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СОЦІАЛЬНА РОБОТА – РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 

Соціальна робота як різновид професійної діяльності утвердилася 

близько ста років тому в країнах Західної Європи. За цей час у практиці 

соціальної роботи за кордоном сформувалася достатня кількість теорій, 

моделей, технологій цієї діяльності. В нашій країні соціальну роботу визнано 

як професію на початку 90-х років XX ст. Очевидно, що зараз теорія і 

практика соціальної роботи як професійної діяльності в Україні знаходиться 

на етапі становлення. Тому в спеціальній літературі не існує однозначного 

тлумачення терміна «соціальна робота». У більшості наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних учених це поняття розглядається у трьох аспектах:  

• як практична професійна діяльність із подання допомоги та підтримки 

людям, що опинилися у скрутній ситуації;  

• як навчальна дисципліна з професійної підготовки фахівців із 

соціальної допомоги та підтримки населення; 

• як галузь наукових знань, що ґрунтується на сукупності концепцій і 

теорій, має свій категоріальний апарат, досліджує принципи і закономірності, 

моделі та методи соціальної роботи [1, с.76].   

За роки незалежності України соціальна робота пройшла кілька етапів 

становлення та розвитку. За цей час створено державну систему центрів 

соціальних служб для молоді, виникли різноманітні служби, ініціаторами 

яких стали як державні структури, так і громадські організації. Зараз 

підготовку соціальних педагогів, соціальних працівників, підвищення 

професійної кваліфікації фахівців здійснюють понад 30 вищих навчальних 

закладів. Постійно зростає кількість наукових досліджень з цієї 
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проблематики, виходять друком видання, в яких представлений як 

зарубіжний, так і національний досвід, теоретичні й практичні 

напрацювання. Але без глибокого знання закономірностей розвитку 

соціальних процесів, конкретних умов життєдіяльності людей, без уміння 

використовувати досвід, накопичений попередніми поколіннями і 

сучасниками, неможна успішно виконувати завдання, поставлені перед 

соціальною роботою. 

Сьогодні світ переживає кризові явища, що позначилися на всіх без 

винятку сферах людської життєдіяльності. Так, необхідно відзначити, що 

економіка, політика та культура – три взаємозалежні важелі: розвиток однієї 

з них сприяє розвиток двох інших і навпаки – гальмування хоча б однієї 

наслідком своїм має тотальні деструктивні процеси. Більш того, 

конструктивні чи деструктивні процеси в зазначених сферах позначаються на 

житті суспільства в цілому та конкретної людини, зокрема. На жаль, і світ, і 

Україна друге десятиліття XXI ст. проживають здебільшого в атмосфері 

деструкції, що породжує й посилює стани самотності, відчаю, агресивності, 

заглиблює процеси відчуження людини від інших, від світу, природи та 

суспільства. Звідси, очевидно, що економічна, політична, соціальна, правова, 

культурна, духовна, релігійна, освітня, наукова та інші сфери людської 

діяльності як у світі, так і в Україні потребують сьогодні нових стратегічних 

напрямів їх розбудови одночасно як зсередини, так і в контексті світових 

процесів глобалізації [2, с. 108]. 

При цьому слід пам’ятати, що значущу роль в усіх сферах людської 

життєдіяльності відіграє саме соціальна робота, яка сприяє процесу 

формування та задоволення найнеобхідніших (життєво важливих) потреб 

людини і допомагає: 

1) в економічній сфері – відтворенню сутнісних сил людини; розвитку 

нової робочої сили; 
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2) у політичній сфері – як самоорганізації конкретної людини, так і 

громадянського суспільства в цілому; глибинному розвиткові соціальної 

держави;  

3) у культурній сфері – розвиткові духовності як окремої людини, так і 

суспільства в цілому [3, с. 85].  

Таким чином, я глибоко переконана, що в процесі відродження та 

конструктивних змін, яких вимагає сама об’єктивна реальність та дійсність, 

надзвичайно важливу роль відіграють соціальна робота, як наука, як вид 

професійної діяльності, як навчальна дисципліна, та соціальні працівники.  

Прогресивні зміни, що відбуваються сьогодні в суспільстві, з одного 

боку, сприяють саморозкриттю, самовизначенню й самоствердженню 

людини, а з іншого – виявляють дефіцит добра i милосердя. Багато 

труднощів навколо нас саме через безсердечність та байдужість до всього 

того, що на даному етапі нас не стосується. 

В Україні існує гостра проблема – вимоги до соціальних працівників! 

Від них вимагають максимум знань, практики, і всіх якостей, що об’єднують 

лікаря, вчителя та психолога, але «статус» такої професії прирівнюють до 

найнижчої ланки!  

Між іншим, цю проблему вже зрозуміли в багатьох країнах світу. Про 

це, свідчить імідж соціального працівника, який набув величності в країнах 

Західної Європи, де зазначена професія й покликання огорнуті високою 

повагою, пошаною та гідною заробітною платою. 

Враховуючи вище викладене, можемо зробити висновок, що до 

України допоки не дістав належний розвиток соціальної роботи, а разом із 

тим зумовлена повільна професіоналізація соціальної сфери.  

Список використаної літератури: 

1. Зимняя И.А. Профессиональные роли и функции социального 
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работы.1995. № 1. С. 79-82. 
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Гончаренко І. О., 

Комунальний заклад «Уманський  гуманітарно-педагогічний  

фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради» 

 

ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД УСІХ ФОРМ НАСИЛЬСТВА ТА 

ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ 

З огляду на реалізацію адміністративної реформи в Україні, що 

визначила новий адміністративно-територіальний поділ і впровадила 

процеси, пов’язані з децентралізацією влади, а також зважаючи на сучасні 

виклики та загрози, що негативно позначаються на розвитку відносин у 

громадах, зокрема в дитячому середовищі, постає потреба в реалізації 

важливих кроків з удосконалення взаємодії органів системи Міністерства 

внутрішніх справ та інших зацікавлених суб’єктів, які здійснюють свої 

повноваження у сфері захисту прав та інтересів дітей, їхнього соціального 

захисту та протидії жорстокому поводженню.  

Чинне законодавство визначає, що жорстоким поводженням з дитиною 

є будь-які форми насильства: домашнє насильство, булінг, втягнення дітей у 

злочинну діяльність, жебрацтво, продаж дітей і різні форми експлуатації, 

зокрема трудової та сексуальної тощо.  
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Найвразливішими є діти, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. Такі обставини можуть бути пов’язані з хворобою дитини, 

психічними та поведінковими розладами, проживанням і вихованням у 

сім’ях, де батьки неналежно виконують свої обов’язки, безпритульністю, 

залученням до важкої праці, схилянням до шкідливих звичок, зокрема 

вживання алкоголю, тютюнових виробів чи наркотиків, сучасними ризиками 

в цифровому середовищі. 

Кримінальний кодекс (КК) містить вичерпний перелік складів злочинів, 

які зазіхають на життя, здоров’я й статеву недоторканність будь-якого члена 

суспільства, незалежно від його статі, національності, соціальній 

приналежності тощо, переслідуючи різні форми фізичного й психологічного 

насильства. Право дітей в Україні на захист від всіх форм жорстокого 

поводження гарантується статтями 28, 25 Конституції України, згідно з яким 

– ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або 

такому, що принижує його достоїнство, обігу або покаранню. Головним 

документом сучасності, що регулює законодавство щодо жорстокого 

поводження з дітьми на міжнародному рівні, є Конвенція ООН про права 

дитини, що була прийнята в 1989 році й ратифікована більш ніж як 175 

країнами світу. Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини в 

1991 році й внесла відповідні зміни в національне законодавство згідно тим 

міжнародним стандартам, які зазначені в цьому документі. 

Насильство розглядають у чотирьох площинах: правовій, моральній, 

суспільно-політичній та психологічній. У правовій площині більшість 

випадків насильства карається законом. Але проблема полягає в тому, що 

жертви насильства не завжди звертаються по допомогу до правоохоронних 

органів. 

