітарна (їжа та одяг), житлова, медична, 

соціальна та ін. [1]. Чисельність внутрішньо переміщених осіб в Україні та гострота 

проблем, з якими вони стикаються, ставлять особливі вимоги як до соціальної 

політики в країні, так і до практичної соціальної роботи, соціальних служб і 

соціальних працівників, що її виконують. 

Масова внутрішня міграція населення всередині країни пов’язана з низкою 

проблем, які виникають як у самих внутрішньо перемішених осіб, так і в суспільстві 

в цілому. Таким людям сьогодні надаються медичні, юридичні, адміністративні, 

соціально-психологічні послуги, що мають на меті адаптацію внутрішньо 

переміщених осіб та забезпечення їхньої оптимальної життєдіяльності. Однак, таке 

втручання є короткотерміновим, спрямованим на задоволення першочергових 

потреб і не передбачає інтеграцію внутрішньо перемішених осіб в соціум. Разом із 

тим, відбувається прийняття нових нормативно-правових документів, утворюються 

нові організації з надання допомоги та підтримки внутрішньо перемішеним особам, 
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створюються нові робочі місця, відбувається перекваліфікація кадрів (як людей, які 

шукають роботу, так і тих, хто надає нові послуги), розвивається волонтерський рух 

та благодійна допомога тощо. Фактично здійснюється інституціалізація соціальної 

реабілітації внутрішньо перемішених осіб в Україні [1, с. 25-30]. 

Отже, соціальну роботу з внутрішньо переміщеними особами розуміємо як 

складову професійної соціальної роботи, спрямованої на вирішення основних 

проблем, які виникають у зв’язку зі зміною соціального та культурного середовища, 

а також труднощами соціального, психологічного, економічного, освітнього 

характеру, які потребують негайного вирішення. 

Соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами повинна 

здійснюватися за різними напрямами відповідно до проблем, які виникають у ВПО 

внаслідок зміни соціального та культурного середовища життєдіяльності. 

Основними напрямами практичної роботи з ВПО вважаємо такі: соціальний, 

соціально-психологічний, соціально-педагогічний, соціально-правовий, медико-

соціальний, соціально-економічний, матеріальний, соціально-інформаційний та 

соціально-трудовий [2, с. 35]. 

Соціальний напрям передбачає взаємодію з різними відомствами, зокрема 

Пенсійним фондом, і включає: проведення соціальних консультацій, заходів щодо 

соціальної реабілітації в стаціонарних і нестаціонарних умовах; виявлення осіб, які 

першочергово потребують соціальної допомоги; соціальна діагностика; допомогу 

ВПО в отриманні пенсій та інших виплат; сприяння в організації груп 

самодопомоги та взаємодопомоги; виявлення та профілактику девіантної поведінки 

серед ВПО та членів їх сімей; організацію культурно-дозвільної роботи з людьми 

похилого віку та інвалідами з числа ВПО; профілактику бездомності (зокрема 

сприяння в отриманні гуртожитків, тимчасового житла або придбанні власного 

житла, влаштування в дитячі садки та будинки-інтернати); профілактику дитячої 

безпритульності (зокрема влаштування дітей у дитячі будинки та будинки-
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інтернати); сприяння поверненню майна або компенсацій; взаємодію з державними 

та громадськими організаціями з питань допомоги ВПО. 

Соціально-психологічний напрям передбачає взаємодію з органами освіти та 

охорони здоров’я, зокрема: психологічне консультування; психологічну корекцію і 

допомогу в соціальній адаптації; психологічну допомогу в гострих кризових 

ситуаціях і умовах посттравматичного стресу; психопрофілактику стресу; 

проведення психологічних тренінгів; навчання аутотренінгу і психологічній 

саморегуляції; психологічну діагностику і консультування щодо опанування нової 

спеціальності. 

Соціально-педагогічний напрям реалізується спільно з органами освіти, 

охорони здоров’я та правопорядку і передбачає: проведення консультацій з питань 

сім’ї та виховання дітей; соціально-педагогічну роботу з дітьми та підлітками; 

спеціалізовану (корекційну) соціально-педагогічну допомогу дітям і підліткам, які 

її потребують; соціально-педагогічну допомогу дітям і підліткам, які мають 

проблеми в навчанні; контроль за отриманням освіти дітьми та підлітками з родин 

ВПО; професійне консультування та сприяння отриманню професійної освіти. 

Соціально-правовий напрям зумовлений необхідністю захисту прав ВПО і 

реалізується разом із судовими та правоохоронними органами. Він передбачає 

надання інформації про права та обов’язки визначеної категорії осіб; соціально-

правового консультування тощо. 

Медико-соціальний напрям реалізується спільно зі службами охорони 

здоров’я і передбачає: медико-соціальне консультування ВПО; надання 

долікарської допомоги; сприяння у проведенні диспансеризації; контроль за 

адекватною санітарно-профілактичною роботою та дотриманням норм соціальної 

гігієни; виявлення хронічних хворих та непрацездатних і організацію для них 

спеціалізованих медико-соціальних консультацій; соціально-психіатричну 

діагностику і допомогу; сприяння в придбанні ліків та інших медичних засобів; за 



м. Умань, 4 квітня 2018 р.  
___________________________________________________________________________________ 

  43  

 

необхідності виділення фінансової допомоги на лікування; сприяння у влаштуванні 

в спеціалізовані медичні установи; контроль за санітарним станом житла. 

Соціально-економічний напрям – це консультування ВПО з соціально-

економічних питань; надання допомоги щодо набуття економічної самостійності; 

сприяння в підвищенні доходів. Матеріальний напрям реалізується разом із 

громадськими організаціями та передбачає: надання ВПО харчової допомоги; 

допомоги в отриманні необхідного одягу та речей першої необхідності; іншої 

натуральної допомоги (ліки, будівельні матеріали та ін.). 

Соціально-інформаційний напрям реалізується у взаємодії із засобами 

масової інформації та передбачає: інформування ВПО про діяльність соціальних 

служб; збір інформації про ВПО і її систематизацію з метою організації 

оптимальної соціальної роботи з даною категорією осіб; інформування 

громадськості про проблеми ВПО та членів їх сімей з метою встановлення стійких 

соціальних зв’язків; сприяння адекватному висвітленню в засобах масової 

інформації проблем ВПО. 

Соціально-трудовий напрям передбачає взаємодію зі службами зайнятості 

щодо сприяння в отриманні основної та додаткової роботи, відкриття власної 

справи, допомоги в професійній підготовці та перепідготовці. 

Права і свободи внутрішньо переміщених осіб та особливості роботи з ними 

закріплені в таких міжнародних документах як «Керівні принципи з питань про 

переміщених осіб всередині країни» УВКБ ООН та IV Женевська конвенція. 

Міжнародний досвід показує, що вирішення проблем та задоволення потреб ВПО є 

предметом професійної діяльності соціальних працівників. Соціальна робота з ВПО 

у світі почала розвиватися фактично відразу після Другої світової війни і сьогодні 

регулюється таким міжнародним документом як «Переміщені особи», ухваленим у 

2012 році Міжнародною федерацією соціальних працівників [3]. В документі 

йдеться про те, що робота з переміщеними людьми повинна спрямовуватися на 
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забезпечення стійкості, подолання залежності від гуманітарної допомоги, 

відновлення виробничого потенціалу, відновлення соціально-культурних та 

громадських структур, а також особистої та колективної спроможності активно 

сприяти національному та регіональному розвитку. Метою соціальної роботи в 

таких випадках є сприяння незалежності та розвитку громад, а не їх виживання. 

Відповідно, послуги для переміщених осіб мають бути колективні та автономні, а 

не фрагментарні і надаватися у вигляді разових послуг від приватних осіб [4]. На 

соціальні аспекти проблеми біженців та соціально-психологічне консультування 

цієї групи осіб звертає увагу й Всесвітня організація охорони здоров’я у своїх 

методичних рекомендаціях, зокрема, щодо надання першої психологічної допомоги 

переміщеним особам. Предметом дослідження у міжнародній соціальній роботі 

були також загальні та специфічні програми, які застосовувалися у роботі з 

вимушено переміщеними особами та впроваджувалися державними й 

недержавними організаціями різних країн світу [5, с. 98].  

Серед загальних програм найбільш поширеними є ті що стосуються 

наступного: наявних умов (представництво інтересів; аутріч робота; гуманітарна 

допомога; охорона здоров’я; покращення наявних умов життя); попереднього 

досвіду людей (консультування при травмі; реабілітація; підтримка; соціальні та 

рекреаційні програми); ситуації в групі (самодопомога; розвиток громад; побудова 

стосунків у громаді); майбутніх потреб (освіта; розвиток навичок та розбудова 

громад; формування наступних поколінь в таборах). До специфічних програм 

належать ті що стосуються наступного: сім’ї та окремих її членів (навчальні та 

психосоціальні програми для дітей; послуги для жінок; послуги для сімей; програми 

возз‘єднання сімей; специфічні програми окремих країн); специфічних потреб 

(репатріація та реінтеграція; інтеграція; права людини; орієнтація в нормативному 

полі) [6, с. 214]. 



м. Умань, 4 квітня 2018 р.  
___________________________________________________________________________________ 

  45  

 

Отже, необхідність проведення невідкладної соціальної роботи з внутрішньо 

перемішеними особами, а також специфічність функцій, що їх виконують соціальні 

працівники в процесі такої роботи, ставлять додаткові вимоги до професійної 

підготовки сучасних соціальних працівників у ВНЗ. 

Поява внутрішньо переміщених осіб у нашій країні стала викликом для багатьох 

усталених практик і яскраво показала неготовність державних соціальних служб до 

переорієнтації на нові групи клієнтів і забюрократизованість громіздкої управлінської 

системи. Вона також продемонструвала недостатню професійну компетентність 

соціальних працівників і виявила потребу у зміні деяких аспектів їх підготовки, зокрема 

для здійснення мобільних інтервенцій. Наразі Україні при плануванні своїх програм для 

ВПО доцільно брати до уваги міжнародний досвід. Подальшого дослідження 

потребують як питання ефективності чинних короткострокових соціальних програм 

підтримки ВПО, так і аналіз можливостей для впровадження довгострокових програм 

розвитку економічного потенціалу ВПО.  
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СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА 

З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ – УЧАСНИКАМИ АТО 

Війна в Україні актуалізувала проблему посттравматичного стресового 

розладу. Результати міжнародних досліджень у країнах, де відбувалася війна, 

показують, що поширеність даної проблеми серед осіб, які перебували в зоні 

бойових дій, зростає вдвічі і сягає 15–10 % [1, с. 9]. При цьому, як свідчать 

літературні джерела, більшість осіб, які пережили психотравмуючу подію, не 

матиме жодних проблем із психічним здоров’ям. Тому важливо не перебільшувати 

проблему, але водночас і не мінімізувати її, а також усвідомлювати і те, що у значної 

частини осіб, які пережили психотравмуючу подію, проблеми у сфері психічного 

здоров’я виникатимуть не одразу, а можуть з’явитися за якийсь час. Проблеми 

можуть проявитися не лише як посттравматичного стресового розладу, а й у інших 

формах, зокрема: зловживання психоактивними речовинами, депресії, тривожні 

розлади, порушення контролю, спалахах злості та ін. [6, с. 178]. 

Різні аспекти реабілітаційної роботи з військовослужбовцями розглядають 

такі вітчизняні та зарубіжні дослідники: Г. Акімов, О. Лобастов, Р. Грінкер, Д. 

Шпігель (психотравмуючі наслідки світових війн), А. Бравєє, В. Гічун, В. Ковтун, 

О. Коржиков, Ю. Лях (медико-соціальні аспекти реабілітації військовослужбовців); 

В. Березовець, С. Захарик, В. Знаков, І. Ліпатов, Т. Пароянц, В. Попов, П. Сідоров, 

В.Стасюк (психотравмуючі наслідки локальних воєнних зіткнень) та ін.[4, с. 133]. 
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Незважаючи на велику кількість досліджень, проблема соціально-

психологічної реабілітації військовослужбовців є актуальною, оскільки наявність 

антитерористичної операції та складних соціально-економічних умов негативно 

впливають на особистість військовослужбовців, ускладнюють, а іноді 

унеможливлюють, здійснення нормальної життєдіяльності. 

Діяльність військовослужбовців в умовах ведення бойових дій 

характеризується впливом на психіку різних стресових факторів. Тривалість 

впливу, а також психотравмуючий характер цих факторів може призвести до 

виникнення таких змін у психіці військовослужбовців, які знижують ефективність 

їх діяльності в умовах ведення бойових дій, а також мають негативний прояв у 

мирних умовах.  

Зважаючи на той факт, що багато військовослужбовців виявляються 

психологічно неспроможними самостійно повернутися в систему соціальних 

зв’язків і норм мирного часу, виникає потреба в організації спеціальних умов та 

заходів з метою психологічного повернення учасників військових конфліктів до 

мирного життя [7, с. 171]. 

В умовах, постійного зростання числа учасників бойових дій, проведення 

комплексу заходів з відновлювального лікування і подальшої соціальної інтеграції 

ветеранів антитерористичної операції в суспільстві є одним із пріоритетних 

напрямків соціальної політики держави. Такий процес дослідники називають 

соціально-психологічною реабілітацією, що є різновидом психологічної допомоги. 

В. Лесков визначає соціально-психологічну реабілітацію учасників бойових 

дій як "систему психологічних, психотерапевтичних і психолого-педагогічних 

заходів, що спрямовані на відновлення психічного здоров’я, порушених психічних 

функцій і станів, особистісного та соціального статусу військовослужбовців, які 

брали участь у бойових діях в районах військових конфліктів [3, с. 22 ].  
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Розумінню сутності соціально-психологічної реабілітації сприяє аналіз 

такого поняття як «соціально-психологічна реадаптація», який являє собою 

організований процес поступового психологічного повернення учасників бойових 

дій з війни і безконфліктного, нетравмуючого «вбудовування» їх у систему 

соціальних зв’язків і відносин мирного часу [5, с. 170]. 

У значної частини військовослужбовців Збройних Сил України, які 

постраждали в результаті участі в збройному конфлікті, спостерігаються 

психогенні розлади. Це вимагає оперативної оцінки їх стану, прогнозу розвитку 

розладів, проведення всіх можливих лікувальних і реабілітаційних заходів.  

У міжнародній реабілітологїі є термін «якість життя», який пов’язаний зі 

станом здоров’я. Його розглядають як інтегральну оцінку і ефективність 

реабілітації. Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує оцінювати «якість 

життя» за такими параметрами: 

- фізичні: енергійність, втома, фізичний дискомфорт, сон, відпочинок; 

- психологічні: самооцінка, концентрація, позитивні емоції, негативні 

переживання, мислення; 

- ступінь незалежності: повсякденна активність, працездатність, залежність 

від ліків і лікування; 

- життя в суспільстві: повсякденна активність, соціальні зв’язки, дружні 

зв’язки, суспільна значимість, професіоналізм; 

- довкілля: житло та побут, безпека, дозвілля, доступність інформації, 

екологія (клімат, забруднення, густозаселеність); 

- духовність і особистісні переконання. 

Аналіз наукових досліджень змісту реабілітаційної роботи з учасниками 

бойових дій, свідчить про складність такої роботи та необхідність комплексних 

зусиль з її організації медиків, соціальних працівників, психологів. Застосування 

специфічних форм та методів відповідної роботи вимагає її проведення 
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висококваліфікованими фахівцями в галузі медико-психологічної реабілітації. 

Концепція реабілітації військовослужбовців, розроблена експертами Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, є системою заходів, спрямованих на швидке і 

максимально повне відновлення фізичного, психологічного та соціального статусу 

пацієнта з метою активної інтеграції пацієнта в суспільство з досягненням для нього 

можливої соціальної та економічної незалежності. Одним з першочергових завдань 

Європейського плану дій з охорони психічного здоров’я є впровадження 

комплексних, інтегрованих, ефективних систем охорони психічного здоров’я, в 

яких обов’язковими повинні бути такі елементи, як зміцнення здоров’я, 

профілактика, лікування та реабілітація, догляд і відновлення здоров’я. 

Відомо, що найважливішим здобутком держави, що має стратегічне значення, 

та відображає тенденції економічного, політичного, соціального, правового 

розвитку і благополуччя країни, є здоров’я її громадян. 

Учасники збройних конфліктів є специфічним контингентом, який вимагає 

багатопрофільної реабілітації, а інваліди з їх числа можуть бути виділені в групу 

особливої соціальної значимості, оскільки серед ветеранів, які були вперше визнані 

інвалідами, понад половини – особи працездатного віку [8, с. 233]. 

Участь у військових подіях є потужним стресом, що призводить до 

функціональних порушень організму, розвитку соматичних захворювань і 

виникненню патологічних реакцій. З огляду на те, що в організації медичної, 

психологічної, професійної та соціальної реабілітації учасників бойових дій на 

сьогодні немає єдиних методологічних підходів, а визначені тільки окремі 

напрямки теорії і практики з цієї проблеми, існує необхідність розробки 

оптимального варіанту проведення медико-психологічних реабілітаційних 

профілактичних заходів.  

Медико-психологічна реабілітація спрямовується на особистість 

військовослужбовця, його самооцінку, комунікативні властивості, потреби, 
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психологічні механізми компенсації та захисту, способи поведінки в родині, в 

професійному колективі та в інших соціальних групах. Її завданням є найшвидше 

усунення хворобливих симптомів (невротичних, неврозоподібних), подолання 

іпохондричних фіксацій і т. ін. 

Психокорекційні та психотерапевтичні методи збільшують стійкість до 

несприятливих психогенних впливів, корегують систему взаємовідносин 

особистості, пом’якшують соматичні та вегетативні розлади, формують активну 

позицію хворого щодо подолання недуги, підвищують його роль в процесі 

отримання допомоги [ 2, с. 134]. 

Отже, соціально-психологічна реабілітація є найважливішим елементом 

відновлення психічної рівноваги. Сутність її полягає у здійсненні різних впливів на 

психіку військовослужбовців з урахуванням терапії, профілактики, гігієни та 

педагогіки. За допомогою психологічних впливів стає можливим знизити рівень 

нервово-психічної напруженості, швидше відновити витрачену нервову енергію і, 

тим самим, прискорити процеси відновлення в інших органах і системах організму. 

Здійснення реабілітаційних заходів вимагає дотримання певних основоположних 

правил, які забезпечують досягнення ефективності та дієвості заходів, які 

вживаються для відновлення психічної рівноваги людей, що перебували в стані 

психотравмуючої ситуації. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Військова психологічна підготовка та реабілітація. К.: Видавець Олег 

Філюк, 2014. – 9 с. 

2. Військова психологія і педагогіка: Підр. для військових вузів / 

С.Д. Максименко, Б.М. Олексієнко, О.Д. Сафін. – Хмельницький: Видавництво 

НАПВУ, 2010. – 134 с. 



АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

___________________________________________________________________________________ 

52 

 

3. Лесков В. О. Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців із 

районів військових конфліктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. психол. 

наук : спец. 19.00.09 «Психологія діяльності в особливих умовах» / В. О. Лесков. – 

Хмельницький, 2008. – 22 с. 

4. Профілактика посттравматичних стресових розладів: психологічні 

аспекти : метод. посіб. [упоряд. : Д. Д. Романовська, О. В. Ілащук. – Чернівці : 

Технодрук, 2014. – 133 с. 

5. Основи психологічної допомоги військовослужбовцям в умовах бойових 

дій: Методичний посібник / О. М. Кокун, Н. А. Агаєв, І. О. Пішко, Н. С. Лозінська. 

– К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2015. – 170 с. 

6. Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній 

операції : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016 р.) : у 2 ч. 

[ред. кол. : В. В. Чернєй, М. В. Костицький, О. І. Кудерміна та ін.]. – Київ : 

Національна академія внутрішніх справ України, 2016. – Ч. 2. – 178 с. 

7. Психологічна допомога учасникам АТО та їх сімʼям : кол. монографія / М. 

І. Мушкевич, Р. П. Федоренко, А. П. Мельник [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Мушкевич. 

– Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 260 с. – С. 171. 

8. Тополь О. В. Соціально-психологічна реабілітація учасників 

антитерористичної операції / О. В. Тополь // Підготовка фахівців у системі 

професійної освіти. – 2015. – № 124. –  233 с. 

 

 

  



м. Умань, 4 квітня 2018 р.  
___________________________________________________________________________________ 

  53  

 

Кіблік Дмитро 

магістрант факультету  соціальної та психологічної освіти 

Науковий керівник: 

кандидат  педагогічних наук,  

викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи – Левченко Н.В 

 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ, ЯКІ 

ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ 

 

У будь-якому суспільстві, незалежно від того, на якій стадії розвитку воно 

знаходиться, є люди, які потребують особливої уваги до себе. Це особи, що мають 

певні відхилення в фізичному, психічному та соціальному розвитку. У зв’язку з тим, 

що спостерігається стійка тенденція до збільшення людей з обмеженою 

дієздатністю, постає нагальна проблема ставлення таких осіб в суспільстві.  

В Україні відбувається зростання чисельності інвалідів внаслідок зниження 

рівня медичного обслуговування, росту побутового і виробничого травматизму, 

складної екологічної ситуації, котра загострюється змінами в соціально-

економічній сфері, тощо. Все це неминуче впливає на загальний життєвий стан і 

психологічне самопочуття такої людини [1, c. 27]. 

Проблеми соціально-педагогічної роботи з сім’ями, де виховуються діти, хворі на 

ДЦП, були предметом дослідження вітчизняних та зарубіжних учених в різних її 

аспектах: функції і структура сім’ї, де виховується дитина з обмеженими фізичними 

можливостями, внутрішні та зовнішні стратегії сімейного життя (О. Безпалько, 

Г. Вороніна, С. Ковалев, О. Мастюкова, О. Холостова, П. Шептенко); життєвий цикл 

сім’ї (А. Турнбалл та ін.); рівні емоційної адаптації сім’ї до проблеми інвалідності 

дитини (Н. Голан, Т. Ілляшенко, К. О’Хаган, А. Обухівська, О. Романенко, Н. Скрипка); 
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формування психологічного клімату сім’ї та його вплив на процес соціалізації дитини, 

становлення її як особистості (Л. Виготський, В. Гарбузов, А. Захаров, Д. Ісаєв, 

Г. Мішина); обґрунтування ролі сім’ї у здійсненні заходів соціально-психологічної 

адаптації дітей з обмеженими фізичними можливостями (І. Іванова, І. Звєрєва, 

Л. Коваль, С. Хлєбік) [4, с. 61-67]. 

Мета статті – визначити особливості соціальної роботи з сім’ями, які 

виховують дітей з обмеженими функціональними можливостями. 

Сім’ї, що мають дітей з порушеннями фізичного і психічного розвитку, 

представляють одну з найбільш уразливих груп населення. Соціальна підтримка таких 

сімей – це вирішення цілого комплексу проблем, пов’язаних з допомогою дитині: з її 

виживанням, лікуванням, освітою, соціальною адаптацією й інтеграцією в суспільство. 

Батьки в подібних родинах відчувають вплив різноманітних негативних факторів, який 

можна означити як сімейний стрес. Сімейний стрес може носити несподіваний і 

хронічний характер, але завжди створює напруженість усередині сімейної групи, що 

порушує її стійкість. Соціальне нездоров’я такої родини вимагає додаткових видів 

соціальної роботи, спрямованих на допомогу батькам. Це соціальна реабілітація і 

соціальна інтеграція родини, тобто відновлення її соціального статусу [3, c. 80]. 

Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що в процесі 

соціальної роботи з сім’ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними 

можливостями, виявляється чимало проблем. Це зумовлено тим, що сім’я з такою 

дитиною є цілісною соціальною системою, яка має своєрідну внутрішню будову, 

особливу психологічну структуру і специфічні функції; вона визначає певні 

соціально-психологічні характеристики індивідів, які її складають, і 

характеризується взаємовпливом членів родини [4, с. 61-67]. 

Успішність вирішення цих проблем прямо пов’язана з цілеспрямованою 

соціальною та соціально-педагогічною роботою, котра включає широкий спектр 

довгострокових заходів допомоги родині комплексного характеру – медичного, 
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правового, психолого-педагогічного, економічного. Зміст цих заходів спрямований на: 

розширення контактів родини, подолання ізоляції, включення її в громадське життя; 

надання адекватної інформації про специфічні потреби і перспективи розвитку дитини, 

сприяння в організації комплексної діагностики і раннього початку освітнього процесу; 

надання повноцінної інформації про соціальні інститути допомоги, сприяння фахівцям 

у складанні освітнього й реабілітаційного маршруту на основі індивідуальної програми 

розвитку дитини; налагодження сімейного мікроклімату; організація психологічної 

підтримки батьків; організація правової підтримки сімї: інформування та захист 

законних прав і інтересів тощо [6, c. 110]. 

