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М. М. Альохін 

Приватний заклад освіти «КМДШ» № 2, м. Київ 

РОЛЬ ТЬЮТОРА ПРИВАТНОЇ ШКОЛИ У СОЦІАЛЬНОМУ 
СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

В умовах комерціалізації усіх сфер соціального життя, освіта, у тому 

числі й середня, все частіше починає сприйматися не як суспільне благо, 

натомість набуваючи характеру інвестиції. Представники заможних верств 

суспільства намагаються здійснити капіталовкладення не лише у розвиток 

інтелектуального та людського капіталу своїх дітей, але й соціального, який 

розуміється як сукупність соціальних ресурсів, які використовуються для 

досягнення мети та вирізняється з-поміж інших тим, що він не є 

вимірюваним та існує лише у взаємовідносинах індивідів. З метою такого 

всебічного розвитку дитини, її батьки все частіше обирають недержавні 

середні заклади освіти, щорічно формуючи все більший попит на приватні 

освітні послуги, що детермінує відповідне зростання мережі таких установ. 

Так за даними Державної служби статистики, у період з 2014-2015 н. р. 

чисельність ліцензованих приватних шкіл в Україні зросла на 113 (з 167 до 

280), а загальний учнівський контингент у них на 16 663 дитини, і сьогодні 

складає 34 526 осіб (0,8 % від загальної кількості учнів), що у відсотковому 

вираженні складає відповідно до звіту Організації економічного 

співробітництва (OECD) значно менше за аналогічний показник у Бельгії (69 

%), Нідерландах (66 %), Австралії (45 %), Японії (29 %), Австрії (13 %), Італії 

(6 %), Польщі (3 %). Найінтенсивніше мережа приватних шкіл розвивається у 

Києві (з-поміж 280 недержавних ЗЗСО 94 зареєстровані у столиці), Одеській 

(36 установ) та Харківській (23 заклади) областях. 

Дослідження ринку приватної середньої освіти України (на прикладі 

ліцею «Ліко», приватних шкіл «Афіни», «Мідгард», «Європейський 

колегіум», закладів мережі шкіл глобального мислення «ThinkGlobal», 

мережі шкіл «КМДШ») дає розуміння, що одним з найспецифічніших 

параметрів функціонування таких закладів, серед іншого, є навчання повного 

дня (варіюється з 8:00-9:00 до 18:00-19:00), що супроводжується посиленою 

академічною, зокрема, іншомовною та загальнорозвиваючою підготовкою, 

цілеспрямованим розвитком соціально-емоційного інтелекту. Зрозуміло, що в 

умовах такого довготривалого перебування дитини у школі, саме заклад 

освіти набуває статусу провідного інституту соціалізації та соціального 

становлення особистості молодшого школяра. 

Українська дослідниця О. Передій наголошує, що саме у період 

молодшого шкільного віку дитина вступає у нову соціальну ситуацію, 

долучається до соціального життя та стає повноцінним соціальним 

суб’єктом. 

Погоджуючись з С. Литвиненко, для того, щоб процес соціалізації був 

успішним, у класі має бути створена емоційно-комфортна атмосфера та 
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психологічна безпека, має бути налагоджена конструктивна взаємодія усіх 

учасників освітнього процесу, організований психолого-педагогічний 

моніторинг динаміки показників здоров’я, виховання і розвитку дітей, а 

власне сам освітній процес бути налагодженим у соціально-орієнтованому 

вимірі. 

Для створення вищезазначених психолого-педагогічних умов 

соціалізації та соціального становлення молодших школярів абсолютна 

більшість недержавних ЗЗСО впроваджує у своїй діяльності елементи 

тьюторського супроводу, який провідна вітчизняна дослідниця Л. Шеїна 

визначає як соціально-педагогічну діяльність, спрямовану на адаптацію 

здобувача освіти на соціум, забезпечення його саморозвитку у різноманітних 

напрямках. За переконаннями науковця, педагог-тьютор є конкретизованим 

агентом соціалізації, що залучений до процесу соціальної практики – 

особливого типу гуманітарного педагогічного супроводу індивідуалізації [2]. 

У зеніті такого розуміння тьюторингу, Д. Житло наголошує, що тьютор 

започатковує базовий у соціальній практиці дитини процес соціальних спроб 

під час складання та руху індивідуальною освітньою траєкторією; саме 

педагог-наставник допомагає прогнозувати життєву траєкторію тьюторанта, 

вказуючи на напрям та зміст необхідних соціальних змін. Дослідниця вказує, 

що тьюторство у початковій школі передбачає індивідуальну педагогічну 

підтримку, надання консультативної допомоги при побудові учнем власної 

освітньої траєкторії та визначенні темпу її проходження, у соціально-

педагогічному супроводі процесу соціального становлення особистості 

дитини. 

Враховуючи високу відповідальність приватної школи за гармонійний 

багатовекторний розвиток молодшого школяра, зважаючи на фактичне 

перекладання частини функцій сім’ї у контексті соціального розвитку дитини 

на заклад освіти, перед тьютором постає чимало викликів, пов’язаних із 

забезпеченням додаткових соціально-формаційних дій, внаслідок чого постає 

логічний запит на визначення його ролі в освітньому середовищі приватної 

школи, що власне і є сьогодні предметом широкої наукової дискусії. 

Так українська педагогиня О. Степаненко вказує, що тьютор, у першу 

чергу, виконує роль організатора навчальної діяльності та середовища, 

мотивуючи та координуючи тьюторанта до самостійного визначення своїх 

освітніх цілей та засобів руху індивідуальною освітньою траєкторію. На її 

думку, тьютор також є консультантом, який має допомагати визначати і 

досягати життєвих і освітніх цілей та забезпечувати самовизнання учня, а 

також бути наставником, що організовує умови для рефлексії точок 

самовизначення [1]. 

Г. Беспалова, визначає ролі тьютора як консультанта (комплексна 

інформаційна підтримка дитини), менеджера (керівництво та мотивація 

учнів), фасилітатора (розв’язання конфліктних ситуацій між здобувачами 

освіти та сприяння їх адаптації до нових форм навчання). 
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Більш менеджерський підхід у визначенні ролей тьютора представлений 

у наукових поглядах А. Зінченко, який визначає тьютора як менеджера, 

маркетолога та продавця; В. Максимова, за яким тьютор – консультант у 

сфері освітніх послуг, наставник, асистент та проектувальник. 

Найближче з позицій соціального становлення особистості молодшого 

школяра роль тьютора визначає Р. Овчарова, вказуючи що такий педагог є 

посередником між учнем як індивідуумом та соціальним оточенням; 

захисником інтересів; учасником спільної діяльності, який спонукає дитину 

до дій, соціальної ініціативи та власної участі у вирішенні особистих 

проблем; духовним наставником, у сфері якого відповідальність за 

соціальний патронаж, а також формування загальнолюдських та моральних 

цінностей; соціальним терапевтом, який сприяє учневі у контактах із іншими 

педагогами та допомагає вирішувати конфліктні ситуації. 

Узагальнюючи науковий поступ дослідників та апелюючи до власної 

педагогічної практики, ми визначаємо, що тьютор початкової ланки 

приватного закладу освіти має виконувати ролі соціального інтегратора 

(надавати соціальні знання та формувати соціальні навички дитини, сприяти 

її ціннісному зростанню), трекера особистісного зростання (здійснювати 

координацію, супровід та коригування академічного та соціального поступу 

дитини, створювати умови для саморефлексії досягнень), медіатора 

(модерація конфліктних ситуацій), освітньо-формаційного менеджера 

(створення засобів мотивації до навчання, сприяння у раціональному 

планобудуванні, визначення та підтримка сталого темпу зростання, 

запровадження системи заохочень і санкцій, підбір контенту для 

гармонійного розвитку та соціального становлення дитини). 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ГРОМАДИ В ДІЯЛЬНОСТІ 
ФАХІВЦЯ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

В зв’язку з реформою місцевого самоврядування та децентралізацією 

влади, розпочатої в Україні у 2014 році, соціальна робота в громаді стала 

формою професійної соціальної роботи, що врешті наповнилась реальним 

практичним значенням. Попередній досвід засвідчив, що поодинокі проекти, 

спрямовані на активізацію громад із застосуванням різноманітних 

інструментів для роботи з населенням на місцевому рівні [4], були 

малорезультативними, оскільки мешканцям бракувало можливостей для 

задоволення виявлених потреб. Передача повноважень та фінансів від 

державної влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування 

– аби вони були спроможними вирішувати усі місцеві питання і нести за це 

відповідальність, мала стимулювати активність мешканців сіл та міст 

України у розв’язанні численних соціальних проблем, що накопичувалися 

десятиліттями. Працівники з розвитку громад почали ставити перед собою 

завдання підвищення їх спроможності шляхом інтеграції сил, засобів і 

можливостей для забезпечення належного рівня надання послуг, зокрема у 

сфері житлово-комунального господарства, освіти, культури, охорони 

здоров’я, соціального захисту. 

