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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

Актуальність проблеми. В часи такого бурхливого розвитку 

сучасного суспільного життя та потреб в інноваціях, що породжують 

необхідність удосконалення змісту та вимог до професії соціального 

працівника, потребує перегляду питання щодо існуючої практики 

формування професійних навичок у майбутніх працівників соціальної сфери. 

Адже на сьогоднішній день соціум потребує  перспективних спеціалістів, 

здатних оперативно та кваліфіковано вирішувати професійні задачі. Згідно з 

цим досить актуальним постає питання важливості розробки  надійних 

критеріїв професійної придатності соціального працівника до видів та 

складнощів роботи, які постануть перед ним.  

Аналіз основних досліджень та публікацій. Сучасні наукові 

дослідження акцентують свою увагу на оволодінні студентом професійними 

знаннями, вміннями та навичками під час навчання у закладі вищої освіти 

(ЗВО). У єдності розглядаються  його професійна, духовна та психологічна  

сторони. Якість підготовки майбутнього соціального працівника залежить від 

орієнтації студента на професію та мотивації відповідати сучасним вимогам 

професійної діяльності. Вітчизняні психологи (Г.О. Балл, О.Ф. Бондаренко, 

П.П. Горностай, Т.Б. Ільїна, С.Д. Максименко, В.Г. Панок, Н.І. Пов’якель, 

В.А. Семіченко, Н.В. Чепелєва, Т.С. Яценко та ін.) займалися дослідженнями  
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професійного та особистісного зростання  майбутніх фахівців та 

забезпечення умов для формування важливих професійних якостей. 

Виклад основного матеріалу. В період коли Україна переживає 

кризові ситуації (війна на сході, економічна нестабільність, значний відсоток 

безробіття, швидке розповсюдження коронавірусної інфекції та ін.) особлива 

роль відводиться саме фахівцям соціальної сфери, адже представники цих  

професій покликані допомогти людям вирішити проблеми, з якими вони 

раптом зіткнулись, і зробити це кваліфіковано. Саме гуманістична 

спрямованість освітнього процесу зможе чинити ефективний вплив на 

саморозвиток молодої людини, на підготовку її до морально виправданої 

майбутньої життєдіяльності. 

Гуманізм є основою освіти на всіх її рівнях. Визнаючи XXI ст. 

«століттям освіти», ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization) наголошує на тому, що основою освіти повинна бути 

система гуманітарного виховання, орієнтована на самоцінність людини як 

унікальність, на її активне, креативне, творче ставлення до життя, розум, 

поєднаний з розвиненою культурою чуттєвості, на «практичний розум» 

(поєднання міркувань здорового глузду з усвідомленням власної 

відповідальності тощо) [2]. 

Сьогодні в Україні на законодавчому рівні вже затверджено систему 

стандартів з кожного освітньо-кваліфікаційного рівня та профілю підготовки. 

Ці стандарти містять у собі вимоги до компетентності та системи діагностики 

якості знань. Інакше кажучи, компетентність спеціаліста разом з основними 

дидактичними одиницями навчальних дисциплін стають складовими 

компонентами державних освітніх програм. 

Зупинимося більш детально на самому понятті компетенції (від. лат. 

competencia – коло питань, з якими людина добре обізнана, володіє знаннями 

і досвідом), що за визначенням Н.Є. Мойсеюка є інтегрованим результатом 

опанування змістом загальної середньої освіти, який виражається в 

готовності учня використовувати засвоєні знання, уміння, навички, а також 
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способи діяльності у конкретних життєвих ситуаціях для розв’язання 

практичних і теоретичних задач. Головною особливістю компетентності як 

педагогічного явища є те, що компетентність – це не специфічні предметні 

вміння та навички, абстрактні загальнопредметні мисленнєві чи логічні 

операції (хоча, звісно, вона грунтується на останніх), а конкретні життєві 

вміння та навички, необхідні людині будь-якої професії, будь-якого віку [4]. 

Показники особистісного компонента професійної компетентності, які 

в цілому характеризують особистість фахівця в системі соціальної діяльності:  

1) відповідальність – здатність усвідомлювати причини змін або їх 

протидії в навколишньому середовищі та їх усвідомлене управління. У 

діяльності соціальних працівників є змога приймати альтернативні рішення, 

тобто діяти, а не тільки прогнозувати діяльність.  

2) емоційна гнучкість – здатність успішно здійснювати необхідну 

діяльність у складних емоційних умовах з оптимальним виявом емпатійності. 

У соціальній діяльності виявляється як співвідношення емоційної стійкості та 

емоційної експресивності (чуйності), що дає змогу сприймати та 

усвідомлювати емоційні переживання.  

3) соціальна гнучкість – здатність до необмеженої зміни напрямів, 

впливів, дій для досягнення сумісності, згоди, взаємної пристосованості та 

задоволеності, завдяки гнучкому коригуванню цілей, умінь, станів, способів 

відповідно до обставин ситуації, що змінюються.  

4) самостійність – здатність організовувати і реалізовувати свою 

діяльність без стороннього керівництва та допомоги. У діяльності фахівців 

соціальної сфери здійснюється при виконанні професійних обов’язків [3] . 

Система підготовки соціального працівника, яка виникла протягом 

останніх років і постійно розробляється науковцями, орієнтується переважно 

на оволодіння ним певним багажем теоретичних знань, серед яких важливе 

місце посідають філософія, соціологія, психологія, педагогіка тощо, 

методологічних засад, спеціальних умінь, методик і технологій. Однак 

основний успіх у формуванні професійної компетентності соціального 
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працівника значною мірою залежить від його особистісних характеристик: 

складної системи цінностей, рівня психологічної культури, самосвідомості, 

інтелекту тощо [1]. 

Висновки. Аналіз досліджень у сфері формування професійної 

компетентності соціальних працівників засвідчив, що проблема формування 

фахової придатності майбутніх соціальних працівників в процесі професійної 

підготовки є актуальною до сьогодні. Невід’ємною складовою професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників у ЗВО є професійно-соціальна 

підготовка, яка виступає як цілісна динамічна навчально-соціальна система, 

структура, зміст, методи і форми якої спрямовуються на формування 

професійної компетентності кожного студента-майбутнього фахівця 

соціальної сфери. 

Завданням професійної освіти соціальних працівників на сьогодні є 

підвищення ефективності виховання їх гуманності, оскільки соціальний 

працівник у своїй діяльності має справу з людиною, взаєминами між 

особистістю та колективом, між соціальними групами.  

Отже, професійна компетентність майбутніх соціальних працівників – 

це інтегральне професійно-особистісне новоутворення, яке дозволяє йому 

успішно й творчо розв’язувати освітні завдання, а в майбутньому проблеми 

клієнтів. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ 

ПОВЕДІНКИ В МОЛОДІЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ  

Проблема профілактики девіантної поведінки дітей та молоді була і 

залишається актуальною для будь-якого суспільства. Трансформаційні 

процеси, що відбуваються в Україні, торкнулись усіх сфер суспільного 

життя, стали передумовою суттєвих змін у свідомості та світогляді українців. 

Ускладнена соціально-економічна ситуація в країні, руйнування усталених 

стереотипів, норм і традицій обумовили тенденцію до певного зниження 

виховного потенціалу сім’ї, поширення негативних проявів поведінки, 

зростання показників злочинності серед дітей та молоді. Особливе 

занепокоєння викликають асоціальні прояви поведінки у молодіжному 

середовищі, які є підґрунтям для деградації особистості, стають перешкодою 

у здійсненні навчально-виховного процесу в освітньому закладі та й до того 

ж суттєво шкодять здоров’ю. Саме тому соціально-педагогічна робота, 

спрямована на профілактику та подолання девіантної поведінки дітей та 

молоді, нині є актуальною. В організації превентивної роботи важливим є 

пошук нових форм і методів, які, враховуючи нові умови сьогодення, були б 

ефективними.          

 Аналіз сучасних літературних джерел у галузі соціальної педагогіки та 

соціальної роботи показав, що проблему девіантної поведінки та її 

профілактики досліджували багато науковців, серед яких: Н. Агетик, Л. 

Артюшкіна, Г. Бевз, О. Безпалько, І. Бєлінська, Т. Василькова, Ю. 
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Василькова, М. Галагузова, Н. Грінченко, Н. Заверико, І. Звєрєва, С. 

Зінченко, А. Капська, Н. Квітковська, Л. Коваль, М. Ковальчук, І. Ковчіна, Л. 

Козаков, С. Коношенко, В. Курбатов, Т. Малихіна, Л. Мардахаєв, А. Мудрик, 

Р. Овчарова, С. Омельченко, В. Оржеховська, І. Пєша, А. Платонова, Л. 

Просандаєва, М. Фіцула, С. Харченко, С. Хлєбік, Є. Холостова, В. Шульга, Л. 

Яковлєва та ін. Проте, незважаючи на значний інтерес науковців до даної  

проблеми, питання соціально-педагогічної діяльності щодо попередження 

негативних форм девіантної поведінки студентської молоді залишається 

недостатньо дослідженим як у теоретичному, так і в практичному аспектах.

 Очевидно, що поведінка з відхиленням є одним із проявів соціальної 

дезадаптації – порушення процесу активного пристосування індивіда до умов 

соціального середовища засобами взаємодії та спілкування за хибного або 

недостатньо розвиненого уявлення людини про себе та свої соціальні зв’язки 

й міжособисті контакти [1].        

 Поведінка з відхиленням - девіантна (лат. deviatio - відхилення) – 

система дій і вчинків, які суперечать загальноприйнятим соціальним нормам 

права, культури, моралі [4].        

 Девіантна поведінка – це поведінка, що не відповідає правовим, 

моральним, етичним та іншим нормативним вимогам того конкретного 

суспільства, у якому живе й діє індивід. Результатом такої поведінки 

особистості, зазвичай, є нанесення моральної або (та) фізичної шкоди собі, 

оточуючим або (та) навколишньому середовищу [3].    

 Як будь-яка дія, девіантна поведінка має внутрішній механізм, мету, 

мотив, які зумовлені психо-біологічними особливостями особистості, її 

віковими особливостями, соціальним досвідом, загальним розвитком.   