Здійснивши аналіз програми реабілітації, можна зазначити, що вона як системи 

заходів, направлена на розвиток можливостей дитини і всієї сім’ї, яка розробляється 

разом з батьками командою спеціалістів, котра складається з лікаря, соціального 

працівника, педагога, психолога. В багатьох країнах такою програмою керує один 

спеціаліст. Це може бути людина, яка працює за будь-якою з перерахованих професій, 

але у всіх випадках – це куратор, який координує реабілітаційну програму. Така система 

заходів розробляється індивідуально для кожної конкретної дитини і сім’ї, враховуючи 

стан здоров’я, особливості розвитку дитини, можливості і потреби сім’ї щодо успішного 

виконання програми. Програма може розроблятися як на півроку, так і на більш короткі 

терміни, в залежності від віку і умов розвитку дитини. 

По закінченню терміну, на який була розрахована програма, спеціаліст, який 

координує послуги для дитини і всієї сім’ї, зустрічається з батьками, щоб 

обговорити досягнуті результати, успіхи, а також те, чого досягнути не вдалось. 

Необхідно обговорити всі позитивні і негативні незаплановані моменти, які сталися 

в процесі виконання програми. Після чого батьки разом зі спеціалістом (командою 

спеціалістів) розробляють програми реабілітації на наступний період [5, c. 63]. 

Іншими словами програма реабілітації – це чіткий план, схема спільних дій 

батьків і спеціалістів по розвитку здібностей дитини, її оздоровлення, соціальної 
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адаптації (наприклад професійної орієнтації). Заходи обов’язково повинні охоплювати 

й інших членів сім’ї. Це може стосуватися освіти для батьків, психологічної підтримки 

сім’ї, допомоги сім’ї в організації відпочинку, відновлення сил. 

На кожен період програми ставиться мета, яка включає ряд завдань, оскільки 

потрібно працювати в кількох напрямах, підключаючи до процесу реабілітації 

різних спеціалістів. Практичний досвід соціально-педагогічної роботи показує, що 

така програма, як правило, включає такі заходи:  медичні (оздоровлення, 

профілактика); соціальні (освітні, психологічні, психотерапевтичні, соціальні), 

спрямовані на розвиток загальної чи точної мови і мовлення, розумових здібностей, 

навиків самообслуговування і спілкування [6, c. 98]. 

Проаналізувавши ряд наукової літератури можна стверджувати, що ефективність 

реабілітаційної роботи залежить по-перше, від міждисциплінарної команди 

спеціалістів, і по-друге, від участі батьків у процесі реабілітації. Забезпечення саме такої 

участі і представляє собою найбільш важку проблему. В соціальній роботі з дітьми-

інвалідами важливо виходити із наступного принципу: дітям вдається досягнути 

набагато більших результатів в реабілітаційному процесі в цілому, коли батьки і 

спеціалісти стають партнерами і працюють разом над вирішенням поставлених задач. 

Впродовж останніх років намітилася тенденція поліпшення соціальної 

підтримки сімей з дітьми з обмеженими фізичними та розумовими можливостями. 

Цьому сприяла низка обставин, зокрема, зміцнення і розширення законодавчої та 

нормативно-правової бази соціальної підтримки сімей з дітьми-інвалідами 

(насамперед на регіональному рівні), певна трансформація масової свідомості 

українців, ще недавно представляли інвалідність лише в медичному аспекті, 

динамічне зростання числа центрів реабілітації дітей з обмеженими можливостями. 

Проблема дитячої інвалідності є актуальною у всьому світі [7, c. 34]. 

Тому, на нашу думку сім’я – це найближче оточення дитини з обмеженими 

можливостями, головна ланка в системі його виховання, соціалізації, задоволення 
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потреб, навчання, профорієнтації. Така сім’я має бути: педагогічно культурною; 

емоційно адаптованою та стійкою до проблем інвалідності дитини; у сім’ї панує 

сприятливий психологічний клімат, який створює середовище для емоційного 

розвитку дитини з обмеженими фізичними можливостями; готовність батьків 

співпрацювати із соціальним педагогом та інше 
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Соціальна робота – це унікальна професія системи «людина-людина», яка 

вимагає від фахівця володіння ґрунтовними знаннями, вміннями та навичками, 

розвитком відповідних професійних та особистісних якостей, високим рівнем 

сформованості психологічної готовності до професійної діяльності. Соціальний 

працівник повинен розуміти не лише ознаки, але й причини виникнення проблеми 

та уміти віднайти шляхи її подолання. Важливе значення в розвитку таких умінь та 

навичок відіграє правильно організована та скоординована професійна підготовка. 

У зв’язку з цим особливу актуальність набуває питання дослідження закордонного 

досвід організації підготовки майбутніх соціальних працівників [7]. 

Важливе місце у вивченні проблеми підготовки майбутніх працівників 

соціальної сфери займають праці українських науковців О. Безпалько, І. Звєрєвої, 

З. Кияниці, В.  Кузьмінського та ін. Оскільки проблема підготовки працівників 

соціальної сфери реалізується в Україні не так давно, велике значення для нас має 

досвід з цієї проблеми зарубіжних країн. 

Підготовка соціальних працівників ведеться у більшості університетів 

Західної Європи та США. Існує два основних напрямки підготовки. Перший – 

пов’язаний з підготовкою соціальних працівників, які надають допомогу 

конкретним людям або групам населення, наприклад, сім’ям, важким підліткам, 
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дітям, інвалідам, людям похилого віку, безробітним, девіантним особистостям. 

Інший напрямок призначено для підготовки організаторів та адміністраторів 

соціальної роботи. Фахівці такого профілю повинні оволодіти знаннями не тільки в 

області самої соціальної роботи (тобто роботи з людьми), але й пройти сильну 

економічну та менеджерську підготовку, оскільки їх подальша робота буде 

пов’язана з координацією і організацією соціальної роботи та розробки соціальної 

політики, на рівні держави, окремого регіону, території або соціальної установи. 

В усіх західноєвропейських країнах соціальні працівники навчаються у межах 

третинної системи освіти і здебільшого на рівні старших курсів. Ірландія та 

Об’єднане Королівство розглядають можливість вважати кваліфікованими 

спеціалістами (початкового ступеня) в галузі соціальної роботи як випускників, так 

і не випускників. Лише чотири країни (Бельгія, Франція, Люксембург і Нідерланди) 

пропонують високо спеціалізовані курси навчання. В усіх інших країнах студенти 

здобувають загальну освіту, яка формально дає їм кваліфікацію в широкому 

діапазоні практики соціальної роботи. Однак це є результатом тривалого і 

суперечливого процесу переходу від вузької спеціалізації до широкопрофільної 

освіти. Німеччина, Ірландія та Об’єднане Королівство зовсім недавно почали 

використовувати багатопрофільні курси та програми навчання. Це свідчить про 

існування проблеми вузької спеціалізації в цих країнах, як і в більшості інших. 

Лише кілька країн не мають централізованого нагляду за навчанням 

соціальній роботі. До них належать Німеччина, Ісландія, Ізраїль, Італія, Швейцарія 

та Югославія. Найбільш централізованою є форма нагляду в Ірландії та 

Об’єднаному Королівстві: у них Центральна Рада з освіти і навчання соціальній 

роботі здійснює керівництво щодо вироблення вимог і змісту курсів, а також видачі 

сертифікатів і присудження ступенів. Деякі інші країни регулюють навчання 

соціальній роботі різними засобами: за допомогою законодавства, наприклад, 

Данія, Фінляндія, Франція, Іспанія здійснюють це, тоді як Австрія, Бельгія, Греція, 
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Люксембург, Нідерланди, Португалія, Швеція делегують повноваження для 

здійснення нагляду Міністерству освіти, охорони здоров’я або іншим спеціальним 

організаціям (Норвегія, Турція). Інститути також формують підготовчі курси за 

допомогою деталізованих програм навчання (Франція, Іспанія), залучення 

екзаменаторів зі сторони (наприклад, Норвегія), або, як це робиться в Ірландії та 

Об’єднаному Королівстві, шляхом вироблення необхідних попередніх вимог і 

критеріїв до навчальних курсів та перевірки відповідності рівня підготовки фахівців 

професійним ліцензіям, які мають юридичну силу. 

У Великобританії структура підготовки фахівців соціальної роботи подана 

різнорівневою багатоступеневою системою. Перші чотири ступені – недипломовані 

соціальні працівники, які безпосередньо забезпечують обслуговування клієнтів у 

різних соціальних закладах. П’ятий-шостий ступені – дипломовані спеціалісти 

соціальної роботи, які пройшли відповідну підготовку в університетах чи коледжах  

Порівнюючи програми підготовки соціальних працівників у вищих 

навчальних закладах Великобританії та України, ми можемо бачити, що при 

великій кількості спільних дисциплін у британських навчальних закладах значно 

більше часу (у півтора-два рази) приділяють практиці студентів. 

Важлива роль у процесі практичної підготовки майбутніх соціальних працівників 

у Великій Британії, на відміну від України, належить педагогу-наставнику. Від його 

професійної компетентності залежать як успіх практики в цілому, так і ступінь 

задоволеності практикою студентів. Тому підбір, навчання й утримання в штаті 

кваліфікованих педагогів-наставників – важливе завдання, яке перебуває в центрі уваги 

всіх закладів соціальної роботи Великобританії, що орієнтуються на високі стандарти 

професійної підготовки [6, с. 75–78]. Освіта у сфері соціальної роботи і підготовка 

соціальних працівників у Великій Британії характеризується тим, що диплом із 

соціальної роботи (DipSW) є визнаною кваліфікацією у Великій Британії для соціальних 

працівників і службовців у цій сфері. 
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Польова практика є однією з основних відмінних рис навчання соціальній 

роботі в США. Тут студенти усвідомлюють цінність соціальної роботи, навчаються 

розвивати професійні відносини з клієнтами в процесі надання допомоги, 

починають реалізовувати ідею відповідальності перед клієнтом, агентством, 

громадою, зустрічаються з етичними дилемами та намагаються вирішувати їх, 

застосовують на практиці знання поведінки та потреб людини, про ресурси місцевої 

общини, встановлюють зв’язок своєї практичної роботи з підходами до оцінки її 

результатів [3, с. 98–100].  

Теорія процесу практичного навчання соціальній роботі в США 

характеризується трьома підходами щодо його організації, а саме: наставницьким; 

академічним; поєднуючим. На сьогодні у США спостерігається посилення ролі 

держави у соціальній сфері, що пов’язано як з характером, так і з масштабністю 

соціальних проблем, з якими зіткнулося американське суспільство. Цілком 

ймовірною є поява нових форм і сфер практичної діяльності соціальних 

працівників, що безумовно буде розвивати сферу професійної підготовки 

спеціалістів цієї галузі.  

Важливим є співвідношення теоретичного навчання та практики у вищій 

професійній освіті Німеччини. Оскільки навчання у вищих спеціальних школах 

Німеччини є практично орієнтованим, то майбутні соціальні працівники проходять 

декілька видів практики: допрофесійну, вступну, спеціалізовану під час основного 

навчання, а також професійну практику. Практика може супроводжувати 

теоретичне навчання, наприклад, під час проектного навчання або бути 

неперервною (блок-практика). Загалом, за умови академічної підготовки у вищих 

спеціальних школах упродовж 3 років на безпосередню практичну діяльність 

відводиться 1 рік [4]. 

Європейська модель практичного навчання фахівців у галузі соціальної 

роботи має суттєві відмінності від американської, що обумовлено історично 
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сформованими традиціями в практиці і багатим досвідом (перші програми 

професійної підготовки соціальних працівників з’явилися спочатку в Амстердамі, 

потім в Берліні, Лондоні).  

Професійній підготовці майбутніх соціальних працівників Франції 

притаманна вузька спеціалізація за напрямами асистування, спеціалізоване 

виховання, анімація. При цьому більше половини навчального часу відводиться 

практичній підготовці.  

З огляду на результати дослідження [5], вважаємо цікавим німецький досвід 

професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, розподілений за 

характером навчання та специфікою подальшої діяльності. А саме, у Німеччині 

відокремлено сфери практичної та наукової соціальної роботи рівнем навчального 

закладу: практиків соціальної роботи готують у вищих спеціальних школах, в той 

час як заклади вищої освіти спрямовані на підготовку викладачів і дослідників у 

галузі соціальної роботи.  

Сьогодні розробники освітньо-професійних програм керуються 

рекомендаціями МОН України та міжнародного проекту Європейської Комісії 

«Гармонізація освітніх структур у Європі» – TUNING: Tuning Educational 

Structuresin Europe. З урахуванням компетентнісного підходу у вищій освіті, ці 

рекомендації представляють собою сукупність компетентностей випускників 

освітніх програм, відображених у системі навчальних дисциплін, методів і 

результатів навчання [1]. Також, з огляду на новизну фаху, науковці опираються на 

провідний зарубіжний досвід соціальної освіти задля виділення апробованих 

ефективних методик.  

При визначенні змісту і/або складових професійної компетентності як 

результату оволодіння кваліфікацією ВНЗ обирають два способи. Перший спосіб 

передбачає наявність некласифікованого вузькоспеціального переліку майбутніх 

знань, умінь, здатностей, компетентностей випускників спеціальності, який 
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співвідноситься з очікуваними результатами програми. Другий спосіб класифікує 

професійні компетентності на загальні (які відображають зміст вищої освіти 

загалом) та фахові (спрямовані на майбутню професійну діяльність). 

Аналіз теорії соціальної роботи в Україні свідчить про переважання трьох 

основних напрямів діяльності фахівців: виховного (соціальне навчання), 

фасилітативного (посередництво у кризових ситуаціях), адвокативного (захист прав 

і представництво) [2, с. 125–128]. 

Дослідники з напрямку вивчення особливостей підготовки соціальних 

працівників за кордоном звертають увагу, що є певні загальні тенденції, а саме: 

інтегративний характер і міждисциплінарні зв’язки при підготовці фахівців з 

соціальної роботи. Найбільший вплив у процесі підготовки мають філософія, 

соціологія, психологія, педагогіка, антропологія, етика, медична підготовка, право. 

Характерною рисою слід вважати також широке впровадження сучасних 

теоретичних концепцій, заснованих на цій інтегративності. 

У порівнянні із зарубіжними програмами підготовки майбутніх соціальних 

працівників (США, Велика Британія, Франція) українські освітні програми не є 

практико орієнтованими; обсяг навчального часу, відведений на практику 

найчастіше складає 10 %, що не є достатнім для формування саме компетентностей. 

Сфера фахової підготовки майбутніх соціальних працівників потребує 

спеціалізації залежно від категорій клієнтів майбутньої професійної діяльності. 

Розширення сфер професійної діяльності майбутніх соціальних працівників 

спрямоване на збільшення можливостей працевлаштування, однак негативно 

відображається на якості професійної підготовки через перенасичення її змісту. 

Отже, підсумовуючи, зазначимо, що підготовка майбутніх соціальних 

працівників у західних країнах здійснюється на високому рівні, важливе значення в 

якій відіграє інтегративний і міждисциплінарний характер її організації та 

практична підготовка. Для України є позитивним вивчення такого досвіду, адже, в 
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сфері освіти і підготовки соціальних працівників залишається ще чимало проблем, 

а раціональне використання закордонного досвіду дасть можливість вирішити хоча 

б частину з них. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Проблема світоглядного становлення майбутніх фахівців є важливою 

проблемою закладу вищої освіти Саме світогляд забезпечує професійне й 

особистісне зростання людини, дає їй змогу самовизначитися у світі. Пошуком 

шляхів ефективного формування світоглядних систем особистостей, основними 

характеристиками яких є самореалізація, взаємність, толерантність, соціальна 

відповідність, і стурбоване сучасне суспільство, зокрема вища школа.  

У теперішній час перед освітою стоїть конкретне завдання: забезпечити 

майбутнього спеціаліста базовою інформацією, прищепити навички 

використовувати її для самостійного вирішення практичних питань і сформувати 

розуміння необхідності самостійного отримання нової професійної інформації у 

майбутній діяльності. Цьому має сприяти створення належних умов у вищих 

навчальних закладах для всебічного розвитку студентів, вдосконалення 

професійних навичок, самостійного наукового пізнання і формування наукового 

світогляду. 

Науковий світогляд – цілісна система наукових, філософських, політичних, 

моральних, правових, естетичних понять, поглядів, переконань і почуттів, які 

визначають ставлення людини до навколишньої дійсності й до себе. Основу його 
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становлять погляди і переконання, що сформувалися на базі знань про природу та 

суспільство і стали внутрішньою позицією особистості [2]. 

Аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури свідчить, що 

проблема формування наукового світогляду студентів у вищій школі не є новою. 

Сьогодні існує багато наукових джерел, у яких розкрито і проаналізовано різні 

теоретичні та методологічні аспекти цього складного і багатоаспектного питання. 

Серед них дослідження філософів (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, 

В. Шинкарук та ін.), педагогів (Ш. Амонашвілі, А. Дістервег, Е. Моносзон, 

Н. Ничкало, К. Ушинський та ін.), психологів (Л. Божович, Л. Виготський, 

В. Давидов, Н. Менчинська, С. Рубінштейн та ін.). 

Незважаючи на велику кількість праць по вивченню світогляду, сьогодні 

світоглядна проблематика залишається вельми актуальною. Це пов’язано з тим, що 

світ, що швидко змінюється потребує не просто шаблонного уявлення про світ, але 

сформованого на рівні світогляду механізмів адаптації людини до світу. Ми 

вважаємо, що формування наукового світогляду студента, як першооснова, має 

здійснюватися починаючи зі школи в ході навчальновиховного процесу.  

Світогляд є науковим тоді, коли опирається на фундамент наукових знань, на 

висновки з багатовікового розвитку наук про природу і суспільство. Наукові знання 

перетворюються в складову частину світогляду лише тоді, коли підлягають 

філософському осмисленню; відповідають інтересам особистості, оцінюються нею 

з точки зору реалізації її інтересів; підтверджуються життєвим досвідом; 

перетворюються в систему внутрішніх переконань і принципів особистого життя і 

діяльності [5].  

Сьогодні у свідомості студентів відбувається зіткнення різноманітних ідей, 

поглядів, принципів. Але якщо впорядкування цього хаотичного руху думок, тобто 

формування світоглядних засад особистості ще вважається справою вищої школи, 

то потрібно створювати потужне інноваційно-інформаційне поле, здатне впливати 
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на цей процес, але впливати нетрадиційно, без тиску, толерантно, враховуючи 

особливості тих «ідолів», що в минулому значною мірою визначали характер і зміст 

світоглядних орієнтирів. В умовах непростої соціокультурної та економічної 

ситуації в нашому суспільстві здатність вирішувати різного роду світоглядні 

питання фахівцями соціальної сфери залежить від вміння мислити системно, 

діалектично, не втрачати цілого за частковим, бачити завжди клієнта з усіх боків, а 

не симптоми чи окремі ознаки його занедужання і втрати опори в сім’ї, на роботі, в 

побуті, у суспільстві [4, с. 54]. 

Формування наукового світогляду студентів не може відбуватися поза 

пізнанням теоретико-методологічних основ науково-дослідницької діяльності. 

Аналіз науково-методичної літератури та результати власних досліджень 

засвідчують, що найбільш складним для засвоєння студентами є зміст загальних 

підходів до науково-дослідницької діяльності. У загальному вигляді процес 

формування наукового світогляду студента можна визначити у такій схемі: знання 

– розуміння – переконання – діяльність.  

Формування наукового світогляду майбутніх фахівців соціальної сфери є 

важливою складовою професійної підготовки, оскільки чинить потенційний вплив 

на суспільство. Поєднання глибокої ідейної переконаності з високим 

професіоналізмом, уміння реалізувати світоглядний потенціал свого предмету й 

організувати різноманітну діяльність для вияву студентами своїх світоглядних 

позицій є важливою умовою формування їх наукового світогляду [2]. 

Джерелами впевненості соціального працівника у професійній роботі є його 

знання та досвід, поінформованість, узаконені повноваження, статус і репутація, 

харизматичні дані, особиста привабливість та інші риси. Вони набуваються у 

процесі навчання, самовиховання, життєвої практики. Фундаментальне значення 

мають знання і досвід, на них ґрунтується вміння впливати на інших людей. Багато 

важать, зокрема, здібності, навички інтерв’ювання, тактовного надання підтримки, 
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встановлення зворотного зв’язку, послідовність і наполегливість, терпеливість і 

витримка, самоконтроль, щира зацікавленість, спрямовані на досягнення перемін у 

поведінці та стосунках між соціальним працівником і клієнтом.  

Знання потрібні для забезпечення диференційованого підходу до людей, 

вивчення і розуміння інтересів і потреб особи на різних етапах життєвого шляху, 

кризових станів, наслідків фізичних і психічних розладів. Така спеціалізація 

вимагає знань відповідних теорій і концепцій, опори на емпіричні дослідження, 

вміння проаналізувати конкретну ситуацію, розробити програму дій, вибрати 

ефективні методи, врахувати існуючі закони і т.д. Лише при оволодінні такими 

знаннями, вміннями та навичками значно розширюється кругозір, чи, навіть, 

збільшується простір існування особи.  

З метою формування наукового світогляду майбутніх фахівців соціальної 

сфери доцільно активно залучати студентів до науково-дослідної роботи, 

культурного життя студентської спільноти, а також використовувати методи 

переконання, особистого прикладу й прикладу видатних особистостей, екскурсій. 

Для майбутнього соціального працівника – дослідника соціальної сфери, 

необхідне розуміння того, що методологічна функція невіддільна від його практичної 

діяльності, оскільки пов’язана з виробленням системи способів і прийомів вивчення 

соціальної сфери, а також її перетворення. Зокрема, метод діалектики є основним 

науковим методом дослідницької роботи. Він розглядає соціальні явища, їх властивості 

та взаємозв'язки, а також всі форми їх відображення в свідомості людини (як суб’єкта, 

так і об’єкта соціальної роботи) у взаємозв’язку і розвитку, забезпечуючи пізнання 

соціального світу і відбиваючи діалектичний характер соціальних проблем. Наукове 

вивчення соціальної дійсності з діалектичних позицій може здійснюватися тільки в 

єдності практичного, пізнавального і ціннісного ставлення людини до навколишнього 

світу [3, с. 145–148].  
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Сформовані на основі повсякденного практичного досвіду уявлення людей 

про світ, сенс життя, добро і зло, справедливість, щастя та ін. у значній мірі 

визначають їхню соціальну орієнтацію і програму дій. Тому в рамках формування 

готовності студентів до науково-дослідницької роботи важливо, щоб вони 

навчилися розділяти науковий і життєво-практичний (буденний) світогляд. 

Соціальний працівник, який приймає рішення з позиції буденного світогляду, часто 

не вбачає в реальній ситуації соціальної проблеми або виходу з неї. Тому, 

підбираючи методи і засоби діяльності, він ставиться до цієї проблеми як до 

приватної справи конкретної особи чи її сім’ї. Безумовно, такий підхід не може бути 

прийнятним для професіонала.  

Відповідно до сучасних вимог ринку праці, науково-дослідна робота має 

стати механізмом розвитку та реалізації творчого потенціалу студентів закладу 

вищої освіти, набуття майбутніми спеціалістами необхідних фахових 

компетентностей, адже вона орієнтує їх на розвиток професійної майстерності, 

забезпечує умови для поглиблення мотивації навчальної діяльності у студентів та 

розвиток їх зацікавленості й відповідальності за результати навчання. 

Важливим етапом розвитку творчих здібностей студентів є залучення їх до 

участі в науково-практичних конференціях [1]. Мета проведення конференції – 

закріпити, систематизувати, проаналізувати, поглибити теоретичні та практичні 

знання й навички студентів, а також розвивати комунікативні здібності особистості, 

а саме навчитися обирати оптимальний стиль спілкування в різноманітних 

ситуаціях професійної діяльності, вміти захищати свою точку зору, володіти 

способами вербального і невербального спілкування. 

Науково-дослідна робота повинна бути спрямована на формування в 

майбутніх спеціалістів фахових компетентностей, глибокого творчого мислення, 

прагнення до накопичування та поглиблення професійних знань, вміння 

аналізувати й застосовувати на практиці наукову інформацію.  
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Таким чином, ефективне поєднання  навчально-виховний процесу з 

позааудиторною науковою діяльність студентів стимулює формування наукового 

світогляду, а формування світогляду, в свою чергу, підвищує ефективність 

навчального процесу. Формуючи світогляд майбутнього спеціаліста, ми формуємо 

його шлях у вибраній професії, засоби і методи її освоєння і функціонування в ній. 
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ГРОМАДЯНСЬКА СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  

В УМОВАХ ЗВО 

 

Побудова громадянського суспільства, інтеграція України в світове та 

європейське співтовариство мають за основну ціль орієнтацію на Людину, її духовну 

культуру, виховання ціннісного ставлення до соціального оточення та самої себе.  