Поруч із реформуванням місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади, в Україні триває реформа системи надання соціальних 

послуг. З метою вдосконалення роботи соціальних служб шляхом охоплення 

соціальними послугами вразливих категорій населення, виявлення сімей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах і потребують підтримки, у 

2012 році в структуру центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

було введено посаду фахівця із соціальної роботи. Нині у сільській 

місцевості саме ці працівники є тими, хто здійснює професійну діяльність з 

оцінювання потреб у соціальних послугах, планування соціальної роботи та 

безпосередньо надання соціальних послуг. Завдяки тому, що фахівці 

працюють у визначених територіальних одиницях, соціальні послуги стали 

доступнішими, а сам фахівець повинен виконувати цілий ряд важливих 

завдань та функцій в громаді, які, однак, не завжди здатний охопити. Саме ці 

працівники мають забезпечувати надання базового комплексу соціальних 

послуг в адміністративно-територіальній одиниці (який нині включає 17 

послуг). В умовах роботи в громаді, яка лише ―вчиться на власному досвіді‖ 

розпоряджатися своїми обмеженими ресурсами, очікування від фахівців із 
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соціальної роботи (часто неадекватні), як з боку влади, так і з боку місцевого 

населення, негативно позначаються на оцінці ефективності їх діяльності. 

Відтак, виявилося, що планувати і впроваджувати зміни в інтересах 

багатьох людей, їх різних груп, що об’єднані самим фактом спільного 

проживання – завдання більш складне, ніж передбачалося. До прикладу, в 

Альтернативному звіті про дотримання Україною положень Конвенції ООН 

про права дитини за період з 2011 по 2018 роки [1] зазначається, що 

проведення реформи децентралізації призвело до зниження якості соціальних 

послуг для дітей, а в деяких об’єднаних територіальних громадах – до 

позбавлення населення таких послуг, як супровід сімей у складних життєвих 

обставинах, забезпечення альтернативним доглядом дітей, роботи з 

вразливими групами дітей тощо. Результати досліджень засвідчують 

недостатню активність громадськості у спробах брати на себе функції з 

надання соціальних послуг та реалізації соціальних проектів – через 

механізми соціального замовлення, благодійництво, волонтерство та інші 

форми здійснення суспільно-корисної діяльності. Це веде до скорочення 

спільної можливості влади і громади вирішувати місцеві проблеми, в тому 

числі через обмеження ресурсної бази, формує споживацьке, патерналістське 

відношення до держави та до органів влади, які представляють її на 

місцевому рівні [2, c.21]. 

Подолання вищезазначених проблем, на нашу думку, буде можливим 

лише за умови врахування сутнісних, а не лише формальних, характеристик 

громади. Під громадою зазвичай розуміють спільноту людей, які, живучи 

найчастіше в одній окремій місцевості, розділяють спільні інтереси, норми, 

цінності, відчуття приналежності до місця розташування цієї спільноти, інші 

спільні характеристики та мають довготривалі зв’язки один з одним, які 

вимірюються в більш широкому масштабі, ніж родинні, і обумовлюють 

ідентичність членів громади. В основі формування громади лежить розвиток 

соціального капіталу, що, на думку Дж.Коулмана, включає ―ресурси 

соціальних відносин, їх мережі, які полегшують дії індивідів завдяки 

формуванню (взаємної) довіри, визначення (взаємних) зобов'язань і 

очікувань, формулюванню і встановленню норм (соціальних), створенню 

асоціацій тощо‖ [5, c.307]. Це інтегральний нематеріальний чинник, що 

поєднує приналежність осіб до певної спільноти, взаємну довіру та їх участь 

у спільних справах, який підвищує індивідуальні ресурси кожного члена 

групи за рахунок ресурсів цієї групи і одночасно посилює саму групу. Відтак, 

сутність соціального капіталу визначається мірою взаємної довіри людей у 

суспільстві і він проявляється: у громадській активності мешканців та їхньої 

участі у суспільному житті – безпосередньо або у складі об'єднань, а також у 

готовності до такої діяльності; у ставленні громадян, ІГС, органів влади одне 

до одного, характері взаємовідносин між ними: рівні довіри, солідарності, 

толерантності, готовності до співпраці та ін.; в усвідомленні членами 

суспільства своєї відповідальності за стан справ у своїй громаді, в регіоні та у 

країні в цілому [2, c.17]. 
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Свою роль ―агента змін‖ соціальний працівник в громаді здатний 

реалізувати передусім через налагодження комунікації в громаді та сприяння 

формуванню довіри між її членами. Соціальна робота покликана сприяти 

зміцненню соціального капіталу та наснаженню місцевої спільноти, 

усвідомленню громадянами власної впливовості та самоефективності, і у 

такий спосіб бути інтеграційно вплетеною до процесів розвитку сталих 

громад [3, с.83]. Фахівець із соціальної роботи, фактично, є своєрідним 

посередником між владою та громадянами і працює задля посилення 

громади, розвиваючи її соціальний капітал. Комунікуючи з представниками 

різних структур в громаді, з її мешканцями, залучаючи їх до вирішення 

соціальних проблем, налагоджуючи контакти між членами громади та 

допомагаючи їм у встановленні стосунків довіри, фахівець із соціальної 

роботи сприяє збагаченню соціального капіталу. 

 

Використані джерела 

1. Альтернативний звіт про дотримання Україною положень Конвенції ООН про 

права дитини за період з 2011 по 2018 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://childrights.org.ua/upload/5c9b8d2a462f6.pdf (дата звернення 12.11.2019). 

2. Аналітичний звіт за підсумками дослідження стану соціального капіталу у 

громадах України та умов для його формування і розвитку [Електронний ресурс] / 

Одеський ін-т соціальних технологій, Всеукраїнська ГО «Асоціація сприяння 

самоорганізації населення». – Одеса, 2017. – 182 с. – Режим доступу : 

http://www.niss.gov.ua/public/File/2018_table/ 0427_zvit.pdf. 

3. Сила Т. І. Соціальна робота для сталого розвитку: в пошуках спільних векторів / 

Т.І.Сила // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – 2013. 

– № 2. – С. 74-84. 

4. Технології активізації громади : метод. посіб. / автори-упоряд.: О.В.Безпалько, 

Т.П.Авельцева. Н.І.Мацевко; за заг. ред. О.В.Безпалько. – Київ: Наук. світ, 2006. – 

90 с. 

5. James S. Coleman. Foundations of Social Theory. – Cambridge, Mass.: The Belknap. 

Press of Harvard University Press, 1990. – 993 pp. 

 

 

  



12 

О. О. Байєр,  
кандидат психологічних наук, доцент 

Д. Ю. Халіпов,  

клієнт-центрований психотерапевт 

Дніпровський національний університет  
імені Олеся Гончара, м. Дніпро 

ЯКІСНА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВА 
РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Академічна психологія і дотепер існує під тиском сумнівів щодо власної 

«справжньості» як науки: не вщухає дискусія щодо її предмету і об'єкту, 

немає визначеності щодо безперечної валідності методу здобуття емпіричних 

даних. У відповідь на закиди щодо ненаучності психології, дослідники, 

переважно, поведінкової та когнітивної психології постулювали дотримання 

позитивістської методології як свідчення того, що психологія дотична до 

контрольованої, передбачуваної і відтворюваної дослідницької методології 

точних наук. 

Уже з першими роботами в академічній психології (тобто відтоді, коли 

психологія заявила про себе як наука) і ще раніше ‒ у філософських джерелах 

розвивався інший підхід до того, як можна розуміти і вивчати людину. 

Вихідна позиція в ньому міститься в тому, що розділення реальності на 

суб'єкта та об'єкти ‒ тупіковий принцип, який породжує цілу низку 

нерозв'язних проблем для дослідника-психолога. Натомість 

феноменологічний підхід у науці пропонує аналіз явища людина-в-світі, 

елементи якого неможливо відокремити навіть штучно. У такому разі ці 

явища не є об'єктами, якими дослідник може маніпулювати або певним 

чином контролювати, адже виходить, що дослідник апріорі і сам є частиною 

досліджуваної реальності [1]. 