 Серед причин девіантної поведінки виокремлюють [1]:   

 – соціально-економічні (зниження життєвого рівня населення, майнове 

розшарування суспільства, обмеження можливостей соціально-схвалених 

форм заробітку, безробіття, доступність неповнолітніх до алкоголю та 

тютюну, неконтрольована реклама психоактивних речовин);   
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 – соціально-педагогічні (криза інституту сім’ї; виховання в неповній 

сім’ї; завищені вимоги батьків до дитини; ворожість та конфлікти між 

батьками, батьками та дітьми; критицизм підлітка щодо школи, сім’ї, 

відчуженість від них; низький статус підлітка у класному колективі; слабка 

система позашкільної зайнятості дітей та молоді);     

 – соціально-культурні (зниження морально-етичного рівня населення; 

поширення кримінальної субкультури; негативний вплив засобів масової 

інформації; лібералізація статевої моралі; домінування серед молоді культу 

сили);            

 – психологічні (прагнення бути незалежним від дорослих; бажання 

бути визнаним в групі однолітків; прагнення до самоствердження; намагання 

виглядати дорослим; потреба змінити психічний стан у стресовій ситуації; 

підвищена тривожність, низька самооцінка; акцентуації характеру, 

психопатії; психологічні синдроми; негативні риси характеру);   

 – біологічні (генетичні – порушення у розумовому розвитку, дефекти 

слуху та зору, тілесні вади, порушення нервової системи тощо;   

 - психофізіологічні, що активізуються внаслідок специфічної дії на 

організм дитини особливих психофізіологічних навантажень, конфліктних 

ситуацій, порушень екологічного балансу у регіоні проживання дитини тощо;

 – фізіологічні (дефекти мовлення, зовнішня непривабливість, недоліки 

конституційної будови тіла тощо).       

 На сучасному етапі особливо гострим є питання пошуку форм, методів 

та технологій роботи щодо профілактики та подолання девіантної поведінки 

дітей та молоді. Найбільш розповсюдженими є таких два види технологій, як 

профілактична та реабілітаційна.      

 Програми профілактики негативних явищ розраховані на проведення 

профілактичної роботи серед молоді, на професійну допомогу, що надається 

педагогічним колективам навчальних закладів.    

 Основним змістом у системі соціально-профілактичної роботи є: 

соціально-педагогічна профілактика, соціально-психологічна допомога та 
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соціальна адаптація та реабілітація [2].      

 Соціально-педагогічна профілактика реалізується шляхом накопичення 

і удосконалення форм і методів первинної профілактики. Перевага надається 

масовим формам роботи (акції, фестивалі, конкурси, виставки, лекторії, 

розробка та розповсюдження інформаційно-рекламних листівок 

профілактичного спрямування, виступи на радіо та по телебаченню).

 Соціально-психологічна допомога також надається в індивідуальній 

формі та груповій формах (переважно у вигляді тренінгів, формування 

здорових навичок і норм поведінки). Соціально-педагогічна профілактика та 

соціально-психологічна допомога здійснюється переважно через систему 

центрів соціальних служб для молоді.       

 Щодо соціально-адаптаційної та реабілітаційної діяльності центрів, то 

вона є проблематичною, оскільки провести комплексну реабілітаційну 

роботу з молоддю, яка вживає алкоголь, наркотики, майже неможливо без 

медичного лікування.        

 Методика профілактики девіантної поведінки серед молоді – це 

сукупність методів попередження і недопущення у молоді відхилень від 

соціально позитивної поведінки.       

 Отже, для мінімізації або усунення тих чи інших проявів девіацій серед 

молоді необхідно не лише застосування визначених форм і методів 

(тематичні дні, інтерактивні заняття, соціально-психологічні, просвітницькі 

тренінги, медіація тощо), а проводити профілактику одночасно всіх видів 

девіантної поведінки, які є актуальними у молодіжному середовищі.   
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СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Професійна діяльність соціальних робітників, що беруть участь у 

наданні соціальної допомоги та підтримки різним категоріям населення, 

передбачає емоційну насиченість та високий відсоток чинників, що 

викликають стрес. Вона відноситься до групи професій з підвищеною 

моральною відповідальністю за здоров’я і життя окремих людей.  

Постійні стресові ситуації, в які потрапляє соціальний працівник в 

процесі складної соціальної взаємодії з клієнтом, розуміння суті соціальних 

проблем клієнта, особиста незахищеність та інші морально-психологічні 

чинники негативно впливають на енергію соціального працівника. 
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За родом своєї діяльності залученим в тривале напружене спілкування з 

іншими людьми, соціальним працівникам, як і іншим фахівцям, що 

працюють в системі «людина-людина», властивий так званий синдром 

«професійного вигорання», «емоційного виснаження». 

Синдром професійного вигорання становить сукупність психологічних 

і поведінкових проявів, що виникають у відповідь на затяжні стресові 

ситуації в робочому середовищі та здійснюють негативний вплив на 

особистісне та професійне самопочуття фахівців. Синдром виражається в 

максимальному емоційному виснаженні, знеособленні суб’єктів 

професійного спілкування, втрати трудової мотивації і емоційно-ціннісного 

ставлення до професії [1]. 

 Синдром включає в себе три головні складові:  

1) емоційну виснаженість, що проявляється у відчуттях емоційного 

перенапруження, почутті спустошення, вичерпаності своїх емоційних 

ресурсів.  

2) деперсоналізацію (цинізм), яка пов’язана з виникненням 

байдужого, навіть, негативного ставлення до колег та клієнтів, яких 

обслуговує.  

Контакти з ними стають формальними, безособовими. Часто 

виникають негативні установки, що спочатку мають прихований характер і 

виявляються у внутрішньо стриманому роздратуванні, яке з часом 

призводить до конфліктів [7, с. 41-42]. 

3) зменшення професійних досягнень, яке проявляється в зниженні 

самооцінки своєї компетентності (в негативному сприйнятті себе як 

професіонала), невдоволенні собою, негативне ставлення до себе як 

особистості [2, с. 243].  

В результаті «згорання» спеціаліст втрачає психічну енергію, 

розвивається психосоматична втома, з’являються невмотивоване 

занепокоєння, негативні настрої, тривога, підвищена дратівливість, 

виникають вегетативні розлади, знижується самооцінка,  втрачається 
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усвідомлення сенсу власної професійної діяльності [8, с. 7-9]. Це призводить 

до поступового наростання синдрому емоційного вигорання. 

У діяльності фахівців соціальної роботи виділяють три основні стадії 

розвитку синдрому професійного вигорання: 

I. 1-ша стадія – в поведінці з’являються ознаки «провалів в 

пам’яті», відчуття стомленості, не проходить після нічного сну. Після 

відпочинку ці явища зменшуються, проте поновлюються після повернення в 

колишню робочу ситуацію. Позитивних емоцій стає все менше. Тривалість 

формування стадії – 3-5 років. 

II. 2-га стадія – з’являється зниження інтересу до роботи, наростає 

апатія, до кінця робочого тижня посилюється небажання спілкуватися з 

колегами, друзями і близькими. Відсутній емоційний відгук на будь-які 

ситуації. Присутність клієнта з часом сприймається негативно. Тривалість 

формування стадії – 5-15 років. 

III. 3-тя стадія – особистісне вигорання. Змінюється уявлення про 

життєві цінності. В умовах вигорання відбувається повна втрата інтересу до 

професійної діяльності, зниження задоволення роботою, втрата ефективності 

і віри у власні професійні можливості. Виникає емоційна байдужість. 

Тривалість формування стадії – 10-20 років [3]. 

 Професійне вигорання має досить багато симптомів, які в кожного 

працівника можуть проявлятися по-різному, з урахуванням конкретних 

обставин його професійної та особистої життєдіяльності.  

До основних симптомів вигорання фахівців соціальної роботи 

відносяться: 

 почуття байдужості, безнадійності, емоційного виснаження та 

безсилля; 

 відчуття постійної хронічної втоми, що з’являється одразу після 

сну; 

 безсоння, вдень відчувається постійне бажання спати; 
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 дратівливість, невмотивовані спалахи гніву, відмова від 

спілкування з оточуючими і догляду за собою; 

 розвиток негативного ставлення до своїх колег, клієнтів; 

 відчуття, що робота стає все важче і важче, а виконувати її – 

немає сил; 

 сумніви в корисності професійної діяльності, знецінення 

професійних досягнень і переживання щодо своєї професійної та особистої 

неспроможності; 

 творча діяльність змінюється формальним виконанням 

обов’язків; 

 втрата почуття гумору, спустошеність, апатія; 

 переживання почуття провини; 

 зниження якісних і кількісних показників трудової діяльності; 

 поява думок про незаслуженість свого становища в суспільстві, 

про власну недосконалість [6]. 

Обмежені ресурси, вимогливі клієнти, рішення найважчих обставин, 

низька заробітна плата і зовнішні умови, що змінюються, – все це 

перетворює стрес на професійне захворювання соціального працівника. 

Зниження ризику професійного вигорання та підвищення стійкості до 

стресу соціальних працівників може бути досягнуто за допомогою різних 

видів впливу, з використанням ефективних технологій втручання для 

подолання вигорання. 

Для попередження та профілактики синдрому емоційного вигорання 

доцільним є: 

 зниження стресогенності ситуацій, що виникають на робочому 

місці і в повсякденному житті; 

 визначення короткострокових і довгострокових цілей; 

 для забезпечення психічного і фізичного благополуччя необхідне 

використання технічних перерв (відпочинок від роботи); 



17 
 

 оволодіння прийомами управління стресом – медитація, 

релаксація, аутогенне тренування, самопрограмування, супервізорство [4]; 

 лікування соматичних проявів захворювання, що виникли 

протягом тривалого переживання стресу; 

 психологічна підтримка і допомога фахівцеві для підвищення 

індивідуальної стійкості до стресу; 

 професійний розвиток і самовдосконалення (курси підвищення 

кваліфікації, конференції, симпозіуми, конгреси); 

 підтримання гарної фізичної форми [5]. 

Отже, будь-яка професійна діяльність не завжди приносить 

задоволення та насолоду, адже кожен працівник зазнає труднощів та 

стикається із стресовими ситуаціями. Щоб мінімізувати їх вплив та запобігти 

професійному вигоранню, потрібно намагатись стежити за власним 

внутрішнім станом, зменшити сприймання негативних емоцій та осмислено 

аналізувати травматичні події, що можуть загрожувати виникненню 

професійного вигорання. Тому, перш за все, збереження здорової особистості 

та ефективного професіоналізму соціального працівника залежить від самого 

фахівця. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Бойко В. В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном 

общении. – СПб. : Питер, 1999. – 105 с. 

2. Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С. Синдром выгорания. Диагностика и 

профилактика: практ. пособие. 3-е изд. испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 343 с.  

3. Міщенко М. С. Особливості синдрому емоційного вигорання /                        

М. С. Міщенко // Актуальні проблеми психології. – Т. XI. – Вип. 6. – Кн. ІІ. – 

2013. – С. 103-113. 

4. Мірошниченко О. А. Профілактика синдрому «професійного вигорання» у 

працюючих в екстремальних умовах: Навчально-методичний посібник. /          

О. А. Мірошниченко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 156 с. 

5. Рогинська Т. І. Синдром вигорання у соціальних професіях / Т. І. 

Рогинська // Психологічний журнал. – 2002. – Т. 23. – №3. – С. 85-95. 



18 
 

6. Скугаревська М. М. Синдром емоційного вигорання / М. М. Скугаревська 

// Медичні новини. – 2002. – №7. – С. 3-9. 

7. Профілактика професійного вигорання працівників соціальної сфери : 

методичні рекомендації / за заг. ред. к. мед. н. М. Л. Авраменка. Л. : 

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів, 2008. – 53 с. 

8. Шингаев С. М. Профессиональное выгорание и повышение 

стрессоустойчивости педагогов: Учебно-методическое пособие /                        

С. М. Шингаев. – СПб. : СПбАППО, 2009. – 77 с. 

 

Компанієць М.О.,  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. 

Науковий керівник:  

Кравченко О.О., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

              

          ҐЕНДЕРНО – ЧУТЛИВІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

Ґендерно-перетворюючі програми/послуги націлені на трансформацію 

ґендерних ролей чоловіків і жінок, а також стосунків між ними, шляхом 

перетворення нерівноправних ґендерних відносин на сприяння розподілу між 

чоловіками і жінками владних повноважень, контролю над ресурсами, 

процедур прийняття рішень, а також для підтримки розширення повноважень 

і сфер компетенції жінок. 

Серед різновидів таких програм/послуг можна виділити наступні: 

Ґендерно-чутливі програми/послуги керуються тим, що жінки і 

чоловіки стикаються з різними проблемами через свої соціальні ролі і 

можуть по-різному реагувати на послуги. Програми цього типу намагаються 

впливати на ґендерні норми, ролі і доступ до ресурсів, але лише настільки, 

наскільки це необхідно для досягнення цілей проекту [1]. Прикладами таких 

програм можуть бути: 
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• Заходи, спрямовані на сприяння комплексному, відповідному віку і 

ґендерно-чутливому навчанню молоді життєво-необхідним навичкам, як в 

загальноосвітній школі (за допомогою інтегрування такого навчання в 

національні навчальні плани), так і поза школою, включаючи інформування 

молоді про сексуальне і репродуктивне здоров'я та ВІЛ [2]. 

• Заходи щодо спеціального навчання і розвитку потенціалів, 

спрямовані на інтегрування освітнього принципу «рівний навчає рівного» в 

програми для важкодосяжних груп населення, таких як заміжні жінки, 

дівчата-підлітки, дівчата і жінки, що належать до маргінальних груп 

(мігранти, мешканки сільських регіонів, біженці), юнаки і чоловіки [3]. 

• Покращений, рівноправний і недискримінаційний доступ до послуг з 

підтримки сексуального та репродуктивного здоров'я та профілактики 

інфікування ВІЛ (наприклад, до добровільного консультування та тестування 

на ВІЛ, антиретровірусної терапії, лікування опортуністичних інфекцій, 

планування сім'ї), націлених спеціально на потреби дівчат та жінок, юнаків та 

чоловіків та інших уразливих категорій населення. 

Консультування та інформування отримувачів послуг з урахуванням 

ґендерно-чутливого підходу. Консультування — це послуга, яка спрямована 

на інформування, мотивування, підтримку клієнтів. Це взаємодія клієнтів та 

соціальних працівників, у ході якої фахівці отримують запит від клієнтів та 

допомагають знайти ресурси для вирішення складної ситуації [4]. 

Консультування з урахуванням ґендерно-чутливого підходу 

складається з таких етапів:  

• Встановлення контакту та досягнення взаєморозуміння (привітання 

— при першій зустрічі, вступне запитання та перегляд попередніх зустрічей 

— при повторній консультації). На цьому етапі важливо встановити контакт. 

Досить часто соціальні працівники мають ґендерні стереотипи щодо того, як 

поводити себе на етапі знайомства з жінками/чоловіками.  

• «Можливість поспілкуватися, доброзичливе ставлення та приємна 

атмосфера  більш важливі для жінок, ніж для чоловіків» — це ґендерний 
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стереотип соціального працівника в сфері зменшення шкоди. Соціальний 

працівник має чітко усвідомлювати, що будь-яка людина має право на 

доброзичливе ставлення, незалежно від статі. 

• Визначення запиту клієнта. На цьому етапі необхідно визначити 

причину звернення клієнта. Якщо соціальний працівник може допомогти 

клієнту — він консультує його далі. Якщо запит клієнта знаходиться за 

межами компетенції соціального працівника — той переадресовує клієнта 

іншому спеціалісту. На цьому етапі соціальні працівники досить часто 

вважають, що з жінками потрібно спілкуватися делікатно, говорити про 

життя. І досить часто вони так і не визначають запит, з яким прийшла жінка.  

• Детальне обговорення проблеми, інформування клієнта. На цьому 

етапі соціальні працівники досить часто вважають, що чоловіків потрібно 

консультувати/інформувати з використанням статистики, чітко, логічно. А 

жінці досить часто не розповідають необхідної інформації, бо консультант 

зосереджений на психологічній підтримці жінки. 

• Вибір варіантів вирішення проблеми (інформування, мотивування). 

На цьому етапі консультант досить часто намагається самостійно обрати за 

клієнта варіант вирішення проблеми. Якщо клієнт не бере на себе 

відповідальність щодо вирішення проблеми — це його вибір. І консультант 

не може нічого змінити.  

• Підведення підсумків. Консультант говорить про результати зустрічі, 

запитує у клієнта чи все йому зрозуміло, як він себе почуває. Якщо необхідно 

— консультант домовляється з клієнтом про наступну зустріч. 

Отже, азначене актуалізує фахову підготовку майбутніх соціальних 

працівників, обов’язковою складовою якої має виступати гендерний 

компонент. Гендерний підхід у соціальній роботі передбачає аналіз процесу 

міжстатевої взаємодії з урахуванням його гендерних особливостей. Це 

дозволяє пропонувати нові варіанти інтерпретації причин виникнення 

соціальних проблем, створює умови для підвищення ефективності організації 

соціальної допомоги клієнтам соціальних служб, що передбачає рівність 



21 
 

статей у пошуку виходу із скрутної ситуації шляхом здійснення вибору 

особистістю, а не просто чоловіком чи жінкою. 
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 

БЕЗПЕКИ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У МЕЖАХ ПРОФЕСІЙ 

ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ 

Наразі в Україні відбувається реформа системи надання соціальних 

послуг, роль соціального працівника виходить на перший план. Перед 

сучасним соціальним працівником постають нові соціальні виклики і 

проблеми, які потребують вирішення, і безпосередньо це стосується 



22 
 

діяльності із підвищення культури безпеки у сфері професій підвищеного 

ризику. Щорічно на виробництві в Україні травмується близько 120 тис. 

людей, з яких 2,5 тис. гине, більше 10 тис. осіб отримують професійні 

захворювання. Зазначене актуалізує необхідність перегляду професійного 

розвитку майбутніх соціальних працівників як суб’єктів формування 

культури безпеки фахівців, які працюють у межах професій підвищеного 

ризику. 

Питання професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до 

різних видів професійної діяльності досліджено у працях вчених 

(О. Безпалько, І. Звєрєва. А. Капська, М. Лукашевич, І. Мигович, Т. Семигіна, 

С. Харченко та ін.). Професіоналізацію майбутніх працівників соціальної 

сфери як суб’єктів соціального виховання представників різних соціальних та 

вікових груп вивчають сучасні дослідники В. Анголенко, М. Андрєєва, 

О. Василенко, К. Волкова, Л. Пахомова, О. Поліщук, О. Рассказова, 

Ю.Чернецька та ін. 

Процес формування культури безпеки майбутніх фахівців досліджено в 

різних аспектах та напрямах: культура безпеки та здоров’я студентів за умов 

урахування вікових та індивідуальних особливостей (Ю. Аркін, 

П. Блонський, О. Богданова, Ю. Бурцева, Е. Маєвська, Е. Харлок та ін.); 

безпека професійної діяльності фахівців різних галузей (О. Вінокуров, 

В. Гафнер, Д. Зеркалов, О. Ігнатюк, О. Кобилянський, М. Усачов та ін.) тощо. 

Питання культури безпеки праці та культури охорони праці висвітлені 

у працях таких науковців, як Г. Гогіташвілі, О. Горностай, Є. Желібо, 

В. Лапін, І. Сагайдак, О. Тереверко, О. Третьяков, О. Шароватова та ін., які 

дотримуються думки, що саме низький рівень культури безпеки українського 

суспільства суттєвим чином зумовлює неприпустимо високий рівень 

травматизму та профзахворювань у виробничій сфері України. 

Аналіз літератури з досліджуваної проблеми свідчать, що, незважаючи 

на очевидно ґрунтовні результати наукових пошуків у галузі формування 

культури безпеки професійної діяльності, вони не набули ще досконалої 
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концептуальної форми, зокрема у галузі соціальної роботи у галузі 

виробничої діяльності. Навіть термін «культура безпеки професійної 

діяльності» не визначено сьогодні остаточно як науково обґрунтоване 

поняття, особливо це стосується, людей, які працюють у межах професій 

підвищеного ризику. Теоретичні пошуки довели потребу в уточненні 

сутності таких понять як «культура безпеки професійної діяльності» та 

«професії підвищеного ризику», а також залишається малодослідженим 

питання професійного розвитку майбутніх соціальних працівників як 

суб’єктів формування культури безпеки фахівців, які працюють у межах 

професій підвищеного ризику. 

Аналіз наукових досліджень, дає підстави стверджувати, що  

поєднання понять «культура» та «безпека» вперше було здійснено 

Міжнародним агентством з атомної енергії в 1986 році в процесі аналізу 

причин і наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції [1]. 