Акт про покарання впертої дитини від 1654 року свідчить про те, що 

діти, є «власністю» батьків. Батьки могли подати петицію в магістрат і навіть 

відправити свою дитину на смерть, якщо вона виявилась занадто впертою чи 

неслухняною. Хоча дане покарання жодного разу не виконувалось, сама 
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можливість такої розправи, без сумніву, впливала на батьківські установки і 

методи виховання. На жаль, уявлення про дітей як про особисту власність, 

якою батьки можуть розпоряджатись, як їм заманеться, все ще зберігається в 

багатьох розвинених країнах [5, c. 21]. 

Для нормального розвитку дітям потрібна атмосфера піклування й 

уваги, в якій порівну задовольняються дві потреби: контролю і прив’язаності 

та детермінанти здорових стосунків між батьками і дитиною, а також 

детермінанти сімейних ролей, засновані на цих двох головних потребах [1, 

c. 25]. 

В Конвенції ООН про права дитини зазначено, що жорстоке 

поводження з дітьми – це всі форми фізичного і/або емоційного поганого 

поводження, сексуальне насильство, відсутність піклування, торгівля чи інші 

форми експлуатації, що здатні призвести чи призводять до фактичної шкоди 

для здоров’я дитини, його виживання, розвитку чи гідності в контексті 

відповідальності, довіри чи влади [2, c. 167]. 

Насильство над дітьми може бути як одномоментним, так і 

пролонгованим в часі, як свідомим, так і неусвідомленим з боку дорослих, 

батьків, вихователів. Воно може призвести до емоційного чи психічного 

травмування, чи навіть загибелі дитини [4, c. 83]. 

Дитинство – це період відсутності дорослої відповідальності, узаконена 

залежність від турботи та економічної підтримки суспільства. Дитина є 

недієздатною в повному обсязі, але має всі людські права. Діти мають право 

на захист від жорстокого поводження, насильства різних видів і форм. 

У правовій базі України визначення насильства, яке є складовою 

жорстокого поводження з дітьми, представлене Законом України №2789-ІІІ 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 р. у 

статті 1 «Визначення термінів» визначено види насильств: фізичне, 

сексуальне, психологічне, економічне [3]. 

Серед причин виникнення жорстокого поводження до дітей можна 

виділити наступні: безробіття або низька матеріальна забезпеченість; 
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алкоголізм одного чи обох батьків; самотність чи шлюб, який розпався; 

занадто маленьке житло, що посилює напругу; озлобленість батьків чи 

розчарованість у житті; фізична чи психічна перевтома; незрілість батьків; 

егоїзм батьків, прагнення їх до розваг; відсутність прив’язаності до дитини; 

надмірна вимогливість; народження другої дитини; велика кількість дітей; 

небажана дитина (як привід і примус до укладення шлюбу); передчасно 

народжена в шлюбі дитина, яка дає привід до сварок та розриву; позашлюбна 

дитина як об’єкт виміщення зла на його матір (батька); дитина з фізичними 

та психічними недоліками, від якого хочуть позбавитися [6, c. 17]. 

Відповідно до даних ООН (ЮНІСЕФ) у світі три чверті дітей віком 2-4 

років регулярно страждають від жорстокої дисципліни з боку батьків чи 

інших опікунів, для 42% батьків емоційне насилля над дітьми є допустимим 

у навчальних цілях.  

Жорстоке поводження з дітьми в установах розглядається як 

порушення їх прав, у тому числі й права на освіту. Тому доцільною є як 

вчительська, батьківська, так і дитяча просвіта в цьому напрямі, а також 

вивчення основ нормативно-правового захисту дітей від насильства. 

Висновки. Насильство – це умисна фізична, сексуальна, психологічна 

чи економічна дія чи її загроза, примус з боку однієї особи до іншої з метою 

контролю, залякування, навіювання почуття страху. В процесі насильства 

одна людина нав’язує себе, свої цілі та норми іншій, намагаючись підкорити 

її собі. Це узурпація свободи людини, це не є випадковими діями, які не 

можна пояснити. Кожен член родини переживає такі дії по-своєму, що 

накладає свій відбиток на ціннісно-орієнтаційну сферу. Особливо це 

стосується дитини, адже її особистість тільки формується. 

Тому вельми актуальним завданням сьогодення є робота щодо 

формування у дітей, молоді, особливо, у чоловічої статі, нетерпимого 

ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до 

постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини 

адресовані усім фахівцям, які працюють з дітьми та молоддю. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА В 

XXІ СТОЛІТТІ 

Професія психолога в сучасному світі актуальна, престижна та 

популярна. У багатьох закладах освіти, промислових підприємствах, службах 

порятунку є фахівці, які допомагають людям знайти вихід з проблемних 

ситуацій.  

Поняття «психологія» перекладається як «наука про душу», тому що 

психологічні проблеми з якими стикається суспільство вже довгий час 

вважаються саме душевними 1. Так і зараз існує таке поняття як 
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«психічнохворий», хоча всі ми вже знаємо, що проблеми таких людей 

закладені в мозку. Психологія вивчає пізнавальні та емоційні процеси, 

структуру особистості, способи зв’язку людини з зовнішнім світом, тонкощі 

спілкування і відносин, специфіку самосприйняття.  

Процес формування професії психолога неоднаково проходив в різних 

країнах і в різних сферах соціального життя. Найбільшого процвітання 

професія психолога отримала в США, Великобританії, Франції, Німеччини, 

Австрії та Швейцарії 2.  

Психологія, що пов’язана з науковою та педагогічною діяльністю в 

закладах вищої освіти, сформувалася раніше і знайшла досить міцний статус 

у суспільстві. 

Продовж століть в суспільстві поступово формувалося соціальне 

замовлення на психологічну діяльність, вона ставала соціально визнаватися і, 

як результат, отримувала нормативно-правову основу (з’являлися юридичні 

документи, що врегульовують зміст і форми діяльності психолога).   

Поступово формується система професійної освіти і підготовки 

психологів, формуються вимоги до професійної кваліфікації та досвіду 

фахівців-психологів. 

Нині найбільш визнана діяльність психологів у сфері педагогічної, 

медичної, соціальної психології. Активно розвиваються й інші напрямки 

психології: економічна, юридична, спортивна, військова 2. 

Найчастіше до психолога звертаються тоді, коли особистість 

стикається з важкими життєвими ситуаціями і самостійно знайти рішення не 

може. Поки все гаразд, необхідності допомоги психолога зазвичай не 

виникає. Люди самі справляються з повсякденними проблемами. 

Актуалізація та необхідність розв’язання проблеми людського фактору 

зумовлені потребами розвитку суспільства, зокрема такими як оптимізація та 

управління матеріальним виробництвом, вдосконалення духовної суспільної 

практики. 
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Соціальне замовлення на професію психолога формується насамперед 

у публіцистичної та науково-популярній літературі, що аналізує проблеми 

сучасної людини. Про необхідність психологічних знань говорять і 

представники інших професій: педагоги, медики, юристи, бізнесмени, 

політики. Їм ці знання потрібні для вирішення однієї з головних завдань цих 

професій – цілеспрямованого впливу на людину. 

Сучасна психологія являє собою цілу систему наук і сфер практичної 

психологічної діяльності. Її можна розділити на два основних напрямки: 

наукову і практичну психологію. Вони істотно розрізняються за основним 

цілям професійної діяльності 3. 

Основна мета наукової психології полягає в пізнанні психології людей 

науковими методами. Вчені прагнуть на основі окремих спостережень, 

фактів прийти до розуміння загальних закономірностей. Правильний 

напрямок руху наукового дослідження – від приватного до загального. 

Основна мета практичної психології полягає в тому, щоб надати 

психологічну допомогу конкретним людям або групам людей. Практики 

прагнуть на основі відомих загальних психологічних закономірностей 

прийти до розуміння індивідуальності конкретної людини або конкретної 

групи. Це розуміння і дає ключ для надання психологічної допомоги 1.  