Наразі психологічна література, написана в руслі так званої якісної 

методології (на противагу кількісним методам, які передбачають взаємодію з 

точними даними, мірами прояву ознаки, балами за тестовими шкалами 

тощо), містить викладення широкої дискусії щодо суб'єктивності вченого як 

складника його дослідження [2‒3 та ін.]. Наголошується, що так само 

відбувалось і у випадку кількісних досліджень та наводяться свідчення 

авторів відомих експериментів у соціальній психології, зауважуючи, що, 

водночас, дотримуючись якісної методології, дослідники вважають за 

необхідний стандарт роботи глибоко аналізувати свою мотивацію та ступінь 

впливу на хід дослідження на всіх етапах. 

Прибічники якісної парадигми дослідження критикують і ставлення до 

досліджуваних як до об'єктів маніпуляції, що атрибутує досліднику 

повноваження здійснювати контроль і, по суті, наділяє його владою з всіма 

відповідними наслідками. На своєму власному досвіді або через «примітки» 

до кількісних досліджень інших учених автори демонструють, який багатий 
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масив інформації втрачається через оманливо відсторонену позицію 

дослідника; як нездатні передати тести цієї багатоаспектності і наскільки 

неправдивими можуть бути вихолощені лабораторні умови експерименту [3]. 

Якісна методологія психологічного дослідження ‒ майбутнє 

психологічної науки. Більш «м'який», як його називають [2], підхід до 

вивчення людини і її реальності, що дозволяє торкатись як нових, можливо, 

раніше табуйованих тем, так і досвіду тих людей, хто у кількісних 

дослідженнях опинявся за межами «центральних тенденцій» через свою 

певну оригінальність. Етика якісного дослідження, на нашу думку, ‒ це 

новий етичний стандарт академічного психолога. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО 
ПРАЦІВНИКА 

Сучасна економічна й культурна ситуація, соціальне замовлення 

суспільства, вимоги ринку соціальної праці і спектри потреб цього ринку 

посилюють важливість розгляду питання про модель спеціаліста, 

орієнтованого на роботу з окремою сім’єю. Без визначення моделі 

спеціаліста важко говорити про адекватну модель навчання, розробити зміст, 

форми і методи професійної освіти. Проблема розвитку людини у 

нинішньому соціокультурному вимірі посідає центральне місце. Наразі 

науковці усе більше акцентують свою увагу на питанні подальшого 

професійного зростання особистості фахівця. Особливо ця проблема 

актуальна для фахівців, які працюють у сфері «людина – людина», що 

передбачає їх здатність успішно функціонувати у системі міжособистісних 

відносин. До них належить і соціальний працівник. 

Процес професійного розвитку соціального працівника представляється як 

поступове придбання професійно значущих характеристик, оволодіння 

професійними знаннями та вміннями, рольовими функціями. Професійно-
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особистісний розвиток не може відбуватися у відриві від загального розвитку 

людини, тому включає в себе всі компоненти цілісного розвитку особистості [4]. 

Становлення людини як професіонала тісно пов'язане з його розвитком 

як особистості; особистісний простір ширше професійного і суттєво впливає 

на нього [3]. Особистість людини зазвичай справляє позитивний вплив на 

вибір професії, на перебіг професійної адаптації, професійної самореалізації, 

стимулює професійну майстерність і творчість. Професійні якості 

особистості в міру їх становлення і розвитку починають надавати зворотне 

(позитивне або негативне) вплив на особистість. 

Професійний розвиток соціального працівника - це процес зустрічного 

руху соціуму і індивіда; він характеризується єдністю соціального 

замовлення і потреб людини у створенні власного життя як унікальною. 

Зміст професійного розвитку як соціально-педагогічного явища включає в 

себе єдність і боротьбу протилежностей: внутрішніх потреб, мотивів і 

зовнішніх цілей і завдань, процесів зовнішнього впливу і інтеріоризації, 

взаємодії, що забезпечує його реальну динаміку і повноцінне досягнення 

професіоналізму особистості та діяльності. 

Професійне становлення залежить від факторів як суб'єктивного 

характеру (наприклад, схильності, можливості, здібності, ціннісні орієнтації, 

мотиваційна готовність і т.д.), так і об'єктивного (наприклад, значимість 

професії у суспільстві, її правової і громадський статус та ін.). 

Професійний розвиток майбутнього соціального працівника постає як 

органічна єдність зовнішнього і внутрішнього світу індивіда, об'єктивних і 

суб'єктивних факторів, а неперервна професійна освіта виступає як засіб, 

умова цієї взаємодії, підстава для досягнення високого професіоналізму 

особистості та діяльності. 

Процес розвитку професійних умінь у майбутніх соціальних працівників 

не можна розглядати поза існуючими структурами їх професійної діяльності. 

Поняття «професійна діяльність» є досить складним структурою і змістом. 

Його сутність проявляється за твердженням Н. Кузьміної, у сфері 

конструктивної, організаторської і гностичної діяльності [2]. В даний час 

багато дослідників (Б. Г. Бочарова, А. І. Ляшенко, В. А. Сластьонін, Н. Б. 

Шмельова) розробляють моделі показників професіоналізму особистості та 

діяльності соціального працівника па різних рівнях [1]. 

Перший рівень включає в себе характеристику об'єктивних і 

суб'єктивних показників загального плану, які знаходять відображення в 

особистості та діяльності вже студентів старших курсів: відповідність 

обраній професії особистісним параметрами людини; відповідність 

особистості вимогам цієї професії, її прагнення і готовність вносити свої 

професійні знання та вміння в соціальну практику; досить висока 

продуктивність використовуваних технологій в плані соціальної допомоги, 

адаптації, реабілітації людини, групи осіб з різними проблемами. 
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Другий рівень характеризує показники професіоналізму, властиві 

фахівця-професіоналу тієї чи іншої спеціалізації: процесуальний показник 

(ефективність використовуваних методів, прийомів, техніки в соціальній 

роботі); нормативно-етичний показник (відповідність особистості та її 

діяльності кваліфікаційним вимогам і етичним принципам, нормам, 

стандартам); готівковий базис особистості та діяльності (рівень готовності 

особистості фахівця і його діяльності в даний час); результативний показник 

(ефективність, результативність соціальної роботи, професійне стан 

особистості в цій галузі діяльності); прогностичний показник (прагнення 

"проектувати" професійний рівень як особистості, так і діяльності в 

досягненні "акме" - вищої точки професійної кар'єри); професійна навченість 

(бажання, мотивація постійно підвищувати професійно-особистісний рівень, 

вивчати досвід колег, прагнення до самоосвіти, саморозвитку); активна 

соціальна позиція, конкурентоспроможність особистості та професії. 

Даний рівень характеризує високий професіоналізм особистості і се 

діяльності, але він носить в основному функціонально-репродуктивний 

характер, включаючи елементи творчості, індивідуальності особистості та 

діяльності. 

Третій рівень становить не тільки перераховані вище характеристики 

професіоналізму, але і доповнений такими показниками, як творчість, 

індивідуальність, новаторство. Разом з тим не виключено, що ці компоненти 

в окремих випадках присутні і проявляють себе в характеристиці 

професіоналізму попередніх рівнів. Зупинимося детальніше на 

характеристиках третього рівня. 

Професійний розвиток соціального працівника – постійний процес. Він 

не пов'язаний лише з періодом навчання і триває протягом всієї професійної 

діяльності. Знань, що отримані в інституті десять чи двадцять років тому, 

зовсім недостатньо для даної професії. Постійно змінюється соціальне 

середовище, виникають нові проблеми та обставини. Змінюється 

законодавство, розширюється доступний соціальний інструментарій та 

методологія. Всьому цьому потрібно вчитися, незалежно від віку та посади. 
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Наразі статистика щодо насильства в Україні є вкрай невтішною: кожна 

третя українка, згідно даних Фонду ООН у галузі народонаселення, зазнавала 

фізичного та сексуального насильства. При цьому лише кожна десята з них 

звертається за професійною допомогою [5]. Актуальними є дослідження 

проблеми насильства щодо жінок у контексті загальнодержавних соціальних 

змін, серед яких: розвиток вітчизняної нормативно-правової бази, розробка 

численних програм та проєктів із профілактики та подолання насильства, 

питання ратифікації Стамбульської конвенції. Варто також звернути увагу і 

на те, що одним з ключових елементів Указу президента про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року є забезпечення ґендерної рівності, 

розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат, що передбачає 

подолання проблеми ґендерно зумовленого та домашнього насильства. 