З того часу культура безпеки та її формування є одним з фундаментальних 

принципів управління, підлягає нормативному регулюванню у професійній 

сфері і є важливою вимогою у роботі фахівців. При чому ця категорія 

повинна застосовуватися не тільки до персоналу потенційно небезпечних 

об’єктів, а й по відношенню до кожної людини окремо, як і до суспільства в 

цілому. Відповідно, культура безпеки професійної діяльності – це система 

поглядів, переконань та цінностей фахівця, що визначають її ставлення до 

безпеки (особистої, виробничої, організаційної тощо) і впливають на 

виробничі відносини, поведінку та професійну діяльність, а також сукупність 

певних характеристик, особливостей, способів та результатів поведінки 

людини. Очевидно, що культура безпеки має формуватися у фахівця ще у 

період професійної підготовки. Важливо також наголосити, що у професійній 

сфері має працювати фахівець, який є носієм та популяризатором ціннісного 

ставлення до безпеки, провідником ідей побудови позитивних виробничих 

відносин, створення безпечного професійного середовища. 
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Згідно із переліком робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-4.12-

2005) [2] та Постановою КМУ «Про затвердження Списків виробництв, 

робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на 

щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими  і важкими умовами 

праці та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 р. № 1290 [3] до 

професій підвищеного ризику відносяться професії пов’язанні з 

професійними шкідливостями, які впливають на здоров’я і працездатність 

людини під час виконання нею трудових обов’язків, ті професії, які 

безпосередньо пов’язанні з професійним ризиком тощо. 

Виходячи з вище означеного, можемо стверджувати, що результат 

роботи соціального працівника із формування культури безпеки фахівців, які 

працюють у межах професій підвищеного ризику, має характеризуватися 

такими ознаками як: сформоване на високому рівні ціннісне ставлення до 

питань професійної та особистої безпеки; виражена спрямованість 

особистості фахівця на розвиток потреби в безпеці у професійному 

середовищі; висока мотивація до опанування професійними знаннями й 

уміннями, які допоможуть попередити небезпечні ситуації і загрози на 

робочому місці; готовність до саморозвитку, що забезпечуватиме відповідні 

дії у разі виникнення небезпек; усвідомлення пріоритету безпеки під час 

розв’язання складних професійних завдань; володіння професійно 

значущими якостями, важливими для досягнення умов безпеки у 

професійному середовищі тощо. Усі зазначені характеристики мають бути 

притаманними й самому фахівцю – соціальному працівнику, який є певним 

взірцем та експертом із створення безпечного професійного середовища, а 

також популяризатором безпечної професійної поведінки. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДО НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

КЛІЄНТАМ: ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

Сьогодні проблема професійної підготовки фахівців соціальної роботи 

до надання соціальних послуг на дистанційному режимі стає нагальною не 

лише в Україні, але й в інших країнах. Епідеміологічна ситуація в усьому 

світі унеможливлює процес традиційного прийнятого за основу 

очного/заочного навчання як єдиного шляху отримання професійної чи будь-

якої іншої освіти. Тому й виникає потреба в інноваційному підході, який, з 

одного боку не вплине на якість надання професійних знань, а з іншого – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0176-94
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забезпечить формат навчання, безпечний для життя і здоров’я студентства в 

умовах поширення пандемії. 

Засоби масової комунікації такі, як інтернет або медіа-ресурси, в 

умовах сучасності є найбільш оптимальними та доступними інструментами в 

критичній ситуації. Разом з цим, проблемою організації дистанційного 

навчання стає – відсутність або низький рівень у надавачів освітніх послуг 

навичок правильного та ефективного використання зазначених вище ресурсів 

в професійній та освітній сфері. Таким чином, виникає потреба в 

пристосуванні до дистанційної форми взаємодії не лише здобувачів, а й 

надавачів освітніх та інших професійних послуг. 

В освітньому процесі засоби масової комунікації стали 

використовуватись як платформи інформаційного, просвітницького та 

навчального характеру. В професійній сфері ситуація значно відрізняється, 

специфіка галузей деяких професій, в тому числі й у галузі соціальної 

роботи, певним чином заважає переходу на дистанційний характер роботи з 

клієнтами. Отриманий в період епідемії досвід показав наскільки ригідною та 

непристосованою є професійна сфера, у якій працює соціальний 

працівник / педагог. 

Надання соціальних послуг, згідно законодавства України, не 

передбачає дистанційного характеру. Разом з цим, у зв’язку із карантинними 

заходами у державі потреба в отриманні допомоги не зникає, але виникає 

питання яким чином надати необхідну клієнтові соціальну послугу. З одного 

боку, прості послуги такі, як консультування, інформування, соціальна 

профілактика та посередництво, можна надати за допомогою засобів масової 

комунікації. З іншого, соціальна адаптація, догляд вдома, денний догляд та 

інші, потребують адаптивного підходу до процесу їх реалізації в умовах 

поширення Covid-19, що сьогодні лише розробляється. 

Підсумовуючи зазначимо, що інформаційно-технічні засоби масової 

комунікації стають сьогодні пріоритетними інструментами в професії 

соціального працівника / педагога. Навчання фахівців та підвищення рівня 
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володіння ними навичками роботи в інтернет-мережі та за допомогою медіа-

ресурсів в процесі надання соціальних послуг стають актуальними 

питаннями теорії та практики соціальної роботи. 
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ФЕНОМЕН ОДИНОКОГО БАТЬКІВСТВА ЯК ОБ’ЄКТ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  

Сьогодні  в  Україні  загострюються  важливі проблеми, що нерідко 

ведуть до занепаду й деградації суспільства. Серед таких соціальних проблем 

найактуальнішими є кризові явища в сім’ї, які спричиняють появу сімей з 

порушеною структурою – опікунських, сімей з прийомними дітьми і особливо  

–  неповних.  Єдиної  державної  статистики  щодо  кількості  неповних сімей 

в Україні немає, однак можна зазначити, що спостерігається тенденція до 

збільшення  частки  неповних  сімей.  

За  кількістю  розлучень  Україна  з  середнім  показником  4  

розлучення  на  одну тисячу наявного населення посідає третє місце в Європі 

після Росії та Білорусії. За роки незалежності України цей коефіцієнт 

коливається від 3,2 до 4,2 розлучень на тисячу населення [1]. Також звертає 

увагу на себе збільшення сімей, які  складаються з чоловіків-батьків та дітей, 

і становить 1–2 %  від загальної кількості неповних сімей. Розпад шлюбу 

негативно впливає  на життя всіх членів родини.  Однак  найбільшу 

небезпеку він становить для сім’ї, у якій є неповнолітні діти. У разі 

розірвання шлюбу відбувається руйнування того природного осередку 

розвитку дитини, яким є повна сім’я з матір’ю та батьком. Здебільшого сім’ї, 
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які розпадаються, мають спільних дітей, і щороку тисячі дітей переживають 

розлучення батьків [2 с, 8]. 

Можна стверджувати, що проблема неповної сім’ї в сучасних умовах 

набула загальнонаціональних масштабів.  Кількість батьків-одинаків, які 

виховують дітей самотужки, на сьогоднішній день  визначити  важко,  але  

однозначно  їх  менше,  ніж  матерів-одиначок.  До відповідних  соціальних  

служб  батьки-одинаки  звертаються  дуже  рідко,  а  деякі навіть не знають, 

що вони взагалі існують. Тому в даний час як ніколи важливо виявити  

проблеми  неповної  батьківської  сім’ї,  продумати  шляхи  їх  вирішення, 

визначити  основні  напрями  та  специфіку  роботи  з  неповними  

батьківськими сім’ями.   

Наукові дослідження неповної сім’ї (Т. Алєксєєнко, М. Докторович, І. 

Звєрєва, Б. Ковбас, В. Костів, В. Постовий, І. Трубавіна, В. Целуйко, 

Л.Шнейдер та ін.), а також праць класиків вітчизняної педагогіки (А. 

Макаренко, В. Сухомлинський, М. Стельмахович) свідчать, що їх автори  

відносять  неповну  сім’ю  до  потенційно  несприятливого  фактора  

соціалізації особистості дитини. Проблемі соціально-педагогічної роботи з 

неповними сім’ями  присвячені  наукові  роботи Т.  Алєксєєнко,  О.  

Безпалько,  І. Звєрєвої, А. Капської та  ін.  Формування  культури  і  

готовності  до  материнства досліджували І. Братусь, Н. Максимовська, Г. 

Філіпова; феномен батьківства та виконання ролі батька вивчали Ю. 

Борисенко, І. Кон, В. Гончаров; формуванню усвідомленого  батьківства  

присвячені  дослідження  Т. Веретенко,  В. Кравця, В. Кікінеджі, Г. 

Лактіонової та ін. [3,4]. 

За 15 років в Україні більше, ніж у 20 разів збільшилася кількість 

матерів- одиначок. Такі дані наводив міністр соціальної політики Олександр 

Рева у 2017 році. Однією із причин цього, на думку міністра, є те, що за 

існуючої системи соціального забезпечення в країні не вигідно реєструвати 

шлюб. 
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Соціально-педагогічна допомога одиноким батькам  у  вихованні  дітей  

на  сьогодні  в  Україні  здійснюється  різними  соціальними службами 

шляхом надання комплексу соціальних послуг та здійснення соціального  

супроводу.  Вивчивши  досвід  діяльності  закладів  соціального  

обслуговування щодо надання соціально-педагогічної допомоги неповній 

батьківській сім’ї, я можу констатувати, що на сьогодні в Україні у своїй 

роботі вони надають соціальну  допомогу  даній  категорії  сімей,  хоча  

особливо  їх  не  виділяють.  

Надання  соціально-педагогічної  допомоги  таким сім’ям  у  вихованні  

дітей здійснюється Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Центрами матері та дитини, громадськими організаціями, освітніми 

установам у взаємодії з фахівцями інших установ та організацій, шляхом 

надання окремих видів послуг та здійснення соціального супроводу.   

Реалії  сьогодення доводять, що інститут неповної батьківської сім’ї 

знаходяться в розвитку. Про  це  свідчить  поява  прийомних  батьківських  

сімей  та  дитячих  будинків сімейного типу. У ході соціального супроводу 

неповної батьківської сім’ї, прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного 

типу при наданні соціальних послуг також слід  враховувати  гендерні  

особливості  чоловічого  батьківства  та  розв’язання життєвих проблем і 

пов’язані з цим методи та форми співпраці фахівців з батьками-чоловіками. 