Фахівці також розрізняють психологію наукову і психологію життєву. 

Ю. Б. Гіппенрейтер 3 виділяє їх наступні відмінності: 

1. Життєві знання конкретні, пов'язані з конкретними життєвими 

ситуаціями, а наукова психологія прагне до узагальненого знання, що 

базується на виявленні загальних закономірностей психіки особистості 3.  

2. Життєві знання носять більш інтуїтивний характер, а психологічна 

наука прагне до пояснення психічних явищ, а конкретніше до кращого їх 

розуміння та прогнозування. 

3. Життєві знання передаються в дуже обмежених варіантах (з вуст в 

вуста, через листи і т. д), а наукові знання - через спеціальну систему 
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закріплень накопиченого досвіду (книги, лекції, акумулюються в наукових 

школах та ін.). 

4. У життєвій психології отримання знань здійснюється через 

спостереження, розмірковування або через безпосереднє переживання 

людиною тих або інших подій. У науковій психології нові знання 

грунтуються на спеціальних дослідженнях і даних експериментів, а також з 

особливих форм наукового мислення та уяви. 

5. Наукова психологія має у своєму розпорядженні широкий, 

різноманітний та унікальний фактичний матеріал, недоступний жодному 

носію життєвої психології. Особлива характеристика наукового знання – 

його системність і впорядкованість, що дозволяє кожному психологу-

професіоналу орієнтуватися у всьому різноманітті цього знання. Але при 

цьому, як зазначає Ю. Б. Гіппенрейтер, «…не можна говорити, що наукова 

психологія неодмінно «краща» за життєву» 3, адже вони взаємно 

доповнюють одна одну. 

Підсумовуючи вище сказане можна зробити висновок, що професія 

психолога є дуже цікавою і творчою, що вимагає постійного розвитку та 

вдосконалення. Психологи - це люди, у яких професія - допомагати людям. 
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА – РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 

Сучасний соціум – це складна система, в якій існують люди та кожен 

несе власні бачення, переживання та проблеми. Незважаючи на століття, 

людям завжди  важко адаптуватися та прийняти умови життя суспільства, в 

якому вони існують, тому вони часто потребують соціальної підтримки та 

допомоги соціального фахівця. З останнім часом кількість соціальних 

проблем постійно зростає, тому необхідність в розвитку соціальної сфери 

також має розвиватися відповідно до умов життя сьогодення. Експерти 

вважають, що соціальна незахищеність є однією із головних проблем 

сучасного соціального соціуму.  

Н. Кривоконь зазначає, що потребує реформування система соціальних 

стандартів та надання пільг окремим категоріям громадян. З метою 

впорядкування надання соціальних послуг та пільг, налагодження єдиної 

системи ведення обліку громадян, які мають право на пільги, адресності 

державної соціальної допомоги планується: – завершити розроблення 

комплексу державних соціальних стандартів, передбачених Законом України 

«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» і 

Державним класифікатором соціальних стандартів і нормативів; – 

впровадити програми поетапної заміни пільг, що виконують функцію 

соціальної підтримки вразливих верств населення, адресною допомогою; – 

здійснити перегляд пільг, надання яких є необґрунтоване, та за його 

результатами вжити заходів до їх скасування; – нормативно-методично 

забезпечити диверсифікацію постачальників соціальних послуг шляхом: 

встановлення мінімальних стандартів надання соціальних послуг; переходу 
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до формування замовлення на соціально-побутові, психологічні, соціально-

медичні, соціально-економічні та інші соціальні послуги на контрактній 

основі на підставі конкурсу; автономізації закладів соціального спрямування 

шляхом їх перетворення з бюджетних установ на комунальні підприємства зі 

статусом неприбуткових організацій ; запровадження методики формування 

замовлення на послугу соціальної сфери на контрактній основі; переходу від 

централізованого регламентування видатків місцевих бюджетів на виконання 

власних повноважень до встановлення мінімальних стандартів надання 

соціальних послуг; розроблення законопроекту щодо внесення змін до 

Закону України «Про соціальні послуги» в частині розширення визначення 

«соціальної послуги», залучення до надання соціальних послуг 

неприбуткових організацій, впровадження механізмів формування угод між 

замовниками і постачальниками послуг соціальної сфери [2, с. 72] . 

Для надання якісної соціальної підтримки фахівці використовують такі 

важливі методи роботи: 

- регламентуючі методи; 

- орієнтація; 

- інструктування; 

- розпорядницькі (адміністративні) методи; 

- дисциплінарні методи [1]. 

Вважається, що в Україні соціальна робота набрала вагомого зросту у 

розвитку та в актуальності. Першим і найзначнішим кроком української 

соціальної роботи стало те, що вона зацікавила своїм змістом, теоріями, 

методами як міністерських чиновників і викладачів вищих та середніх 

навчальних закладів, так і практичних працівників, які безпосередньо 

надають соціальні послуги клієнтам. 

Дослідник В.Полтавець стверджує, що «в Україні відбувається 

своєрідний бум соціальної роботи. Створено десятки тисяч робочих місць, де 

мають працювати соціальні працівники різних рівнів підготовки, відкрито 

понад два десятки кафедр, факультетів, відділень, які готують соціальних 



 

17 

працівників. Щороку виникають все нові й масштабніші проекти як для 

впровадження нових підходів до розв’язання соціальних проблем з 

використанням теорій і методів соціальної роботи, так і для підготовки та 

перепідготовки соціальних працівників» [3, c. 2]. Також він зауважив, що 

другим важливим кроком можна вважати розпочатий, хоч і незавершений, 

процес самоусвідомлення молодої української соціальної роботи, що 

поширюється в двох напрямах. З одного боку, це створення професійних 

об’єднань. До Української асоціації соціальних педагогів та соціальних 

працівників, яка працює вже майже десять років і є членом міжнародних 

організацій, додаються Ліга соціальних працівників та Асоціація шкіл 

соціальної роботи. З другого боку, соціальні працівники почали поступово 

виокремлюватися із загальної маси фахівців соціальної сфери, усвідомлюючи 

самі і пояснюючи іншим, що соціальна робота як наукова дисципліна і 

практична діяльність має свою специфіку і не схожа на інші професії, хоч і 

перетинається з багатьма з них [3, с. 3].  

Таким чином, соціальна робота продовжує розвиватися та ставати 

більш актуальною та затребуваною. Відомо, що сьогодні кількість соціальних 

питань та проблем зростає, тому фахівці даної сфери використовують різні 

методи та принципи роботи, але вони також постійно розвиваються та 

вдосконалюються.  
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ВИВЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

ЧЕРКАЩИНИ У МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ «КУЛЬТУРНО-

РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНА ЧЕРКАЩИНА: ІНКЛЮЗИВНО-

СОЦІАЛЬНА 3D-КАРТА» ЗА ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКОГО 

КУЛЬТУРНОГО ФОНДУ 

Відповідно до реалізації «Національної стратегії із створення 

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» створення 

доступного соціокультурного середовища є пріоритетним напрямом роботи 

закладів освітньої, культурної, соціальної сфер.  

Факультет соціальної та психологічної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини безпосередньо долучається 

до упровадження Стратегії. 

Наразі на факультеті реалізується проєкт «Культурно-рекреаційно-

туристична Черкащина: Інклюзивно-соціальна 3D-карта» за підтримки 

Українського культурного фонду. Мета проєкту полягає у підвищенні 

туристичної привабливості культурного потенціалу Черкащини за 

допомогою сучасних ІТ інструментів та використання їх як засобу соціальної 

інтеграції людей з інвалідністю , що сприяє  підвищенню життєвого 

потенціалу, створенні оптимальних умов соціалізації людини, підвищенні 

якості життя, а також зміни соціальної ситуації культурного розвитку [2].   

У межах проєкту було вивчено доступність туристичних об’єктів, які 

включені до туристичних маршрутів, а саме Тур 1. Умань, Тур 2. 