Важливим етапом на шляху до викорінення насильства є його 

профілактика, адже на всіх її рівнях, як юридичними, так і фізичними 

суб’єктами, передусім забезпечуються соціально-комунікаційні 

(інформаційні) та рекламно-пропагандистські заходи, які входять в основні 

функції соціальної роботи. Розгляд даної проблематики у розрізі 

інформаційного простору також зумовлений і процесом модернізації 

суспільства, розвитком ІТ-технологій, ростом попиту на соціальні медіа, 

комп’ютеризацією задоволення суспільних потреб. Швидкі темпи розвитку 

індустрії ґаджетів вказують на ефективність формування громадської думки 

через веб-видання, соціальні медіа, додатки, подкасти та різноманітні 

онлайн-платформи. В українському просторі існують певні інформаційні 

канали, основною метою яких є подолання насильства за допомогою 

підвищення обізнаності населення, надання інформації щодо того до кого і 

куди можна звернутися за допомогою та консультацією, формування 

толерантного ставлення до різних категорій населення тощо. Для аналізу 

існуючих комунікативних стратегій було обрано ресурси державних та 

недержавних громадських організацій та установ, науково-популярні та 

інформаційно-аналітичні видання, фейсбук-спільноти. При цьому, серед 

джерел є ті, що безпосередньо спеціалізуються на тематиці ґендеру та ті, що 

мають інший напрямок інформаційної орієнтації, але включають у нього 

елементи з тематики, яка нас цікавить.  

Визначено, що два інформаційні ресурси («Ла Страда-Україна» та 

«Розірви коло») передусім спеціалізуються на тематиці власне запобігання 
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насильству. Такі ресурси як «Ґендер в деталях», «Резистанта», «Фемінізм 

УА», «The devochki» та «WoMo» спеціалізуються загалом на поширенні 

феміністичних тенденцій, що лише включають у себе дії із запобігання 

насильству. «Гармонія рівних», «HeForShe Ukraine» та інформаційні ресурси 

Міністерства соціальної політики спеціалізуються на запобіганні не лише 

ґендерно зумовленого насильства, але і мають інші вектори у роботі. Тож 

лише два джерела проводять безпосередньо профілактику насильства щодо 

жінок в Україні. Варто зазначити, що ці ресурси мають оцінно-впливову 

комунікативну стратегію. Але досі не випрацювано загальну, максимально 

ефективну стратегію комунікації державних та недержавних організацій 

задля профілактики насилля щодо молодих жінок. 

У рамках дослідження особливостей комунікативних стратегій, нами 

також було проведено інтерв’ю зі спеціалістом Київського міського Центру 

гендерної рівності, запобігання та протидії насильству і з’ясовано, що 

найменшою за обсягом віковою категорією клієнток, що звертається за 

послугами Центру є група від 18 до 25 років. Крім того, було зазначено, що 

представниці цієї вікової категорії також складають найменшу кількість 

користувачів інформаційними ресурсами Центру (веб-сайт, Facebook-

спільнота). Інформація доповнилася і у процесі аналізу інформаційних ресурсів 

та їх комунікативних стратегій. Це пов’язано з тим, що більшість джерел 

реалізують свою роботу у межах соціальної мережі Facebook, яка наразі є 

найпопулярнішим соціальним медіа в Україні. Однак, згідно досліджень 

Marketing&Analytics Platform NapoleonCat, найбільш активними користувачами 

Facebook є жінки віком від 25 до 34 років – 18,7% , у той час як аудиторія жінок 

віком від 18 до 24 років становить всього 8,9%. З цього випливає факт того, що 

жінки у віці від 18 до 25 років орієнтуються переважно на інші соціальні медіа. 

Це стало поштовхом до підвищення інтересу щодо проведення дослідження 

саме з цією категорією жіноцтва, адже можна припустити, що ресурси у галузі 

профілактики насильства щодо жінок в Україні не входять до інформаційного 

поля жінок віком від 18 до 25 років.  

На нашу думку, український медіапростір потребує істотно нового 

комуніканта, який зміг би перейняти найбільш успішні стратегії 

профілактики ґендерно-зумовленого насильства вже існуючих 

інформаційних ресурсів у поєднанні з новими підходами. Таким чином, у 

ході аналізу результатів дослідження була встановлена необхідність 

створення інформаційного каналу, що передусім зможе зацікавити молоду 

аудиторію. 
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Питання благополуччя громади сьогодні є у фокусі багатьох 

досліджень. Реформування системи місцевого самоврядування, яка визначає 

об’єднану територіальну громаду як центральний суб’єкт організації всіх 

соціально-економічних відносин в середині громади та несе відповідальність 

за якість життєдіяльності населення, обумовлює визначення поняття 

«соціальне благополуччя громади». 

Оскільки до кінця 2020року маж завершитись лише перший етап 

реформи децентралізації, що характеризується створенням об’єднаних 

територіальних (ОТГ) громад по всій Україні, то і «благополуччя громади» 

прирівнювали до поняття «спроможності», яке і лягло в основу формування 

ОТГ. Спроможна територіальна громада - територіальні громади сіл, селищ, 

міст, які в результаті добровільного об’єднання (добровільного приєднання 

до об’єднаної територіальної громади) здатні самостійно або через відповідні 

органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень надання 

публічних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням 

кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці. [2,п.2] 

Критично важливо розглядати два основні аспекти спроможності 

громади: 

 економічна спроможність громади - наявність відповідного обсягу 

ресурсів (природних, економічних, фінансових, кадрових тощо), які за 

умови сприятливого інституційного середовища та ефективного 

управління забезпечать стійке економічне зростання та підвищення добро 
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буту мешканців громади[1]. Важливими критеріями є чисельність 

постійних мешканців громади, її площа, індекс податкоспроможності 

бюджету громади, частка у ньому місцевих податків і зборів. 

 соціальна спроможність громади – наявність необхідної інфраструктури; 

кваліфікованих людських ресурсів (кадрів); певного обсягу повноважень 

у представницького органу місцевого самоврядування (місцевої ради), 

обраного громадою; активно налаштованої частини територіальної 

громади, які беруть участь у вирішенні низки питань її життєдіяльності; 

дієвий вплив активної частини територіальної громади на діяльність 

органу місцевого самоврядування та його посадових осіб; реальне 

вирішення переважної більшості питань місцевого значення, що належить 

до компетенції відповідної ради, у т.ч. й через надання низки публічних 

послуг членам територіальної громади. [3с.40]Наявність потенційних 

ознак спроможної територіальної громади здебільшого може «не 

відчуватися» мешканцями населених пунктів, що входять до складу 

відповідної громади. Такі ознаки мають кількісні та якісні 

характеристики, які не завжди є видимі для громадян. Їх можна 

розглядати як важливі умови здійснення ефективного місцевого 

самоврядування та забезпечення життєдіяльності громади. Важливим є 

питання доступності: відстань до адміністративного центру має 

становити не більше 25 кілометрів, а пожежники та «швидка» могли 

приїхати протягом не більш ніж 20 хвилин. 

Можна зробити висновок, що спроможність розглядається як здатність 

та можливість громади,де ресурсом є населення, тобто люди є суб’єктом 

забезпечення успішності і спроможності громади. Не підлягає сумніву факт 

того, що життєдіяльність громади – це є взаємодія, двосторонній процес,між 

населення та органами місцевого самоврядування. Постає питання 

спроможності громади в розрізі забезпечення якості життя населення, де 

суб’єктом цієї діяльності є влада. Тобто ми розглядаємо ОТГ через призму 

благополуччя її мешканців, яке включає три компоненти: задоволеність 

наявним життєвим положенням, тобто можливостями професійної реалізації, 

отриманням якісних послуг в громаді; зміни в міжособистісних відносинах 

індивіда – наявність освітніх, соціальних та культурно-дозвіллевих послуг 

для різних вікових категорій; сприйняття й оцінка загальної ситуації 

життєдіяльності – екологічна ситуація, фактори,на які людина орієнтується у 

побудові власних дій. [4] 

Ми визначаємо соціальне благополуччя громади – спроможність 

громади до соціального захисту та підтримки населення в сфері економічних 

взаємовідносин та кризових періодах життя людини через наявність 

відповідних соціальних програм. Найбільш поширеними є програми надання 

пільг вразливим категоріям населення (люди похилого віку, хворим, людям з 

інвалідністю, матерям-одиначкам, безробітнім і т.д.) та соціальний супровід 

осіб/сімей, які опинились у складних життєвих ситуаціях. 
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В контексті системи соціального благополуччя громади створюються 

програми, які можна класифікувати наступним чином: 

  для людей похилого віку, людей/сімей, де є люди з інвалідністю та 

програми підтримки для виживання – це соціальні послуги та виплати 

для осіб, які не можуть самостійно піклуватись про себе, мають 

обмеження в працевлаштуванні, втратили працездатність та опинилися в 

складних життєвих обставинах. Програми такого типу зазвичай 

передбачають універсальне охоплення. 