У цьому я і вбачаю подальші шляхи вивчення досліджуваної проблеми.  
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КОМУНІКАТИВНІ  ТРУДНОЩІ У СПІЛКУВАННІ ПІДЛІТКІВ 

 

Спілкування є одним з найбільш значущих і багатомірних соціально-

психологічних явищ. О.О. Бодальов розглядає спілкування як феномен і 

вважає, що його трактувати слід з позиції міжособистісних відносин як: «... 

взаємодію між людьми, здійснену за допомогою засобів мовного і немовних 

впливу і ставить за мету досягнення змін в пізнавальній, мотиваційно-

емоційній і поведінкової сфері тих, хто беру участь в спілкуванні» [1, с.27]. 

М.С. Каган справедливо стверджує, що цінність спілкування не в самому 

факті передачі і прийомі інформації, а скоріше в отриманні "нової 

інформації, загальної для людей, що спілкуються і народжує їх спільність". 

«Спілкування породжує спільність, а обмін зберігає відособленість його 

учасників» - стверджує автор [2, с. 149-150]. 

Спілкування, у віковому аспекті розглядається як фактор розвитку 

особистості людини. Мовне спілкування є формою спілкування, і аналіз його 

генезису показує, що кожен віковий період має свої потенційні  можливості 

для послідовного формування комунікативної сторони спілкування і 

властивостей особистості. 

Розвиток особистості тісно пов'язаний з процесом спілкування і системою 

уявлень про самого себе. Зв'язок спілкування з системою уявлень про себе 
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виступає в підлітковому віці. Підлітковий вік називають період «бурі і 

натиску». Це вкрай складний час, час бурхливих змін у всіх сферах життя. 

 Ними було організовано і проведене емпіричного дослідження 

комунікативних труднощів у спілкування підлітків з використанням ряду 

методик: шкала оцінки особистісної тривожності Спілберга-Ханіна; тесту 

стратегій поведінки в конфлікті К. Томаса; діагностика міжособистісних 

відносин Т. Лірі; тест В.Ф. Ряховского для визначення рівня товариськості;  

методика оцінки комунікативних і організаторських здібностей (КОС-1) В.В. 

Сінявского, Б.А. Феодорішина. 

Результати дослідження засвідчили, що підліткам з комунікативними 

труднощами в спілкуванні притаманна циклічність у зміні настроїв, з 

переважанням зниженого фону, песимістичність, смуток, боязкість, 

невпевненість в собі, високий рівень тривожності, тривале переживання 

невдач, практично не вираженим є  прагнення бути в центрі уваги і 

домагатися своїх цілей. У конфлікт підлітки вступають рідко, і схильні 

більше уникати їх, ніж керувати ними. 

Підлітки з комунікативними труднощами в спілкуванні відчувають 

велику кількість труднощів в міжособистісних відносинах, так як вони в 

міжособистісних відносинах виявляють егоїзм, авторитарність і підозрілість. 

Основною характеристикою підлітків з комунікативними труднощами в 

спілкуванні є особистісна тривожність. Високий рівень особистісної 

тривожності підлітків з комунікативними труднощами в спілкуванні 

взаємопов'язаний з іншими психологічними характеристиками цих підлітків: 

ситуативної тривожністю, схильністю до зміни настрою, неврівноваженістю, 

перевагою стратегії уникнення в конфлікті, а також з низьким самоконтролем 

у спілкуванні і відсутністю здатності до співпраці. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

Реальне навчання віртуально – це наші реалії. Незважаючи на карантин 

та запровадження карантинних обмежень відповідно до зон, наше життя та 

діяльність суспільства повністю продовжуються.  

У зв’язку із запобіганням розповсюдження гострого респіраторного 

захворювання COVID-19 Міністерство охорони та здоров’я України з 

Міністерством освіти та науки України рекомендує організовувати освітній 

процес за допомогою дистанційної форми навчання, що не передбачає 

відвідування закладів освіти її здобувачами [2]. Запровадження 

дистанційного режиму роботи вносить відповідні корективи для звичної 

організації освітнього процесу, враховуючи усіх його учасників.  

На сьогодні дистанційна форма навчання має як і переваги так і 

недоліки. Як показує реальність українська система освіти виявилася не 

готовою до організації освітнього процесу шляхом використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. Однак, за короткий термін 

вчителям закладів загальної середньої освіти, викладачам закладів вищої 

освіти довелося адаптуватися до нових умов реальності.  

Дистанційне навчання є одним із варіантів запобіганню 

розповсюдженню короновірусної хвороби. Проте заклади освіти є 

автономними щодо впровадження та переходу на дистанційну форму 

навчання. Опитування, яке було проведено Державною службою якості 

освіти, встановило, що для більшої частини закладів освіти, особливо 

закладів загальної середньої освіти, перехід на дистанційну форму навчання 

відбувся вперше, у двох із трьох здобувачів освіти вдома немає необхідної 
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техніки для online-навчання, а в більшої частини – низька швидкість 

інтернету. Методи, технології та інструкції щодо дистанційного навчання у 

кожному закладі та в кожного вчителя /викладача на свій розсуд [7]. 

Вищеперераховані фактори є факторами, які погіршують організацію 

освітнього процесу.  

Але наші недоліки є нашими перевагами. Звучить абсурдно та 

достатньо реально для нас. Якщо на недоступність (відсутність відповідної 

техніки, інтернету тощо) для деяких здобувачів освіти та неможливість 

вчитися дистанційно вплинути важко (хоча шляхи вирішення можна знайти і 

щодо цієї проблеми), то відсутність чітко наданих інструкцій, методів та 

технологій впровадження дистанційного навчання для вчителів та викладачів 

є неабиякою можливістю підібрати індивідуально засіб проведення уроків/ 

лекційних, практичних, семінарських занять/ форми контролю тощо.  

Людство на сьогодні має величезні ресурси для вирішення проблем 

дистанційного навчання. Одним із них є використання онлайн-платформ для 

дистанційної та змішаної форм навчання. 

Так більшість вчителів користуються у організації освітнього процесу 

електронними скриньками, шкільними веб-сайтами, месенджерем Viber. Дані 

інформаційно-комунікаційні засоби дозволяють двосторонню взаємодію, де 

учень може перепитати, отримати коментар, оцінку виконаних завдань, але 

при цьому учням не вистачає пояснень навчально матеріалу та мотивації [7]. 

Також серед засобів дистанційного навчання, якими користуються 

вчителі, варто виділити Global Innovative Online School (https://gioschool.com/) 

– це онлайн-платформа для вивчення математики, яка має офіційний гриф від 

Міністерства освіти і науки України та відповідає всім стандартам шкільної 

програми [3]. Дана платформа працює таким чином: 

- кожен учень прикріплюється до вчителя; 

- вчитель має доступ до виконаних завдань учнем, що допомагає 

здійснювати контроль та оцінювання; 



34 
 

- вчитель має доступ окрім індивідуальних статистик, до загальної 

статистики класу; 

- система сама здійснює перевірку завдань, що виконанні за 

допомогою платформи; 

- вчителі також можуть розробляти свої навчальні програми у 

дистанційному режимі [3]. 

Також вчителями використовуються такі платформи, як Мійклас 

(https://miyklas.com.ua/), вчи.юа (https://vchy.com.ua/) та спільнота активних 

освітян «Всеосвіта» (https://vseosvita.ua/) [3]. 

Для тих, хто не мав доступу до інтернету, альтернативою стали 

заняття, які транслювали по телебаченню – Всеукраїнська школа онлайн. 

Однак варто відмітити, що дані заняття не стали заміною дистанційної 

роботи вчителів. 

Серед інформаційно-комунікаційних технологій, якими користуються 

викладачі закладів вищої освіти, варто виділити: 

1. Moodle - модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище, дана платформа орієнтована насамперед на організацію 

взаємодії між викладачем та студентами, хоча підходить і для організації 

традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання. 

2. Відеоконференції ZOOM (40 хвилин безкоштовно або без 

обмежень у часі за умови оплаченого акаунту, з можливістю запису розмови, 

функцією демонстрації екрану з текстом чи ілюстраціями). 

3. Skype (безкоштовні аудіо та відеодзвінки; дуже чутлива до якості 

інтернет-зв’язку платформа; потребує власного акаунту). 

4. MS Teams (безкоштовні відеодзвінки; є можливість запису). 

5. Go to Meeting (формат відеоконференцій, схожий на роботу в 

ZOOM; немає обмежень у часі, але є обмеження щодо відеозапису) [5]. 

Проте повний або частковий перехід на дистанційне навчання не може 

замінити живого спілкування учасників освітнього процесу, групових форм 

https://vseosvita.ua/
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роботи та форм роботи, які безпосередньо можна проводити лише у закладах 

освіти.  

Та це не є головними недоліками online-навчання. Дистанційна форма 

навчання потребує від учасників освітнього процесу більшу частину свого 

часу перебувати в Інтернет мережі, тому її користувачам варто 

потурбуватися про кібербезпеку.  

Мало того, що значна частина учасників освітнього процесу не має 

цифрових технологій та програмного забезпечення для дистанційного 

навчання. До того ж більша частина з них не мають необхідних навиків, а про 

кібербезпеку тим паче не знають.  

На просторах Інтернет мережі можна стати жертвою кібербуліннгу, 

кардингу, секстингу, грумінгу, тролінгу, фішингу тощо [4]. Що ж це таке? 

Кібербулінг – це цькування особи або групи осіб іншою особою або 

відповідно групою осіб за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій [4]. 

Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримати доступ до 

особистої інформації користувача Інтернет мережі [4]. 

Кардинг – вид інтернет-шахрайства, за допомогою якого шахраї 

дізнаються будь-яку інформацію про банківські рахунки та реквізити [4]. 

Грумінг – це спілкування з незнайомими людьми, зазвичай дорослими, 

які переважно використовують спілкування з дітьми у своїх сексуальних 

цілях [4].  

Секстинг – ведення інтимної переписки або обмін інтимними фото, які 

потім можуть бути використані проти вас самих [4].  

Тролінг – розміщення в Інтернеті провокаційних повідомлень з метою 

викликати флейм, конфлікти між учасниками, образи, війну редагувань, 

марнослів'я тощо [6]. 