Монастирище – Жашків – Звенигородка – Тальне, Тур 3. Корсунь-

Шевченківський – Канів, Тур 4. Чигирин [2].  
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Після проведення моніторингу туристичних об’єктів було проведено 

анкетування з метою вивчення їхньої доступності.  

Анкета складається із двох блоків – загальних питань та питань на 

встановлення доступності конкретно обраного туристичного об’єкта. 

За результатами анкетування було з’ясовано, що респонденти 

розуміють, що таке «безбар’єрність» та «інклюзивний туризм». Серед 

відповідей були такі – доступність, без перешкод, відсутність обмежень, 

рівність та повага, стосовно інклюзивного туризму – вид рекреаційного 

туризму, спільний, туризм, що пристосований для людей з інвалідністю 

тощо.  

Другий блок питань, спрямований на вивчення доступності об’єктів, 

складається із критеріїв визначених Стратегією, а саме фізична, 

інформаційна, цифрова, суспільна та громадянська, освітня, економічна 

безбар’єрності [1]. Дослідження за цими напрямами безбар’єрності дозволяє 

якнайкраще визначити доступність об’єкту та надати більш доцільні 

рекомендації для забезпечення інклюзивного середовища.  

За результатами анкетування було встановлено, що більшість 

туристичних об’єктів не є доступними для надання послуг людям з 

інвалідністю. Однак варто зазначити, що є туристичні об’єкти, які почали 

упроваджувати елементи універсального дизайну (використання шрифту 

Брайля, облаштування пандусів).  

Також за допомогою анкети було встановлено наявність / відсутність 

таких елементів у туристичних об’єктів як: 

 наявність визначених місць для паркування автомобілів інвалідів 

найближче до входу у приміщення; 

 доступний заїзд у приміщення, сходи/пандуси; 

 відсутність порогів, широкі двері, широкі коридори; 

 доступність до усіх поверхів у приміщенні (ліфти, ескалатори, 

пандуси тощо); 
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 наявність доступних і пристосованих для неповносправних 

санітарно-гігієнічних приміщень: туалету, душової тощо;  

 означення місцезнаходження (піктограми); 

 безпечне та безпроблемне пересування пішохідними 

шляхами/тротуарами по прилеглій території; 

 наявність візуальної інформації про місце розташування 

елементів доступності [1]. 

За результатами анкетування було з’ясовано, що не усі туристичні 

об’єкти облаштовані вищезазначеними елементами доступності, що 

ускладнює та/або унеможливлює надання послуг певним категоріям 

населення.  

Отримані результати сприятимуть розробці рекомендацій для 

забезпечення умов надання публічних послуг усім категоріям населення – від 

забезпечення фізичної доступності до отримання послуги.  

Дослідження питання упровадження інклюзивного туризму та 

створення умов для його реалізації буде вивчатися надалі. Використання 

анкети сприяло дослідженню проблеми, що сприятиме її подальшому 

вивченню та розробленню шляхів її розв’язання.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

«Соціальна робота – професійна діяльність соціальних інститутів, 

державних і недержавних організацій, груп та окремих індивідів, пов’язана з 

наданням допомоги особам чи групам людей щодо соціалізації, якщо в них за 

відсутності належних умов в суспільстві або через наявність особистих вад 

процес соціалізації ускладнюється, призупиняється або відбувається у 

зворотному напрямі…» [4, с. 6]. 

Соціальна робота в Україні – це той фах, котрий набуває на разі 

розвитку, поширення, відповідає актуальному суспільному замовленню. 

Протягом останнього десятиріччя соціальна робота в нашій країні 

ствердилася, як професійна діяльність, яка пов'язана з розв'язанням 

різноманітних психосоціальних і деяких соціально-економічних проблем; як 

навчальна дисципліна при фаховій підготовці соціальних працівників; як 

важлива галузь знань, яка базується на праксеологічних засадах.  

Це зумовлено передусім тим, що теорія соціальної роботи, як наука, 

почала активно розвиватися в Україні лише з 90-х років ХХ сторіччя на зламі 

суспільно-економічних формацій та значною мірою, на базі зарубіжних 

концепцій. 

В умовах зміни суспільно-економічної формації в будь-якому 

суспільстві виникають глибокі соціальні, політичні, економічні, і, як 

наслідок, етикопсихологічні проблеми. Це призводить до порушення 

нормальної життєдіяльності більшості членів суспільства, загострення 

проблематики особистості та соціальних груп, а також неспроможності 

самостійно вирішувати певні соціалізаційні завдання. Наслідком цього є 

деформація суспільства, злам цінностей та соціальних норм, розвиток 

дестабілізаційних процесів в усіх сферах суспільного життя. Усі ці 

неоднозначні та проблемні явища не оминули і українське суспільство в час 

трансформацій. На думку Т. Семигіної [5, с. 25], «проблемами для України 

кінця ХХ початку ХХІ сторіччя стали: зростання рівня правопорушень, 
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зокрема серед підлітків та молоді; зростання кількості хворих на наркоманію 

та токсикоманію; порушення захворюваності на венеричні хвороби; стрімке 

зростання кількості людей, що живуть із ВІЛ/СНІД; поява біженців, шукачів 

притулку та мігрантів; проблема переселення кримських татар; переселенців 

із зон, що постраждали внаслідок аварії на чорнобильській АЕС, порушення 

природної структури сім’ї, що складалась віками, і створення різних типів, 

переважно неповних сімей; занепад моногамної сім’ї та ін. 

Сучасний суспільно-економічний розвиток України потребує зміни 

пріоритетів соціального виховання, що обумовлює подальший розвиток 

соціальної педагогіки, як окремої галузі педагогічного знання та соціально-

педагогічної практики. Соціальна педагогіка та соціальна робота спрямована 

на визначення актуальних соціальних проблем дітей, сімей та молоді, 

сучасних завдань соціально-педагогічної діяльності, розробки інновацій у 

сфері соціального виховання. Соціальні трансформації, які відбулися в країні 

за останні роки, загострили старі та породили нові актуальні соціально-

педагогічні проблеми. Тому майбутні соціальні педагоги мають вміти на 

теоретичному та емпіричному рівнях досліджувати їх особливості. 

На сьогоднішній день дана проблема актуалізується в контексті 

соціального замовлення яке ставить особливі вимоги до фахівців – 

конкурентос проможність, гнучкість мислення, готовність до продуктивної 

праці. Саме це завдання має вирішувати професійна підготовка майбутніх 

соціальних працівників, поєднуючи в собі накопичений вітчизняний досвід 

та сучасні інноваційні підходи світової практики навчання фахівців. 

На даний час професійна підготовка фахівців соціальної сфери в 

Україні здійснюється у різних формах: очна, очно-заочна, заочна, вечірня, 

екстернат та інші – і передбачає багаторівневий характер освіти: 

допрофесійна, професійна, післядипломна, підвищення кваліфікації, 

перепідготовка кадрів. Соціальні працівники мають можливість отримувати 

різну професійно рівневу кваліфікацію і спеціалізацію у середніх навчальних 
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закладах (училищах, технікумах, коледжах, ліцеях) та у вищих навчальних 

закладах (інститутах, університетах, академіях, спецфакультетах) та ін. 

Професійна підготовка спеціалістів для соціальної сфери здійснюється 

у вузах різних напрямків: університетах класичного профілю, педагогічних 

університетах, академіях, педагогічних, медичних, технічних, юридичних, 

економічних інститутах. 

Отже, на відміну від деяких інших форм навчання та виховання, 

соціальна освіта не може орієнтуватися на вузьку спеціалізацію. Її 

багатогранність зумовлені природою людини, матеріальними і духовними 

потребами. Соціальна освіта є комплексною, оскільки черпає свій зміст із 

соціальної філософії, антропології, біології, економіки, психології. 

Педагогіки, соціології, медицини. 

Соціальна педагогіка, як писав Пауль Наторп, – це практика – 

вирішення соціальних проблем засобами освіти. І, якщо говорити про зв'язок 

соціальної педагогіки та педагогіки, то це зв'язок базується на формах, 

методах і технологіях діяльності. 