  послуги та пільги для сімей – програми, відповідно до яких органи 

місцевого самоврядування та уряд надають сім'ям,які належать до 

вразливих груп населення (багатодітні, малозабезпечені, 

неповні,внутрішньо переміщенні) певні виплати та соціальні послуги з 

метою виходу сім’ї з кризи та відновлення самостійної здатності до 

побудови соціально-економічних відносин. 

  соціальна допомога - програми, призначені для надання допомоги 

різним категоріям осіб, які не охоплені попередніми типами програм. Це 

стосується загального підтримки всіх жителів громади (програми 

оздоровлення дітей, культурно-дозвіллеві програми з розвитку 

особистості, програми зі згуртування населення). 

Резюмуючи, можемо зазначити, що соціальне благополуччя громади є 

багатоаспектним поняттям, яке включає в себе економічну та соціальну 

спроможність громади і наявність соціальних програми для підтримки 

населення. 
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ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ ЗАНЯТЬ З СІМ’ЯМИ, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ 

Залучення сімей, які виховують дітей з інвалідністю до занять творчістю 

є одним з видів соціокультурних послуг, що надаються районними центрами 

соціальних служб та центрами соціально-психологічної реабілітації. 

Проведення творчих занять може застосовуватися не лише для організації 

дозвілля, але і для дослідження особливостей сімейної взаємодії та може 

слугувати індикатором для визначення особливостей батьківсько-дитячих 

стосунків. 

Щороку у Києві проводиться міський фестиваль творчості для дітей та 

молоді з інвалідністю «Повіримо у себе», організований за сприяння центрів 

соціальних служб для та центрів соціально-психологічної реабілітації. У 

ньому учасники віком до 35 років можуть представляти свої роботи у 

напрямках: «сценічні жанри», «прикладне мистецтво», «сучасні технології» 

та «літературна творчість» [2]. Проведення фестивалю не лише сприяє 

підвищенню соціальної адаптованості дітей та молоді з інвалідності, 

розширенню контактів, проте також слугує визнанню творчості учасників, їх 

талантів та можливостей. 

Творчі заняття можуть також використовуватися для діагностики та 

подальшого впливу на особистісний стан учасників або на їх ставлення до 

оточуючих. У цьому випадку творчі заняття можуть бути частиною арт-

терапії. Лебедєва Л.Д. зазначає, що арт-терапію можна розглядати як систему 

взаємодії між учасником, продуктом його творчості та арт-терапевтом; як 

терапевтичну процедуру на основі образотворчого мистецтва та як 

інноваційну технологію для охорони здоров’я [1]. 

Використання арт-терапії у роботі з групою створює позитивну 

атмосферу, полегшує процес комунікації з іншими учасниками, дає 

можливість експериментувати із почуттями на символічному рівні, сприяє 

творчому вираженню [1]. При цьому у роботі варто звертати увагу на те, як 

та які матеріали використовують учасники, що вони вкладають у результат 

своєї діяльності та як ставляться до кінцевого продукту своєї творчості. 

На противагу арт-терапії, експресивна терапія – поняття введене 

Н.Роджерс, орієнтується на процес вираження себе за допомогою різних 

мистецьких засобів. Експресивна терапія не орієнтована на досягнення 

«ідеального» результату, а спрямована на отримання задоволення від самого 

процесу вираження себе [3]. В експресивній терапії увага не зосереджується 

на засобах, які використовують учасники для вираження власних почуттів та 

переживань та нормативності їх вираження. Головним є створення умов для 

підтримки людини, її особистісного розвитку та відновлення [3]. 
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Розуміння творчості як цілющого та розвивального процесу, а не лише 

орієнтація на результат стало визначальним в організації та проведенні 

творчих занять для дітей з інвалідністю та їх сімей. Найбільш простим і 

зрозумілим є проведення занять з образотворчого та декоративно-ужиткового 

мистецтва, оскільки вони дають змогу застосовувати матеріали, які є 

зрозумілими і знайомими, і не потребують тривалої підготовки у процесі 

створення. Окрім того, вони дають можливість організовувати групову 

роботу, забезпечуючи включенність усіх учасників. 

У процесі роботи було визначено, що діти з інвалідністю мають різний 

рівень підготовки та самостійності у виконанні різних видів роботи, а отже 

працюють з різною швидкістю. Саме тому головним стає не отримання 

«еталонного» результату, а отримання задоволення від самого процесу 

роботи. У той же час, діти більше орієнтовані на те, щоб отримати видимий 

результат: продукт, який можна показати іншим та забрати з собою. 

Незважаючи на те, що заняття проводяться систематично і в одному і тому ж 

приміщенні, діти не дуже хочуть виконувати довготривалий проект. 

Для батьків проведення творчих занять може стати як можливістю 

займатися власними справами, поки дитина займається творчістю, так і 

можливістю переключитися, спробувати новий вид діяльності – для тих, хто 

вирішив взяти участь у занятті. 

Батьків, які приймають участь у заняттях можна умовно розділити на 

декілька типів. Цей розподіл ґрунтується на ступені залученності батьків у 

процес творчості, характері взаємодії з дитиною у процесі та власному 

внеску у створення кінцевого результату. Перший тип «залучений» – батьки, 

що із задоволенням приймають участь у заняттях як рівноправні учасники. 

Вони роблять свій власний твір, окремо від дитини, частково взаємодіючи з 

нею або з іншими учасниками, допомагаючи їм при труднощах. При такій 

поведінці демонструються партнерські стосунки між батьками і дитиною, які 

показують, що батьки і дитина виступають рівноправними учасниками у 

процесі взаємодії і можуть діяти незалежно один від одного. 

Другий тип батьків «допомагаючий» – самостійної участі у занятті не 

бере, проте допомагає дитині у створенні картини/моделі/іграшки. Ступінь 

допомоги може буіти різним: починаючи від допомоги при складнощах 

(заплуталася нитка, не може відкрити фарбу), до повного виконання завдань 

(коли забирає в дитини пензлик і починає самостійно малювати в її роботі). 

Така занадто оберігаюча поведінка іноді не дає дитині розкритися і 

повноцінно відчути себе творцем. Вона може свідчити про певну ступінь 

недовіри до дитини, її сил і може призводити до виникнення ситуації 

залежності. 

Третій тип батьків «підтримуючий» – знаходиться в одному приміщенні 

з дитиною, але ніколи не допомагає їй, просто «надихає», підказуючи, що 

потрібно зробити або у кого попросити допомоги. Така поведінка з одного 

боку створює безпечне середовище для дитини, оскільки вона знає, що мама 
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поруч, а з другого боку, невтручання в роботу дитини стимулює розвиток її 

відповідальності і самостійності. 

Четвертий тип «ігноруючий» участь у майстер-класах не приймає 

сидить поруч із дитиною і навіть не намагається їй допомогти, якщо 

виникають складнощі. Усю відповідальність покладає на фахівця. До 

результатів творчості дитини ставиться без цікавості: не реагує ні похвалою, 

ні зауваженням. Слабкий емоційний зв'язок і відсутність підтримки 

призводить до того, що дитина не відчуває гордості за свої твори, починає 

ставитися до них зі зневагою. 

Участь батьків у творчих заняттях може виконувати діагностичну 

функцію, адже під час роботи вони починають обговорювати проблеми і 

новини, що може стати подальшою основою для проведення цілеспрямованої 

та більш ґрунтовної роботи. 

Окрім цього, творчі заняття сприяють встановленню більш довірливих 

стосунків не лише між членами сім'ї, а й між учасниками, що у свою чергу 

призводить до розширення міжсімейних контактів. Створення безпечного 

простору для творчості, вільного від оціночних суджень, сприяє розкриттю 

учасників, їх особистісному розвитку та пошуку нових шляхів для 

самовираження. У той же час, такі заняття допомагають освоїти нові форми 

творчості, що у майбутньому можуть стати новим хобі. 