Аби не стати жертвою на просторах Інтернет мережі варто 

дотримуватися таких рекомендацій: 

1. Користуйтеся лише офіційними джерелами інформації. 



36 
 

2. Не відкривайте повідомлення зі спамом. 

3. Використовуйте надійні паролі. 

4. Не користуйтеся піратським контентом. 

5. Не здійснюйте незахищених інтернет платежів та на сумнівних 

сайтах. 

6. Не користуйтеся чужими носіями інформації – вони можуть містити 

віруси і загрозу для вашого ПК. 

7. Користуйтеся антивірусними програмами [1]. 

Дотримання елементарних правил «інформаційної гігієни» може 

допомогти вам не стати жертвою в Інтернет мережі, і в зберегти особисту 

інформацію на сторінках соціальних мереж. 

Дистанційне навчання – наше сьогодення. І потрібно адаптуватися до 

нових умов. Пандемія Covid-19 лише допомагає адаптувати ту форму роботи, 

якою ми б звами користувалися через років 5. Тому для нас дистанційна 

форма навчання, яка ще вчора була не настільки поширеною, сьогодні вже є 

актуальною та доступною для багатьох закладів освіти. 
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Лівандовська І.А., викладач кафедри психології Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ  ФОРМУВАННЯ «SOFT-SKILLS» ЯК РЕСУРСУ 

РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ  СОЦІАЛЬНОГО 

ПРАЦІВНИКА 

 

Орієнтуючись на сучасні  проблеми соціальної політики України, значна 

увага надається підготовці фахівців соціальної сфери, зокрема, соціальному 

працівникові. Соціальний працівник, з огляду на сучасні тенденції  це 

професійно підготовлений фахівець, який має необхідну кваліфікацію у сфері 

суспільної практики та надає соціальну допомогу різноманітним категоріям 

населення. 

Професія «соціальна робота» має свою власну чітку базу знань, а також 

інтегрує знання споріднених дисциплін, таких як психологія, психіатрія, 

соціологія, економіка, суспільні науки та право. Ці знання постійно 

перевіряються на практиці. Разом з особливою системою цінностей взаємні 

стосунки між знаннями і практикою є вирішальною характерною рисою цієї 

професії. Це пояснює динамізм професії та вимоги до особистості самого 

фахівця. Наразі гостро постає питання сформованості «soft skills» – це не 

https://slovotvir.org.ua/words/trolinh
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тільки один з нових  освітніх трендів динамічно мінливого «складного» світу, 

а багато в чому функціональний інструмент, що забезпечує продуктивну 

взаємодію особистості з навколишнім світом, успішну її професійну і 

особистісну самореалізацію спеціалістів в сфері соціальної підтримки. 

(Лівандовська) [3]. 

У ході своєї професійної діяльності соціальний працівник осягає 

сутність гуманізму та  моральності, зміст, завдання і функціонування  

людини в соціумі, систему  вимог і санкцій при відхилення від установлених 

норм, порівнює власні моральні норми з професійними, соціально вагомими 

й коректує свою моральну позицію. Практикуючий соціальний працівник, 

який ще   не отримав професійну академічну підготовку і в своїй діяльності 

керується власним інтуїтивним розумінням добра й зла, заснованим на 

суспільних цінностях і його особистого життєвого досвіду [5]. 

Професія соціального працівника сповідує принцип, за яким гідність та 

значимість є невід'ємними рисами кожної особи в суспільстві. Стосунки між 

індивідом і суспільством мають взаємодоповнююче значення, і кожна 

людина може зробити значний внесок у суспільство.  

Соціальний працівник, який усвідомлено обрав свій фах, осягнув  високу 

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 та загальнолюдські 

компетенції. Успішність соціально-педагогічної діяльності  залежать від 

сформованості  таких принципів «SOFT-SKILLS»: 

1. Принцип гуманізму. Він передбачає визнання людини найвищою 

цінністю, захист її гідності й громадянських прав, створення умов для 

вільного і всебічного виявлення здібностей кожного. Людяність, 

людинолюбство — органічна властивість соціальної роботи, її сутнісна 

характеристика.  
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2. Принцип доцільності дій. Сучасний етикет в першу чергу 

відрізняється своєю доцільністю та необхідністю. Основна його вимога не 

створювати своїми діями додаткових проблем оточенню і самому собі. 

3.  Принцип естетичної привабливості поведінки. В наш час 

вимагається, щоб поведінка та зовнішній вигляд людини відповідали 

душевним якостям самої особистості, тому зовнішній вигляд фахівця 

повинен бути естетичним та привабливим. 

4. Принцип врахування народних, культурних  звичаїв і традицій.  

Даний принцип є необхідним, так як що кожен народ  чи етнос має власну 

невербальну знакову систему, свої звичаї і традиції. Тому щоб не потрапити в 

незручне становище  соціальному працівникові, слід вивчати традиції і звичаї 

того народу, з представниками якого він працює [4]. 

Також для того, щоб бути професіоналом своєї справи, соціальному 

працівникові потрібно не лише орієнтуватися у теоретичному матеріалі, а й 

мати цілий перелік особистісних професійно-орієнтованих  якостей. 

Соціальним працівникам доводиться весь час мати 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. Ми визначили основний перелік загально-людських 

компетенцій («soft-skills»): 

а) емпатія — вміння бачити світ очима іншої людини; 

б) повага, реагування на проблему клієнта так, щоб вселити йому 

впевненість у здатності подолати її; 

в) конкретність і чіткість; 

г) знання себе і вміння допомагати іншим у самопізнанні; 

ґ) щирість, вміння природно поводитися у стосунках з клієнтом; 
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д) дотримання правила «тут і тепер», що зобов'язує до невідкладного 

розв'язання проблеми, задоволення потреб клієнта [2,3]. 

Окрім особистісних якостей виділяють психолого-педагогічні якості 

мають у своєму складі так званий «ефект особистої привабливості», який 

поєднує у собі: комунікабельність; емпатійність; атрактивність; 

красномовність [1]. 

Отже, можна дійти логічного висновку майбутній  фахівець соціальної  

сфери  має бути не лише бути кваліфікованим фахівцем своєї справи, але і 

володіти  великим спектром  загальних компетенцій  - «soft-skills». 

 Варто зазначити, що «soft-skills» сформувати раз і назавжди 

неможливо, вони повинні перебувати в постійному вдосконаленні і розвитку, 

що є на наш погляд основою професіоналізму соціального працівника.  

(Лівандовська) [3]. Разом з тим за роки навчання здобувачі  вищої освіти 

цілком можуть набути і  успішно розвинути базові «soft-skills» у професійно-

орієнтованому навчальному середовищі на факультеті соціальної та 

психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 
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ДІТИ-СИРОТИ ТА ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО 

ПІКЛУВАННЯ, ЯК КЛІЄНТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Розбудова нових політичних та економічних засад в Україні, поширення 

хвороби COVID-19 потребує вироблення якісно нового підходу до 

забезпечення дітям повноцінного розвитку відповідно до їх потреб. Адже 

саме діти є основою майбутнього країни. Економічні, соціальні суперечності, 

які торкнулися всіх сфер діяльності та всіх верств населення, в першу чергу 

позначилися на дітях-сиротах та дітях, позбавлених батьківського 

піклування.  

Метою написання тез є дослідження категорії дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, як клієнтів соціальної роботи, 

визначення потреб дітей та наявних ресурсів для вирішення власних потреб, 

визначення видів послуг, які повинні надаватися дітям даної категорії. 

Питання соціальної роботи цікавить як зарубіжних так і вітчизняних 

науковців (А. Твелвтріз, Г. Чейне, М. Майо, М. Ромм,  О. Безпалько, 

Т. Семигіна та ін.); специфіку роботи працівника соціальної сфери в різних 

інституціях соціалізації дитини розглядають (Т. Алексєєнко, І. Богданова, 

С. Болтівець, С. Литвиненко, С. Курінна, І. Трубавіна та ін.); соціальний 

захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

досліджують (Н. Болотіна, Л. Волинець, О. Карпенко, А. Нечаєва, І. Пєша та 

ін.). 

Вперше юридичне визначення категорії дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, було подано в Законах України «Про 

охорону дитинства» [3], «Про забезпечення організаційно-правових умов 

http://uainfo.biz/legal/basect/ua-dmwiut.htm
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соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» [2].  

Права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як 

клієнтів соціальних послуг відображені в Законі України «Про соціальні 

послуги». 

Базовими принципами надання соціальних послуг є: індивідуальний 

підхід; доступність та відкритість; гуманність; комплексність; максимальна 

ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів 

надавачами соціальних послуг; законність; соціальна справедливість; 

забезпечення конфіденційності суб’єктами, що надають соціальні послуги; 

забезпечення високого рівня якості соціальних послуг [4]. 

Соціальна робота – професійна діяльність, спрямована на запобігання, 

мінімізацію негативних наслідків та подолання складних життєвих обставин 

сімей, дітей та молоді, посилення їхньої здатності до реалізації власного 

життєвого потенціалу, зокрема й дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування [5]. 

Ми погоджуємося з колективом авторів навчального посібнику 

«Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми» щодо визначення 

поняття потреб дитини, як умов, які забезпечують базову підтримку 

життєдіяльності дитячого організму, розвиток дитини як особистості. 

Потреби дитини порівняно з потребами дорослих мають свою специфіку. 

Виділяють три групи потреб дитини: біологічні, соціальні та психологічні [6, 

с. 40]. 

Для соціальних працівників важливим є пошук ресурсів, які сприяють 

поліпшенню соціального функціонування клієнта. 

Концепція мобілізації ресурсів під час соціальної роботи, передбачає 

певні дії, спрямовані на максимальне задоволення потреб клієнта на основі  

невикористаних внутрішніх ресурсів (інтелект, освіта, цілеспрямованість та 

ін.), а також на пошук і залучення зовнішніх ресурсів суспільства і оточення.  
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У перспективі подальшого дослідження звернемося до чинників, які 

необхідно враховувати під час соціальної роботи з дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

Багато залежить від того, в якому віці діти набули статусу дитини-

сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Чим раніше дитина 

залишилася без батьків, тим більше позначаються на її розвитку, як 

особистості наслідки сирітства. 