В Україні соціальна робота тісно пов'язана із соціальним захистом і 

соціальною педагогікою. Тому її часто розглядають як комплекс соціально-

побутової, медико-соціальної, соціально-правової, соціально-педагогічної 

допомоги, спрямованої на задоволення різноманітних потреб громадян, груп, 

громад. 

Зараз існують всі необхідні передумови для розгортання та 

вдосконалення соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською 

молоддю. Її актуальність обумовлюється тим, що вчасне вирішення 

соціальних проблем можна розглядати, як превенцію проблем 

загальнодержавних. Саме тут спрацьовує один з постулатів соціально-

педагогічної роботи про те, що легше лікувати окремі соціальні хвороби, ніж 

боротися з великими епідеміями. 

Межі молодіжного віку досить рухливі й залежать від соціально-

економічного розвитку суспільства, досягнутого рівня добробуту й культури, 
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умов життя людей. Нижня вікова межа тут визначається тим, що підліток 

може одержати (чи не одержати) право вибору в соціальному плані, а верхня 

– досягненням (чи не досягненням) професійної зрілості, завершенням (або 

ні) формування родини, посіданням певного стану в суспільстві. 

Сучасна молодь є найменш захищеною категорією населення, що 

зумовлено рядом особливостей цієї соціально-демографічної, а саме: 

віковими психологічними особливостями молоді, соціологічними 

проблемами освіти і виховання, впливом колективу, сім’ї та інше. 

Останнім часом загострилося чимало молодіжних проблем, однією з 

яких є правопорушення підлітків та молоді. Криміногенна ситуація, яка 

склалася в Україні, переросла в найбільш небезпечне соціальне лихо. Тому 

особливою сьогодні є проблема соціально-педагогічного впливу на учнів з 

різними відхиленнями в моральному розвитку. У роботі з такими підлітками 

дуже важливим є особистісно орієнтований підхід. Як свідчить практика, 

його ефективність залежить безпосередньо від врахування педагогами 

найважливіших типологічних особливостей, властивих цій категорії учнів. 

Складовими цієї важливої справи є формування у підлітків правильних 

потреб та інтересів, підвищення їх правосвідомості. Досвід показує, що увага 

до цього питання невипадкова, адже статистика свідчить, що кількість 

злочинів та протиправних дій, які були вчиненні неповнолітніми постійно 

зростає. Відповідно до дослідженої та проведеної роботи щодо попередження 

правопорушень серед підлітків  у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти, соціальна і соціально-педагогічна робота представляє 

собою особистісну службу допомоги підліткам і направлена на вирішення 

всієї сукупності проблем в контексті «особистості і навколишнього 

середовища», де в епіцентрі завжди повинен стояти підліток і зусилля 

соціальних працівників/педагогів повинні бути спрямовані на вирішення її 

проблем. Поряд із допомогою учню в періоди особистісного і соціального 

неблагополуччя соціально-педагогічна допомога передбачає захист її прав, 

інтересів, людської гідності і права на гідне життя. 
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Профілактика правопорушень серед неповнолітніх в Україні 

проводиться зусиллями соціально-психологічних служб, педагогів, 

співробітників соціальних служб, служб у справах неповнолітніх, 

працівниками правоохоронних органів. Це також педагогічна проблема, бо 

вона пов’язана з вирішенням певного кола виховних завдань. Тому в цій 

справі особливе місце має зайняти рання профілактика, яка має 

розпочинатися вже з дитячого садка й початкових класів школи, коли 

закладаються основи характеру, ставлення до оточуючих, поведінки в побуті. 

Соціальний працівник/педагог має справу, як з окремим учнем, групою 

підлітків, так і з соціальним оточенням, в якому вони проживають. У процесі 

соціальної допомоги він повинен сприяти обом сторонам, які вступили у 

взаємодію. 

Соціальна робота в Україні протягом останніх десятиріч почала 

формуватися у наступних основних значеннях: як галузь наукових знань 

(наука), як практична діяльність, та як навчальна дисципліна. 

Соціальний працівник, незалежно від виду його діяльності, повинен 

піклуватися про те, щоб принести благо своєму клієнтові та суспільству. 

Виконуючи свій професійний обов’язок, він виступає від імені суспільства, 

яке поклало на нього обов’язки по вирішенню певних задач – у загальному 

випадку ця задача може бути сформульована як "стабілізація і гармонізація 

відносин у суспільстві". 

Інтерес до проблем соціальної роботи та соціальної освіти постійно 

зростає, що зумовлено закономірностями суспільного розвитку і високою 

соціальною потребою підвищення якості підготовки фахівця-професіонала, 

заснованої на гуманістичних ідеалах і принципах, з урахуванням його 

соціальних запитів, здібностей, інтересів, досвіду роботи тощо. 

 Соціальна робота, як наука стає все більш конкурентно-спроможна 

поряд з іншими науками та професійною діяльність, займаючи важливе місце 

в суспільстві. Соціальна робота, як невід’ємна складова сучасного 

суспільства дає змогу людям боротися з проблемами звернувши увагу на свої 
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внутрішні здібності, щоб зайняти краще місце в житті. Унікальність 

соціальної роботи полягає в тому, що вирішуючи одну проблему вона 

автоматично може задіяти та розпочати вирішення суміжних та похідних 

проблем вдосконалюючи та змінюючи індивідів, суспільство та життя кожної 

окремої людини на краще. 
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ПРОФЕСІЯ ПСИХОЛОГ – НЕОБХІДНІСТЬ В СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

Розвиток суспільства спирається на сучасні технології, що висувають 

складні вимоги до людини як їх суб’єкта. Наслідком чого є потужна хвиля 

розвитку практичної психології, підготовка відповідних фахівців у закладах 

вищої освіти. 

Людина становить надзвичайно складний об’єкт вивчення. У Давній 

Греції стверджували: «Пізнай самого себе – і ти пізнаєш весь світ». Дійсно, 

людина є носієм найрізноманітніших форм відображення, у ній виявляються 

закони всіх відомих сьогодні наук.  

В. Франкл визначав людину як єдність всупереч різноманітності і 

стверджував, що очевидною є антропологічна єдність, незважаючи на 

онтологічні відмінності та відмінності між різними формами буття [3].  

В. Франкл зазначає, людина, спроектована в площині біології і 

психології, відображається у них так, що ці проекції виявляються різними. 

Проекція людських якостей в біологічну площину охоплює соматичні явища, 

тоді як у психологічній площині це явища психологічні. Такі різні портрети 

людини не викликають сумніву у єдності людської істоти. Водночас, слід 

пам’ятати, що марно намагатися створити цілісну картину людського 

способу буття, об’єднуючи багатоманітність різних форм буття, 

орієнтуючись виключно на окремі площини, на які ми проектуємо людину. 

Кожен науковець, вивчаючи людину, повинен відмежовувати певну 

реальність як предмет своєї науки з цього різноманіття дійсностей, маючи 

при цьому на увазі багатоманітності підходів до вивчення людини. Тоді 

проекція в площину конкретної науки буде виправдана і необхідна, а також 

дозволить уникнути однобічності досліджень. 
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Вивчаючи психологію різних особистостей, ми повинні пам’ятати, що 

їхні проекції можуть у якийсь момент бути однаковими, але лише доти, поки 

не зміниться кут зору у підході до дослідження. 

У системі тих чи інших зв’язків людина вивчається то як продукт 

біологічної еволюції, природний індивід з притаманною їй програмою 

розвитку і певним діапазоном можливостей, то як суб’єкт і об’єкт 

історичного процесу – особистість [2]. 

Психологія як наука про психічну діяльність людини, знаходиться між 

трьома головними системами наук: природничих, математичних та 

філософських. Останнім часом активізується процеси диференціації наук, які 

вивчають людину, їх спеціалізація та виокремлення в теорії. З іншого боку, 

спостерігається тенденція до об’єднання різних наук, аспектів та методів 

дослідження людини в різноманітні комплексні системи.  