 

Використані джерела 

1. Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система за¬нятий. 

Санкт-Петербург : Речь, 2003. 256 с. 

2. Положення про проведення XXVIII Київського міського фестивалю творчості для 

дітей і молоді з інвалідністю «Повіримо у себе». Київ, 2019. URL: 

http://ssm.kiev.ua/wp-

content/uploads/2019/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%

D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80-

%D1%83-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-2019.pdf (дата звернення: 

28.02.2020) 

3. Роджерс Н. Творческая связь. Исцеляющая сила экспрессивных искусств / пер. с 

англ. А. Орлова. Москва : МИФ, 2015. 430 с. 

 

 

  



24 

Васильєва-Халатникова М.О., 
кандидат педагогічних наук,  

асистент кафедри соціальної реабілітації  
та соціальної педагогіки, 

Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка, м. Київ 

СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ 
ДИТИНИ З ІНВАЛІДНІСТЮ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ 

Актуальною тенденцією розвитку сучасної освіти в Україні стає перехід 

до системи доступної освіти для кожного в освітніх установах. Інклюзія 

розглядається як повне включення дитини з інвалідністю в усі позитивні 

аспекти життя освітньої установи, які доступні їх одноліткам. Впровадження 

в Україні інклюзивної освіти – процес закономірний, саме тому актуальній 

проблемі розвитку інклюзивної освіти слід приділяти максимум уваги, щоб 

вона могла успішно діяти зі своїми особливими учнями. 

В Україні розвиток інклюзивної освіти – соціальна і педагогічна 

інновація, що знаходиться на стадії впровадження та адаптації, відповідно 

зустрічає немало труднощів. 

Актуальні проблеми розвитку інклюзивної освіти в Україні знаходяться 

у форматі наступних сегментів: 

1. Професійна непідготовленість вчителів закладів загальної середньої 

освіти до роботи з учнями з інвалідністю в порівнянні з педагогами 

спеціальних шкіл. 

2. Архітектурна непристосованість закладів освіти до роботи з дітьми з 

інвалідністю. 

3. Недоопрацьованість нормативно – правої бази України, щодо 

успішного розвитку інклюзивної освіти. 

4. Необхідність додаткового фінансування закладів інклюзивної освіти 

для покращення якості надання освітніх послуг учням з інвалідністю. 

5. Академічне перевантаження навчальних програм, які досить важко 

адаптувати до психо-фізичних вимог дітей з інвалідністю. 

З огляду на зазначене, до найактуальніших проблем успішної реалізації 

інклюзивного навчання належить питання професійної підготовки вчителів, 

яким слід опанувати відповідні знання та навички. 

Українські науковці В. Бондар [8], М. Васильєва-Халатникова [2], Т. 

Євтухова, А. Колупаєва, Ю. Найда, Н. Софій [5], В. Синьов [9] та інші, 

стверджують, що без позитивного ставлення самого вчителя до учня на успіх 

годі й сподіватися. Педагог перш за все повинен підходити до учня не з позиції: 

«Чого він не може через свій дефект?», а з позиції: «Що він може, незважаючи 

на наявну ваду?». Це важливо, адже і сама дитина повинна навчитися 

сприймати свою ваду як одну із своїх якостей, що виокремлює її з-посеред 
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інших, і не більше того. Оточуючим не слід занадто прискіпливо опікуватися 

дитиною, проявляти надмірну жалість, занижувати вимоги. Потрібно 

формувати уміння та навички, необхідні для самостійного життя, вчити 

спілкуватися, отримувати радість, поважати бажання інших [13, с. 45 – 50]. 

Таким чином, аналіз освітніх систем різних країн в аспекті реалізації 

інклюзивних практик показує, що обов'язковою базою для здійснення 

інклюзивної освіти є система законодавчих актів, які передбачають як 

декларацію необхідних прав і свобод, так і механізми їх забезпечення. При 

цьому національні освітні системи повинні мати чітку концепцію і стратегію 

реалізації інклюзивної освіти, що включає систему підготовки кадрів. На 

регіональному рівні має бути забезпечено ефективне науково-методичний 

супровід інклюзивних практик. 
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ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ ПРО ОСОБИСТІСТЬ ФАХІВЦЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В СТУДЕНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ "СОЦІАЛЬНА РОБОТА" 

Однією з актуальних проблем сьогоденної соціальної роботи в реаліях 

України є становлення майбутніх фахівців, яке не в останню чергу залежить 

й від їхніх уявлень про своє професійне майбутнє. Воно, зокрема, 

виражається в уявленнях про особистість фахівця соціальної роботи. Саме 

від того, яким абітурієнт, студент бачить соціального працівника й наскільки 

ототожнює даний образ із власним «Я» - з одного боку, та наскільки 

викладач розуміє його бачення, з іншого, багато в чому залежить успішність 

психолого-педагогічної взаємодії і, як наслідок, успішність професійного 

зростання майбутнього спеціаліста. 

В рамках вирішення означеної проблеми нами було проведене 

дослідження особливостей уявлень про особистість соціального працівника в 

студентів першого курсу психологічного факультету спеціальності 

«Соціальна робота». Специфічність ситуації полягала в тому, що на момент 

проведення дослідження – осінь першого року навчання – впливом 

поточного навчального процесу, тобто професійно-освітнього середовища 

можна було нехтувати. Їхні уявлення на той час про соціальну роботу 

формувалися з інших середовищ соціальної активності. 

Дослідження нами проводили в декілька етапів. На першому в рамках 

групового обговорення створювався перелік рис, які, на думку студентів, 

властиві ФСР. Кожен студент готував власний перелік, потім його 

пропонував групі, яка приймала рішення про включення чи не включення 

пропонованих елементів до загального списку. В результаті було відібрано 

близько 40 характеристик, з яких на наступному етапі група повинна була 

залишити 25, об’єднавши чи виключивши інші. На останньому етапі з 

пропонованого списку ми розробили тестову форму (за допомогою 

технології «гул-форми») й запропонували студента оцінити кожну з 

запропонованих рис оцінити важливість на шкалі від «одна з 

найважливіших» до «майже неважлива». 

В результаті ми отримали: список рис, притаманних, в уявленні 

студентів-першокурсників, фахівцям соціальної роботи; індивідуальні і 

усереднені навантаження на вказані характеристики. В процесі обробки 

запропоновані риси були віднесені до однієї з груп, що відповідають 

класичним компонентам психологічної структури – емотивний, вольовий, 

когнітивний і поведінковий. В останньому ми окремо виділили 

комунікативний і професійний рівні. Таким чином, ми змогли порівняти 

співвідношення структурних компонентів образу ФСР, та, застосувавши 

інструмент факторизації, виявити наявну факторну структуру. 
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Загальний об’єм вибірки склав 32 респондента. 

Серед 25 виділених респондентами рис ФСР найбільшу частку 

займають ті, що пов’язані з соціальною взаємодією – їх виділено 10, що 

складає 40% від усіх. На другому місці йдуть риси, що відображують 

емоційну складову спеціаліста з соціальної роботи – 6 або 24%, наступними 

йдуть вольові якості – 4 або 16% й когнітивні – 3 або 12%. Найменша 

кількість характеристик торкнулася професійної складової. До неї увійшло 

лише два компоненти – досвідченість / кваліфікованість і працелюбство, що 

вважається цілком логічним в силу фактичної відсутності здебільшого 

конкретних знань, вмінь і навичок діяльності в соціальній роботі. 

Найзначущими характеристиками фахівця соціальної роботи студенти 

першого курсу вважають: самоконтроль / терпимість / стриманість (середнє 

3,55), комунікабельність (3,48), відповідальність / надійність (3,48) та 

кваліфікованість / досвідченість (3,45). Як бачимо, серед значимих відсутні 

емотивні і когнітивні елементи. Найменш важливими були – шарм (1,76), 

почуття гумору (1,90), харизма (2,10). 

Наступним кроком аналізу даних було визначення коефіцієнтів 

кореляції (Спірмена) між структурними компонентами з метою виявлення 

наявних зв’язків. Найсильніший показник виявлено між соціальним і 

емотивним рівнем – 0,774, який був для заданої вибірки значимим на рівні 

0,001. З іншого боку, вольовий компонент виявився значимо пов’язаним (на 

рівні 0,01) як з емотивним (0,475), так і з соціальним (0,472) компонентами. 