Тому під час соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, доцільно використовувати 

класифікацію вченого А. Мудрика, яка співвідноситься з етапами 

соціалізації. На кожному віковому етапі перед дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, виникають певні завдання, від 

розв’язання яких залежить їх особистий розвиток. Якщо якесь завдання 

залишається не виконаним, це може бути наслідком затримку розвитку 

особистості, немотивовані рішення тощо. 

Під час роботи з даною категорією дітей також слід дотримуватися 

«ґендерночутливого підходу», який передбачає професійну взаємодію з 

людиною незалежно від біологічної статі з орієнтацією на роботу з 

неконструктивними гендерними стереотипами, що заважають особі вийти із 

складних життєвих обставин; передбачає уникнення фахівцем у 

професійному спілкуванні поляризації чоловічих і жіночих ролей й 

стереотипного сприйняття клієнта, прояв по відношенню до нього 

паритетності, емпатійного і толерантного ставлення, антисексиської 

поведінки тощо. Орієнтація на соціально-психологічну діагностику, 

соціальне виховання та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, через неупереджене вивчення та 

роботу з наявними в особистості ґендерними стереотипами [1, 8]. 

Слід зазначити, що існуюча інституційна модель утримання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтернатному закладі на 

тривалий період сприяє виникненню у дітей даної категорії явища 
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госпіталізму. У переважній більшості інтернатних закладів спостерігаються 

негативні тенденції до надмірної опіки дітей. Іноді надмірна комфортність 

перебування дитини в інтернатних закладах зумовлює в подальшому 

споживацьке ставлення до життя та знижує ступінь підготовки вихованців до 

діяльності в конкурентному середовищі. 

Важливо відзначити, що діти, чиїх батьків з різних причин позбавили 

батьківських прав, в подальшому матимуть проблеми з психікою та 

здоров’ям, недостачею материнської любові та душевного тепла. Тому, в 

першу чергу необхідно навчити цих дітей позитивно сприймати життя, 

вірити в добро, любов, власні сили, допомогти дітям, позбавленим 

батьківського піклування, знайти своє місце у цьому складному світі і 

реалізувати свої можливості. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. 

Подальшого вирішення потребує вдосконалення системи соціальної роботи з 

дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. 

Ефективність якої насамперед залежить від дієвої взаємодії суб’єктів, 

причетних до роботи з дітьми даної категорії. 
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Бондаренко Г.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З МОЛОДДЮ В УКРАЇНІ 

Молодь є однією з продуктивних сил суспільства. Ця категорія 

населення України визначається віком до 28 років. Молодь називають 

поколінням перехідного періоду, яке живе в епоху бурхливих і глибоких 

перетворень, в роки суворих потрясінь і нових можливостей. 

Молоді люди є специфічним контингентом населення, якісно 

відмінним від усіх інших вікових груп.  Молодь є майбутнім держави, її 

інтелектуальним потенціалом, основою економічного, політичного і 

суспільного життя.  

Соціальна робота з молоддю має давню історію і ґрунтується на 

основних підходах і напрямках соціалізації особистості, які сформувались на 

основі теорії соціальної педагогіки. Соціальні перетворення в державі, 

кризовий стан економіки і зміни у суспільному житті спричинили 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14#Text
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необхідність появи нових соціальних інститутів, уповноважених реалізувати 

соціальний захист молодих людей, нових напрямків і підходів у соціальній 

роботі з молоддю, які відповідають потребам і вимогам суспільства, 

соціальним запитам юнаків і дівчат. Соціальна робота з молоддю 

здійснюється відповідно до основних напрямів державної політики.  

Найважливішими з них є:  

- визначення правових засад соціальної роботи з дітьми та 

молоддю; розроблення та реалізація державних, галузевих, регіональних 

програм  

- соціального становлення і соціальної підтримки дітей та молоді; - 

- створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дітей та 

молоді, задоволення потреб у добровільному виборі виду діяльності, не 

забороненому законодавством, активної участі в творчій, культурологічній, 

спортивній і оздоровчій діяльності;  

- консультування і надання соціальних послуг, соціально-

медичної, психолого-педагогічної, правової, інформаційної та інших видів 

соціальної допомоги;  

- здійснення соціального менеджменту щодо організації діяльності 

органів виконавчої влади, громадських організацій, спрямованої на 

подолання соціальних проблем; 

-  здійснення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання 

наслідкам негативних явищ та подолання таких наслідків; 

-  розроблення та здійснення комплексу реабілітаційних заходів 

щодо відновлення соціальних функцій, психологічного та фізичного стану 

дітей та молоді, які зазнали жорстокості, насильства, потрапили в 

екстремальні ситуації;  

- сприяння дитячим і молодіжним організаціям, іншим 

об'єднанням громадян, фізичним особам у реалізації ними власних соціально 

значущих ініціатив і проектів;  
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- забезпечення дотримання соціальних стандартів і нормативів 

умов життєдіяльності, морального, психологічного та фізичного стану дітей 

та молоді;  

- здійснення кадрового, науково-методичного, фінансового, 

матеріально-технічного, інформаційного та інших видів забезпечення 

соціальної роботи; сприяння розвитку та підтримка волонтерського руху;  

- встановлення та зміцнення зв'язків із соціальними службами для 

молоді за кордоном, інтеграція в міжнародну систему соціальної роботи з 

молоддю; здійснення комплексу медико-соціальних та реабілітаційних 

заходів щодо адаптації в суспільстві дітей з вадами фізичного та розумового 

розвитку. 

      Механізмом формування та реалізації державної молодіжної 

політики в Україні є: законодавча база; щорічні слухання у Верховній Раді 

України про становище молоді та доповідь з цього питання Верховній Раді 

України, Президентові України, структурні підрозділи, що займаються 

проблемами молоді, в органах державної влади та управління всіх рівнів; 

соціальні служби для молоді; громадські молодіжні об'єднання; цільові 

комплексні програми; цільові кошти на фінансування молодіжної соціальної 

політики, залучені матеріальні та фінансові ресурси підприємств, організацій 

і установ, об'єднань громадян, зацікавлених у роботі з молоддю, діяльність 

спеціальних молодіжних фондів, які виступають суб'єктами соціальної 

роботи з молоддю [1]. 

Об'єктами соціальної роботи з молоддю є:  

- працююча молодь;  

- безробітна молодь; 

- молодь, яка навчається, молоді сім'ї (у тому числі неблагополучні 

сім'ї та сім'ї групи ризику); 

- діти і молодь, які мають відхилення в здоров'ї (молоді інваліди,  

наркозалежна молодь, алкогольно - залежна молодь, хворі на СНІД та ін.);  



48 
 

- молодь, яка має відхилення у поведінці; молодіжні організації та 

об'єднання;  

- обдарована і талановита молодь;  

- молодь із числа сиріт; біженці і переселенці та інші категорії 

молоді [1, 2]. 

Головною метою соціальної роботи з дітьми та молоддю є створення 

умов позитивно орієнтованої соціалізації особистості, що сприяє соціальній 

адаптації та самореалізації молодого покоління в інтересах особистості й 

суспільства.  

Соціальна робота передбачає взаємодію двох пріоритетних аспектів 

діяльності держави: соціальна опіка, надання різних видів допомоги різним 

категоріям молоді і діяльність соціальних інституцій, спрямована на 

розкриття творчого потенціалу молоді [1]. 

Отже , можна сказати що соціальна робота з молоддю  - це діяльність 

держави ,уповноважених органів,  підприємств , а також окремих громадян 

які проживають на території України, яка спрямована на створення усіх 

необхідних умов для повноцінного розвитку, захисту усіх прав, а також 

задоволення усіх потреб молодого населення держави. 
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ 

ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ 

Проблематика професійного розвитку завжди привертає увагу 

науковців, оскільки це чи не найголовніша сфера самореалізації особистості 

та розкриття індивідуального потенціалу. Крім того, кожна професія у 

своєму постійному русі висуває все нові вимоги до особистості фахівця. Так, 

необхідність перебудови практики відповідно до вимог сучасності актуалізує 

розгляд означеної проблематики щодо майбутніх психологів та висуває 

вимоги щодо їх формування як професійно досконалої особистості. 

Мета даної роботи – розкрити значення практики для професійного 

розвитку студентів-психологів. 

Професійний розвиток майбутнього психолога відбувається у процесі 

освоєння ним професійної діяльності та норм, за якими вона будується, через 

долученість до навчально-професійної діяльності на етапі професійної 

підготовки. Відомий український психолог О. Ф. Бондаренко [1] вважає, що 

така професійна підготовка має включати: 

 первинний відбір професійно придатних кандидатів; 

 побудову теоретичної моделі спеціаліста: розробку стандартів 

(норм і нормативів), вимог до особистості і професійної діяльності 

психолога; 

 розробку змісту навчання і розвитку особистості психолога; 

 розв’язання проблеми професійної ідентифікації фахівців. 

В. Г. Панок [3] у змісті професійної підготовки психологів виділяє три 

напрямки: загально-психологічна підготовка, спеціально-психологічна 

підготовка та спеціалізація у певному виді практичної психології. Напрямки 

професійної підготовки психологів різняться між собою специфічним 

способом організації та подання знань. 

Систему професійної підготовки психолога, на думку О. Бондаренка, 

неможливо побудувати без урахування соціальних витоків, соціальної 
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«органіки» цієї професії, без аналізу особливостей включення носія цієї 

професії до соціуму [1]. 

Однією з базових професійно-орієнтованих практик є волонтерська 

діяльність майбутніх психологів, основною метою якої є формування 

афективно забарвлених професійних компетенцій. Волонтерська діяльність у 

зв’язку з цим виступає особливим психолого-педагогічним ресурсом 

професійного розвитку студентів-психологів. 

Рівень особистісного розвитку, дозволяє вносити корективи у процес 

розвитку соціальної активності молоді, визначає лінію поведінки волонтерів 

у процесі їх діяльності та спілкування [2]. 

Отже, професійний розвиток майбутнього психолога відбувається у 

процесі освоєння ним професійної діяльності та норм, за якими вона 

будується, через долученість до навчально-професійної діяльності на етапі 

професійної підготовки. 

Реальне включення майбутнього психолога до професійної практики 

відбувається у спеціально створеному середовищі з метою набуття, апробації 

та закріплення професійних навиків, формування знань внутрішньої 

специфіки професійної діяльності як умови напрацювання індивідуального 

досвіду та досвіду колективної взаємодії в майбутній професії. 

Волонтерська діяльність у зв’язку з цим є особливим психолого-

педагогічним ресурсом професійного розвитку студентів-психологів. 