Вивчення будь-яких складних явищ, зокрема людини, потребує 

різнобічного розгляду, оскільки саме це дозволяє виявити внутрішню 

організацію системи. Зважаючи на це, набуває особливої важливості 

системний підхід до вивчення людини. Цілісне вивчення людини є 

можливим, на думку В. М. Бехтерєва, на основі використання порівняльного 

методу дослідження при аналізі об’єктивно отриманих даних в умовах 

лабораторного експерименту і шляхом спостереження над хворими в 

неврологічній і психіатричній клініках, при вивченні поведінки людини і 

тварини, при дослідженні гістологічних зрізів мозку і патологоанатомічних 

препаратів мозку хворих після їх смерті. Використання порівняльного методу 

дозволило глибоко вивчити закономірності психіки людини і перетворити 

цим психологію з описової науки на пояснювальну [1]. 

Підготовка практичних психологів здійснюється закладам вищої 

освіти, на базі яких працюють відповідні факультети та кафедри. Науково-

дослідні інститути та наукові лабораторії здійснюють експериментально-

дослідницьку розробку проблем у галузі психології, займаються підготовкою 
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наукових кадрів. Поширенню психологічних знань сприяють періодичні 

видання, перелік яких за останній період значно розширився. 

З метою оптимізації обміну методичною, правовою та іншою 

інформацією створюється єдина інформаційна система психологічної служби 

(через інтернет). Проведення конференцій, семінарів, круглих столів, нарад 

не лише є ефективними формами обміну інформацією між практикуючими 

психологами, алей забезпечує зв’язок психологічної практики з науковою 

психологією. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ У ЗВО 

Головна мета системи вищої освіти полягає в забезпеченні якісної 

підготовки фахівців відповідно до професійних завдань, обумовлених 

потребами суспільства і держави. Пріоритетним напрямом розвитку освіти 

сьогодні є створення інноваційних навчальних технологій, що відповідають 

викликам часу й сучасного ринку праці. 

У всьому світі за останні двадцять років величезної популярності 

набула така форма навчання, як тренінг. Його застосовують з різною метою 
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як для засвоєння певного навчального матеріалу, як і з корекційною та 

профілактичною метою.  

Перш ніж розглядати особливості організації і проведення тренінгів, 

необхідно проаналізувати саме поняття «тренінг». 

Термін «тренінг», як зазначають українські науковці В. Бевз та 

О. Главник, походить від англійського «to train», що означає «навчати, 

тренувати…». Також науковці зауважують, що тренінг – це одночасно: 

цікавий процес пізнання себе та інших; спілкування; ефективна форма 

опанування знань; інструмент для формування умінь і навичок; форма 

розширення досвіду [1]. 

Д. Годлевська, яка зазначає, що тренінг – це запланований навчальний 

процес, призначений сформувати чи поновити знання та вміння, сформувати 

чи перевірити ставлення учасників до певних ідей з метою його зміни чи 

оновлення [3, с. 50].  

Також тренінг можна розглядати як форму групової роботи, що 

забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою і з 

викладачем. 

Тренінгова робота має бути побудована так, щоб спонукати студентів 

до самоаналізу, представлення власної точки зору та особистого соціального 

досвіду, формування пріоритетних особистісних позицій, до особистісного 

зростання в усіх напрямках. Лише за таких умов, ми можемо говорити про 

соціально-навчальний ефект тренінгової роботи.  

Слід зазначити, що тренінгові технології є важливою складовою 

інтерактивного навчання. Спілкування учасників у ході тренінгу охоплює дві 

складові: зміст і процес. Зміст тренінгу – це тематика, що вивчається під час 

роботи. Процес тренінгу – це те, як взаємодіють учасники тренінгу під час 

навчання, яку атмосферу створюють, які ролі відіграють, як впливають один 

на одного.  

Усіх учасників тренінгу називають тренінговою групою. За 

визначенням В. Бевз та О. Главник, «тренінгова група» – це спеціально 
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створена група, учасники якої за сприяння ведучого (тренера) включаються в 

інтенсивне спілкування, спрямоване на досягнення визначеної мети та 

вирішення поставлених завдань. Тренінгова група зазвичай включає 15-20 

осіб. Така кількість людей дозволяє оптимально використати час та 

ефективно навчати людей [1]. 

Оскільки тренінг – це групова форма роботи, то його характерними 

ознаками є: 

 довіра і повага учасників один до одного; 

 наявність спільної мети і спільної роботи задля досягнення цієї 

мети; 

 баланс між структурованістю і спонтанністю групової роботи; 

 взаємна підтримка учасників; 

 прийняття учасниками відповідальності за свою роботу в групі; 

 поєднання внутрішньої згуртованості групи і її відкритості 

зовнішньому світові; 

 прийняття офіційних і неофіційних правил, які сприяють 

ефективній роботі групи; 

 оптимальний робочий ритм; 

 ставлення учасників до помилок, непорозумінь і конфліктів як до 

можливостей свого подальшого професійного зростання [4]. 

Тренінг проводить тренер (ведучий), котрий спілкується з учасниками 

«на рівних», є таким же учасником тренінгової групи, як і всі інші учасники. 

Але одночасно він є й каталізатором усіх процесів, що відбуваються в 

групі на шляху до досягнення визначеної мети тренінгу (для цього він 

повинен розуміти настрій кожного учасника) [1]. В умовах закладу вищої 

освіти тренером може бути або викладач, або підготовлений студент. 

Усі тренінгові заняття мають чітку структуру та складаються з трьох 

основоположних частин: вступної, основної та завершальної. На реалізацію 

кожної частини відводиться певний час. Для того, щоб досягти мети 
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тренінгового заняття, викладач має чітко дотримуватися плану та регламенту 

його проведення. 

Вступна частина полягає у створенні сприятливої атмосфери, 

налагодженні міжособистісної взаємодії, залученні учасників до групової 

роботи та формуванні відчуття захищеності кожного всередині даної групи.  

Основна частина є найважливішою у занятті, оскільки має на меті 

дослідження проблеми професійного становлення та пошук шляхів її 

вирішення, отримання знань про якості і компетентності майбутніх 

соціальних працівників, створення умов, у яких учасники програми повинні 

обдумати власні знання та вміння, проаналізувавши їх, пошук і засвоєння 

засобів досягнення поставлених завдань. 

Завершальна частина є узагальненням набутих знань та досвіду, і 

головне, є можливістю творчого використання отриманих вмінь у 

повсякденних життєвих ситуаціях. В цьому блоці важливе місце займає 

рефлексія та обговорення всіх аспектів заняття (задоволеність роботою, 

готовність використати досвід у фаховій діяльності, вміння співпрацювати й 

співпереживати).  

Тренінгові заняття можуть бути різної тривалості: від 1,5-3-х годин (2-4 

академічні години тривалістю 45 хвилин кожна) до декількох днів поспіль. За 

тривалістю найбільш удалою формою групової роботи є марафон, тобто 

проведення занять тривалістю 6-8 годин щоденно протягом кількох днів. За 

такої форми роботи передбачається велика обідня перерва (не менше години) 

та дві перерви по 15-20 хвилин через кожні 1,5-2 години роботи. Під час 

коротких перерв учасникам доцільно запропонувати напої (чай, каву, воду, 

соки тощо) чи легку їжу (бутерброди, цукерки, печиво тощо). Вважається, що 

такої перерви достатньо для відновлення сил учасників [2]. 

Для того, щоб тренінг-навчання забезпечував досягнення намічених 

результатів, він має відповідати таким умовам, як: 

 постановка чітких цілей; 

 використання ефективних методів та процедур; 
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 забезпеченість тренінг-навчання всіма необхідними фінансовими 

та матеріальними ресурсами; 

 відповідна кваліфікація виконавців тренінгу – викладачів-

тренерів; 

 наявність зафіксованих у документах обов'язкових правил, 

регламенту, процедур; 

 періодичне оцінювання ефективності навчального курсу, 

коректування та вдосконалення програми тренінгу[4] 

У тренінгу широко використовуються методи, спрямовані на 

стимуляцію взаємодії учасників.  