Одним із важливих суспільних завдань будь-якої держави є забезпечення сталості 

демократичних перетворень, а саме: підготовка молодого покоління до відповідального 

і усвідомленого життя та діяльності в правовій демократичній державі [1, с. 5]. 

Сучасні тенденції розвитку нашого суспільства висунули на передній план 

громадського життя проблему громадянськості і як якості суспільства, і як якості 

особистості. Проблеми громадянського виховання молоді завжди знаходяться в центрі 

уваги педагогів, громадських діячів та політиків [2, с. 220]. Скільки існують держави, 

стільки й суспільство висуває і на свій розсуд вирішує питання мети, змісту, шляхів, 

засобів та методів виховання своїх майбутніх громадян. Особливо ця проблема 

актуалізується в переломні часи, коли кардинальні зміни в суспільстві змушують до 

зміни виховного процесу в цілому й до громадянського виховання – передусім. 

Історичний досвід підтверджує той факт, що проблема інтеграції в 

суспільство справжніх громадян турбувала багатьох мислителів усіх часів і народів. 

У вітчизняній науці ця проблема розроблялась такими корифеями української 

наукової думки, як В. Антонович, С. Васильченко, Б. Грінченко, М. Грушевський, 
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М. Драгоманов, А. Макаренко, С. Пелецький, І. Франко та ін. Серед сучасних 

педагогів і психологів різні аспекти цієї проблеми опрацьовують М. Боришевський, 

О. Вишневський, Д. Дорошенко, І. Звєрєва, П. Ігнатенко, Г. Касьянов, О. Коричук, 

О. Ковальчук, Н. Косарєва, Л. Крицька, В. Москалець, В. Павленко, Ю. Руденко, 

С. Савченко, З. Сергійчук, М. Стельмахович, Є. Сявавко, В. Поплужний, 

Г. Філіпчук, К. Чорна, П. Щербань та ін. 

Окремі аспекти громадянської соціалізації достатньо широко представлено в 

науковій літературі. Філософсько – соціологічні аспекти відображено в працях А. 

Бандури, Н. Едикова, Д. Істона та ін. Політологічні проблеми висвітлено в роботах 

С. Рощина, С. Разуваєва, В. Павловського, А. Надточія, Е. Шестопала.  

Кожне самостійне суспільство прагне виховати справжніх громадян, 

роз’яснюючи, прищеплюючи їм основні громадянські цінності. Слід підкреслити, 

що громадянська соціалізація характеризує процес засвоєння кожним індивідом 

певної системи знань, норм, цінностей і традицій в трудовій, політичній і правовій 

сферах життєдіяльності, що дозволяють йому функціонувати в якості 

повноправного члена суспільства. Зміст його, на наш погляд, визначають три 

елементи: 1) професійна соціалізація, що дозволяє молодій людині придбати 

знання, освоїти трудові навички та досвід в одній або ряді професій; 2) правова 

соціалізація, спрямована на усунення серед молоді правового нігілізму, з’ясування 

кожним молодим громадянином своїх прав і обов’язків; 3) політична соціалізація, 

що сприяє підвищенню активності кожного індивіда в захисті своїх прав і свобод, в 

управлінні державними і громадськими справами [3]. І як наслідок, результатом 

громадянської соціалізації є громадянська соціалізована особистість, здатна в 

процесі своєї інтеграції в суспільство до позитивної його перебудови [4, с 5]. 

Багато розвинених країн світу накопичили певний досвід громадянської 

соціалізації молоді. Використання подібного досвіду в українських закладах вищої 
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освіти – це провідна умова підвищення рівня ефективності процесу громадянської 

соціалізації в нашій країні в цілому. 

Залучення молоді до діяльності в соціальних проектах сприяє зростанню 

активності, самостійності та прагненню до спілкування учасників, вибудовує 

бачення нових способів вирішення життєвих проблем, формує самосвідомість і 

відповідальність перед іншими [5, с. 20]. 

Тому своєчасними, на наш погляд, є наукова розробка й практичне 

забезпечення громадянської соціалізації, основним ядром якої є формування та 

розвиток у молоді комплексу громадянських якостей, глибоке розуміння нею 

належності до українського народу, своєї Батьківщини — України, необхідності й 

готовності обстоювати та захищати її інтереси, реалізувати свій потенціал на благо 

зміцнення Української держави. 
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ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї 

 

Існує безліч дефініцій сім’ї, починаючи від найпростіших і закінчуючи досить 

поширеними (наприклад, сім’я − це група людей, що люблять один одного, або ж 

група осіб, які мають спільних предків або проживають разом) і закінчуючи 

великими переліками ознак сім’ї.  

Для більш повного розуміння суті сім’ї слід мати на увазі просторову 

локалізацію сім’ї − житло, будинок, власність − і економічну основу сім’ї −  

загальнородинну діяльність батьків і дітей, що виходить за вузькі горизонти побуту 

і споживання [1,с. 211]. 

Зазвичай «ядром» сім’ї вважають подружню пару, і всі статистичні 

класифікації складу сімей будуються в залежності від додавання до «ядра» дітей, 

родичів, батьків подружжя [2, с.191]. 

 З соціологічної точки зору правильніше за основу брати найбільш 

поширений серед населення тип сім’ї з триєдністю названих відносин − основний 

тип сім’ї, а ті сімейні об'єднання, які утворюються при відніманні одного з трьох 

складових відносин, краще називати сімейними групами [5, с. 18]. 

Це уточнення пов’язане з тим, що в останні роки в соціології сім’ї на Заході і 

в нашій країні стала помітною схильність зводити суть сім'ї до будь-якого з трьох 

складових відносин, найчастіше − до шлюбу чи навіть партнерства.  
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Сім’я − це один із найбільш консервативних соціальних інститутів, вона 

опирається змінам; іноді може скластися враження, що хвилі суспільних змін 

обтікають її, як острів в бурхливому морі [1, с. 212]. 

У категорії сімей, які потребують особливої допомоги, на перше місце 

висувається молода сім’я. Знадобилося чимало зусиль і часу, щоб в сучасному 

суспільстві утвердився сам термін «молода сім’я». Це не означає, що сформувався 

якийсь особливий тип сім’ї. Її проблеми є складовою частиною кола проблем 

сучасної сім’ї. Тому ставлення до молодої сім’ї визначається тією соціальною 

політикою, яка проводиться щодо інституту сім’ї в цілому [4, с.217]. 

Разом з тим не можна не враховувати особливого значення і особливої 

функції молодої сім’ї в житті суспільства.  

Сімейне життя – це великий екзамен у людей. Спосіб життя сім’ї багато 

залежить від побуту, матеріального становища. Якщо є певні  відхилення, то треба 

уміти перебороти ці труднощі.  

Готовність до шлюбного життя – це, перш за все, сформованість навичок, 

боротьба з труднощами, яких, як правило, буде немало на будь-якому життєвому 

шляху сім’ї [5, с.19] . 

Дослідження, проведені українськими соціологами, демографами, 

психологами дозволяють оцінити сучасний стан функціонування сім’ї як 

критичний.  

Показниками такого стану виступають: катастрофічні погіршення 

матеріального благополуччя сім’ї, відсутність нормальних умов для її 

життєдіяльності, зниження народжуваності, динаміка розлучень, дисфункційний 

розвиток сім’ї, які проявляються в підвищенні сімейної напруги, незадоволеності, 

подавлення почуттів, спів залежності . 

Ситуація, яка склалася в сфері шлюбу і сім’ї, вимагає невідкладного 

втручання з боку суспільства, політиків, бізнесменів, вчених. Аналіз проблем, 
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тенденцій, механізмів функціонування сім’ї дозволить розробити концепції і 

програми допомоги. Науковий підхід до вирішення завдань соціальної і 

демографічної політики полягає у врахуванні об’єктивних процесів розвитку сім’ї і 

соціально-демографічних тенденцій, які дають можливість прогнозувати майбутнє 

інституту сім’ї [3, с. 56]. 

Результати наукових досліджень дозволили виділити і описати сучасні 

тенденції у функціонуванні української сім’ї: 

− Все більшого розвитку набуває неповна і позашлюбна сім’я. 

− Багато чоловіків і жінок свідомо не вступають у шлюб, а задоволення 

потреби в коханні пов’язують із пошуком сексуального партнера, а не створенням 

сім’ї. 

− Зростає кількість молодих сімей (до 39%), основним мотивом заключення 

шлюбів яких було «народження дитини». За нашими даними значна доля таких 

сімей (до 31%) розпадається протягом трьох років. 

− Серед мотивів вступу в шлюб у молоді домінує раціональний і матеріальний 

розрахунок. 

− Сучасні сім’ї і вступаючі в шлюб стійко орієнтовані на малодітну сім’ю. 

− Погіршуються батьківсько-дитячі відносини [7, с.178]. 

Відомий американський дослідник D.Bradshow вважає, що джерелом кризи 

сім’ї виступають батьківські норми, які, не дивлячись на розвиток суспільства, 

залишаються незмінними вже протягом 150 років. 

Нормам, які вкорінились, характерні авторитарна, домінантна поведінка 

батьків, подавлення дитячих потреб, заборона прояву емоцій і почуттів, 

використання дітей для задоволення своїх незадоволених потреб, що в комплексі 

формує співзалежну поведінку і призводить до дисфункційного розвитку 

особистості. 

−  До сімей, які включені в «групу ризику» можна віднести: 
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1. За стажем  шлюбу −  молоду, літню сім’ю. 

2.За віком подружжя −  17-20-річні, 38-42-річні, 50-64-річні. 

3. Різниця у віці подружжя −  1-3 роки, 10-20 років. 

4. Шлюби заключені по «вагітності нареченої». 

5. Сім’ї військовослужбовців, бізнесменів, безробітних [8, с. 78 ]. 

− В умовах економічної нестабільності, зниження матеріального достатку 

сім’ї, подружжя вимушене шукати інші форми заробітку що вносять зміни в життєві 

плани сім’ї і її функціонально-рольову структуру [7, с.176]. 

Таким чином, турбота про сім’ю є проблемою великої політики, а значні 

зміни у функціонуванні сім’ї є стержнем структурних, політичних, економічних, 

демографічних реформ в Україні. 

Служби соціальної допомоги молоді самостійно формують і здійснюють 

програму діяльності в наданні соціальних послуг населенню, обирають форми і 

методи досягнення цілей і завдань, обумовлених в положенні конкретної служби. 

Виділимо чотири основні форми державної допомоги молодим сім’ям, які 

склалися в даний час в соціальних установах: 

1) грошові виплати сім’ям на дітей і в зв’язку з народженням, утриманням та 

вихованням дітей; 

2) трудові, податкові, житлові та ін. пільги; 

3) безкоштовні натуральні видачі родині і дітям (дитяче харчування, ліки, 

харчування вагітним жінкам і т.д.); 

4) соціальне обслуговування молодих сімей (надання конкретної 

психологічної, юридичної допомоги, консультування, соціальні послуги) [8, с. 82 ]. 

Також через системи соціальних служб і клубів для молоді проводяться 

комплексні заходи щодо зміцнення молодої сім’ї: 
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− профілактична робота з групами соціального ризику серед молоді та 

підлітків, узагальнення та впровадження ефективного досвіду щодо запобігання 

асоціальної поведінки підлітків та молоді; 

− розвиток закладів соціального обслуговування молоді; 

− просвіта підлітків з питань репродуктивного здоров’я, безпечного материнства, 

профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом [3,с. 55]. 

Отже, численні дослідження соціологів, психологів, педагогів говорять про 

те, що стабільна сім’я може бути створена при певній готовності молодих людей до 

сімейного життя.  

А.Сизанов стверджує, що поняття «готовність до сімейного життя» включає 

в себе соціально моральну, мотиваційну, психологічну та педагогічну готовність 

[6,с. 69 ]. 

Стабільна благополучна сім’я може функціонувати тільки при певній 

підготовці молодих людей до спільного сімейного життя. Тому соціальна робота 

серед молоді дуже впливає на становлення молодих сімей. Вона розглядається як 

забезпечення найбільш сприятливих соціально-економічних умов розвитку кожної 

молодої людини, що сприяє соціальному становленню особистості, набуття нею 

всіх видів і свобод і повноцінної участі індивідів у житті суспільства . 
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ПРOФЕСIЙНA КOМПЕТЕНТНIСТЬ ФAХIВЦIВ  

СOЦIAЛЬНO-ПСИХOЛOГIЧНOЇ ГAЛУЗI 

 

Пiдгoтoвкa прoфесiйних фахівців сoцiaльнo-психoлoгiчнoї гaлузi – oдне з 

найгoлoвніших зaвдaнь у системi сoцiaльнoї тa психoлoгiчнoї  oсвiти.  

Aнaлiз психoлoгo-педaгoгiчнoї лiтерaтури свiдчить, щo бiльшiсть учених 

пoгoджується з думкoю прo те, щo прoфесiйнa кoмпетентнiсть є iнтегрaтивнoю 

oсoбистiснo-дiяльнiснoю хaрaктеристикoю людини, зaснoвaнoю нa oсoбистiснoму 

(oпaнувaння необхідними oсoбистими якoстями) тa дiяльнiснoму (oсвoєння рiзних 

мoделей пoведiнки) дoсвiдi та нaдaє їй змoгу ефективнo дiяти в гaлузi, якa 

стoсується її кoмпетенцiї [4]. 

Метoю цiєї стaттi є визнaчення структури прoфесiйнoї кoмпетентнoстi 

сoцiaльних прaцiвникiв тa прaктичних психoлoгiв. 

Н. Брюхaнoвa пiд кoмпетентнiстю рoзумiє влaстивiсть прoфесioнaлa, якa 

вкaзує нa йoгo спрoмoжнiсть дoцiльнo i ефективнo дiяти зa певних oбстaвин, тoбтo 

реaлiзoвувaти певнi групи дoсвiдних нaдбaнь стoсoвнo тих чи iнших нaпрямiв чи 

етaпiв здiйснення дiяльнoстi, зoкремa прoфесiйнoї дiяльнoстi [2]. 

Вoднoчaс aмерикaнський учений Дж. Стaрк ввaжaє, щo прoфесiйнa 

кoмпетентнiсть фoрмується лише у взaємoзв’язку iз сoцiaльними устaнoвкaми 

фaхiвця, a сaме [3]:  
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 прoфесiйнa iдентичнiсть – прийняття прoфесiйних нoрм i 

вiдпoвiдaльнoстi через прoцес прoфесiйнoї сoцiaлiзaцiї;  

 прoфесiйнa етикa – oпaнувaння етичних нoрм прoфесiї; 

 кoнкурентoспрoмoжнiсть – здaтнiсть дo ефективнoї прoфесiйнoї 

дiяльнoстi в структурi ринкoвих вiднoсин; 

 прaгнення дo нaукoвoгo вдoскoнaлення – неoбхiднiсть oтримaти нoвi 

знaння через дoслiдницьку дiяльнiсть; 

 мoтивaцiя дo прoдoвження oсвiти – пoтребa в пoстiйнoму прoфесiйнoму 

сaмoвдoскoнaленні вiдпoвiднo дo вимoг сучaснoстi. 

Нa думку Ю. Aфaнaсьєвa, пiд прoфесiйнoю кoмпетентнiстю дoцiльнo 

рoзумiти сукупнiсть прoфесiйних знaнь, умiнь i нaвичoк, a тaкoж зaсoби викoнaння 

прoфесiйнoї дiяльнoстi. Учений визнaчaє кoмпетентнiсть з пoзицiї aктивнoгo 

викoристaння сукупнoстi функцiй тa вiдпoвiдaльнoстi фaхiвця [1]. 

Пiдвищення знaчущoстi сoцiaльнoї тa психoлoгiчнoї oсвiти i oсoбливo якiснoї 

прoфесiйнoї пiдгoтoвки прaцiвникiв цiєї сфери нa сучaснoму етaпi пoлiтичнoгo i 

сoцiaльнo-екoнoмiчнoгo рoзвитку в нaшiй крaїнi пoв’язaне з пoявoю великoї групи 

людей, щo пoтребують висoкoквaлiфiкoвaнoї сoцiaльнo-психoлoгiчнoї дoпoмoги 

фaхiвцiв-прoфесioнaлiв. У зв’язку з цим,  сучaснa стрaтегiя сoцiaльнoї пoлiтики 

держaви у сферi oсвiти спрямoвaнa нa ствoрення бaгaтoрiвневoї системи 

прoфесiйнoї пiдгoтoвки кaдрiв, здaтнoї зaбезпечити суспiльствo прoфесiйними 

фaхiвцями в сферi сoцiaльнo-психoлoгiчнoї дoпoмaгaючoї дiяльнoстi [3]. 

Вихoдячи з цьoгo, мoжнa предстaвити прoфесiйну кoмпетентнiсть 

сoцiaльнoгo прaцiвникa в її кoмпoнентaх: мoтивaцiйний (психoлoгiчнa гoтoвнiсть 

дo прoфесiйнoї дiяльнoстi); цiннiснo-смислoвий (спрямoвaнiсть, цiннiснi oрiєнтaцiї, 

значення); кoгнiтивнo-прoфесiйний (зaгaльнa культурa, письменнiсть, прoфесiйнa 

oсвiченiсть); дiєвo-прoфесiйний (рoбoтa з людьми нa рiзних сoцiaльних рiвнях, 

рoбoтa з iнфoрмaцiєю, дoсягнення результaтiв та ін.); aутoпсихoлoгiчний 
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(oсoбистiснa i прoфесiйнa рефлексiя); регулятивний (емoцiйнo-вoльoвa 

сaмoрегуляцiя) [3]. 

Серед сучaсних метoдiв i фoрм упрaвлiння кoмпетентнiстю сoцiaльних 

прaцiвникiв виступaють: перепiдгoтoвкa, учaсть у семiнaрaх, oсвiтня технoлoгiя 

«case-study», тренiнгoвi прoгрaми, мaйстер-клaси [3]. 

Рaзoм з тим, згiднo з держaвним oсвiтнiм стaндaртoм вищoї прoфесiйнoї 

oсвiти пo нaпряму пiдгoтoвки «Сoцiaльнa рoбoтa», сoцiaльний прaцiвник у прoцесi 

нaвчaння пoвинен oвoлoдiти тaкими прoфесiйними кoмпетенцiями, як [3]: 

 гoтoвнiсть дo зaбезпечення сoцiaльнoгo зaхисту, дoпoмoги i пiдтримки, 

нaдaння сoцiaльних пoслуг oкремим oсoбaм i сoцiaльним групaм; 

 гoтoвнiсть вирiшувaти прoблеми клiєнтa шляхoм зaлучення 

вiдпoвiдних фaхiвцiв, мoбiлiзaцiї влaсних сил, фiзичних, психiчних i сoцiaльних 

ресурсiв клiєнтa; 

 здaтнiсть цiлеспрямoвaнo й ефективнo реaлiзoвувaти сучaснi технoлoгiї 

психoсoцiaльнoї, структурнoї i кoмплекснo-oрiєнтoвaнoї сoцiaльнoї рoбoти, 

медикo-сoцiaльнoї дoпoмoги нaселення; 

 здiбнiсть дo кoмпетентнoгo викoристaння зaкoнoдaвчих та iнших 

нoрмaтивних aктiв державного й регioнaльнoгo рiвнiв; 

 здaтнiсть виявляти, фoрмулювaти i вирiшувaти прoблеми у сферi 

психoсoцiaльнoї, структурнoї та кoмплекснooрiєнтoвaнoї сoцiaльнoї рoбoти, 

медикo-сoцiaльнoї дoпoмoги та iн. 

Рoзглянемo oснoвнi вимoги дo підготовки практичного психoлoгa з фaхoвих 

дисциплiн. В oблaстi психoлoгiї фaхiвець пoвинен [5]: 

 рoзумiти цiлi, метoдoлoгiю тa метoди прoфесiйнoї дiяльнoстi 

психoлoгa; 

 вoлoдiти iнструментaрiєм, метoдaми oргaнiзaцiї тa прoведення 

психoлoгiчних дoслiджень; 
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 рoзумiти специфiку предметa психoлoгiї, її зв’язки з iншими 

дисциплiнaми; знaти oснoвнi гaлузi психoлoгiї тa мoжливoстi зaстoсувaння 

психoлoгiчних знaнь у рiзних сферaх життя; 

 знaти iстoрiю рoзвитку тa сучaснi прoблеми психoлoгiчнoї нaуки; 

 знaти зaкoнoмiрнoстi евoлюцiї психiки твaрин, пoдiбнiсть i якiсну 

вiдмiннiсть психiки твaрин i людини; фiлoгенез i oнтoгенез людськoї психiки; 

 рoзумiти мoзкoвi мехaнiзми психiчних прoцесiв i стaнiв; 

 знaти прирoду дiяльнoстi людини, функцiї психiки в життєдiяльнoстi 

людини; 

 знaти зaкoнoмiрнoстi фoрмувaння тa функцioнувaння йoгo 

мoтивaцiйнoї сфери; 

 знaти психoлoгiчнi зaкoнoмiрнoстi пiзнaвaльних прoцесiв (вiдчуттiв, 

сприйняття, пaм’ятi, уяви, мислення, мoви); 

 знaти мехaнiзми увaги, емoцiйних явищ, прoцеси вoльoвoї регуляцiї; 

 мaти пoняття прo oсoбистoстi тa iндивiдуaльнoстi, структуру 

oсoбистoстi i рушiйні сили її рoзвитку; 

 знaти психoлoгiчнi зaкoнoмiрнoстi спiлкувaння i взaємoдiї людей у 

групaх, мiжгрупoвих вiднoсинaх; 

 знaти зaкoнoмiрнoстi психiчнoгo рoзвитку людини нa кoжному 

вiкoвому етапі; 

 знaти oснoвнi зaкoнoмiрнoстi психoлoгiї oсвiти; 

 знaти критерiї нoрми i пaтoлoгiї психiчних прoцесiв, стaнiв, дiяльнoстi 

людини, шляхи i зaсoби кoмпенсaцiї тa вiднoвлення нoрми; 

 мaти уявлення прo психoлoгiчнi прoблеми трудoвoї дiяльнoстi людини; 

 знaти oснoвнi сфери тa види дiяльнoстi психoлoгa; 

 знaти oснoви психoдiaгнoстики тa психoлoгiчнoгo кoнсультувaння; 
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 знaти oснoви психoтерaпiї, кoрекцiйнoї тa рoзвивaльнoї рoбoти 

психoлoгa; 

 вoлoдiти метoдaми психoлoгiчнoї oсвiти i виклaдaння психoлoгiї. 

Aле вaжливим aспектoм упрaвлiння кoмпетентнiстю сoцiaльнoгo прaцiвникa 

тa практичного психoлoгa є їх пiдгoтoвкa в вищoму нaвчaльнoму зaклaдi. Щoб цей 

прoцес був ефективним, неoбхiднo в oсвiтньoму прoцесi дoтримувaтися нaступних 

умoв: рoзрoбкa нaвчaльних плaнiв i прoгрaм зa спецiaльними дисциплiнaми нa 

oснoвi сучaсних нaукoвих пoглядiв нa теoрiю сoцiaльнoї рoбoти тa психoлoгiї, з 

oрiєнтaцiєю нa цiннoстi дисциплiн як прoфесiйнoї дiяльнoстi; oбoв’язкoвiсть 

вивчення дoсвiду гaлузей у всiх спецiaльних дисциплiнaх i спецкурсaх; рoзкриття 

змiсту ефективнoї прoфесiйнoї дiяльнoстi у всiх видaх нaвчaльнoї рoбoти у ВНЗ; 

усвiдoмлення суб’єктивнoї пoзицiї мaйбутнiм спецiaлiстoм; зaбезпечення 

взaємoзв’язку змiстoвнo-прoцесуaльнoї пiдгoтoвки й внутрiшньo-oсoбистiснoгo 

фoрмувaння гoтoвнoстi студентiв дo прoфесiйнoї рoбoти; рoзвитoк тaких 

oсoбистiсних якoстей у студентiв, як oрiєнтaцiя нa людину, вмiння ефективнo 

взaємoдiяти з iншoю людинoю й пoзитивнo спiлкувaтися з нею, прaгнення дo 

прoфесiйнoгo сaмoвдoскoнaлення, твoрчoгo хaрaктеру прaцi; фoрмувaння у 

студентiв пoтреб та iнтересiв у самопiдгoтoвцi дo прoфесiйнoї дiяльнoстi, їх учaстi 

в нaукoвo-дoслiднiй рoбoтi в пoдaних гaлузях й сумiжних дисциплiн; нaдaння 

студентaм мoжливoстi учaстi у вoлoнтерськiй дiяльнoстi; здiйснення спецiaльнoї 

пiдгoтoвки спiврoбiтникiв зaклaдiв сoцiaльнoї сфери дo приймaння прaктикaнтiв, 

oрiєнтaцiя їх нa кoнтaкти й взaємне спiврoбiтництвo [3]. 