Серед найбільш пов’язаним виявився показник «любов до людей» – 10 

значимих зв’язків. 

Факторний аналіз застосовувався нами з певними застереженнями, в 

силу невеликого об’єму вибірки та досить низького рівня міри адекватності 

вибірки КМО – 0,59. Для збільшення даної міри ми залишили 15 з 25 

найбільш значимих характеристик. При цьому ми застосували метод 

факторизації з Варімакс обертанням та нормалізацією Кайзера й критерієм 

«каменистого осипу» Кеттела. Отримані результати виявилися досить 

цікавими. В результаті було отримано три факторну структуру, яка описує 

майже 55% дисперсії. Перший фактор увібрав до себе з одного боку 

гуманізму, любові до людей, з іншого – комунікабельності, організованості, 

тактовності, толерантності, чесності. Тобто того, що може бути 

схарактеризовано як «комунікаційно-гуманістичний». Внесок у загальну 

дисперсію – 24%. Другий блок склали показники, що властиві скоріше по 

відношенню до керівника, а саме – справедливість, доброта, безкорисливість, 

самоконтроль, працелюбство тощо. Внесок у загальну дисперсію становить 

майже 18%. До третього блоку увійшли показники, що характеризують ФСР 

насамперед як професіонала – це досвідченість, відповідальність і 

спостережливість. Внесок третього фактору склав 13%. 
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Таким чином в образі особистості фахівця соціальної роботи в уявленні 

студентів першого курсу ми виділили «комунікаційно-гуманістичний», 

«управлінсько-керівний» і «професіонально-діяльнісний» компоненти. 

Подальші перспективи ми вбачаємо насамперед у вивченні динаміки 

змін в образі особистості ФСР в процесі навчання на факультеті. По друге, 

дуже цікавим було б здійснити порівняльний аналіз відповідних уявлень в 

студентського та професорсько-викладацького складу. На наш погляд, 

ступінь узгодженості цих образів міг би суттєво поліпшити процес 

студентсько-викладацької взаємодії в процесі формування особистості 

майбутнього соціального працівника. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК КЛІЄНТСЬКОЇ 

ГРУПИ 

Діяльність психологів органів Державної прикордонної служби України 

(далі – ДПС України) спрямована на психологічне забезпечення діяльності 

персоналу ДПС України як сукупну узгоджену діяльність його суб'єктів, 

спрямовану на досягнення психологічної готовності та оптимальної 

працездатності військовослужбовців, державних службовців та працівників 

за трудовим договором до виконання завдань з охорони державного кордону, 

підвищення ефективності оперативно-службової діяльності персоналу, 

формування, зміцнення та відновлення його оптимального психологічного 

стану, забезпечення соціально-психологічного благополуччя та збереження 

психічного здоров'я, запобігання виникненню професійної деформації 

персоналу шляхом цілеспрямованого використання науково обґрунтованих 

форм, методів і засобів психологічної науки [1]. Загалом вона включає: 

професійно-психологічне обстеження, психологічну підготовку, 

психопрофілактичну роботу, психологічну експертизу, психологічну 

прогностику, соціально-психологічну реабілітацію, психолого-педагогічну 

корекцію, консультативно-методичну допомогу та психологічну просвіту 

персоналу ДПС України. Протягом усього періоду здійснення професійної 

діяльності персоналу ДПС України на різних етапах професіоналізації 

здійснюються моніторинги та професійно-психологічні обстеження з метою 

отримання інформації про індивідуальні психологічні особливостей 

особистості персоналу з метою оцінки їх актуального стану, й надання 

прогнозу подальшого розвитку, відповідності вимогам професійної 

діяльності, розроблення висновків та рекомендацій. 
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В цілому діяльність психологів органів ДПС України в рамках 

проведення професійно-психологічного обстеження персоналу спрямована 

на виявлення посадових осіб, які мають відхилення від нормального процесу 

соціальної, професійної та психологічної адаптації, а також з'ясування 

поточного психоемоційного стану персоналу, характеристик групової 

динаміки в колективі підрозділу тощо [2]. Зазначена особливість діяльності 

психологів в органах ДПС України певної мірою впливає на суб’єктивне 

ставлення персоналу до проведення психологічної роботи в органах 

(підрозділах) охорони кордону. По-перше, проходження будь-якого 

професійно-психологічне обстеження персоналом ДПС України 

здійснюється переважно за необхідністю, а не за його особистим запитом (чи 

потребою), і супроводжується бажанням якнайшвидше виконати отриманий 

для цього командиром наказ. Окрім того, розуміючи наслідки виявлення 

таких соціально-психологічних якостей, які можуть негативно вплинути на 

виконання завдань, персонал може приховувати справжні переживання, 

можливі поведінкові реакції в тих чи інших ситуаціях, і може при тестуванні 

давати такі відповіді на запитання, які входять в межі норми. Така ситуація, 

швидше за все, сприятиме поглибленню та загостренню соціально-

психологічних проблем персоналу. 

По-друге, зазвичай при професійно-психологічному обстеженні 

персонал ДПС України повинен пройти довготривале тестування за багатьма 

психодіагностичними методиками, з результатами якого в індивідуальному 

порядку його, зазвичай, якщо ознайомлюють, то в загальних рисах. 

За результатами обстеження персоналу ДПС України ведеться 

індивідуальна психологічна карта посадової особи ДПС України, що містить 

інформацію про індивідуальні психологічні властивості посадової особи за 

весь період його військової служби за контрактом. І хоча індивідуальні 

психологічні карти зберігаються психологом органу в окремому сейфі, а 

ознайомлюватися з їхнім змістом дозволяється лише психологу органу ДПС 

України та психологам вищих рівнів управління, факт індивідуальної 

посиленої уваги до конкретного військовослужбовця, звернення уваги його 

керівництва на деякі аспекти його поведінки, особистісні властивості, а 

також непряме опитування інших військовослужбовців стосовно 

особливостей його життя та діяльності може спонукати до бажання показати 

себе у кращому світлі та дати соціально та професійно бажані відповіді з 

метою отримання висновку щодо якомога вищого ступеня професійної 

психологічної придатності. Ще однією суттєвою ознакою психологічного 

обстеження є те, що персоналу ДПС України даються великі обсяги 

тестувального матеріалу. Тому, коли вони втомлюються процесу тестування, 

знижується концентрація їхньої уваги і зростає невдоволення самим цим 

процесом, а результати можуть бути забарвлені негативними переживаннями 

та станами, і не відображати дійсний стан досліджуваних явищ. 

По-третє, характерною особливістю персоналу ДПС України є 

ставлення до особистості психологів. Психологи органів ДПС України є 
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висококваліфікованим фахівцями в галузі психології, діяльність яких чітко 

визначається відповідними нормативно-правовими актами. Але сприйняття 

їхньої діяльності в очах військовослужбовців має певною мірою 

стереотипний характер, оскільки вони сприймають діяльність психолога як 

таку, що спрямована на виявлення у них відхилень та захворювань. Часто 

військовослужбовці мають негативне ставлення до взаємодії з психологом 

або відверту байдужість і упередженість до факту спілкування з ним. 

Висловлювання військовослужбовців стосовно питань, які обговорюються з 

психологом, можуть містити елементи нещирості та небажання розкривати 

особисті причини, наміри, думки тощо. Це, швидше за все, пов’язано з 

відсутністю довіри до психологів, з невпевненістю у їхній достатній 

компетентності надавати психологічну допомогу військовослужбовцям, 

особливо в особливих та/або бойових умовах здійснення професійної 

діяльності. Характеризуючи образ психолога, який може на думку 

військовослужбовців надавати їм кваліфікаційну допомогу, вони зауважують 

на необхідності наявності у психолога особистісного досвіду здійснення 

професійної діяльності в тих самих умовах, в яких здійснюють діяльність 

військовослужбовці, а також на досвіді надання психологічної допомоги в 

особливих умовах та/або умовах ведення бойових дій. Персонал ДПС 

України швидше звернеться за психологічною допомогою до військових 

психологів, які мають досвід служби в органах (підрозділах) ДПС України в 

різних умовах здійснення професійної (службової) діяльності. 