Відомі розробники теорії і практики тренінгу поєднують активні 

групові методи у три загальні блоки: 

 1) дискусійні методи (групова дискусія, аналіз випадків із практики, 

аналіз ситуацій морального вибору, моделювання практичних ситуацій, 

метод кейсів та ін.); 

 2) ігрові методи: а) дидактичні, імітаційні і творчі ігри, в тому числі 

ділові; б) рольові ігри (інтонаційно-мовний, відеотренінг, ігрова 

психотерапія, психодраматична корекція); в) мозковий штурм; г) контргра 

(трансактний метод усвідомлення комунікативної поведінки);  

3) сенсетивний тренінг (тренування самопізнання (усвідомлення), 

міжособистісної чуттєвості та емпатії) [1]. 

Ефективність засвоєння матеріалу в ході тренінгових занять значно 

вища ніж на традиційних лекціях та семінарах. Це пояснюється тим, що в 

процесі тренінгу кожен є активним учасником, матеріал подається не тільки 

усно, а й наочно, висновки з теми підводить не викладач, а вся група разом. 

Отже, тренінг є одночасно спілкуванням, цікавим процесом пізнання 

себе та інших, ефективною формою опанування знань, інструментом для 

формування вмінь та навичок, формою розширення досвіду. 

Саме за допомогою тренінгових технологій формуються професійні 

навички та уміння, які є базовими для соціального працівника:  



 

34 

– вміння встановлювати контакт з клієнтом;  

– налагодження зв’язку та зняття бар’єрів у спілкуванні з клієнтами;  

– навички активного слухання;  

– орієнтація в ситуації клієнта, ведення діалогу;  

– зняття емоційного напруження;  

– вміння аргументувати свою точку зору тощо.  

Відповідно тренінг у процесі професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників спрямований на те, щоб студенти набували належні 

систематизовані професійні знання, уміння, навички, які доповнять стихійно 

отриманий соціальний досвід і забезпечать більш успішне освоєння 

соціальних норм, установок, цінностей, ролей.  

Адже, у порівнянні з іншими навчальними методами та формами 

тренінг має ряд переваг:  

– робота в групах, що дозволяє знати комунікативні бар’єри, подолати 

стереотипи та налагодити процес взаєморозуміння;  

– наявність правил роботи, що дисциплінує учасників та оптимізує 

процес навчання;  

– можливість отримати зворотній зв’язок, що дає змогу відчути 

підтримку та взаєморозуміння від студентів та викладів;  

– атмосфера відкритості та довіри, що дозволяє студентам краще 

розкрити свої когнітивні, комунікативні та особистісні риси. 

Отже, тренінгові технології є одними з найбільш ефективних та 

перспективних у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників. Їх поєднання з традиційними формами навчання у ЗВО дозволяє 

забезпечувати формування професійної компетентності майбутніх фахівців у 

сфері «людиналюдина». 
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ОБОВ’ЯЗКИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 

Соціальний працівник – це професійно-підготовлений фахівець, що має 

необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і надає соціальні послуги.  

Мета статті – проаналізувати різні види обов’язків соціального 

працівника. 

У професійній діяльності перед соціальним працівником  постає дуже 

багато обов’язків, які він повинен виконувати .  

Основні з них такі: 

- володіти основами пенсійної справи, соціального захисту сімей з 

дітьми, інвалідів, одиноких та інших соціальне незахищених громадян; 

- виявляти на підприємствах, в мікрорайонах, селах сім’ї окремих 

осіб, які потребують соціально-медичну, юридичну, психолого-педагогічну, 

матеріальну й іншу допомогу, охорону морального, фізичного і психічного 

здоров’я; 

http://www.psyh.kiev.ua/
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- встановлювати причини виникаючих у них труднощів, 

конфліктних ситуацій, в т.ч. за місцем роботи, навчання і т.д., допомагати їм 

у розв`язанні існуючих проблем, працевлаштуванні, соціальному захисті; 

- сприяти інтеграції діяльності різних державних і громадських 

організацій та установ по наданню необхідної соціально-економічної 

допомоги населенню; 

- проводити психолого-педагогічні та юридичні консультації з 

питань сім`ї і шлюбу, виховну роботу серед дітей, схильних до 

правопорушень; 

- надавати допомогу в укладанні угод про надомну працю батькам 

що мають неповнолітніх дітей, інвалідам, пенсіонерам; 

- виявляти і надавати підтримку дітям та дорослим, яким потрібна 

опіка і піклування, влаштування в лікувальні й учбово-виховні заклади, 

матеріальна, соціально-побутова та інша допомога; 

- організовувати громадський захист неповнолітніх 

правопорушників при необхідності – брати в ньому особисту участь; 

- сприяти створенню і діяльності центрів соціальної служби для 

молоді, допомоги сім’ї (всиновлення, опікунство, піклування), юнацьких, 

підліткових, дитячих об’єднань, асоціацій, клубів за інтересами; 

- допомагати організації і виховній діяльності інтернатів, 

притулків для інвалідів, людей похилого віку, бездомним та ін.; 

- брати участь в роботі по соціальній адаптації і реабілітації осіб, 

які повернулися з спеціальних навчально-виховних установ і місць 

позбавлення волі, розв’язанні інших гострих соціальних проблем [1]. 

Але не дивлячись на це,  працівник соціальної служби  є людиною, 

особистістю, що вступає у соціальні  відносини у зв’язку зі своїми 

професійними обов’язками, і, крім обов’язку стосовно клієнтів, професії, 

колег і суспільства, він зобов’язаний виконати обов’язок перед самим собою. 

Свої обов’язки соціальний працівник виконує не тільки тому, що його 

діяльність потрібна суспільству, необхідна клієнтам, але й тому, що вона 
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необхідна йому самому, оскільки відповідає його внутрішнім потребам, 

сприяє реалізації його особистісного потенціалу. Діяльність соціального 

працівника відбувається на очах у людей і тому постійно оцінюється ними. 

Оцінка діяльності соціального працівника виражається у ставленні до нього з 

боку оточуючих людей – як тих, що беруть участь у процесі соціальної 

роботи, так і не залучених до неї. 

В міру розвитку особистості соціального працівника, у нього 

виробляється специфічна потреба в одержанні високої оцінки власної 

професійної діяльності, своєї особистості і поведінки, завоюванні авторитету. 

Ця потреба в цілому може бути виражена як потреба в повазі і визнанні з 

боку соціального оточення фахівця. Однак, оцінка якостей фахівця і 

завоювання ним поваги і визнання виробляється відповідно до якості його 

роботи і багато в чому залежить від того, наскільки повно соціальний 

працівник виконує свій професійний і моральний обов’язок стосовно 

клієнтів, колег, суспільства. 

Творче виконання соціальним працівником його професійних 

обов’язків, постійне професійне і духовно-моральне удосконалення – 

обов’язок соціального працівника стосовно самого себе. 

Підтримка своєї професійної честі й гідності – найважливіший 

обов’язок соціального працівника перед самим собою. 

Честь і гідність  соціального працівника не даються йому разом із 

професією і службовим посвідченням, вони формуються в процесі його 

постійної роботи над своїми професійними і моральними якостями і 

зростають в міру професійного і морального удосконалення. Вони 

закономірно пов’язані з визнанням і оцінкою його з боку суспільства, 

держави, клієнтів і колег. Об’єктивною основою оцінки фахівця є соціальна 

корисність його професійної діяльності. 

Честь і гідність соціального працівника вимагають, у першу чергу, 

об’єктивності в оцінці самого себе – своїх якостей, здібностей і можливостей. 