Фoрмувaння прoфесiйнoї кoмпетентнoстi зaлежить як вiд рiвня 

пiдгoтoвленoстi дo рoбoти в сoцiaльнiй сферi, тaк i гoтoвнoстi пoстiйнo 

вдoскoнaлювaти свiй прoфесioнaлiзм.  

Таким чином, прoфесiйнa кoмпетентнiсть є вaжливою складовою у 

фoрмувaннi oсoбистoстi як спецiaлiстa. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ  

З «ДІТЬМИ ВУЛИЦІ» 

 

Дитинство, період дорослішання, юність – це періоди, які є основоположними 

в становленні кожної людини, саме тоді відбуваються великі зміни. З одного боку, 

дитина змінюється фізично, що збільшує його можливості, з іншого боку, 

суспільство ставить перед ним нові завдання і вимоги. Саме сприйняття маленькою 

людиною цих вимог і завдань визначає психологію особистості майбутнього 

індивіда, його сприйняття життя і суспільства [2, с. 12]. 

Суспільство не ідеально, по безлічі критеріїв (наркоманія, алкоголізм, 

агресія),  в слідстві чого маленька людина на шляху дорослішання, де особливу роль 

відіграє наслідування навколишнього суспільству, стикається з безліччю проблем і 

питань. Дитина, підліток сам буває не в силах впоратися із плутаниною із за 

відсутності життєвого досвіду. Для того щоб допомогти визначитися, зрозуміти 

ситуацію найчастіше потрібна допомога соціального працівника [2, с. 14]. 

Соціальний працівник повинен встановити контакт і побудувати свої 

відносини з дитиною, підлітком так, щоб той сам заговорив про свої проблеми. 

Соціальний працівник може допомогти розібратися в проблемах і знайти рішення. 

Так як в період дорослішання з людиною відбуваються різні зміни (і часто дуже 

швидко), допомога повинна бути конкретною, гнучкою і спрямована на майбутнє. 
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Вивченням дитячої бездоглядності займалися такі українські  дослідники, як: 

О. Антонова–Турченко, А. Артамонова, І. Бех, Л. Волинець, В. Довженко, 

Г. Єременко, В. Заїки, С. Максименко, Г. Науменко, О. Палій, О. Петращук, 

О. Січкар, Ю. Якубова та інші. Науковці в своїх дослідженнях висвітлюють 

проблеми «дітей вулиці», підкреслюють складність процесу їх ре соціалізації. 

Одним з найважливіших завдань соціально-орієнтованої держави є сприяння 

розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов’язків, 

передбачених Конвенцією ООН про права дитини, Всесвітньою декларацією про 

забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей та Планом дій щодо її виконання 

[2, с. 52]. 

Втілення в життя цих вимог потребує від державних та громадських 

соціальних установ та організацій невідкладних дій, спрямованих на пріоритетне 

ефективне вирішення проблем дитинства.  Ситуація, що склалася у сфері розвитку 

дітей – складова демографічної кризи, яка характеризується погіршенням не лише 

кількісних, але й якісних характеристик населення. Зокрема загостренням проблеми 

соціального сирітства, бездоглядності та безпритульності дітей. Діти та підлітки, 

які своєчасно не отримують відповідного соціального захисту, стають «дітьми 

вулиці» [1, с. 45]. 

В Україні поняття «діти вулиці» законодавче не визначено. Однак є підстави 

стверджувати, що воно об’єднує у собі два інших: «безпритульні діти» і 

«бездоглядні діти». Безпритульні діти – діти, які були покинуті батьками, самі 

лишили сім’ї або дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця 

проживання (відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»). Бездоглядні 

діти – діти, які не забезпечені сприятливими умовами для фізичного, духовного та 

інтелектуального розвитку (матеріальне благополуччя сім’ї, належне виховання, 

догляд та дбайливе ставлення до дитини, здорова матеріальна атмосфера, тощо) 

[1, с. 45]. 
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Відповідно, дитяча бездоглядність – це послаблення чи відсутність нагляду за 

поведінкою, розвитком, самопочуттям дитини з боку батьків чи осіб, що їх 

замінюють. Такі діти можуть проявляти девіантну поведінку, мати шкідливі звички 

чи відчувати самотність, комплекс неповноцінності, незадоволеності власним 

життям тощо [1, с. 52].  

Дитяча бездоглядність – один із кроків до соціальної адаптації, 

безпритульності. Тому під час ідентифікації безоглядна дитина чи безпритульна, 

важливі не стільки наявність певного місця проживання, скільки термін її 

перебування на вулиці, бажання повернутися в рідну домівку чи державний заклад 

і можливість реабілітації асоціальних батьків [1, с. 52]. 

Залежно від способів взаємодії з реальністю та порушенням тих чи інших 

суспільних норм, девіантна поведінка може проявлятися в різних видах. До них, як 

правило, відносять делінквенту, адиктивну та психопатологічну поведінку. 

Делінквентна поведінка підлітків характеризується як комплекс асоціальних 

вчинків, що має стійкі негативні соціокультурні характеристики, які порушують 

правові норми, але не тягнуть за собою кримінальної відповідальності внаслідок 

двох причин: дитина не досягла віку, передбаченого законодавством для 

притягнення її до кримінальної відповідальності або якщо небезпека вчиненого 

злочину визначається як обмежена [1, с. 56]. 

Адиктивна поведінка – це поведінка людини, що виникає в результаті 

зловживання різними речовинами, що змінюють психічний стан людини, 

включаючи алкоголь і тютюн, до того моменту, коли фіксується факт психічної і 

фізичної залежності. У класифікацію не хімічних адикцій увійшла також Інтернет 

залежність. Внаслідок такої поведінки людина існує у своєрідному «віртуальному 

світі». Проте вона не тільки не вирішує свої проблеми, але й зупиняється в 

особистісному розвитку, а в окремих випадках навіть деградує. 
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Психопатологічна поведінка базується на психопатологічних симптомах і 

синдромах, які є проявами певних психічних розладів та захворювань. Найчастіше 

виокремлюють аутоагресивну поведінку, дисморфоманічну (хибна впевненість у 

наявності фізичних недоліків), гебоїдну (надмірне прагнення до самоствердження), 

дромоманію (прагнення до бродяжництва та подорожування) та паталогічну-

сором’язливість [4, с. 142]. 

Питання про застосування методів і форм профілактики девіантної поведінки 

в соціально-педагогічному процесі досі залишається невирішеним з певних причин, 

найважливішими з яких є відсутність фахівців та цільових психолого-педагогічних 

програм роботи з профілактики девіантної поведінки [3, с. 55]. 

Науковці виділяють такі етапи соціально-педагогічної роботи з дітьми 

девіантної поведінки:  

- діагностичний (що дозволяє виявити інтереси, потреби, моральні цінності, 

позитивні якості дитини, самосвідомість і самоповедінку); 

- профілактичний (передбачає усунення причин і чинників, які викликають 

відхилення у поведінці і розвитку особистості);  

- корекційний (передбачає роботу з конкретними відхиленнями і 

спрямований, в першу чергу, на самого підлітка [3, с. 68]. 

Кожна дитина – це маленька особистість, захист і турбота про яку – 

найперший обов’язок держави. 

В Україні, на жаль, чомусь не квапляться розв’язати цю проблему. Сотні 

тисяч малолітніх волоцюжок, здається, нікому не потрібні. А тому часто-густо вони 

стають на стежку наркоманії, токсикоманії, крадіжок, а то й більш важких злочинів. 

Прикро, що все більше і більше таких дітей потерпають від сексуальних 

розпусників, котрі замість держави перебрали опіку над маленькими бродяжками 

[3, с. 71]. 
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На нашу думку, необхідно об’єднати зусилля держави і громадськості щодо 

захисту прав даної категорії дітей; не зупинятися на одноразовій допомозі дітям, 

шукати нові й більш ефективні форми роботи з дітьми, використовуючи 

позитивний досвід минулого, апробовані методи попередження бродяжництва, 

заходи, спрямовані на поліпшення становища дітей в Україні. 
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РOЗВИТOК ВIТЧИЗНЯНOЇ ВИЩOЇ OСВIТИ:  

СOЦIAЛЬНO-ПСИХOЛOГIЧНИЙ AСПЕКТ  

 

У сучaснiй Укрaїнi системa oсвiти безперервнo рoзвивaється, i для неї 

хaрaктерне пoстiйне вiднoвлення й сaмoрoзвитoк. Динaмiчний рoзвитoк сучaснoї 

вищoї oсвiти хaрaктеризується пoшукoм фундaментaльних пiдхoдiв дo пoбудoви 

нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцесу, щo знaхoдить вiдoбрaження в oсвiтнiх дoкументaх 

Укрaїни, в яких зaзнaченo, щo метoю oсвiти i вихoвaння мaє бути прoфесiйнo 

кoмпетентний, iнiцiaтивний, твoрчий грoмaдянин, нaдiлений пoчуттям oбoв'язку i 

вiдпoвiдaльнoстi перед суспiльствoм, здaтний швидкo aдaптувaтися дo сучaснoгo 

свiту, хaрaктер-ними рисaми якoгo є пiдвищення рoлi oсoбистoстi,  

iнтелектуaлiзaцiя її дiяльнoстi у кoнтекстi швидких змiн технiки i технoлoгiй, 

неперервнoгo експoнентнoгo зрoстaння oбсягiв iнфoрмaцiї i пoнoвлення знaнь, 

пoстiйнoгo рoзширення тa пoглиблення сфер нaукoвoгo дoслiдження. 

Oсвiтa мaє стaти стрaтегiчним ресурсoм пoлiпшення дoбрoбуту людей, 

зaбезпечення нaцioнaльних iнтересiв, змiцнення aвтoритету i кoнкурентo-  

спрoмoжнoстi держaви нa мiжнaрoднiй aренi. Прoте стaн спрaв у гaлузi oсвiти, 

темпи тa глибинa перетвoрень не пoвнoю мiрoю зaдoвoльняють пoтреби 

oсoбистoстi, суспiльствa й держaви. Глoбaлiзaцiя, змiнa технoлoгiй, перехiд дo 

iнфoрмa-цiйнo-технoлoгiчнoгo суспiльствa, утвердження прioритетiв стaлoгo 

рoзвитку, iншi влaстивi сучaснiй цивiлiзaцiї риси зумoвлюють рoзвитoк людини як 
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гoлoвну мету, ключoвий пoкaзник йoснoвний вaжiль сучaснoгo прoгресу, пoтребу в 

рaдикaльнiй мoдернiзaцiї гaлузi; стaвлять перед держaвoю, суспiльствoм зaвдaння 

зaбезпечити прioритетнiсть рoзвитку oсвiти i нaуки, першoчергoвiсть рoзв´язaння 

їх нaгaльних прoблем. 

Oсoбливе мiсце в зaгaльнoдержaвнiй системi oсвiти Укрaїни зaймaють вищi 

нaвчaльнi зaклaди, якi мaють, нaсaмперед, прaцювaти нa перспективу рoзвитку 

суспiльствa. Aкaдемiк В.П. Aндрущенкo нaгoлoшує, щo вищa шкoлa пoкликaнa 

фoрмувaти iнтелект нaцiї, вiд цьoгo зaлежить її мaйбутнє. 

 Вищa oсвiтa мaє бути фундaментaльнoю, бaзувaтися нa сучaсних дoсягненнях 

нaуки, здiйснювaтися зa нoвiтнiми педaгoгiчними технoлoгiями. Прoфесiйнo 

пiдгoтoвлений фaхiвець – це oсoбистiсть, грoмaдянин з висoким рiвнем культури, 

мoрaльнo-духoвними цiннoстями. Суспiльнo некoнтрoльoвaний рoзвитoк технiки й 

технoлoгiї, упрoвaдження мaсштaбних технiчних прoектiв спричинили глoбaльну 

кризу цивiлiзaцiї. Вихiд з неї мoжливий лише шляхoм здiйснення oсвiтньo-

iнтелектуaльнoї, oсвiтньo-вихoвнoї мoдернiзaцiї в системi oсвiти, й передусiм у 

прoфесiйнiй oсвiтi.  

 Oсвiтa мoже рoзумiтися як прoцес i результaт зaсвoєння системaтизoвaних 

знaнь, умiнь i нaвичoк, стaнoвлення унiверсaльних i спецiaльних здiбнoстей , 

фoрмувaння свiтoгляду i привлaснення певних фoрм життєдiяльнoстi. 

У прoцесi oсвiти вiдбувaється передaчa вiд пoкoлiння дo пoкoлiння духoвних 

бaгaтств, якi вирoбилo людствo, зaсвoєння результaтiв суспiльнo-iстoричнoгo 

пiзнaння, вiдбитoгo в нaукaх прo прирoду, суспiльствi, в технiцi i мистецтвi, a тaкoж 

oвoлoдiння в дiяльнoстi нaвичкaми, вмiннями, здiбнoстями. Первиннa oснoвa oсвiти 

нa oсoбистiснoму рiвнi - це привлaснення дoсвiду дiї через iмiтaцiю i нaслiдувaння 

(К. Лoренц, Р. Шoвен i iн.). Сaмoстiйнa дoслiдницькa aктивнiсть (I. П. Пaвлoв, 

A. Н. Пoддьякoв тa iн.). A тaкoж привлaснення спoсoбу дiї через интериoризaцию 

знaкoвих систем (пo Л. С. Вигoтськoму). Oснoвний шлях oтримaння oсвiти в 
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сучaсних сoцiaльних умoвaх - нaвчaння i вихoвaння в рiзних нaвчaльних зaклaдaх. 

Iстoтну рoль в зaсвoєннi знaнь, рoзумoвoму i мoрaльнoму рoзвитку людини 

вiдiгрaють тaкoж сaмooсвiтa, культурнo-прoсвiтницькa рoбoтa, учaсть в сoцiaльнo 

знaчимoї дiяльнoстi. 

 Серед oснoвних нaпрямiв пoдaльшoгo рoзвитку вищoї oсвiти й пiдвищення її 

якoстi, як ввaжaє В. Г. Кремень, неoбхiднo виoкремити тaкi [1, с. 406-407]: 

реaлiзaцiя принципiв унiверсaльнoгo пiдхoду дo рoзвитку вищoї oсвiти. Це вкрaй 

пoтрiбнo, oскiльки унiверсaльнiсть oсвiти зaбезпечує здoбуття мoлoддю, якa мaє 

нaлежнi здiбнoстi, мoтивaцiї тa aдеквaтнoї пiдгoтoвки дo всiх етaпiв життєвoгo 

шляху, вищoї oсвiти; викoристaння рiзних фoрм рoбoти з метoю зaдoвoлення 

oсвiтнiх пoтреб, усiх i нa всiх етaпaх життя; етичну рoль у перioд кризи цiннoстей у 

суспiльствi; ствoрення системи якoстi вищoї oсвiти й прoфесiйнoї пiдгoтoвки як 

сукупнoстi oргaнiзaцiйнoї структури, вiдпoвiдaльнoстi, прoцедур, прoцесiв i 

ресурсiв, неoбхiдних для упрaвлiння якiстю вищoї oсвiти. 

Держaвнa oсвiтня пoлiтикa спрямoвaнa нa зaбезпечення суспiльствa 

знaннями, неoбхiдними для суспiльнoгo рoзвитку. Для дoсягнення цiєї мети 

держaвa здiйснює узгoдження рiзних суспiльних прoцесiв, якi впливaють нa 

«вирoбництвo знaнь» тa «вирoбництвo фaхiвцiв», якi цi знaння зaстoсoвують. 

Зaзнaченi прoцеси мoжуть вiдбувaтися як у сферi oсвiти, тaк i пoзa нею. Тaк, у 

прoцесi прийняття держaвнoгo бюджету, у Верхoвнiй Рaдi Укрaїни зa пoдaнням 

Кaбiнету Мiнiстрiв вирiшуються питaння oбсягу тa oснoвних нaпрямкiв 

фiнaнсувaння oсвiти. Для зaбезпечення oсвiтньoгo прoцесу неoбхiднi тaкoж iншi 

умoви, щo не стoсуються безпoсередньo змiсту oсвiти: нaявнiсть квaлiфiкoвaних 

кaдрiв, неoбхiднa iнфрaструктурa (примiщення, нaлежнi зaсoби тa прилaди тoщo), 

вiдсутнiсть екстремiстських пoлiтичних (пaртiйних) впливiв, нaявнiсть 

нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи oсвiтньoї дiяльнoстi тoщo. 
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Oснoвним прoцесoм у сферi oсвiти є нaвчaння, a oснoвнoю лaнкoю йoгo - 

людинa, якa нaвчaється нa всiх рiвнях oсвiти, незaлежнo вiд вiку (вiд дитячoгo сaдкa 

дo курiв переквaлiфiкaцiї тa пiдвищення рiвня oсвiти). Нaступнoю лaнкoю є «люди 

oсвiти», тoбтo вчителi, виклaдaчi. I, нaрештi, здiйснення як сaмoгo прoцесу 

нaвчaння, тaк i йoгo зoвнiшньoгo зaбезпечення немoжливе без дiяльнoстi 

упрaвлiнськoгo персoнaлу (менеджменту) всiх рiвнiв. Цi три лaнки i утвoрюють, 

влaсне, «oсoбoвий склaд» системи oсвiти, який здiйснює прoцес нaвчaння i є 

прoвiдникoм певнoї oсвiтньoї пoлiтики. 

Сучaснa oсвiтa передбaчaє вiдкритiсть мaйбутньoму, a її пoдaльший рoзвитoк 

пoвинен спрямoвувaтися нa пoдoлaння зaмкненoстi й нaдaння oсвiтньoму прoцесу 

твoрчoгo хaрaктеру, щo пoтребує нoвoї oсвiтньoї мoделi, якa б вiдпoвiдaлa реaлiям 

пoстiндустрiaльнoгo суспiльствa, тим глoбaльним змiнaм в усiх сферaх життя, якi 

викликaнi сучaсними iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйними технoлoгiями, стрiмкими 

iнтегрaцiйними прoцесaми в свiтi [2, с. 5]. 

Прoте великим недoлiкoм пoбудoви oсвiтньoгo прoцесу у бiльшoстi ВНЗ 

сьoгoднi є вiдсутнiсть цiлiснoстi в бaченнi мети й шляхи пiдгoтoвки aдеквaтнoгo 

сучaсним пoтребaм випускникa, спецiaлiстa, неaдеквaтнiсть змiсту oсвiти пoтребaм 

вирoбництвa, неузгoдженiсть прoпoзицiї тa пoпиту нa фaхiвцiв - випускникiв вузiв, 

щo призвoдить дo їх безрoбiття тa вимушенoї зaрoбiтчaнськoї емiгрaцiї. 

Стaн спрaв у гaлузi oсвiти, темпи тa глибинa перетвoрень не пoвнoю мiрoю 

зaдoвoльняють пoтреби oсoбистoстi, суспiльствa i держaви. Глoбaлiзaцiя, змiнa 

технoлoгiй, перехiд дo пoстiндустрiaльнoгo, iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa, 

утвердження прioритетiв стaлoгo рoзвитку, iншi влaстивoстi сучaснiй цивiлiзaцiї 

риси зумoвлюють рoзвитoк людини як гoлoвну мету, ключoвий пoкaзник i 

oснoвний вaжiль сучaснoгo прoгресу, пoтребу в рaдикaльнiй мoдернiзaцiї гaлузi, 

стaвлять перед держaвoю, суспiльствoм зaвдaння зaбезпечити прioритетнiсть 

рoзвитку oсвiти i нaуки, першoчергoвiсть рoзвязaння їх прoблем. 
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Aктуaльним зaвдaнням є зaбезпечення дoступнoстi здoбуття якiснoї oсвiти 

прoтягoм життя для всiх грoмaдян тa пoдaльше утвердження її нaцioнaльнoгo 

хaрaктеру. Мaють пoстiйнo oнoвлювaтися змiст oсвiти тa oргaнiзaцiя нaвчaльнo-

вихoвнoгo прoцесу вiдпoвiднo дo демoкрaтичних цiннoстей, ринкoвих зaсaд 

екoнoмiки, сучaсних нaукoвo-технiчних дoсягнень. Критичним зaлишaється стaн 

фiнaнсувaння oсвiти i нaуки, недoстaтнiм є рiвень oплaти прaцi прaцiвникiв oсвiти 

i нaуки. 

Oтже, oсвiтa - oснoвa рoзвитку oсoбистoстi, суспiльствa, нaцiї тa держaви, 

зaпoрукa мaйбутньoгo Укрaїни. Вoнa є визнaчaльним чинникoм пoлiтичнoї, 

сoцiaльнo-екoнoмiчнoї, культурнoї тa нaукoвoї життєдiяльнoстi суспiльствa. Oсвiтa 

вiдтвoрює i нaрoщує iнтелектуaльний, духoвний тa екoнoмiчний пoтенцiaл 

суспiльствa. Oсвiтa є стрaтегiчним ресурсoм пoлiпшення дoбрoбуту людей, 

зaбезпечення нaцioнaльних iнтересiв, змiцнення aвтoритету i 

кoнкурентoспрoмoжнoстi держaви нa мiжнaрoднiй aренi. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ВЧИТЕЛЯ 

 

На сучасному етапі розвитку професійної педагогічної освіти можна 

простежити розширення та оновлення традиційної системи підготовки вчителів, що 

здебільшого спрямована не тільки на теоретичне осмислення студентами сутності 

навчально-виховного процесу, а й на підвищення загальнокультурного рівня та 

ціннісного ставлення до педагогічної професії. 

Важко переоцінити наявність сформованого іміджу для вчителів, які 

виховують і навчають молоде покоління. Роль педагога в цьому процесі 

надзвичайно відповідальна. Тому його образ має бути наближеним до ідеалу та 

поєднувати в собі найкращі людські риси, а також ґрунтуватися на гуманності, 

тактовності, освіченості та прагненні до саморозвитку. 

Сьогодні вживання терміна «імідж» стає досить розповсюдженими явищем, 

сутність якого, на жаль, розглядається багатьма лише оформленням зовнішності. 

Вперше цей термін використав Д. Огієві, розробляючи «Теорію іміджу» в умовах 

насичення ринку товаром та потребою його збуту, де необхідною умовою успішної 

реалізації є не стільки інформація щодо специфічних функціональних якостей 

товару, скільки – оснащення його привабливим для цільової аудиторії виглядом чи 

позитивним іміджем [1, с. 128]. 

У зарубіжній фаховій літературі, присвяченій проблемам дослідження 

іміджу, термін «імідж» ужито в значенні, яке можна було б сформулювати так: 
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імідж – це відображення у психіці людини у вигляді образу тих чи тих 

характеристик об’єкта чи явища, а це означає, що термін «image» професіонали 

інтерпретують як образ, який розуміють як сукупність не лише матеріальних 

видимих характеристик об’єкта, а й ідеальних невидимих характеристик [2, с. 60]. 

Більшість вітчизняних фахівців трактують і перекладають слово «імідж» як 

образ. Така інтерпретація цього терміна була би прийнятною, якби не той факт, що 

в українській мові слово «образ» має кілька значень: 1) зовнішній вигляд кого-, 

чого-небудь; вигляд кого-, чого-небудь, відтворений у свідомості, пам’яті або 

створений нею; подоба, копія чого-небудь; 2) специфічна для літератури і 

мистецтва конкретно-чуттєва форма відображення дійсності; 3) зображення якого-

небудь явища через інше, конкретніше або яскравіше за допомогою мовного 

звороту, переносного вживання слова та ін.; 4) те, що вимальовується, постає в чиїй-

небудь уяві; 5) зображення зовнішнього вигляду кого-, чого-небудь (про портрет, 

фотографію, скульптуру та ін..); 6) відображення в свідомості явищ об’єктивної 

дійсності; 7) обличчя [3, с. 560-561]. 

Імідж – загальний механізм особистості, орієнтований на діяльність, 

становить собою фундаментальну морфему психологічної активності. Він містить 

цілеспрямований образ, покликаний здійснити певний психолого-педагогічний 

вплив на людину. Якщо говорити про педагогічний імідж, то такий образ 

створюється відповідно до уявлень педагога про ідеальну манеру професійної 

діяльності, спілкування, зовнішнього вигляду й активно впливає на формування 

професійно-педагогічної культури. Він вимагає від педагога підбору 

індивідуального власного стилю роботи та оволодіння спеціальними технологіями 

само презентації. У створеному іміджі висвітлюються найбільш яскраві риси 

особистості вчителя, його внутрішній світ. 

При формуванні іміджу вчителя реальні якості тісно переплітаються з тими, 

які приписує йому оточення. Імідж охоплює зовнішність, манеру одягатися, стиль 
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спілкування, поведінки, мислення. Інакше кажучи, це мистецтво «керувати 

враженнями». 

Варто зазначити, що імідж не формується спонтанно, а є результатом 

цілеспрямованої роботи вчителя над собою в контексті ви будови взаємопоєднаних 

компонентів: когнітивного, габі тарного, комунікативного або вербального та 

кінетичного. Формування іміджу – процес, для якого характерні всі компоненти 

процесуальності, а саме ціле мотивований, когнітивний, діяльнісний та оцінно-

рефлексивний компоненти. Результатом ефективності процесу є створений образ, 

або імідж. 