Здійснюючи волонтерську діяльність, студент-психолог має додаткову 

можливість подальшого особистісного розвитку, набувати нові професійно 

значущі знання та навички, удосконалювати здібності, стимулювати 

ініціативу і творчість. 
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СУБ’ЄКТ ПРОБАЦІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У СЛУЖБІ ПРОБАЦІЇ 

Суттєве оновлення пенітенціарної системи спричинило істотну 

трансформацію форм і методів роботи фахівців служби пробації із 

суб’єктами пробації у напрямі інтеграції методичних підходів щодо 

перевиховання особистості, вироблених у межах соціальної роботи. По-

перше, треба зазначити, що у законодавстві з’являється більш м’який 

відтінок звернення до засудженого – «суб’єкт пробації», що визначено у 

Законі України «Про пробацію», по-друге, цим же законом, усталено 

пріоритетність проведення соціально-виховних заходів із суб’єктами 

пробації.  

Стаття 2 Закону України «Про пробацію» дає визначення суб’єкту 

пробації – засуджені, щодо яких за рішенням суду та відповідно до закону 

застосовуються наглядові, соціально-виховні заходи, та обвинувачені, щодо 

яких органом пробації готується досудова доповідь [1].  
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Стаття 13 Закону України «Про пробацію» [1] та наказ Міністерства 

юстиції України № 272/5 від 29.01.2019 р. «Про затвердження Порядку 

здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими 

до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі» [2], регламентують порядок 

проведення соціально-виховної роботи задля виправлення засуджених та 

включає диференційований підхід із врахуванням оцінки ризиків повторного 

вчинення кримінальних правопорушень, що має поводитися за 

індивідуальним планом роботи. 

Суттєвими змінами, які відбулися з моменту практичного 

впровадження пробації є запровадження таких інструментів у виховній 

роботі: оцінка ризику вчинення повторного кримінального правопорушення; 

розробка індивідуального плану роботи із суб’єктом пробації та за його 

участю; розробка та реалізація пробаційних програм.  

Однак не зважаючи на низку заходів, які проводяться із суб’єктами 

пробації відповідно до індивідуального плану роботи, якщо це не проведення 

пробаційної програми, яку здійснюють фахівці служби пробації, то суб’єкт 

пробації перенаправляється до закладу, який має надавати ту чи іншу 

кваліфікаційну професійну або ж безпосередньо соціальну допомогу. Тобто, 

визначення заходів у зазначеному вище наказі № 272/5 забезпечує збір та 

аналіз індивідуальної інформації про суб’єктів пробації з подальшою 

переадресацією до відповідних державних чи громадських установ.   

Так, у Огляді за І півріччя 2020 року, аналізуючи діяльність фахівців 

служби пробації, ДУ «Центр пробації» відзначає факти неякісного виконання 

персоналом пробації завдань й обов’язків, а саме: відсутність зв’язку між 

окремими криміногенними потребами, між криміногенними потребами та 

фактором ризику шкоди життю і здоров’ю; невідповідність запланованих 

завдань і заходів принципу пріоритетності (включення інформації про всі 

виявлені криміногенні потреби); відсутність зв’язку визначених завдань і 

заходів із результатом виконання; включення неповної інформації про 

залучення організації відповідно Банку ресурсів або взагалі брак такої 
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інформації. На думку Центру пробації, така ситуація свідчить про відсутність 

у працівників пробації відповідних порад щодо алгоритму і логіки 

заповнення індивідуального плану та розуміння необхідності посилення 

функцій тих спеціалістів з соціальної роботи, які залучаються в процесі 

проведення заходів соціально-виховної роботи з суб’єктом пробації [3, с. 26].  

У цілому ж можемо стверджувати, що суб’єктом пробації в умовах 

трансформаційних перетворень соціальної роботи у службі пробації є особа, 

яка потребує насамперед не каральних впливів, а соціально-виховного 

супроводу для ініціювання особистісних змін та інтеграції в громаду. У 

зв’язку з цим наголосимо, що важливим викликом сьогодення є не тільки 

підготовка фахівців в нових умовах виконання кримінальних покарань не 

пов’язаних із позбавленням волі, а й отримання ними навичок узгодження 

соціально-виховної роботи з кейсами суб’єктів пробації із запитами громади і 

суспільства, задля досягнення провідної мети створення пробації у сучасній 

Україні – зниження рівня повторної злочинності.  
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СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ СУСПІЛЬНОГО І СІМЕЙНОГО 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ 

Сім’я для будь-якої дитини – це найбільш сприятливе середовище, що 

створює оптимальні умови для його росту і розвитку, тим більше це 

відноситься до дитини з інвалідністю. Але наявність в сім’ї дитини з 

відхиленнями у розвитку накладає на неї особливі вимоги, вони стосуються 

позиції батьків та інших членів сім’ї по відношенню до дитини, характеру 

взаємовідносин між дорослими і дитиною, між дитиною та іншими дітьми, 

між самими дорослими. Батьки особливих дітей переживають події, часом 

несподівані і довготривалі, що викликають найсильніші стреси. 

Значні зміни, на законодавчому рівні, відбуваються в нашій країні, 

поступово змінюється і громадська думка щодо корисності осіб з 

інвалідністю, їх інтелектуального потенціалу. Піднімаються питання 

деінституціалізації, інтегративного виховання в дитячих садочках, навчання в 

початкових та середніх школах, а також у закладах вищої освіти. 

Мета статті – висвітлити та проаналізувати сучасні концепції 

суспільного та сімейного виховання дітей з інвалідністю в Україні та 

соціальний супровід їх сімей. 

Так, цікавою на наш погляд є «Концепція створення та розвитку 

системи надання послуги раннього втручання в Україні» (2019). Концепція 

визначає основні напрями державної політики щодо розвитку послуги 

раннього втручання для запобігання інвалідизації дітей раннього віку, 

підвищення рівня життя сімей, що виховують дітей з інвалідністю, сприяння 

деінституціалізації догляду та виховання дітей з інвалідністю, підготовці їх 

до інклюзивного навчання і як результат – створення умов для соціалізації 

людей з обмеженнями життєдіяльності. 

Метою Концепції є запровадження та розбудова системи надання 

послуги раннього втручання, що передбачає надання сімейноорієнтованої 

послуги, у якій поєднано медичну, психологічну, соціальну та педагогічну 

складові, мультидисциплінарною командою фахівців  дітям раннього віку 
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(від народження до 3 років включно) з обмеженнями життєдіяльності або 

ризиком виникнення таких обмежень та їхнім сім’ям і спрямовується на 

раннє виявлення та / або профілактику порушень розвитку дітей, підтримку 

їхніх батьків чи інших законних представників [1].   

У системі соціального захисту та підтримці важливе місце відіграє 

соціальний супровід. Адже, соціальний супровід – це один із видів 

соціального патронажу як комплексної системи соціальної підтримки і 

допомоги, що здійснюється у межах діяльності соціальних служб; це 

інтегративна технологія, сутність якої полягає у створенні умов для 

відновлення потенціалу розвитку сім’ї й особливої дитини; це процес 

особливого виду соціальних відносин між тим, хто супроводжує, і тим, хто 

потребує допомоги. 

У соціальному супроводі діяльність соціального працівника буде 

включати систематичну допомогу сім’ям, які виховують дитину з 

особливими потребами; створення центру психолого-медико-педагогічної 

консультації таких сімей; організацію життєдіяльності сімей, які виховують 

дитину з інвалідністю. Етапами здійснення соціального супроводу будуть: 

підготовчий (встановлення контакту з усіма учасниками супроводу дитини; 

визначення обсягу роботи і послідовності процесу супроводу; підготовка 

необхідної документації; складання графіка роботи); орієнтовний 

(встановлення контакту з батьками і родичами дитини; встановленні 

контакту з групою, яку відвідує дитина; якщо супровід дитини здійснюється 

у межах школи або дитячого садка, то з класним керівником або 

вихователем; ознайомлення фахівців з результатами соціально-

педагогічного, соціально-психологічного обстеження; спільне обговорення з 

педагогами та іншими фахівцями особливостей розвитку дитини); 

планувальний (створення індивідуальної програми супроводу сім’ї; 

затвердження цієї програми фахівцями, працюють із сім’єю; впровадження 

програми супроводу); заключний (обговорення з фахівцями ефективності 
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здійснення роботи з рекомендаціями щодо подальшої діяльності сім’ї) [2, с. 

43].  

Дослідниця Т. Соловйова вважає, що «…. Досить ефективною 

груповою формою роботи із сім’ями дітей із інвалідністю є тренінги для 

батьків. Завданнями тренінгу є формування й закріплення в учасників певних 

умінь, навичок, моделей поведінки, стимуляція їх активності, взаємообмін 

досвідом. Ефективність тренінгу забезпечується завдяки «терапевтичним 

ефектам групи»: груповій згуртованості, інсайту й навчанню на 

міжособистісних взаємодіях, орієнтації на альтруїзм, рекапітуляції первинної 

сімейної групи та розвитку навичок соціалізації. Тип тренінгу 

(просвітницький, соціально-психологічний тощо) обирається залежно від 

поставлених завдань, потреб та інтересів сімей. При проведенні тренінгу 

доцільними є методи взаємоактивного навчання. До них відносять метод 

«мозкового штурму», рольову гру, дискусії, метод розв’язання ситуативних 

задач і аналізу випадків, метод ставлення запитань. Для забезпечення 

ефективності групової роботи, концентрації уваги учасників та зниження їх 

втомлюваності соціальний педагог має змінювати види роботи, чергувати 

активні методи з більш пасивними, використовувати заохочення, жарти й 

гумор» [3, с. 426]. 

Отже, на даний час в Україні існує широкий спектр концепцій 

суспільного і сімейного виховання дітей з інвалідністю, які проголошують 

основними формами роботи такі, як консультування, групові і індивідуальні 

психотренінги, арттерапія і багато що іншого, які в свою чергу спрямовані на 

профілактику руйнування сімейних стосунків, корекцію поведінки членів 

сім’ї; формування батьківської компетентності у вихованні дитини з 

інвалідністю. Створено базові моделі соціально-психологічного супроводу 

сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Адже, соціальний супровід – це 

один із видів соціального патронажу як комплексної системи соціальної 

підтримки і допомоги, що на сьогодні є вкрай важливим для нашого 

суспільства. 
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