Зарозумілість, завищена самооцінка фахівця, гіпертрофоване почуття власної 
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гідності, що переходить у самовдоволення і самозамилування, відсутність 

самокритичності, є якостями, що негативно позначаються як на перспективах 

особистісного росту, так і на якості професійної діяльності, оскільки 

фахівець, що вважає процес свого розвитку закінченим, доведеним до 

вершини, насправді не здатен не тільки до удосконалення, але й до підтримки 

вже досягнутого рівня розвитку. Це, у свою чергу, сприяє об’єктивному 

зниженню авторитету соціального працівника, оцінки його діяльності як 

невартої професіонала. 

На відміну від професійного обов’язку, професійні вимоги мають більш 

конкретний характер, тому що вони належать до різноманітних вимог і 

завдань, покладених на соціального працівника через його професійний 

статус чи на соціальну роботу як на інституцію, затребувану суспільством. 

Детально розроблені професійні обов’язки соціального працівника 

знайшли своє відображення в посадових інструкціях, створених у різних 

установах соціального захисту і є обов’язковими для виконання. У 

залежності від сфери діяльності, посадові обов’язки соціального працівника 

можуть змінюватися, однак при цьому не змінюються їх моральні обов’язки 

стосовно клієнтів, колег і суспільства. [2]. 

Отже, можна зробити такий висновок, соціальний працівник не 

дивлячись на усі вимоги та обов’язки поставлені перед ним, в рамках його 

діяльності, не повинен ніколи забувати і про себе. Якщо працівник буде 

повністю віддаватись професійній діяльності, він ризикує забути про свої 

потреби та бажання, що може призвести до важкого емоційного вигорання . 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК «SOFT SKILLS» НА 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

Глобалізований суспільний простір дедалі більше потребує підготовки 

конкурентоспроможних фахівців. Ринок праці в якості головної вимоги до 

них висуває: здатність самостійно діяти, швидко приймати рішення, 

реалізувати особистісний творчий потенціал, бути мобільним, швидко 

адаптуватися до умов життя, яке стрімко змінюється та розвивається.  

Як справедливо відмічає О. Ільєнко становлення 

«конкурентоспроможності фахівця» передбачає розвиток його професійної 

компетентності та майстерності [2, с. 89]. 

Водночас, згідно з думкою сучасних роботодавців, готовність 

випускника закладу вищої освіти до сучасної ефективної професійної 

діяльності визначається не лише наявністю у нього певної системи 

фахових знань, умінь і навичок. Найголовнішими чинниками, які сприяють 

оперативному працевлаштуванню випускників, є розумові здібності молодих 

спеціалістів, якості характеру особистості, здатність до самоосвіти та 

професійного розвитку, здатність працювати індивідуально та у команді, 

комунікативні навички, вміння виступати публічно та лідерські якості, які 

призводять до професійного росту [3]. 

Тобто соціальне замовлення ринку праці щодо кваліфікованого 

персоналу вимагає формування у нього навичок soft skills на основі 

професійно орієнтованих знань та умінь.  
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Важливим є те, що для організацій, що реалізують соціальну роботу, 

ефективність діяльності в першу чергу визначається якістю наданих клієнтам 

послуг. З огляду на специфіку професії соціального працівника, комплексний 

розвиток професійних і особистісних якостей є невід’ємною частиною 

ефективної діяльності спеціаліста [1].  

Соціальні навички soft skills умовно ще називають «4 C’s або 4 К» 

(сritical thinking – критичне мислення; сreativity – креативність; сollaboration – 

колаборація; сommunication – комунікація) [4]. 

Формування критичного мислення у майбутніх соціальних працівників 

найкращим чином розвивається при розв’язанні пізнавальних практичних 

завдань у ході створеної проблемної соціальної ситуації, що може виникнути 

під час професійної діяльності. Це дозволяє студентам навчитися самостійно 

мислити – обґрунтовувати власну позицію, аргументовано розгортати й 

викладати власні міркування, приймати рішення щодо ефективного 

розв’язання соціальних завдань. 

Креативність студентів розкривається при створенні умов вільного 

вибору видів навчальної діяльності та темпу засвоєння матеріалу, а також 

при застосуванні різних підходів до оволодіння навчальним матеріалом щодо 

майбутньої соціальної роботи.  

При підготовці до результативного здійснення соціальної роботи 

особливу актуальність і значимість набуває командна робота. А тому в 

освітньому процесі особливої значимості набуває навчальна робота у різних 

режимах: в мікрогрупах, парах.  

Ефективна соціальна робота потребує від соціального працівника 

наявності у нього комунікативної спроможності. Щоб сформувати 

комунікативну компетенцію у студентів, необхідно надати можливість 

самостійно мислити, націлити їх на можливі шляхи вирішення поставлених 

завдань у різних соціальних групах. 

Тобто, професійну підготовку конкурентоспроможних соціальних 

працівників у сучасних закладах вищої освіти в Україні необхідно 
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здійснювати на принципах: комунікативності, забезпечення єдності 

практичної, навчальної, виховної і розвивальної цілей, створення 

сприятливого емоційно-психологічного клімату, спрямованого на розвиток 

внутрішньої свободи особистості та її соціальної відповідальності. 
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ПРОФЕСІЯ ПСИХОЛОГА В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

Професія психолога в сучасному світі актуальна, престижна і 

популярна як ніколи. У багатьох навчальних закладах, промислових 
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підприємствах, службах порятунку і допомоги людям є фахівці, які 

допомагають бентежним душам знайти вихід з проблемних ситуацій. 

Метою є саме можливість надати своїм вихованцям і людям якісну та 

професійну допомогу та інформацію у подоланні життєвих труднощів, щоб 

надалі студенти могли користуватись і надавати допомогу, а люди знали що 

їх завжди може хтось вислухати та надати хорошу пораду у подальших діях 

так вважає [1]. 

У нашій країні проблема підготовки практичних психологів найбільшу 

актуальність набула останнім часом, тому що з'явилися предметні сфери, де 

знадобилася допомога кваліфікованих психологів-професіоналів. Бурхливий 

розвиток різних галузей, тісно пов’язаних з економічними і соціальними 

проблемами суспільства, вимагає підготовки практичних психологів у галузі 

реклами, промисловості, бізнесу, менеджменту, консультативної та 

терапевтичної практики [2]. 

Психолог – це не просто робота. Це життєва роль. Психолог, як і 

політик, суддя або викладач, повинен виблискувати кришталево чистою 

біографією. Він зобов’язаний берегти себе, адже для людей він щось подібне 

до світського священика – вони відкривають йому свою душу, впускають у 

найпотаємніші куточки свого життя. Чи зможе працювати за фахом сімейний 

психолог, у якого три розлучення за плечима? Довіриться пацієнт психолога 

з алкогольною залежністю? «Лікар, спочатку вилікує себе сам», – скажуть 

йому. І правда, як можна допомагати іншим, якщо не можеш допомогти собі? 

[3]. 

У відповідності з основним родом психологічної діяльності реально 

існує три типи психологічної професії: 

1) психолог-науковець, основна діяльність якого – наукові 

дослідження, спрямовані на пошук нових психологічних знань (пояснення, 

доказ і прогнозування психологічних явищ, вивчення психологічних 

закономірностей); 
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2) психолог-практик, основна діяльність якого – застосування 

психологічних знань для вирішення практичних завдань (психологічна 

діагностика та консультування, корекційна та розвивальна робота, 

психологічна профілактика); 

3) викладач психології, основна діяльність якого – психологічне 

просвіта та навчання психологічних знань (проведення лекцій, семінарів, 

практичних занять, керівництво психологічним самоосвітою людей) [4]. 

 Отже висновок такий, професія психолога в останні роки в нашій 

країні cтала однією з найбільш, що має попит і популярність. Це свідчення 

тому, що психологічна наука стала соціально визнаною, в суспільстві 

з'явилася потреба у професії психолога. Розвиток психології необхідність 

підготовки психологів та здійснення правильного професійного відбору, що 

зазвичай вимагає проведення різних заходів та спостережень протягом 

тривалого часу для допомоги різній категорії населення, щоб надати якісну 

допомогу і реалізувати себе як гарного і професійного спеціаліста. 
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