Цілемотивований компонент – ціль, мотив, в основі якого лежить бажання 

змінити себе. 

Використовуючи когнітивний компонент, учитель шукає знання, 

використання яких допоможе йому вдосконалювати власний, або створювати собі 

новий імідж. 

Діяльнісний компонент – використання знань у безпосередній роботі над 

собою, що сприяє прояву творчості та реалізації задуму по створенню самого себе. 

Оцінно-рефлексивний компонент – оцінка проведеної роботи та створеного 

педагогічного іміджу; це погляд на себе з боку та оцінка іншими тебе самого. 

Ці компоненти взаємозалежні і використовуються в певній послідовності, де 

ціле мотивований компонент є підгрунттям до створення педагогом 

індивідуального іміджу. 

Рушієм формування професійного іміджу сучасного вчителя є мотивація. 

Різноманітні мотиви особистості виступають спонукальною силою в досягненні 

поставленої мети. Мотив і мета, на думку Б. Ломова, утворюють своєрідний 

«вектор» діяльності, визначають її напрям, а також величину зусиль, розвивають 

особистість, виконуючи її. Цей вектор презентується в ролі системо 
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утворювального чинника, що організовує всю систему психічних процесів і станів, 

які формуються і розкриваються в процесі іміджевої діяльності. 

Мотивація – це процес, у результаті якого певна діяльність набуває для 

індивіда особистого сенсу, створює стійкість його інтересів до неї і перетворює 

зовнішню задану мету його діяльності у внутрішню потребу особи [4, с. 305]. 

За А. Маслоу існують два типи мотивації: 

1) психологічний – імідж, орієнтований на самовідчуття і самооцінку, в 

основі його лежить особиста інтуїція; 

2) прагматичний – імідж, орієнтований на сприйняття – для більш 

ефективного соціального впливу і досягнення зовнішньої мети, в його основі 

лежать знання і досвід [5, с. 24]. 

Стосовно мотивації створення іміджу класифікація будується на основі 

людських потреб (за Дж. Роттером): 

- визнання (потреба відчувати себе компетентним); 

- захисту (захист та допомога у здійсненні мети); 

- домінування (потреба вплинути на інших людей); 

- незалежності (прийняття незалежних рішень); 

- любові і прив’язаності (потреба, щоб вас розуміли і любили); 

- фізичного комфорту (потреба в хорошому здоров’ї та безпеці). 

Спроби створити собі імідж – це спосіб самовиховання, розуміння своїх 

можливостей. Роботу з формування іміджу можна уявити у вигляді наступної 

моделі: визначення вимог групи сильних і слабких сторін особистості, формування 

образу (підсилення позитивних моментів), переведення потрібних характеристик 

особи у вербальну, візуальну та процесуальну форму [5, с. 59]. 

Імідж не може бути самоціллю, як і не може повноцінно функціонувати 

замкнено в межах особистості. 
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Імідж повинен знайти власне існування, стати окремою цінністю і 

використовуватися не лише при слушній нагоді, а бути основою професійного 

розвитку вчителя. 

Кожен із нас створює певний образ – імідж – уявлення про людину, що 

складається на основі її зовнішнього вигляду, звичок, манери говорити, 

менталітету, вчинків та ін. [6, с. 46]. 

На нашу думку, імідж педагога є проекцією його особистості і 

характеризується наявністю власного стилю та сумою індивідуальних 

характеристик, що роблять його неповторним. Особистість має свої позиції, своє 

яскраве виражене ставлення до життя, світобачення, до якого вона прийшла на 

основі великої свідомої роботи. 
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СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ  

ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 

Проблеми соціально-психологічної роботи із людьми похилого віку в даний 

час знаходяться в центрі уваги багатьох соціально – психологічних служб, які 

спрямовані на забезпечення гідного життя літніх і старих людей.  

Зі збільшенням тривалості життя зростає і період безпомічного існування 

старих людей з різними хронічними і психологічними захворюваннями.  

До числа основних проблем людей похилого віку можна віднести відсутність 

чіткого життєвого ритму, звуження сфери спілкування, відхід від активної трудової 

діяльності, синдром «спустошення гнізда» тощо.  

Одна з найважливіших проблем даного віку є взаємодія літньої людини із 

соціумом. З цієї точки зору виділяють дві групи клієнтів, які умовно можна назвати: 

а) Соціально стабільною групою. Незважаючи на всі притаманні літнім 

людям соціальні, психологічні та фізіологічні проблеми, представники даної групи 

не мають яскраво виражених або стійких проблем взаємодії з соціумом (сім’єю, 

товаришами і друзями, соціальним середовищем в цілому); 

б) Соціально проблемною групою, представники якої, навпаки, мають 

яскраво виражені тимчасові, стабільні або наростаючі проблеми взаємодії з 

соціумом, що змушують кожну літню людину все більшою мірою відчувати 

зниження особистісного та соціального статусу без якого немає надії на поліпшення 

життя. 
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Головна драма літньої людини (якщо не вважати інвалідність, важку хворобу, 

злидні, відсутність житла  тощо – це драма незатребуваності, нереалізованості   

потенціалу. Як відомо, потенціал літньої людини найчастіше зовні не відповідає 

(або відповідає дуже мало) менталітету нових поколінь, що не може не посилювати 

дану проблему. Подолання та пом’якшення драми незатребуваності відбувається на 

основі власного життєвого досвіду, в тому числі професійного та сімейного. 

Важливо створювати відповідні умови, допомогти людині продовжувати віддавати 

себе, зберігаючи тим самим стійкість, гарантію певної стабільності, відчуття доброї 

перспективи, оптимістичну і реалізовану надію на те, що і в нових обставинах 

людина залишається затребуваною. 

Добре зарекомендували себе в цьому відношенні різні технології активізації 

добровольчих ініціатив за місцем проживання або за професійним принципом: 

активна участь пенсіонерів у діяльності з благоустрою будинку та прибудинкової 

території, включення їх у різні ініціативи громадського характеру (наставництво 

над молодими, допомогу нужденним тощо). Одним з напрямків роботи з літніми 

людьми є використання їхнього власного потенціалу. Це завдання вирішується 

шляхом залучення найбільш активних людей до роботи з такими ж літніми людьми, 

як вони самі. Створення клубів, студій, гуртків, майстер-класів для літніх людей – 

ці та інші механізми досить добре використовуються в практиці соціальної роботи 

окремих регіонів [1]. 

Серйозною проблемою похилого та особливо старечого віку є самотність. Це 

поняття має соціальний зміст: у людини немає родичів, однолітків, друзів. 

Самотність у старості може бути пов’язана з окремим проживанням від молодих 

членів сім’ї. Однак, більш важливими у старості виявляються психологічні аспекти 

самотності: ізоляція та самоізоляція, що відображають усвідомлення самотності як 

нерозуміння, байдужості з боку оточуючих. Особливо реальною самотність стає для 

людини, що живе довго. Складність почуття самотності виражається в тому, що 
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стара людина, з одного боку, відчуває розрив з оточуючими, боїться самотнього 

способу життя, а з іншого –  прагне відгородитися від оточуючих, захистити свій 

світ і стабільність в ньому від вторгнення сторонніх. 

Основним завданням соціально-психологічної діяльності різних служб є 

допомога літнім людям у подоланні замкнутого життя, наповнення існування новим 

змістом, формування активного способу життя, частково втраченого у зв’язку з 

виходом на пенсію. Останнім часом активно розвиваються різні форми професійної 

перепідготовки пенсіонерів на базі вищих та середніх навчальних закладів. Заняття 

з освоєння навичок роботи на комп’ютері, тренінги різних психологічних навичок –  

все це знаходить відгук у середовищі людей, які вже вийшли на пенсію, але ще 

зберегли фізичні та емоційні сили, створюючи середовище спілкування однолітків, 

сприяючи підтримці активності, а часто і розвитку раніше нерозкритих талантів і 

здібностей. 

Особливе значення в якості фактора, що протистоїть інволюції в цілому і 

сприяє активному довголіттю людини, має її творча діяльність. Високий творчий 

потенціал в період геронтогенеза зумовлений низкою факторів, у тому числі 

психологічних, які діють протягом усього життєвого шляху людини. До числа 

найбільш типових особливостей творчих людей відноситься широта їхніх інтересів. 

У осіб, що займаються творчою працею, відбувається мобілізація різних функцій, 

включення їх у загальну структуру інтелекту як цілісного утворення, стійко 

протистоїть процесу старіння. Творча діяльність певною мірою виступає як фактор 

не тільки психологічного та соціального, а й біологічного довголіття [2]. 

Не менш гострою проблемою літніх людей є обмеження життєдіяльності, під 

яким розуміється повна або часткова відсутність у людини здатності або 

можливості здійснювати самообслуговування, пересування, орієнтацію, 

спілкування, контроль за своєю поведінкою, а також займатися трудовою 

діяльністю. Дана проблема найтіснішим чином пов’язана з якістю матеріальної 
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забезпеченості літньої людини. Літні люди стривожені своїм матеріальним 

становищем, рівнем інфляції, високою вартістю медичного обслуговування, 

розміром пенсії тощо. У вирішенні цієї проблеми першорядне значення набуває 

вдосконалення системи соціально-психологічної реабілітації, соціально-

психологічної допомоги старим, обслуговування та патронатного супроводу. 

Отже, складне життя людей літнього віку не може у повному обсязі 

компенсуватися соціальними та психологічними  мірами, тому що резерви їхнього 

здоров'я в значній мірі виснажені. Приймаючи в увагу, що суспільне здоров’я є 

характеристикою якості, структури і динаміки індивідуального здоров’я, його 

незадовільний стан у людей літнього віку виступає як дестабілізуючий фактор 

соціальних відносин [1]. 
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ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 

 

Соціальний працівник  це професійно підготовлений фахівець, що має 

необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає соціальні послуги.  

У ході занять майбутній спеціаліст осягає сутність моральності, отримує дані 

про її зміст і функціонування в суспільстві, систему її вимог і санкцій за відхилення 

від установлених норм, порівнює власні моральні норми з професійними, соціально 

вагомими й коректує свою моральну позицію. Практичний соціальний працівник, 

що не пройшов курсу навчання в навчальному закладі, керується власним 

інтуїтивним розумінням добра й зла, заснованим на суспільних цінностях і його 

особистому життєвому досвіді [5]. 

Соціальний працівник, який усвідомлено обрав свій фах, осягнув його 

суспільну місію і моральну сутність, успіх своєї роботи вбачає в облагородженні 

світу людей, які з різних причин опинилися у складних життєвих обставинах. 

Специфіка сучасної соціальної роботи вимагає високого рівня 

професіоналізму, що включає в себе професійну етику. Успішність соціально-

педагогічної діяльності є застосування етичних принципів: 

1) принцип гуманізму. Він вимагає від соціального працівника поваги до 

людини, визнання гідності її особи, доброзичливого ставлення. Принцип 

втілюється в таких вимогах до поведінки соціального працівника, як ввічливість, 

тактовність, скромність, чуйність, уважність і точність; 
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2) принцип доцільності дій. Сучасний етикет відрізняється в першу чергу 

своєю доцільністю. Основні його правила перебувають у тій чи іншій формі вимоги 

не створювати своїми діями додаткових проблем оточенню і самому собі. Тому 

вимагається не заучування правил, а творче їх використання відповідно до 

конкретних ситуацій;  

3) принцип естетичної привабливості поведінки (краси поведінки). Етикет 

нашого часу вимагає, щоб поведінка і зовнішній вигляд людини відповідали 

душевним якостям особистості, тому поведінка і зовнішній вигляд фахівця повинні 

бути естетичними, привабливими; 

4) принцип врахування народних звичаїв і традицій. Його важливо 

дотримуватися в роботі тому, що кожен народ має власну невербальну знакову 

систему, звичаї і традиції, багато з яких свято шануються. При всій їх схожості в 

основі – повага до старших, надання допомоги слабким і їх захист, вміння 

триматися з гідністю – прояв їх може бути різним. І соціальному працівнику, щоб 

випадково не потрапити в незручне становище, слід вивчати традиції і звичаї того 

народу, з представниками якого він працює [4]. 

Стосовно особистісних якостей соціального працівника, то вони поділяють 

на три групи: психофізіологічні, психологічні, психолого-педагогічні.  

До психофізіологічної групи відносять: психічні процеси (сприйняття, 

пам’ять, уява, мислення); психічні стани (втома, апатія, стрес, тривожність, 

депресія); увага як стан свідомості; емоційні та вольові прояви (стриманість, 

індиферентність, наполегливість, послідовність, імпульсивність). 

До психологічних якостей, що характеризують соціального працівника, 

відносять: самоконтроль; самокритичність; самооцінка власних вчинків; 

стресовитривалість (фізична тренованість, самонавіювання, вміння переключатися 

й управляти власними емоціями).  
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Вони допомагають уникнути професійних стресів, здійснювати 

самоменеджмент  послідовне, цілеспрямоване використання ефективних методів і 

технологій самореалізації, саморозвитку творчого потенціалу.  

Психолого-педагогічні якості мають у своєму складі так званий «ефект 

особистої привабливості», який уміщує у собі: комунікабельність (уміння швидко 

налагоджувати контакт із людьми);  емпатійність (вловлювання настрою людей, 

виявлення їхніх установок і очікувань, співпереживання); атрактивність (зовнішня 

привабливість особистості); красномовність (вміння гарно, майстерно говорити, 

ораторський хист) тощо [1, с. 132  134]. 

Соціальні працівники мають справу з різними людьми (клієнтами, місцевими 

мешканцями, фахівцями, консультантами), їх усне, письмове спілкування з ними 

має бути довірливим, переконливим, що є передумовою його ефективності. Для 

цього необхідні володіння навичками презентації своїх ідей перед різними групами, 

під час різних зібрань, написання звітів, проектних заявок, уміння обґрунтовувати 

ідеї, знаходити союзників, просувати проекти громади, використовувати 

можливості служб і послуг тощо [4]. 

Для того, щоб бути справжнім професіоналом своєї справи, потрібно не 

тільки добре орієнтуватися у теоретичному матеріалі, а й мати цілий перелік 

особистісних якостей. До переліку особистісних якостей соціального  працівника 

варто віднести: чесність, совість, об’єктивність, справедливість, тактовність, 

пильність і спостережливість, толерантність, витримка й самовладання, доброта, 

любов до людей, самокритичність, адекватність самооцінки, терпіння, 

комунікабельність, оптимізм. 

Чесність   обов’язкова риса для соціального працівника. Соціальний 

працівник повинен говорити правду про стан клієнта, про можливість вирішувати 

його проблеми, про ті труднощі, які виникають у роботі, про допущені помилки. 
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Проте чесність повинна виявлятися не тільки на словах  чесним треба бути 

насправді.  

Совість. Вона виявляється як почуття моральної відповідальності за свою 

поведінку, потреба діяти відповідно до своїх особистих уявлень про добро, благо і 

справедливість і містить у собі як раціональні, так і емоційні компоненти.  

Об’єктивність. Соціальний працівник – людина, і повністю виключати 

людський чинник у його стосунках з клієнтом неможливо; проте при оцінці 

проблем клієнта і його рис соціальний працівник повинен дотримуватись 

об’єктивності, незважаючи на власні емоції. В іншому випадку він може, 

переоцінивши клієнта, потребувати від нього неможливого; недооцінивши його  

налаштувати клієнта на уповільнену роботу.  

Тактовність  це риса, яка передбачає вміння соціального працівника 

передбачати всі об’єктивні наслідки своїх учинків і їхнє суб’єктивне сприйняття 

клієнтом, колегами й іншими людьми (відчути межу образливості людини).  

Толерантність  моральна риса, що характеризує поважне ставлення до 

інтересів, переконань, вірувань, навичок інших людей. Толерантність соціального 

працівника ґрунтується на звичці приймати людину такою, яка вона є, на визнанні 

її права бути самою собою, мати власні навички, погляди, переконання, вести той 

спосіб життя, який вона вважає доцільним, якщо це не має характеру кримінально 

карної або іншої соціально небезпечної діяльності.  

Комунікабельність. Зі спілкування починається його знайомство з клієнтом, 

спілкуванням робота закінчується. Від комунікативної спроможності соціального 

працівника багато в чому залежить успіх його діяльності. 

Оптимізм. Спеціалісту, що постійно бачить людські страждання, важко 

зберігати оптимізм, віру в справедливість і перемогу добра, проте це необхідно, 

тому що, крім матеріальної, побутової й будь-якої іншої допомоги, соціальний 

працівник повинен нести людям радість, надію й віру в краще, а це неможливо 
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здійснити, якщо сам він не має ні віри, ні надії. Джерелом оптимізму соціального 

працівника є переконаність у можливості соціальної справедливості, здатності 

людини до постійного саморозвитку й самовдосконалення [2, с. 353–361; 3, с. 83–

93]. 

Отже, майбутній соціальний працівник повинен не лише бути кваліфікованим 

фахівцем своєї справи, але і добре володіти та застосовувати на практиці 

професійно-етичні норми та принципи професійної діяльності.  
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Навчальний процес у вищій школі після прийняття в 2017 році Закон «Про 

вищу освіту» значно підвищив свої вимоги до студента – майбутнього фахівця, 

професіонала. Основне завдання вищої освіти полягає у підготовці спеціаліста, 

який уміє ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та 

застосовувати їх у практичній діяльності, фахівця, здатного до саморозвитку, 

самоосвіти, інноваційної діяльності. 

Успіх підготовки фахівців залежить від багатьох факторів, одним із яких є 

самостійна робота студентів. У процесі впровадження кредитно-модульної системи 

навчання у ВНЗ значна частина навчального матеріалу виноситься на самостійне 

опрацювання студентами. Тому основним завданням викладача у вищій школі стає 

не репродуктивне викладання матеріалу, а організація активної самостійної роботи 

студентів. 

Німецький педагог А. Дістервег говорив: «Розвиток і освіта ні одній людині 

не можуть бути дані або повідомлені. Усяк, хто бажає до них прилучитися, повинен 

досягнути цього власною діяльністю, власними силами, власним 

напруженням» [3, с. 107]. Самостійна робота є невід’ємною складовою освітнього 

процесу. Особливо сьогодні, в умовах інформаційного буму, коли перед студентом 

стоїть завдання засвоїти все більше і більше інформації, організація самостійної 
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роботи вимагає подвійної уваги. Адже навіть саме слово «студент» (лат. studens — 

«той, хто сумлінно працює, той хто бажає знання») знаннями [3, с. 107 ]. 

Проблеми організації самостійної роботи різнобічно висвітлюються в працях 

А. Алексюка, Ю. Бабанського, В. Бондаря, М. Дяченко В. Козакова, І. Лернера, 

О. Мороза, П. Підкасистого, В. Сластьоніна, Л. Спіріна, Л. Сущенко, М. Шкіля, 

О. Ярошенко, та ін. 

Про актуальність зазначеної проблеми свідчить стаття 43 Закону України 

«Про вищу освіту», що відмічає: «навчальний процес у вищих навчальних закладах 

здійснюється у таких формах: навчальні заняття; самостійна робота; практична 

підготовка; контрольні заходи» [4, с. 203]. 

Самостійна робота – це різноманітні види індивідуальної і колективної 

діяльності студентів, які вони здійснюють на навчальних заняттях або в 

позааудиторний час за завданнями викладача, під його керівництвом, але без його 

безпосередньої участі [4, с. 203].  

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, нами визначено такі її 

основні види: 

1) робота на лекціях, семінарських, практичних, індивідуальних заняттях, 

консультаціях; 

2) відпрацювання пропущених тем лекцій, семінарів, виконання різного роду 

завдань; 

3) підготовка виступів, доповідей, рефератів, курсових, дипломних робіт та 

виконання творчих завдань; 

4) підготовка до контрольних робіт, іспитів, конференцій, презентацій; 

5) робота з основною та додатковою літературою. 

Самостійна робота з виконання навчального завдання охоплює кілька етапів: 
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1. Підготовка студента до виконання завдання. Вона включає теоретичну, 

психологічну, організаційно-методичну і матеріально-технічну сторони 

забезпечення самостійної роботи. 

2. Безпосереднє виконання навчального завдання, що є найважливішим та 

найвідповідальнішим моментом у процесі виконання самостійної роботи. 

3. Завершальним етапом є аналіз виконаного завдання та результатів роботи. 

Студент повинен співставити якість і затрачений час на виконання завдання, 

ефективність використаних у процесі самостійної роботи методів і засобів. 

Напрацьовані результати роботи повинні бути оціненими викладачем і збагатити 

знання та досвід студента. 

Аналізуючи досвід роботи зі студентами, особливо на перших та других курсах, 

можна виділити такі основні проблеми з організації ефективної самостійної роботи: 

1. Невміння працювати самостійно: виділяти основне та другорядне, шукати 

додаткові джерела інформації, презентувати свою роботу. 

2. Відсутність установки на самостійну. 

3. Неусвідомленість змісту завдань, що пропонуються для самостійного 

вивчення та опрацювання. 

4. Байдуже ставлення студентів до організації самостійної роботи та розвитку 

особистісних професійно-значущих якостей. 

5. Зниження чи відсутність мотивації самостійної навчальної діяльності. 

6. Відсутність систематичного контролю з боку викладача за виконанням 

навчальних завдань. 

7. Відсутність чіткого плану роботи з боку викладача та неорганізованість 

роботи з боку студента. 

8. Одноманітність та неефективність запропонованих завдань. 

9. Недостатнє матеріально-технічне забезпечення роботи. 

10. Недостатнє методичне забезпечення. 
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Оскільки на сьогоднішній день на самостійну роботу відводиться близько 

половини навчального навантаження, вона вимагає подвійної уваги до її 

планування, виконання та контролю. Тому організація самостійної роботи 

студентів має бути підпорядкована певним правилам: 

1. Ознайомлення з подібного роду роботою, її правилами та вимогами. 

2. Розвиток установки на самостійну роботу та мотивація навчальної 

діяльності студентів. 

3. Систематичність, безперервність та послідовність в роботі з боку студента. 

4. Керівництво та постійний контроль за виконанням з боку викладачів. 

5. Диференціація та індивідуалізація самостійної роботи [1, с. 44]. 

Отже, результативність самостійної роботи студентів залежить, в основному, 

від двох причин: від самого студента і від викладача. 

Отже, можна зробити висновок, що самостійна робота є організованою 

викладачем активною діяльністю студента, направленої на виконання поставленої 

дидактичної мети, але здійснюється без посередньої його участі; вона вимагає від 

викладача ретельного її планування; вимагає створення умов ефективної організації 

навчальної роботи та науково-методичного забезпечення. Від організації 

самостійної роботи багато в чому залежать результати навчання студентів та їх 

майбутня практична діяльність. 

Найміцнішими та найтривалішими будуть ті знання, які студент здобув 

самостійно, завдяки власному досвіду та ініціативі. За даними ЮНЕСКО в процесі 

викладання навчального матеріалу на слух засвоюється близько 15 відсотків 

інформації, на слух і за допомогою органів зору – 65 відсотків. А якщо навчальний 

матеріал опрацьовується власноручно, самостійно, то засвоюється не менше 90 

відсотків інформації [2, с. 86]. Саме тому навчальні заклади приділяють значну 

увагу організації самостійної роботи та формуванню у студентів навиків 

самостійної творчої діяльності. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ 

ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ 

 

Початок навчання дитини у школі -  складний і відповідальний період у її 

житті. Навчання, яке є новим видом діяльності, вимагає мобілізації всіх психічних 

і психофізіологічних зусиль дитини задля того, щоб опанувати потрібними 

вміннями, навичками; пристосуватися до нового режиму дня, знайти своє місце у 

групі однолітків, встановити взаємовідносини з учителем. Зміни, що відбуваються 

у психіці дитини в початковий період засвоєння навчальної діяльності, 

відображають процес її адаптації.   

Проблемі готовності до шкільного навчання  приділяється значна увага в 

методологічних, теоретичних експериментальних і прикладних дослідженнях 

педагогів, психологів, фізіологів: Л.І. Божович, Л.С. Виготський, Н.І. Уткіної, 

З.І. Калмикової, Г.Г. Кравцової, Р.В.Овчарової, Н.Г. Салміної, Д.Б.Ельконіна та 

інших [12, C.39-42]. 

Аналіз наукової літератури  (В. Антропова, С. Белічева, М. М. Кольцова, 

О. Г. Хрипкова) виявив, що оптимальний період адаптації до навчання у школі 

триває два місяці, однак, у деяких дітей може продовжуватися півроку, а то й рік. 

Вирізняють три основні етапи адаптації: перший  — орієнтувальний, коли у 

відповідь на весь комплекс нових впливів, пов’язаних із початком систематичного 

навчання, бурхливо реагують усі системи організму; другий - помітне нестійке 
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пристосування, коли організм шукає і знаходить певні оптимальні (або близькі до 

оптимальних) варіанти реакцій на ці впливи; третій - період відносно стійкого 

пристосування, коли організм знаходить найбільш оптимальні варіанти реагування 

на навантаження, які вимагають меншої напруги всіх систем.  

Як зазначають М. М. Безруких, С. П. Єфімова, весь перший рік навчання в 

школі (якщо порівнювати показники в наступних періодах навчання) можна 

вважати періодом нестійкої та напруженої регуляції всіх систем організму [8]. 

Першокласники, які відвідували раніше дитячий садок, значно легше 

адаптуються до школи, ніж «домашні», які не звикли до тривалого перебування в 

дитячому колективі й режиму дошкільного закладу.  

Як вважають психологи, важкий перебіг адаптації свідчить про надмірність 

навчальних навантажень і режиму навчання для організму першокласника. У свою 

чергу, прояв і тривалість самого процесу адаптації залежать від стану здоров’я 

дитини до початку систематичного навчання. Легше перенесуть цей період і краще 

впораються з розумовим і фізичним навантаженням здорові діти з нормальним 

рівнем функціонування організму [14, С.32].  

Основними показниками психологічної адаптації дитини до школи є 

формування адекватної поведінки, встановлення контактів з учнями, з учителем,  

оволодіння  навичками навчальної діяльності. Саме тому М. М. Безруких, 

С. П. Єфімова та інші автори у проведенні спеціальних досліджень із вивчення 

адаптації дітей до навчання вивчали характер поведінки дитини в цих сферах, 

звертали увагу на  соціально-психологічну адаптацію та аналізували її критерії та 

особливості.  

Спостереження за школярами перших класів показали, що соціально-

психологічна адаптація може проходити по-різному у різних дітей. Перша група 

дітей (56%) адаптується до школи протягом перших двох місяців навчання, тобто 

за той самий період, коли відбувається найбільш гостра фізіологічна адаптація. Ці 
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діти відносно швидко вливаються в колектив, адаптуються в школі, у них майже 

завжди гарний настрій, вони спокійні, доброзичливі, добросовісно і без особливої 

напруги виконують усі вимоги вчителя. Іноді в них помітні труднощі або в 

контактах з дітьми, або у стосунках з учителем, бо їм ще важко виконувати всі 

вимоги правил поведінки. Але до кінця жовтня труднощі цих дітей, як правило, 

нівелюються, відносини нормалізуються, дитина повністю звикає до нового статусу 

учня, до нових вимог, режиму.  Друга група дітей (30%) має тривалий період 

адаптації, період невідповідності їхньої поведінки вимогам школи затягується: діти 

не можуть прийняти ситуацію навчання, спілкування з учителем, дітьми — вони 

можуть гратись на уроках або з’ясовувати стосунки з однолітками, не реагують на 

зауваження вчителя або реагують слізьми, образою. Як правило, ці діти відчувають 

труднощі і в засвоєнні навчальної програми. Лише до кінця першого півріччя 

реакції цих дітей стають адекватними до вимог школи, вчителя. Третя група (14%) 

– це діти, у яких соціально-психологічна адаптація пов’язана із значними 

труднощами; крім того, вони не засвоюють навчальну програму, у них негативні 

форми поведінки, різка поява негативних емоцій. Саме на таких дітей найчастіше 

скаржаться вчителі, діти, батьки (вони «заважають працювати в класі»).  

Затягування процесу адаптації дитини може призвести до дезадаптації, що 

виявляється в низькій успішності, у переважанні негативних емоційних 

переживань. Дослідження в масових школах виявили ознаки дезадаптації без 

виражених невротичних порушень у 14–18% учнів. Відомо, що особливо 

вразливими щодо розвитку станів дезадаптації школярів є критичні періоди зміни 

умов виховання й навчання. У сучасній психологічній науці поняття дезадаптації 

розглядається з різних позицій. Для опису даного феномену, який виявляється в 

короткочасних і стійких реакціях, що свідчать про проблеми в пристосуванні до 

навколишнього середовища, використовуються терміни: психічна дезадаптація, 

соціальна дезадаптація, психогенна шкільна дезадаптація, навчальна дезадаптація. 
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У загальному, психічна адаптація розуміється як процес активного пристосування 

людини до мінливих умов навколишнього середовища, насамперед, соціальних.  

Якщо навколишнє соціальне середовище висуває до людини вимоги, 

адаптація до яких ускладнена через її особистісні чи вікові особливості, то можуть 

розвиватися стани соціальної, психічної і соматичної напруженості, а це - загроза 

адаптації. Стан напруження може виявлятися в суб’єктивно утрудненому 

функціонуванні без погіршення результатів діяльності.  

Шкільна дезадаптація – це утворення неадекватних механізмів 

пристосування дитини до школи у формі порушень навчання і поведінки, 

конфліктних відносин, психогенних захворювань і реакцій, підвищеного рівня 

тривожності, викривлень в особистісному розвитку. Термін «психогенна шкільна 

дезадаптація» увів В. Е. Каган. На його думку, це поняття включає «психогенні 

реакції, психогенні захворювання дитини, що порушують її суб’єктивний і 

об’єктивний статус у школі і у родині» [5].  О. А. Головко, Б. М.Головко виділяють 

такі варіанти шкільної дезадаптації [7].   

1. Дезадаптація, що виникає на фоні особливостей навчального процесу молодших 

школярів. Відомо, що в молодшому шкільному віці діти засвоюють предметну сторону  

навчального процесу — навички та вміння. Коли процес формування навичок та вмінь 

проходить важко, непродуктивно, учень починає відставати від програми. І, безперечно, 

тут величезна провина дорослих (учителі та батьків), бо вони неуважні чи байдужі до 

того, як у дитини формуються навички і вміння. Навчання - важкий процес для 

маленького учня, який ще не вміє вчитися. А дорослі часто-густо забувають про те, що 

кожна дитина неповторна своїми індивідуальними особливостями і не орієнтуються в 

роботі ні на інтелектуальний рівень розвитку, ні на рівень психомоторики. 

2. Дезадаптація як невміння дітей довільно регулювати свою поведінку, увагу, 

адекватно сприймати вимоги. Такі учні виконують завдання не за власною ініціативою, а 

внаслідок зовнішнього стимулу (коли їх лають, змушують). Подібне виявляється в 
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емоційних дітей, що відзначаються високою чутливістю, збудливістю, неадекватністю 

переживань і, відповідно, реакцій. Вони зосереджуються на своїх внутрішніх 

переживаннях, а отже, виконуючи завдання, роблять безліч помилок, неуважні, 

загальмовані. Звичайно, це є наслідком сімейного виховання — «вседозволеності», тобто 

діти прийшли до школи з дуже низьким рівнем вольової готовності. Отже, з перших днів 

вони відчувають значні труднощі.  

3.  Дезадаптація як невміння дітей увійти в темп шкільного життя. Ці учні, як 

правило, соматично ослаблені, часто хворіють, втомлюються, невитримані. Вони 

пасують перед труднощами, значно недооцінюють свої можливості.  

Причини шкільної дезадаптації (на основі концепцій В. Е. Кагана, І. В. Крук, 

О. Ю. Осадько) [6]: 

1. Неправильні методи виховання в родині.  

2. Порушення в системі відносин у школі.  

3. Деякі індивідуальні особливості психічного розвитку дитини.  

До помилок у вихованні можна віднести: завищені очікування щодо 

навчальної успішності дитини, будь-яка невдача сприймається неадекватно; 

розмови про недоліки школи чи вчительки замість акцентування уваги дитини на 

приємних моментах; часті конфлікти з приводу навчання дитини, після чого все, що 

пов’язано зі школою, втрачає привабливість; виховання дитини за типом «кумир 

родини»; байдуже ставлення батьків до навчання дитини.  

До проблем порушень у системі стосунків однолітків у школі відносять:  

 - дидактогенію (психогенний вплив чинить сам процес навчання); 

 - дидаскалогенію (некоректне ставлення вчителя до учня);  

 - порушення відносин дитини з однокласниками.  

Серед індивідуальних причин виділяють: невисокий інтелектуальний 

потенціал; затримку психічного розвитку; гіперактивність; труднощі у вольовій 

регуляції поведінки, уваги, навчальної діяльності; несформованість мотивації учня; 
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сенситивність до несприятливих впливів навколишнього середовища; завищена 

самооцінка і рівень домагань дитини чи батьків; підвищена чутливість нервової 

системи; підвищений рівень тривожності в дитини;  агресивність; замкнутість; 

інертність нервових процесів; соматичне ослаблення (чи які-небудь хронічні 

захворювання); відсутність підготовки до школи.  

Отже, процес адаптації дітей до навчальної діяльності детермінується як 

зовнішніми, так і внутрішніми чинниками. До перших відносять психолого-педагогічні 

умови, до других - особливості психічного розвитку дітей. Сформованість пізнавальних 

процесів, оволодіння значущою для даного віку діяльністю, достатній рівень соціально-

психологічного розвитку дитини, стимулювання його як суб’єкта роз/ витку з боку 

педагога і батьків знаходять своє вираження у шкільній зрілості і здатності до учіння. 

Системна робота практичного психолога з проблем адаптації першокласників до 

школи.  Профілактика дезадаптації майбутніх першокласників до школи має велике 

значення, оскільки вчасно й успішно проведе  на превентивна робота сприятиме 

адаптації дітей. І етап.  

Профілактична робота, яка включає в себе такі елементи: 

 І. Робота з майбутніми першокласниками (підготовча група або діти, 

документи яких уже подали в перший клас школи).  

1.1. Психологічна діагностика готовності дітей до навчання в школі містить 

дослідження: рівня розвитку пізнавальних процесів; рівня довільності; 

мотиваційної готовності; соціально-психологічної готовності (уміння спілкуватися 

в групі однолітків, готовності «грати» соціальну роль школяра). 1.2. Індивідуальне 

консультування батьків та надання рекомендацій з подальшого розвитку дитини й 

підготовки її до навчання в школі. Психологічна освіта батьків майбутніх 

першокласників на батьківських зборах із питань вікових особливостей, готовності 

до школи, проблеми адаптації до школи, спілкування з однокласниками, виховання 

дітей.  
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1.3. Систематична участь психолога в заняттях із підготовки дітей до школи: 

релаксаційні вправи, ігри і розвиток навичок спілкування в групі, розвиток 

пізнавальних процесів.  

1.4. Індивідуальна корекційна робота.  

1.5. Складання картотеки групи ризику щодо дезадаптації до школи в 

першому класі на підставі інформації, отриманої у процесі психодіагностичного 

обстеження дитини.  

1.6. Психологічна освіта вчителів, що будуть працювати з першими класами, на 

педагогічних нарадах, методичних об’єднаннях із питань вікових особливостей, 

готовності до школи, проблем адаптації першокласників, спілкування педагога з дітьми. 

Індивідуальне консультування вчителів з питань індивідуальних психологічних 

особливостей дітей «групи ризику» щодо дезадаптації до школи. 2. Проведення 

профілактичних занять з учнями перших класів (1–2 заняття в тиждень протягом І–ІІ 

чвертей). 

 II етап. Контроль за процесом адаптації першокласників до школи. Даний етап 

роботи потрібно проводити у жовтні — листопаді. Він дає можливість виявити дітей з 

труднощами в адаптації і вчасно на/ дати їм необхідну психологічну допомогу. Адже від 

того, наскільки дитина адаптується до шкільного життя, залежать і подальші успіхи в 

школі, і психологічний комфорт у житті. Особливу увагу психолог приділяє дітям «групи 

ризику» щодо дезадаптації.  Контроль адаптації включає: 

 1. Спостереження психолога.  

2. Дослідження процесу адаптації першокласників до школи за допомогою 

психодіагностичних методик.  

3. Індивідуальні бесіди психолога з учителями перших класів.  

4. Виявлення групи учнів, в яких виникли труднощі у процесі адаптації.  

III етап. Дослідження причин труднощів в адаптації у дітей «групи ризику». 

Щоб намітити правильний шлях корекції, потрібно чітко визначити причини 
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труднощів. Даний етап роботи містить у собі індивідуальне дослідження 

особливостей розвитку пізнавальних процесів, особистості дитини, 

міжособистісних відносин у родині та у групі однолітків, особливості сімейного 

виховання.  

IV етап. Індивідуальне консультування вчителів і батьків за результатами 

досліджень. На даному етапі психолог дає рекомендації вчителям, батькам з питань 

індивідуальних особливостей психічного розвитку, особливостей навчання, 

виховання, адаптації дитини до школи, при/ чин труднощів, що виникли в процесі 

адаптації, навчання. Також психолог пропонує батькам проведення відповідної 

корекційної роботи, пояснюючи, яка її мета і в чому вона полягатиме. 

 V етап. Корекційна робота з першокласниками, в яких виникли труднощі у процесі 

адаптації до школи. Залежно від виявлених причин труднощів, що виникли у процесі 

адаптації дитини до школи, психолог визначає напрям корекційної роботи: розвиток 

пізнавальних процесів, розвиток мотиваційної сфери, розвиток довільності, корекція 

тривожності, розвиток навичок спілкування в групі. Ефективність корекційної роботи 

багато в чому залежить від того, як вона організована. Важливими моментами в організації 

корекційних занять є вибір форми корекційної роботи; розробка програми корекційного 

курсу: визначення потрібної періодичності і тривалості занять; організація співробітництва 

з учителями й батьками дитини; підготовка місця проведення занять і наочного 

дидактичного матеріалу.  

Корекційна робота може здійснюватися як в індивідуальній, так і в груповій 

формах. Індивідуальні корекційні заняття потрібно проводити у випадках, коли в 

дитини спостерігається специфічне або більш серйозне, ніж в інших дітей, 

відставання або порушення, що унеможливлює її повноцінну роботу в групі.  

Корекційна група може мати однорідний і неоднорідний склад. Однорідні групи, 

до складу яких входять учні, що мають однотипні складності, доцільно формувати за 

умови завдань корекції пізнавальної сфери. У цьому разі добір дітей треба здійснювати 
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відповідно до рівня розвитку якостей, робота над якими планується в групі. Занадто 

великий діапазон розходжень між дітьми за цим параметром небажаний. Формування 

неоднорідної групи, в якій зібрані діти, що мають різні проблеми, доцільне у разі корекції 

емоційно/вольових і поведінкових складностей, за умови наявності комунікативних 

проблем.  Оптимальне число учасників групи - 5–7 учнів. У цьому разі можна тримати 

під своїм контролем процес роботи й емоційний стан кожного учасника. Залежно від 

характеру планованої робо/ ти, чисельність групи може мінятися, але вона не повинна 

перевищувати 10 дітей. 

На нашу думку, надзвичайно велике місце в процесі соціальної адаптації 

молодших школярів належить значущим дорослим і саме сім’ї. Тому велике 

значення в профілактиці труднощів адаптації має поглиблена індивідуальна та 

групова психологічна консультація на сонові тестування і спостереження ще на 

етапі уступу дитини до школи. Батькам необхідно давати рекомендації з 

урахуванням індивідуальних особливостей дитини. При перших ознаках 

дезадаптації необхідно проводити індивідуальну роботу з батьками про можливі 

шкільні труднощі дитини, а також про шляхи надання допомоги з їх сторони.  

Отже, розуміння та підтримка в складних ситуаціях створюють почуття 

захищеності, внутрішнього комфорту в першокласників, адже успішна адаптація 

залежить від сприятливих умов і змісту учіння, діяльності і спілкування дитини в 

сім’ї, дитячому садку, школі і очевидним є те, що соціальна адаптація знаходиться 

в тісному взаємозв’язку з шкільною. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД 

 ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 

В Україні значно зросла кількість народжених дітей, які мають особливі 

потреби, це стало наслідком зниження рівня медичного обслуговування, 

підвищеної екологічної та ін. 

Освіта, психолого-педагогічний вплив на особистість є інструментом 

вирішення однієї з основних проблем у суспільній та державній політиці щодо 

людей з особливими потребами – їх соціальної реабілітації, адаптації та інтеграції 

у суспільство. 

Вплив фізичних вад на розвиток особистості розглядав такий дослідник, як 

Л.С.Виготський. Він звертав увагу на те, що у дитини формується вторинний 

дефект у тому випадку, якщо соціальне оточення не компенсує психофізіологічне 

порушення розвитку, а навпаки, детермінує його.  Згідно з поглядами А.Адлера, 

фізичний дефект тіла, формує комплекс неповноцінності, який блокує повноцінне 

формування особистості. 

Взагалі, вивченню проблем з якими стикаються люди з особливими потребами, 

особливу увагу приділяли дослідники такі як, Л.І.Божовик, З Фрейд, Е.Еріксон, К Хорні, 

Л.С. Виготський та ін. 

В чому ж полягає суть соціально-педагогічної допомоги дітям з особливими 

потребами? Першочерговим завданням постає виховання гармонійно розвиненої 



АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

___________________________________________________________________________________ 

126 

 

особистості, формування її ціннісних орієнтації. Сенс виховання полягає у формуванні 

міжособистісних взаємостосунків особистості з суспільством, які забезпечать 

соціалізацію особистості. Так залучення дітей з особливими потребами до звичайного 

середовища дає змогу їм відчути себе не лише потрібними, здобути освіту, а й знайти 

друзів та пізнати світ. 

Особливу роль у інтеграції дітей з особливими потребами відіграє соціальний 

педагог. Фахівець, який безболісно допомагає соціалізуватися в суспільство, допомагає 

розвинути потенційні творчі можливості дитини, разом долає всі труднощі, залучає до 

активної дозвіллєвої діяльності та ін. 

Сьогодні педагогічна громадськість чи не найбільше обговорює проблему 

інтеграції дітей із порушенням психофізичного розвитку в єдину освітню систему 

загальноосвітньої школи. 

Процес інтеграції буде вважатися повноцінним, якщо забезпечуватиме три 

умови: 

 навчання кожної дитини відповідно до її особливих освітніх потреб і 

потенціального розвитку; 

 можливість дитини відвідувати навчальний заклад, живучи в сім’ї, а 

батькам – виховувати власну дитину; 

 розширення кола спілкування дитини з особливостями психофізичного 

розвитку та підвищення якості її соціальної адаптації. 

Інтеграція дітей названої категорії у загальноосвітньому навчальному закладі 

потребує від працівників психологічної служби реалізації багатьох завдань. Так, до 

обстеження дитини у консультації психолог: 

 вивчає особливості пізнавальної діяльності дитини; 

 відображає необхідну інформацію у психолого-педагогічній 

характеристиці дитини. 

Практичний психолог або соціальний педагог: 
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 сприяє рішенню батьків, за допомогою переконливих аргументів, відвідати 

психолого-медико-педагогічну консультацію; 

 при необхідності допомагає у підготовці відповідних документів[1, 54]. 

 Після обстеження дитини у консультації та визначення програми її навчання 

психолог на діагностичному етапі вивчає: 

 домінуючий емоційний стан; 

 встановлення неадекватних емоційних виявів, мотивацій до навчальної та 

трудової діяльності, ставлення до успіхів, невдач, труднощів; 

 виявлення рівня емпатії, ступеня самостійності, працездатності, типу 

комунікативності; 

 простеження динаміки психічного розвитку [1, 26]. 

Важливу роль у роботі з дітьми відіграє і соціальний педагог, який сприяє 

соціальній адаптації дитини в загальній системі соціальних відносин та взаємодій 

виконуючи такі завдання: 

 формування позитивного ставлення до себе; 

 оптимізацію спілкування з однолітками, педагогами; 

 заохочення до виявлення особистих пізнавальних інтересів дитини, її 

самостійності; 

 допомога у професійному самовизначенні[2, 68]. 

Реалізувати ці завдання можна шляхом розширення сфери соціальних 

контактів дітей із особливими освітніми потребами а саме: 

 сприяти відвідуванню та посильній участі цих дітей у шкільних святах, 

концертах, виставках, конкурсах дитячої творчості та інші; 

 залучення волонтерів до роботи з особливими дітьми; 

У результаті цього діти долучаються до всіх соціальних систем, структур, 

соціальних зв’язків, беруть активну участь в основних сферах життя і діяльності 
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суспільства, готуються до повноцінного дорослого життя, самореалізації та 

розкриття як особистості[2, 32]. 

Найдосконаліша інтеграція дітей з особливими освітніми потребами в 

загальноосвітній школі не знімає проблеми психологічної роботи з батьками. Мета 

такої роботи насамперед полягає в тому, щоб допомогти їм прийняти реальні освітні 

потреби дитини і залучити їх до співпраці в її навчанні. Все це неможливо здійснити 

без вивчення психологічних особливостей батьків дітей з порушенням 

психофізичного розвитку для того, щоб зрозуміти мотиви їхньої поведінки, їхні 

тривоги, а часто й агресивність [3,45]. 

Ми повинні пам’ятати, що успішна соціалізація дітей з особливими 

потребами залежить від нас, ми повинні допомогти цим дітям відчувати себе 

повноцінними громадянами, розкрити закладені здібності. Від нас залежить, чи 

проживуть ці діти щасливе та різноманітне життя, чи відчуватимуть себе 

беззахисними та нікчемними. Пам’ятаючи це, ми даємо змогу цим дітям жити 

повноцінним життям. 

Отже, усі напрямки роботи з дитячим і педагогічним колективом, а також із 

батьками в умовах інтегрованого навчання дітей, із особливими освітніми 

потребами в загальноосвітній школі потребують розширення знань і практичних 

навичок соціальних педагогів, практичних психологів та педагогів.  
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ВІД РІВНИХ ПРАВ ДО РІВНИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ 

 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), лише 20 % 

народжених дітей умовно вважається здоровими, інші – або страждають 

порушеннями психофізичного розвитку, або знаходяться в стані між здоров’ям і 

хворобою. Визнання прав такої дитини, її інтересів, потреб, надання допомоги у 

процесі соціалізації та вибору професійної діяльності є дуже важливим на 

сучасному  етапі розвитку освіти. 

У Проекті нового Закону України «Про освіту» чітко визначено:  «Освіта – 

основа інтелектуального, духовного і культурного розвитку особистості, її успішної 

соціалізації, економічного добробуту, запорука розвитку суспільства, об’єднаного 

спільними цінностями і культурою».    

Чи не єдину, найактуальнішу роль у галузі соціального життя людини відіграє 

освіта у цілому з її інноваційними процесами та новими технологіями, створенням 

єдиних педагогічних новацій, або, навпаки, з небажанням упровадження змін у 

навчально-виховний процес, у практику навчання та виховання особистості. А якщо ця 

особистість особлива? Не така як усі? Якщо це дитина з обмеженими фізичними чи 

розумовими можливостями, якій потрібні особливі умови навчання й виховання? При 

цьому вона може і не мати інвалідності… Якою має бути освіта людини  з особливими 

потребами?  Звичайно, освіта, яка має змогу дати можливість кожній дитині, кожній 

людині на рівних правах брати участь у суспільному житті, з розробкою й 
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застосуванням конкретних рішень, розв’язання  конкретних завдань і цілей – 

інклюзивна освіта.  

Країни Європи, Америки, Канади вже давно працюють у цьому напрямі. Для 

України інклюзивна освіта – достатньо нове явище, хоча останнім часом у нашій 

державі все більше набирає обертів процес докорінної перебудови системи освіти у 

напрямі створення середньої загальноосвітньої школи – школи розвитку 

особистості [3, с. 99]. Освіта дітей з особливостями психофізичного розвитку є 

однією із найважливіших завдань для країни. Це необхідна умова  для  створення 

дійсно інклюзивного середовища, де кожен зможе відчувати  мету свого існування. 

Проте, щоб досягти створення інклюзивного середовища для дітей з 

особливими потребами, в суспільстві було здійснено число певних періодів, які 

охоплюють часовий проміжок у дві з половиною тисячі років – шлях від ненависті 

й агресії до прийняття партнерства й інтеграції.  

Спочатку це були спеціальні заклади. Значний вплив на розвиток системи 

яких, мали праці психологів Л.Виготського, О.Венгер,  О.Запорожця, О.Киричука, 

Г.Костюка, Б.Корсунської, С.Максименка, Н.Морозової, В.Синьова, П. Таланчука, 

В.Тарасун, М.Ярмаченка та інших. В дослідженнях вчених вивчалася історія  

становлення і розвитку окремих напрямків спеціальної освіти дітей  шкільного віку 

з різними психофізичними порушеннями. Одночасно  аналізувалася історія 

виникнення наукових поглядів на ті чи інші прояви  аномального розвитку та засоби 

їх психолого-педагогічної корекції. Згодом, суспільство почало освоювати 

інклюзивну освіту, яка передбачає створення освітнього середовища, яке б 

відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її 

психофізичного розвитку. 

Інклюзивне навчання – індивідуалізована система навчання дітей з 

особливими потребами в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем 

проживання. Навчання (у разі потреби) відбувається за індивідуальним навчальним 

планом, забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним 
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супроводом. Інклюзивна освіта базується на принципі забезпечення основного 

права дітей на освіту та права навчатись за місцем проживання. 

Інклюзивну освіту, як систему освітніх послуг, має забезпечувати інклюзивна 

школа – заклад освіти, що адаптує навчальні програми та плани, фізичне 

середовище, методи та форми навчання, використовує наявні громадські ресурси, 

залучає батьків та забезпечує сприятливий клімат в освітньому середовищі. [3,с. 99] 

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія,  яка виключає будь-яку 

дискримінацію дітей; забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але створює 

спеціальні умови для дітей з особливими потребами.  

В інклюзивних класах діти з особливими потребами включені в освітній 

процес, який здійснюється відповідно до робочого навчального плану школи, 

складеного на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних 

закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням 

потреб учня та особливостей його психофізичного розвитку. Розклад уроків 

складається відповідно до робочого плану навчального закладу з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів. Вони  мають ті ж самі права та обов’язки, які 

встановленні для учнів загальноосвітніх закладів.  

Також, ці діти є активними учасниками позакласної роботи, осягають основи 

незалежного життя, засвоюють нові форми поведінки, спілкування, взаємодії, 

вчаться виявляти активність, ініціативу, свідомо робити вибір, досягати згоди у 

розв’язанні проблем, приймати самостійні рішення [1, с. 206]. 

 Інклюзивна освіта на противагу іншим формам роботи має ряд переваг: 

- При інклюзивній формі навчання основний акцент робиться в першу чергу 

на розвиток сильних якостей дитини.  

- У них формується інтерес до пізнання навколишнього світу, до співпраці.  

- Вони отримують можливість вільно спілкуватись і займатись спільними 

справами зі своїми однолітками. В результаті такі дітки стають активнішими, 

стараннішими. 
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- Взаємодія з дітьми покращує когнітивний, фізичний, мовний, соціальний 

та емоційний розвиток «особливих» дітей, і мотивує їх до цілеспрямованого 

використання нових знань і навичок.  

- Діти з типовим рівнем розвитку навчаються під керівництвом педагогів 

толерантно ставитися до людських відмінностей, стають більш чуйнішими, 

доброзичливішими й готовими зрозуміти проблеми інших і прийти на допомогу. 

- Діти з порушеннями мають можливість отримання неоціненного досвіду 

спілкування з однолітками, який сприятиме їхній соціалізації у майбутньому. 

- Таке навчання дає можливість дитині здобути освіту відповідно до своїх 

індивідуальних здібностей. Спільні заняття стимулюють концентрацію уваги дітей, 

посилюють мотивацію до навчання тощо.[2, с. 67] 

Для дітей з особливими потребами дуже важливими є наявність кімнат для 

психофізичного розвитку, релаксаційних кімнат, які б допомогли дітям робити 

психогімнастичні вправи та пальчикові ігри, що допоможе зняти напругу, 

синхронізувати роботу головних півкуль, а отже сприятиме поліпшенню адаптації 

дитини в інклюзивному колективі. 

Таким чином, лише завдяки спільним зусиллям  фахівців, педагогів і батьків, 

при грамотному плануванні освітньої, реабілітаційної, оздоровчої роботи можна 

досягти позитивних змін, надати допомогу дитині, яка її потребує. І завдяки цьому,  

дитина з особливими потребами, поступово, крок за кроком, пройде етап 

становлення повноцінного члена суспільства. 
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КОНФЛІКТИ У КЛАСНИХ КОЛЕКТИВАХ 

 

Школа охоплює значну частину дитинства. Таким чином, педагогічна 

діяльність безпосередньо направлена на формування особи. Метою такої діяльності 

є передача школярам певного соціального досвіду, повніше освоєння ними цього 

досвіду. Саме тому, в школі необхідно створити сприятливі соціально-психологічні 

умови, які забезпечуватимуть душевний комфорт педагогові, учневі і батькам. 

Саме у загальноосвітній школі закладаються основи поведінки людини в 

майбутньому в передконфліктних і конфліктних ситуаціях. Як для будь-якого 

соціального інституту, для загальноосвітньої школи характерні різні види 

конфліктів. У школі виділяють чотири основних суб’єкта діяльності: учень, 

вчитель, батьки, адміністратор. Залежно від того, які суб’єкти вступають у 

взаємодію, конфлікти підрозділяють на наступні види: учень ̶ учень; учень ̶ вчитель; 

учень ̶ батьки; учень – адміністратор; вчитель – вчитель; вчитель – батьки; вчитель 

– адміністратор; батьки ̶ батьки; батьки – адміністратор; адміністратор – 

адміністратор. 

Найбільш поширеним являється конфлікт між учнями. Розповсюдженим 

серед учнів виступають конфлікти лідерства, в яких відбивається боротьба двох – 

трьох лідерів і їх угрупувань за першість в класі. У середніх класах часто конфліктує 

група хлопчиків і група дівчаток. Може з’явитися конфлікт трьох – чотирьох 

підлітків з цілим класом або протистояння одного школяра й класу. За 

спостереженнями психологів, шлях до лідерства, особливо в підлітковому 
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середовищі, пов’язаний з демонстрацією переваги, цинізму, жорстокості, 

безжалісності. Дитяча жорстокість – явище загальновідоме. Один з парадоксів 

світової педагогіки полягає в тому, що дитина більшою мірою, ніж дорослий, 

схильна до невмотивованої жорстокості та цькування собі подібних [2, с. 281]. 

Генезис агресивної поведінки школярів пов’язаний з дефектами соціалізації 

особи. Так, виявлений позитивний зв’язок між кількістю агресивних дій у 

дошкільнят і частотою їх покарання, яке застосовували батьки. Крім того, було 

підтверджено, що конфліктні діти виховувалися, як правило, батьками, які 

використовували фізичне насильство. Тому ряд дослідників вважає покарання 

моделлю конфліктної поведінки особи. 

На ранніх етапах соціалізації агресивність може виникати і випадково, але при 

успішному досягненні мети агресивним способом може з’явитися прагнення знов 

використовувати агресію для виходу з різних важких ситуацій. Агресія ̶ як спосіб 

досягнення, агресія ̶ як самоціль стає самостійним мотивом поведінки, обумовлюючи 

ворожість по відношенню до інших. Варто зазначити, що конфлікти підлітка в 

стосунках з однокласниками обумовлені особливістю віку – формуванням морально-

етичних критеріїв оцінки однолітка і пов’язаних з цим вимог до його поведінки [2, с.8]. 

У педагогічній конфліктології, фахівцями виявлені основні чинники, що 

визначають особливості конфліктів між учнями. По-перше, специфіка конфліктів 

між школярами визначається віковою психологією. Вік учня робить значний вплив, 

як на причини виникнення конфліктів, так і на особливості їх розвитку та способи 

завершення. Відомо, що на період навчання в школі припадає етап найбільш 

інтенсивного розвитку особистості. І тут основним чинником, що визначає 

особливості конфліктів між учнями, є процес соціалізації учнів. Соціалізація є 

процесом і результатом засвоєння активного відтворення індивідом соціального 

досвіду, що проявляється в спілкуванні та діяльності. Соціалізація школярів 

відбувається природним чином в звичайному житті та діяльності, а також 

цілеспрямовано – в результаті педагогічної дії на учнів у школі. Одним із способів 
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і проявів соціалізації у школярів виступає міжособистісний конфлікт. У ході 

конфліктів з тими, хто оточує дитину, вона усвідомлює, як можна і як не можна 

чинити по відношенню до однолітків, вчителів, батьків. 

По-друге, особливості конфліктів між школярами визначаються характером 

їх діяльності в школі, основним змістом якої є навчання.  

По-третє, специфіка конфліктів між учнями в сучасних умовах визначається 

нинішнім устроєм життя, змінами в соціально-економічній обстановці, і як наслідок 

нерівність в матеріальному забезпеченні сім’ї [1, с. 125]. 

Саме у підлітковому віці спілкування з однолітками набуває величезного 

значення. Стосунки з товаришами знаходяться в самому центрі особистого життя 

підлітка, багато в чому визначаючи всі інші сторони його поведінки  та діяльності, 

у тому числі й учбової .Конфлікти між учнями у шкільні роки виникають, також 

через проступки, порушення загально прийнятих норм поведінці. 

Отже, особливості конфліктів між учнями визначаються, передусім, специфікою 

вікової психології дітей. На виникнення, розвиток і завершення конфліктів помітно 

впливає характер учбово-виховного процесу, його організація в конкретній 

загальноосвітній установі. Також на конфлікти у взаєминах учнів впливає життєвий 

спосіб і існуюча соціально-економічна ситуація. Тому, попередження конфліктів є 

одним з найважливіших завдань педагогічного колективу школи. Попередити конфлікт 

набагато легше, ніж конструктивно вирішити його. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В СІМ'Ї,  

В СИСТЕМІ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН 

 

Сучасні економічні перетворення, демографічні проблеми, криза в політиці, 

культурі – все це відбивається на життєдіяльності сім’ї, при цьому поглиблюється 

її дезорганізація. 

Сім’я - одна із найбільш стародавніх форм соціальної спільності людей. Через 

різноманітні канали і за допомогою повних механізмів вона  пов’язана зі всіма 

сферами діяльності людини. Разом із зміною та розвитком суспільства, сім’я сприяє 

вирішенню багатьох важливих як економічних так і соціальних задач. 

Одночасно сім’я задовольняє і найважливіші особистісні потреби, значення 

яких постійно зростає. Серед них потреба подружжя в довірливому спілкуванні, 

співпереживанні, співучасті. На зміну традиційним ролям прийшла гнучка, 

еластична кооперація стосунків і діяльності, заснована на спільності, цілей, потреб, 

поглядів, емоцій. Така діяльність стає не стільки ідеалом, але і реальністю для все 

більшої кількості сімей та важливою характеристикою сімей нового типу.[1] 

Актуальність теми підтверджується становленням тим фактом, що багато з 

молодого, середнього і літнього подружжя незадоволені життям (біля 63%). 48% 

опитаних мають позашлюбні зв’язки, які їх влаштовують, це основні психологічні 

проблеми сімей.  

Дослідження теми, дозволяє оцінити сучасний стан функціонування сім’ї як 

критичний. Показниками такого стану виступають: катастрофічні погіршення 
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матеріального благополуччя сім’ї, відсутність нормальних умов для її 

життєдіяльності, зниження народжуваності, динаміка розлучень, дисфункційний 

розвиток сім’ї, які проявляються в підвищенні сімейної напруги, незадоволеності, 

подавлення почуттів, співзалежності. 

Ситуація, яка склалася в сфері шлюбу і сім’ї вимагає невідкладного втручання 

зі сторони суспільства, політиків, бізнесменів, вчених. Аналіз проблем, тенденцій, 

механізмів функціонування сім’ї дозволить розробити концепції і програми 

допомоги. Науковий підхід до вирішення завдань соціальної і демографічної 

політики заключається у врахуванні об’єктивних процесів розвитку сім’ї і 

соціально-демографічних тенденцій, які дають можливість прогнозувати майбутнє 

інституту сім’ї. В Україні налічується 10,3 млн. молоді (віком від 15 до 28 років), 

що становить 19,1: загальної кількості населення. В країні мешкає 2 млн. 400 тис. 

молодих сімей, в яких народжується 80% усіх народжуваних в Україні дітей. Тобто 

46,6% молодих сімей перебувають у шлюбі і хоча статистика недосконала і не 

встигає за кількістю розлучень, можна сказати, що 50% молодих перебуває у шлюбі 

(або була у шлюбі). Тому проблеми сім’ї у більшій мірі залежать від суспільства, 

допомоги та підтримки держави. 

Сімейне життя – це великий екзамен для людей. Спосіб життя сім’ї багато 

залежить, від побуту, матеріального становища. Якщо є якісь відхилення, то треба 

вміти перебороти труднощі. Несерйозне відношення подружжя являється 

причиною багатьох розлучень. Готовність до шлюбного життя – це перш за все 

сформованість навичок, боротьба з труднощами, яких як правило, буде немало на 

життєвому шляху сім’ї. Таким чином виникнення сім’ї її розвиток та збереження є 

складним соціальним психологічним та біологічним явищем суспільства. Здорова 

сім’я – здорове суспільство. 

Ослаблення почуття сімейного обов'язку в усіх членів сім'ї — у батьків перед 

дітьми, молодших перед старшими, у подружжя одне перед одним. Усе це постає у 
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центрі сімейної дезорганізації і супроводжується ізоляцією кожного її члена. 

Зникають форми власне сімейного життя, його способу, замінюючись формами 

одиноко-комунального співіснування. Сім'я сприймається як зосередження безлічі 

справ, які вимагають сил, часу, нервів. Все частіше це призводить до її розпаду або 

формування неповної сім'ї з одним із батьків, адже у зазначених випадках 

мінімізуються затрати життєвої енергії індивідів. Неповна сім'я з 1—2 дітьми, але з 

постійною відсутністю батька, матері, дітей вдома у зв'язку з перебуванням батьків 

на роботі, а дітей у навчально-виховних закладах стають формами особистої 

свободи. Наявність трьох і більше дітей у сім'ї спричиняють відчуження від самого 

себе. Орієнтованість індивідуальних систем цінностей на позасімейні сфери 

діяльності все частіше асоціюється з перешкодою до особистого успіху. 

Феномен сім’ї вивчають різні науки: психологія, соціологія, педагогіка, 

демографія, правові науки, етика, історія, філософія та інші, в літературі існують 

різні визначення поняття сім’ї. Це зумовлено тим, що навряд чи можна знайти 

визначення, яке було б універсальним для всіх наук і всіх способів вивчення 

сімейно-шлюбних та сімейно-побутових відносин. Приміром, існує таке 

визначення: сім’я — це форма спільності людей, що складається із поєднаних 

шлюбом чоловіка і жінки, їхніх дітей (особистих чи усиновлених), а також, в 

окремих випадках, з інших осіб, пов’язаних з переліченим родинним зв’язком. Або 

інше: сім’єю називають соціальне об’єднання, члени якого пов’язані спільністю 

побуту, взаємною моральною відповідальністю і взаємодопомогою [3]. 

Сучасний етап приніс у розвиток сім'ї радикальні зміни, які отримали серед 

науковців (В. Сатир, К. Вітакер, В. Буленко )  визначення «революційних». 

Соціологи, характеризуючи сучасний етап розвитку сім'ї, називають його черговою 

(другою) революцією в сімейному житті, яка не тільки внесла радикальні зміни у 

сімейні стосунки, місце та роль сім'ї у суспільстві, але й, на думку частини вчених, 
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фактично поставила під сумнів саме існування сім’ї. Серед соціальних умов, які 

дають підставу робити подібні висновки, називають такі: 

по-перше, зростання економічної незалежності жінок та активне залучення їх 

до трудової діяльності (а це викликає прагнення жінок до більшої самостійності, 

перегляду традиційної структури сімейних відносин, до змін традиційних функцій 

сім'ї, рівноправності з чоловіками у прийнятті рішень, у контролі над видатками та 

майном сім'ї тощо); 

по-друге, утворення двох центрів життя — місця праці і дому (раніше 

професійна діяльність і домашнє господарство існували в єдності, в межах однієї 

сім'ї); 

по-третє, еволюція поглядів на сексуальну мораль (або сексуальна революція 

з послабленням соціального контролю, зростанням анонімності сексуальної 

поведінки, збереженням секретності позашлюбних зв’язків, діяльністю широкої 

мережі засобів масової інформації, які проголошують вільне статеве кохання мало 

не основним мірилом рівня цивілізованості сучасних чоловіків і жінок, зміною 

загального ставлення суспільства до сексуальної поведінки з тенденцією до 

пом'якшення традиційних уявлень про дозволене і недозволене тощо); 

по-четверте, винахід надійних контрацептивних засобів і методів запобігання 

вагітності (вперше в історії людства за допомогою таких засобів вдалося 

відокремити секс від зачаття). 

Тенденції щодо наслідків впливу обставин на сучасну сім’ю: 1) збільшення 

кількості розлучень (абсолютне і відносне); 2) збільшення кількості неповних сімей 

і дітей, народжених поза шлюбом; 3) зменшення середньої тривалості шлюбу; 4) 

відкладення часу вступу до шлюбу; 5) проживання подружніх пар без оформлення 

шлюбу; 6) зменшення розмірів сім'ї і народжуваності дітей з подальшим старінням 

населення та навіть його депопуляцією; 7) збільшення кількості самотніх людей, які 

не одружуються; 8) зменшення кількості повторних шлюбів тощо. Дана проблема 
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досліджується в напрямку реалізації особистості: а) в професії, через опис статевих 

і гендерних особливостей вибору, планування, реалізації особистості в професії та 

її кар'єрі (Е. Ф. Зеер, С. Т. Джанерьян, С. В. Рудакова та ін.); в) в сім’ї, в системі 

сімейних взаємин (Т. В. Андрєєва, Г. Навайтіс, А. І. Татіщева та ін.); в 

екстремальних ситуаціях (О. С. Васильєва, В. І. Лебедєв, Р. Л. Правдіна та ін.) 

розкриваються стадії переживання, позитивні функції екстремальних ситуацій у 

розвитку особистості [2]. 

Таким чином, турбота про сім’ю є проблемою великої політики, а значні 

зміни в функціонуванні сім’ї являються стержнем структурних, політичних, 

економічних, демографічних реформ в Україні. 
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ФОТОТЕРАПІЯ ЯК МЕТОД ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВПЛИВУ 

 

Для людини творчість ─ одна з можливостей проникнути в свій внутрішній 

світ і пізнати себе. Вона звертається до кращих аспектів нашої душі, до 

найсвітліших, багатших і щирих. Коли людина пише, малює, ліпить з глини або 

висловлює себе в інших видах мистецтва, це дозволяє їй розслабитися, розкритися 

і хоча б ненадовго опинитися в гармонії – гармонії з собою. Крім того, творчість є 

ефективним методом по лікуванню психіки, який сьогодні широко застосовується 

в практичній психології під назвою арт-терапія [1, с. 206].  

На сьогоднішній день, арт-терапія знаходиться в позиції активного розвитку 

як за кордоном, так і в Україні. Цінність цього напрямку полягає в тому, що 

використання арт-інструментарію можливе при вирішенні діагностичних, 

корекційних, психотерапевтичних та розвивальних завдань консультативного 

процесу. Така універсальність та екологічність і надає все більшу популярність арт-

методам [2, с. 9].  

В останній час в арт-терапії наряду із такими напрямами як драмотерапія, 

казкотерапія, маскотерапія, музична, танцювально-рухова терапія, бібліотерапія, 

з'явився новий напрям – фототерапія. 

Фототерапія пов'язана із застосуванням фотографії для вирішення різного 

роду психологічних проблем, а також для розвитку та гармонізації особистості [4, 

с.11-15]. 
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Фотографія зародилася в 1822 році і довгий час використовувалася в різних 

видах людської діяльності – від архітектури до криміналістики. Тільки зараз вона 

знаходить застосування в лікувально-корекційній сфері та психології [3, с.117]. 

У 1975 році канадський психолог, арт-терапевт і фотограф Джуді Вайзер 

стала використовувати фотографію як самостійний інструмент терапії. Унікальні 

властивості цього інструменту вивели фото з поля арт-терапії і відкрили нові 

можливості для лікувально-корекційної діяльності. Даний підхід отримав назву 

фототерапії. 

Фототерапія – це комплекс взаємопов'язаних психотерапевтичних технік, що 

використовуються під час терапевтичної сесії та викликають у клієнта емоційний 

відгук [3, с.117].  

Дж. Вайзер, як основоположник підходу, розділила способи використання 

фотографії в терапії на 3 складові: арт-терапія, фототерапія, терапевтична 

фотографія [3, с. 118]. 

Д. Краусс і Дж. Вайзер вважають, що у фототерапії та арт-терапії є загальна 

основа – вони є символічним припущенням про реальність. Різниця полягає в 

конкретному засобі виразності (фотографія є більш реалістичною). Однак, як 

підкреслює Д. Краусс, робота з символами тут відбувається по-різному: арт-терапія 

передбачає, що людина демонструє свій внутрішній стан, власні уявлення про те, що 

відбувається, і вона виражає це шляхом творчості; фототерапія використовує зовнішні 

реальні символи, через які людина інтерпретує свій стан (це може бути проекція своїх 

переживань на живий об'єкт зйомки або предмет, розповідь від його особи; аналіз 

старих сімейних знімків, суб'єктивно важливих для людини елементів оточуючого 

простору для розуміння емоційних прив'язок, аналізу спогадів, і т.д.) [3, с. 118-119].  

Фототерапія використовується терапевтами в безпосередній роботі з 

людиною, а терапевтична фотографія передбачає, що зйомка виходить за рамки 
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психотерапевтичної сесії: для особистісного зростання, занурення в творчий стан, 

зміни світогляду – як особистого, так і політичного, соціального та ін.  

Відомий арт-терапевт, автор більш ніж 80 наукових публікацій, А. І. Копитін 

виділив 11 функцій фотографії, які забезпечують можливість її застосування в 

терапії [4, с.11-15]: 

1. Актуалізуюча функція (дозволяє пережити заново події минулого, 

переосмислити їх уже в цьому контексті, завершити негативну ситуацію в більш 

позитивному ключі); 

2. Стимулююча функція (активує сенсорні системи: кінестетика, 

тактильна чутливість і ін.); 

3. Організуюча функція (координація різних систем при зйомці і при 

подальшому сприйнятті фотографій: сенсорних, уяви, асоціацій і т.д.); 

4. Об'єктивуюча функція (здатність фотографії наочно представляти 

людині його переживання і особистісні прояви, що відбиваються в зовнішньому 

вигляді і вчинках.  

5. Функція відображення динаміки (дозволяє спостерігати зміни 

зовнішнього вигляду людини, її внутрішнього стану, відстежувати її власну 

інтерпретацію фотографії з плином часу);  

6. Cмислотворча функція (допомагає людині побачити сенс її вчинків і 

переживань – як своїх власних, так і інших людей); 

7. Деконструююча функція (донести до людини думка, що його 

трактування вчинків та переживань може бути спочатку нав'язаної ззовні); 

8. Функція рефреймінга (допомагає людині по-новому сприйняти себе, 

помістивши себе в події або умови, які реально не мали місця, наприклад, за 

допомогою колажу); 

9. Утримуюча функція (передбачає, що людина через фотографію може 

висловити власні переживання); 
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10. Захисна функція (допомагає людині захистити себе в різних аспектах: 

абстрагуватися від зображення на фотографії; прийняти рішення, що саме йому 

фотографувати і коли та кому показувати знімки). 

Перевагою фотографії, на відміну від малювання, яке може викликати 

супротив, є те, що сам процес зйомки не потребує спеціальних навичок. Ще однією 

перевагою використання фотографій в терапії є те, що людина може побачити себе 

так, як це неможливо без використання камери (вони можуть побачити себе з боку, 

в незвичних для себе ракурсах, серед інших людей, адже фотографії фіксують їх у 

часі і просторі, до того ж подібні знімки більш «правдиві», ніж намальовані 

портрети [5, с. 35].  

У процесі роботи з фотографією, незалежно від того, яка техніка була 

використана (робота з фотопроекцією, сімейним альбомом, портретом, 

автопортретом і т.д.), психолог звертає свою увагу на наступні аспекти: 

 вибір / створення фотографії: спонтанно, тобто, людина фотографує 

все, що привертає його увагу, або дуже ретельно підбирає кадр, приміряється і лише 

тоді фотографує, або сам створює образ і композицію; 

 динаміка процесу, тоді можна запропонувати зробити серію фотографій 

на одну тему; 

 композиція (що в першу чергу привертає увагу, де основний 

композиційний центр, тобто який об'єкт на фотографії є найголовнішим, займає 

найбільше місця); 

 образи і їх значення для людини; 

 співвіднесення фігури і фону, як вони доповнюють один одного, або 

навпаки суперечать, конфліктують один з одним; 

 наявність повторюваного сюжету та ідеї серед серії фотографій; 

 час, як окремий аспект в роботі з фотографією (зокрема, скільки часу 

займає пошук образу і вибір фото з серії фотографій); 
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 колірна гамма (використання кольорових або чорно-білих фотографій, 

перевіряється наявність зв'язку між темою і колірним рішенням); 

 технічний рівень створення фотографії, який включає в себе питання 

щодо того: як, яким способом, що, де і ким була створена фотографія). 

Таким чином, фототерапія поєднує в собі особливості нового виду 

візуального мистецтва та психотерапії, а також є інструментом утвердження 

творчого погляду людини на саму себе, відкриття того, ким вона є насправді. 

Сподіваємося, що в майбутньому даний арт-терапевтичний напрям буде 

глибше вивчатися українськими науковцями, а  феномен впливу фотографії та її 

зйомки на психіку людини знайде своє відображення не лише у публікаціях 

зарубіжних вчених. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Соціальна робота взаємопов’язана із державною політикою, передусім 

соціальною політикою, реалізацією концепції прав людини, правовим 

регулюванням соціальної сфери, правовою культурою суспільства, соціальними 

умовами різних суспільних груп. Дії соціальних працівників залежать не тільки від 

етичних принципів, теоретичних моделей, суспільних установок, професійної 

компетентності, а й від законодавчих норм. Законодавство забезпечує правовий 

статус соціальної роботи, створює правові умови для ефективного регулювання 

діяльності соціальних служб і системи соціальної підтримки населення. 

У багатьох країнах чимало питань регулювання практики соціальної роботи 

делеговано фаховим асоціаціям соціальних працівників, що посилює 

відповідальність професійної спільноти за дотримання фахових стандартів. У 

пострадянських країнах правове регулювання соціальної роботи є винятковою 

прерогативою держави, і ключову роль в її правовому забезпеченні відіграють 

рішення органів державної влади [5, с. 7-27]. 

Проаналізувавши наукові джерела в яких висвітлюються проблеми 

нормативно-правового забезпечення населення в Україні, можна виокремити такі: 

аналіз, узагальнення зарубіжного досвіду соціальної роботи (Є. Кірсанова), 

висвітлення вітчизняного досвіду роботи з обслуговування людей похилого віку 
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(Т. Сологубова), створено ряд підручників і навчальних посібників, які 

висвітлюють теоретико-методологічні основи технологій соціальної роботи 

(І. Зайнишев, М. Лукашевич, Ю. Романенко та ін.). 

Науковці Н. Болотіна, О. Вакуленко, О. Карпенко, І. Мигович, Т. Семигіна, 

І. Сирота, Т. Шаповалова у свої працях розкривають питання патронажу і 

вдосконалення практичної діяльності держави щодо нормативно-правового 

забезпечення в цьому напрямку.  

Мета статті – теоретично обґрунтувати основні аспекти нормативно-

правового регулювання соціальної роботи.  

Законодавчу, нормативно-правову основу соціальної роботи в Україні, як і в 

інших країнах світу, визначають правові документи, які умовно згруповані у п'ять 

груп відповідно до суб'єктів їх видання: регламентуючі, дорадчі документи 

світового співтовариства (акти, декларації, пакти, конвенції, рекомендації, 

резолюції ООН, ВООЗ, МОП, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та ін.); внутрішньодержавні 

юридичні акти (Конституція України, закони України, укази, розпорядження 

Президента України, постанови уряду України, накази, рішення колегій та 

інструкції Міністерств та інших Центральних органів виконавчої влади України та 

ін.); документи суб’єктів України, які забезпечують реалізацію законів на своїй 

території, виконання регіональних законоположень; документи муніципальних 

утворень (міські і сільські райони, мікрорайони); рішення, накази, розпорядження 

безпосередньо закладів та організацій соціальної сфери [6, с. 7-22]. 

Також до законодавчої бази соціальної роботи в Україні відносять такі 

міжнародні документи, як Загальна декларація прав людини (ООН, 10 грудня 

1948 р.), Міжнародний пакт про цивільні і політичні права, Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і культурні права (Нью-Йорк, 19 грудня 1966 р.) 

Специфікою правового забезпечення соціальної роботи є цільова 

спрямованість на людину, поліпшення умов та якості його життя. 
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Мета і завдання правового забезпечення соціальної роботи визначають 

сформульовані в нормативно-правовій базі конкретні принципи, які позначають її 

основні напрямки. Це дотримання прав людини і громадянина у сфері соціального 

обслуговування та забезпечення державних гарантій; рівні можливості для громадян 

при отриманні соціальних послуг і добровільну згоду на їх отримання. До цілей і 

завдань правового забезпечення соціальної роботи відноситься також забезпечення 

державних гарантій на доступність соціального обслуговування, визначення і 

наступність всіх видів і форм соціального обслуговування, адресність. Через правові 

норми забезпечується пріоритет соціального сприяння громадянам, які перебувають у 

важкій життєвій ситуації, сприяння соціальній реабілітації та адаптації. 

Держава керує саморозгортанням соціальної роботи за допомогою 

специфічного інструментарію, який має назву «соціальна політика», або політика у 

гуманітарній, соціальній сфері. Природно, що невід’ємною складовою і важливим 

механізмом розбудови України як соціальної держави, формування громадянського 

суспільства виступає саме соціальна політика та соціальна робота як практична 

форма реалізації такої політики. 

Соціальна політика – обов’язковий елемент діяльності суспільства й держави, 

її найважливіша область, де конструюється бажаний стан соціальної сфери, що і 

виступає її основним об’єктом. Це діяльність з управління розвитком соціальної 

сфери та визначення пріоритетних напрямків її вдосконалювання з метою 

підвищення рівня життя всіх соціальних груп [4]. 

Об’єктом соціальної політики є все населення України, а суб’єктом соціальної 

політики є держава. 

У свій час науковець В. Жмир до напрямів соціальної політики , пропонує 

зарахувати такі: перший – передбачення і, за потреби, реалізація державних гарантій 

для пом’якшення процесу входження суспільства в стан рівноваги після 

надзвичайних подій (наприклад, природних і техніко-технологічних катастроф, 
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епідемій, голоду тощо); другий – перерозподіл ресурсів для забезпечення всім 

соціальним групам суспільства певного рівня життя з метою зняття можливого 

соціального напруження; третій – регулювання способу життя громадян 

заохочувальними (наприклад, безподаткове благодійництво) та репресивними 

(наприклад, боротьба з порнографією, наркотиками тощо) засобами [2, с 138-150]. 

Соціальна політика грає величезну роль у внутрішній політиці, оскільки 

проблеми, що виникають в соціальній сфері, безпосередньо пов’язані з розвитком 

економічного і політичного життя держав та їх об’єднань, а отже, є своєрідним 

індикатором розвитку суспільства. На думку, дослідників (М. А. Асжина, 

Г. Г. Чибриков) соціальна політика реалізується через механізм соціальних програм 

і соціальних послуг [1]. 

Державні соціальні стандарти і нормативи встановлюються з метою: 

– визначення механізму реалізації соціальних прав та державних соціальних 

гарантій громадян, визначених Конституцією України; 

– визначення пріоритетів державної соціальної політики щодо забезпечення 

потреб людини в матеріальних благах і послугах та фінансових ресурсів для їх 

реалізації; 

– визначення та обґрунтування розмірів видатків Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів, соціальних фондів на соціальний захист і 

забезпечення населення та утримання соціальної сфери. 

На основі соціальних стандартів визначаються розміри основних соціальних 

гарантій: мінімальні розміри заробітної плати та пенсії за віком, інших видів соціальних 

виплат і допомоги. Державні соціальні стандарти обов’язково враховуються при 

розробці програм економічного і соціального розвитку. Надання соціальних послуг 

ґрунтується на принципах адресності, індивідуального підходу, доступності, 

добровільності, гуманності, конфіденційності, відповідальності суб’єктів, що надають 

соціальні послуги, за дотримання етичних і правових норм [3, 87-91]. 
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Основними засадами проведення соціальної політики є: захист рівня життя 

шляхом застосування різних форм компенсації від підвищення цін і проведення 

індексацій; надання допомоги найбіднішим сім’ям; надання допомоги на випадок 

безробіття; здійснення політики соціального страхування; встановлення 

національного рівня бідності; регулювання мінімальної заробітної плати для 

працюючих; розвиток освіти; охорона здоров’я; захист навколишнього середовища 

переважно за рахунок держави; активізація державної політики, спрямованої на 

забезпечення підвищення кваліфікації індивідів  [7, с. 264]. 

При створенні сучасної української системи соціального забезпечення 

необхідно враховувати три фундаментальних принципи: перш за все, допомога 

повинна надаватися тим, хто в ній дійсно має потребу; по-друге, соціальні програми 

повинні сприяти реалізації необхідних реформ в економіці; по-третє, пільги повинні 

надаватися безпосередньо індивідам, а не підприємствам.  

Розрізняють такі види соціального захисту як: активний, що передбачає 

створення нових робочих місць, перенавчання персоналу, збереження існуючих 

робочих місць, та пасивний, що забезпечує виплату допомоги та дотацій. 

В структурі соціального захисту виділяють чотири рівні: 

 перший: гарантії базові, що забезпечують індивіда у випадку хвороби, 

старіння (це обмежений захист); 

 другий: гарантії додаткові (або факультативні - за бажанням) або 

обов’язкові, що поліпшують здоров’я або утримання – залежать від соціально-

економічної політики країни, що їх надає; 

 третій: прості доповнення (передбачені оподаткуванням), що надають 

можливість збільшити гарантії проти ризиків (госпіталізація, старіння); 

 четвертий: захист, що забезпечується персонально за рахунок доходу. 

 Отже, для покращення соціальної роботи та соціальної політики в Україні 

має відбутись: скорочення бідності; зміцнення конкурентоспроможності 
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національної економіки на засадах інноваційної моделі розвитку і реалізація 

ефективної державної антикорупційної політики; випереджальне зростання рівня 

доходів громадян порівняно з інфляцією; скорочення фінансово незабезпечених 

пільг; збільшення рівня зайнятості населення та запобігання втраті кваліфікованих 

кадрів; поліпшення соціальної мобільності; поширення волонтерського руху. 

Саме тому, існування розвинутої системи соціальних стандартів, гарантій та 

нормативів є ознакою соціально спрямованої держави, завданням якої є не лише 

закріплення їх у своїх нормативно-правових актах, а й виконання та реалізація їх на 

практиці. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У зв’язку з новими вимогами, які висуває сучасне суспільство до особистості 

викладача гостро постає проблема підготовки майбутніх викладачів у ЗВО та їх адаптації 

до професійної діяльності. У наукових працях із зазначеної проблеми адаптація 

розглядається як компонент навчального процесу і передумова ефективної професійної 

діяльності.  Загалом ця проблема знайшла відображення у багатьох дослідженнях вчених, 

але й досі залишаються недостатньо розробленими питання щодо чинників та умов, які 

впливають на цей процес, і показників, які свідчать про його результати. 

 Актуальність теми нашого дослідження полягає в тому, що ми ставимо 

завдання визначення сукупності чинників, які сприяють досягненню повної та 

стійкої адаптованості майбутніх викладачів, а також тих передумов, які 

перешкоджають або утруднюють цей процес.   

Польський учений К. Дурай-Новакова вважає, що професійна готовність 

студентів є складним структурним утворенням, ядро якого становить позитивне 

ставлення до професії педагога, наявність професійно значущих якостей 

особистості, певна структурність професійно-педагогічних знань, умінь і навичок. 

Змістом готовності дослідниця вважає єдність прагнень активно, творчо й 

самостійно виконувати професійні завдання, почуття відповідальності за свою 

поведінку як педагога та настанови на повне використання з початком практичної 
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роботи якостей, знань, умінь, отриманих раніше [3, с. 52]. 

У дослідженні цієї проблеми ми керувалися розумінням особливостей 

специфіки адаптації та емоційного аспекту адаптованості студентів до майбутньої 

професійної діяльності, які досліджувалися у працях багатьох психологів (П. 

Анохін, Г. Балл, Є. Ільїн, В. Казначеєв, В. Мерлін, В. Семиченко); нами також були 

вивчені і враховані вікові особливості студентів, які висвітлені у працях Б. 

Ананьєва, Л. Божович, Л. Подоляк, В. Семіченко та інших. Психологічна адаптація 

є складним різноплановим процесом взаємодії людини з середовищем, яке містить 

нові для неї структурні або динамічні характеристики. Вочевидь, це поняття 

безпосередньо стосується опанування нової для особистості професійної діяльності 

як у процесі навчання, так і на початкових етапах самостійної фахової роботи.  

Варто зазначити, що у сучасних психологічних дослідженнях вирізняють два 

напрямки такої взаємодії. Перший з них передбачає пристосування людини до нових 

для неї умов чи обставин із метою встановлення певної рівноваги з середовищем. 

Пасивний характер цього процесу обумовлює її орієнтацію, перш за все, на засвоєння 

засобів ефективного пристосування до зовнішніх умов чи обставин. Другий напрямок 

адаптації, відображаючи складну систему вже сформованих потреб та прагнень 

особистості, пов’язаний з її активною перетворюючою позицією, спрямованою на 

пізнання та перетворення як власних психічних особливостей, так і зовнішніх 

виробничих умов. У цьому випадку адаптація супроводжується самозбагаченням 

особистості, що, зрештою, приводить до реалізації в професійній діяльності не лише 

системи засвоєних умінь та навичок, але і творчих можливостей людини. При цьому 

процес взаємодії особистості й середовища полягає в пошуку й використанні 

адекватних способів задоволення основних потреб (потреби в інформації, 

самореалізації, самоствердженні, саморозвитку, тощо) [2;6;]. 

В структурі психологічної готовності до педагогічної діяльності виділяють 

такі компоненти: 
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1.Мотиваційний- включає в себе професійні установки, інтереси, прагнення 

займатися педагогічною роботою. Його основою є професійно-педагогічна 

спрямованість, в якій виражається позитивне ставлення до професії, нахил та 

інтерес до неї, бажання вдосконалювати свою підготовку і т. д. Стійкість, глибина і 

широта професійних інтересів і педагогічних ідеалів визначається педагогічною 

спрямованістю. Ступінь сформованості професійного інтересу визначає характер 

роботи майбутнього фахівця над собою з метою використання своїх можливостей і 

здібностей.; 

2. Орієнтаційний-це ціннісно-професійні орієнтації, основою яких є 

професійна етика, професійно-педагогічні ідеали, погляди, принципи, переконання, 

готовність діяти відповідно до них. Ядро орієнтаційного компонента – ціннісні 

орієнтації особистості, глибина професійно-педагогічного світогляду. До його 

основних структурних одиниць відносяться узагальнені професійні знання, 

погляди, переконання, принципи і готовність діяти в практичних ситуаціях 

відповідно до них.; 

3.Пізнавально-оперативний- входять професійна спрямованість уваги, 

уявлень, сприймання, пам'яті, педагогічне мислення, педагогічні здібності, знання, 

дії, операції і заходи, необхідні для успішного здійснення професійної діяльності. 

Особливістю уваги педагога є її можливість до переключення, розподільності, 

переміщення з одного об'єкта на інший. Вона характеризується достатньою 

стійкістю, обсягом, концентрацією. В центрі уваги педагога повинен перебувати 

постійно колектив студентів, окремі студенти, та ще й він повинен спрямовувати 

увагу на свої дії. Професійні вміння і навички, високий рівень їх сформованості - 

важливий елемент психологічної готовності до професійної діяльності: як стояти, 

як сидіти, як піднятися зі стільця, як підвищити голос, посміхнутися і т. д. - саме в 

цьому бачив основу професіоналізму, педагогічної майстерності А. С. Макаренко. 

Ще однією важливою якістю пізнавально-операційного компонента є педагогічні 
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здібності: педагогічна спостережливість, педагогічне передбачення й уявлення. 

Бачити внутрішній стан вихованця, заглянути в духовний світ; вміти аналізувати, 

систематизувати факти і явища, правильно оцінювати всі відносини в системі 

"викладач-студент", передбачити кінцеві результати роботи - необхідні якості 

особистості, які треба формувати на протязі навчання студента.; 

4.Емоційно-вольовий- почуття, вольові процеси, що забезпечують успішний 

перебіг і результативність діяльності педагога; емоційний тонус, емоційна 

сприйнятливість, цілеспрямованість, самовладання, наполегливість, ініціативність, 

рішучість, самостійність, самокритичність, самоконтроль; Серед вольових якостей, які 

забезпечують психологічну готовність до педагогічної діяльності, психологи виділяють: 

цілеспрямованість (керування в роботі певною метою);самовладання і витримка 

(збереження самоконтролю в будь-якій ситуації);наполегливість (тривале збереження 

зусиль при досягненні поставленої мети);ініціативність (готовність і вміння педагога 

виявляти творчий підхід до вирішення проблем, самодіяльність при виконанні 

професійних функцій);рішучість (своєчасно приймати продумані рішення і без зволікань 

приступати до їх виконання); самостійність (відносна незалежність від зовнішніх 

впливів);самокритичність (вміння помічати свої помилки, неправильні дії та прагнення їх 

виправити) 

5.Психофізіологічний- складають впевнення у своїх силах, прагнення 

наполегливо і до кінця доводити розпочату справу, здатність вільно керувати своєю 

поведінкою і поведінкою інших, професійна працездатність, активність і 

саморегулювання, урівноваженість і витримка, рухомий темп роботи. Ці 

властивості і здібності забезпечують викладачу високу працездатність у виконанні 

професійних функцій.; 

6.Оцінюючий передбачає самооцінку своєї професійної підготовки і 

відповідність процесу розв'язання професійних завдань оптимальним педагогічним 
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зразком. Психологічна готовність включає в себе як важливий компонент потребу 

фахівця в професійному самовдосконаленні. [3;5;2;6].  

Визначальна мета фахової підготовки майбутніх педагогів у ЗВО – 

формування готовності до здійснення професійної діяльності. Її реалізація 

неможлива без урахування специфіки соціально-педагогічної роботи в сучасних 

умовах. Професійна діяльність педагога – це системний процес, що 

характеризується поліфункціональністю, динамічністю та складністю соціально- 

педагогічних завдань, включає різні напрями, зміст, форми діяльності, що 

виконуються суб’єктами, які мають свій статус, функції тощо і потребує виняткової 

професійної компетентності, творчого підходу та емоційної стійкості.  
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РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ –ПСИХОЛОГІВ 

 

Дослідження інтелектуальних здібностей студентів-психологів набула тепер 

особливого звучання та є надзвичайно актуальною. Переважна більшість сучасних 

дослідників стверджують, що повноцінний інтелектуальний розвиток та 

становлення особистості відбувається саме у період юнацтва . 

Кілька генерацій представників педагогічної думки  та громадськості довели, 

що особливе місце в розвитку студентської молоді займає інтелектуальний 

розвиток, який саме в цей період відбувається досить активно. Саме від рівня цього 

розвитку залежить подальше становлення молодої людини як професіонала та 

успішність його професійної діяльності. Формування особистості людини триває 

все життя, втім період навчання у вищий школі відіграє особливу роль у цьому 

процесі. Саме в цей час у студента закладаються основи тих якостей спеціаліста, з 

якими він ввійде в нову для нього атмосферу діяльності, де відбуватиметься його 

подальший розвиток як особистості. Тому питання особистісного становлення 

студентів в аспекті їхньої професійної діяльності має постійно знаходитися в центрі 

уваги вищої школи. Для цього система навчально- освітнього процесу повинна бути 

вибудувана на ґрунті гармонізації розвитку студента і як особистості, і як фахівця 

[8, с.54-58]. 
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Багато вчених приділяли увагу вивченню інтелектуальних аспектів розвитку 

особистості, наприклад такі вчені як Д. Векслер, Л. Термен, А. Біне, Т. Симон, Р. 

Айзенк, Р. Стернберг вважали що інтелект є основою повноцінного розвитку 

особистості, та становлення її в соціумі [6, с.97-105]. 

Розглядаючи поняття інтелекту варто зазначити- що інтелект (від лат. - 

розуміння, розуміння, осягнення) у психології визначається як загальна здатність 

до пізнання і вирішення проблем, що впливає на успішність будь-якої діяльності і 

лежить в основі інших здібностей. Інтелект не зводиться до мислення, хоча саме 

розумові здібності складають його основу. Загалом інтелект-це система всіх 

пізнавальних здібностей людини: відчуття, сприйняття, пам'яті, уявлення, уяви і 

мислення. Поняття інтелекту як загальної розумової здібності застосовується в 

якості узагальнення поведінкових характеристик, пов'язаних з успішною 

адаптацією до нових життєвих завдань [3, с.62-76]. 

Розглядаючи гендерні ознаки інтелектуального розвитку студентів-

психологів, варто зазначити, що за загальним інтелектом найчастіше 

спостерігається відсутність статевих відмінностей, але варто зазначити, що інтелект 

чоловіків має чітко виражену структуру, з домінуванням невербального 

компоненту , в той час як інтелект жінок слабо інтегрований. Е. Монтегю у своїй 

книзі «Природне перевагу жінки», стверджує, що коефіцієнт інтелектуальності в 

середньому у жінок вищий, ніж у чоловіків [1, с.46-52]. 

Як зазначав В.Ф.Коновалов у юнацькому віці інтелект вище у представників 

чоловічої статті. Їх перевага зберігається і в подальшому . Важливо враховувати що 

морфологічне дозрівання головного мозку у дівчат відбувається швидше  (Хрізман 

Т., Єремеєва В., 1984), через це в віці 10-15 років вони випереджають за 

інтелектуальним розвитком хлопців, Потім особи чоловічої стані не тільки 

наздоганяють за рівнем розвитку осіб жіночої статі, але й перевершують їх( 

Є.Степанова,2000). Виявлено що незалежність ефективності мислення від 
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попереднього досвіду знань, починаючи з 8 років і далі, включаючи і дорослих вище 

у чоловічої статті(Маккобі , 1974). За даними Д. Рукавишникова(2001), у чоловіків 

спостерігається більш високий рівень прогностичної компетенції при оцінці 

можливих життєвих подій у порівнянні з жінками, так само як і вищий рівень 

здатності прогнозувати і попереджувати переміщення в просторі [2, с.158]. 

«Інтелект - це глобальна здатність діяти розумно, раціонально мислити і 

добре справлятися з життєвими обставинами» (Д. Векслер), тобто інтелект 

розглядається як здатність людини адаптуватися до навколишнього середовища. 

Він виділив в інтелекті дві сфери: вербальний інтелект і інтелект дії. В педагогіці 

інтелект трактується як: «здатність до навчання, здатність до навчання всьому 

новому». Р. Солсо розглядає людський інтелект як здатність набувати, 

відтворювати і використовувати знання для розуміння конкретних і абстрактних 

понять і відносин між об'єктами та ідеями, застосовувати знання осмисленим 

способом [3, с.98-106]. 

Більшість дослідників приходили до висновку, що рівень загальної 

інтелектуальної активності сталий для індивіда. «Розум зберігає свою потужність 

незмінною» - зазначав Ч. Спирмен. У 1930 р це було підтверджено експериментами 

К. Лешли на тварин. Ще З. Фрейд ввів термін "психічної енергії", а згодом з'явилося 

поняття G-фактора (від лат. General - загальний) як загального фонду психічної 

активності. 

Пізніше Л. Терстоун (1938 г.) за допомогою статистичних факторних методів 

досліджував різні сторони загального інтелекту, які він назвав первинними 

розумовими потенціями. Він виділив сім таких потенцій: 

1) лічильну здатність, тобто здатність оперувати числами і виконувати 

арифметичні дії; 

2) вербальну словесну гнучкість, тобто легкість, з якою людина може 

пояснюватися, використовуючи найбільш відповідні слова; 
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3) вербальне сприйняття, тобто здатність розуміти усну і письмову мову; 

4) просторову орієнтацію, або здатність уявляти собі різні предмети і форми 

в просторі; 

5) пам'ять; 

6) здатність до міркування; 

7) швидкість сприйняття подібностей або відмінностей між предметами та 

зображеннями. 

Фактори інтелекту, або первинні розумові потенції, як показали подальші 

дослідження, корелюють, пов'язані один з одним, що говорить про існування 

єдиного генерального фактора. 

 Д. Векслер вважав, що вербальний інтелект відображає придбані людиною 

здатності, а невербальний інтелект - його природні психофізіологічні можливості. 

Результати досліджень, проведених на близнюках, показують, що, навпаки, переважно 

спадково обумовлені оцінки по вербальним завдань тесту Д. Векслера, а успішність 

виконання невербальних тестів залежить від соціальних факторів, досвіду, людини (при 

повторному тестуванні успішність вирішення невербальних тестів підвищується більш 

значуще, ніж успішність вирішення вербальних, - ефект навчання сильніше). Слід 

пам'ятати, що інтелект - це пізнання плюс дію, тобто тільки результат, конкретні дії 

визначають рівень інтелекту особистості [5, с.97-105]. 

Отже, варто зазначити що саме в студентському віці питання розвитку 

інтелекту стає одним з основних чинників які в подальшому впливають на його 

реалізацію як спеціаліста та особистість в цілому. Слід також відзначити, що 

існують певні інтелектуальні властивості особистості, що зумовлюють, зокрема, і 

продуктивність мислення, його творчий характер. Серед цих властивостей можна 

виділити найсуттєвіші: швидкість мисленнєвих процесів, глибина мислення, а 

також широта, гнучкість, стратегічність та самостійність мислення. Саме на 

розвиток таких властивостей має бути направлений інтелектуальний розвиток 
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молоді в студентські роки, так як від їх розвитку залежатиме вся професійна 

поведінка майбутніх професіоналів у вирішенні професійних завдань та ситуацій. 

А саме здатність до швидкого, творчого та результативного вирішення професійних 

задач та ситуацій є ознакою справжнього професіонала в будь-якій сфері діяльності. 
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