Таким чином, військовослужбовці ДПС України як клієнтська група 

практичного психолога, характеризується особистісною неготовністю до 

звернення до фахівців, які надають психологічну допомогу та підтримку в 

органах ДПС України, відсутністю мотивації до взаємодії з психологами в 

контексті здійснення професійної діяльності, упередженим ставленням як 

клієнта до різних видів діяльності психолога, а також невірою в те, що 

психолог спроможний, окрім виявлення якихось у них негативних явищ, 

надати їм кваліфіковану психологічну допомогу, «спрямовану на 

відновлення необхідної якості психологічних станів, покращення 

функціонування психічних процесів, поведінки, спілкування та їх реалізації в 

діяльності… та психологічну пі 

дтримку для оптимізації їхніх психоемоційних станів в процесі 

формування здібностей і самосвідомості, спрямування зусиль на реалізацію 

власної професійної діяльності» [3, С. 11], а також може допомогти 

підвищити якість їхнього життя в усіх сферах життєдіяльності. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ 
ЦІННОСТЕЙ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

Сучасний етап розвитку України, який характеризується розвитком 

громадянського суспільства, переживаючи кризу соціальної, економічної, 

культурної сфер, обумовлює необхідність формування у молодої особистості 

позитивного зв'язку "індивідуального" і "громадського" із усіх тих 

суперечливих оцінок, подій, які здійснюють упливи на її свідоме та 

несвідоме. Молода людина з моменту свого народження виявляється 

зануреною в соціальне середовище, яке впливає на неї в тій же мірі, що і 

середовище фізичне. Подібно до того, як здійснює впливи на особистість 

фізичне середовище, соціум не просто впливає на неї, але й вимагає від неї 

певного способу життя, конкретних соціальних уявлень і цінностей, 

дотримання повсякденних норм і правил, покладаючи на неї незліченну 

кількість обов'язків. 

Метою розвідки є з’ясування ціннісних аспектів соціально-

психологічного впливу, а також соціально-психологічних факторів та 

механізмів становлення цінностей особистості раннього дорослого віку в 

соціальній роботі. 

Соціальний вплив - це вплив суспільства та інших людей, а також зміни, 

які відбуваються у свідомості одних людей під впливом інших. Існує багато 

технік соціально-психологічного впливу, але всі вони вкладаються в рамки 

певного числа процесів впливу на молодих людей і залежать від їх способу 

мислення, почуттів і переживань, цінностей, як основи прийняття їх рішень. 

Соціально-психологічний вплив виявляє себе в трьох середовищах взаємодії: 

міжособистісному, спеціально створюваному та в середовищі ЗМІ, коли 

сюжети, що транслюються впливають на мільйони людей по всій земній кулі. 
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Вплив на людей у цілому характеризується такими можливими 

особливостями, як доступність, наочність, різноманіття видів, здатність 

впливати на різноманітні масові аудиторії. 

Цінності та їх аспекти соціально-психологічного впливу завжди були 

найбільш важливими об'єктами дослідження філософії, етики, соціології та 

психології на всіх етапах їх становлення і розвитку. Ціннісні аспекти 

соціально-психологічного впливу в соціальній роботі включають у себе 

процеси, за допомогою яких прямо або побічно здійснюються значущі зміни 

думок, почуттів і вчинків інших людей. Зокрема, держава давно 

використовує різні методи соціального впливу для виховання і навчання 

своїх громадян, пропаганди, реклами, діяльності фахівців зі зв'язків із 

громадськістю, а також у соціальний роботі та інших видах своєї активності в 

інтересах підтримки стабільності в суспільстві. 

Психологічний вплив змінює стани, думки, почуття і дії людини за 

допомогою виключно психологічних засобів. Він використовується з різними 

цілями, а саме для вдосконалення умов існування, в інтересах створення 

сприятливих передумов для взаємодії і спільної діяльності, в політичних і 

педагогічних цілях, часто з егоїстичних міркувань. Протистояння чужому 

впливові часом буває нелегке й енергозатратне, вимагаючи стійкого 

внутрішнього стрижня у вигляді цінностей особистості для опору 

деструктивним впливам із використанням ефективних психологічних засобів. 

Соціальний вплив на молодих людей або їх групи здійснюється з метою 

зміни ідеологічних і психологічних структур їх свідомості та підсвідомості, 

трансформації переконань, стереотипів, установок і емоційних станів, зміни 

цінностей для стимулювання певних типів їх поведінки. 

Структура соціально-психологічного впливу є досить складною. 

Класична структура соціально-психологічного впливу презентована в рамках 

теорії комунікації та включає суб'єкта й об'єкта соціально-психологічного 

впливу, а також зміст соціально-психологічного впливу та його засоби. 

Так соціально-психологічний вплив завдяки соціальний роботі 

включається в процеси праці, дозвілля, виховання, пропаганди та інші сфери 

життєдіяльності. Діючи умисно чи ненавмисно на усвідомлюваному або 

неусвідомлюваному рівні, він може відігравати як позитивну, так і негативну 

роль, мобілізуючи або демобілізуючи потенційні сили і здібності особистості 

раннього дорослого віку, підвищуючи або знижуючи її трудову і суспільну 

активність, формуючи позитивні або негативні якості особистості 

зазначеного віку, сприяючи чи заважаючи становленню її цінностей. 

Цінності особистості раннього дорослого віку – цілий світ: складний, 

динамічний, бо вона ставиться до фактів свого буття диференційовано, 

оцінюючи їх за значущістю, реалізуючи ціннісне ставлення до світу. 

Цінністю є все, що має для неї певну значущіть, особистісний або суспільний 

сенс. Цінність – уявлення про те, що є святим для особистості, групи, 

колективу, суспільства в цілому, переконання і переваги, виражені в 
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поведінці. Цінності постають перед особистістю раннього дорослого віку як 

ідеї, цілі, ідеали, до яких вона прагне. Існують загальноприйняті цінності, 

такі як, кохання, престиж, повага, знання, гроші, внутрішньо-групові цінності 

– політичні, релігійні, індивідуальні. Цінності об´єднуються в систему, яка з 

віком та обставинами життя змінюється. Функції цінностей різноманітні, 

виступаючи певними орієнтирами в житті особистості раннього дорослого 

віку. Вони необхідні для підтримки соціального порядку й виступають як 

механізм соціального контролю [4, 5, 6]. 

Суб´єктивна значущість для особистості раннього дорослого віку тих чи 

інших цінностей може обумовлюватись різними джерелами. В якості 

основних таких джерел на різних етапах розвитку науки називались: 

божественний або природний розум, принцип задоволення й інстинктивні 

біологічні потреби, універсальний закон збереження виду, етичні норми 

мікросоціального оточення й суспільства в цілому. В сучасній психологічній 

науці спрямованість особистості раннього дорослого віку до тих чи інших 

цінностей розглядається як подвійне за своїм походженням утворення, 

засноване на індивідуальному та соціальному досвіді одночасно [4, 5, 6]. 

Цінності особистості раннього дорослого віку, що пов´язують її внутрішній 

світ з оточуючою дійсністю, утворюють складну ієрархічну систему. 

Становлення особистісної ціннісної структури індивіда в ранньому 

дорослому віці виступає найважливішим фактором процесу соціалізації, за 

допомогою якого він стає повноправним членом суспільства у всій повноті 

соціальних взаємин [4, 5, 6]. 

Отже, в результаті соціально-психологічного впливу в соціальній роботі 

перебудовується система соціальних установок, уявлень, цінностей, що веде 

до зміни поведінки особистості або групи. 
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ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ШЛЯХИ 
ЙОГО ПРОФІЛАКТИКИ 

Одним із предметних напрямів соціальної політики у сучасній Україні 

має стати соціальна робота з людьми похилого віку. Період «входження в 

старість» супроводжується зниженням рівня життя і потребує підтримки і 

допомоги суспільства. 

Робота з людьми похилого віку вважається однією з найважчих у 

психологічному плані, мало оплачуваною і непрестижною. Відомо, що 

більшість співробітників соціальної сфери працюють із старими людьми 

через життєві обставини, а не в наслідок професійного покликання. Саме цей 

факт, як на наш погляд, є головним чинником психічної емоційної напруги, 

яка пов’язана із стресом. Проявляється тривожність, депресія, 

психосоматичні розлади, синдром професійного вигорання. 

На синдром вигорання вперше звернули увагу американські фахівці 

соціальних служб. В західній психології цей синдром під назвою "burnout" 

ввів американський психіатр Х. Дж. Фрейденбергер у 1974 році для 

характеристики психічного стану здорових людей, які інтенсивно 

спілкуються з клієнтами, пацієнтами, постійно перебувають в емоційно 

завантаженій атмосфері при наданні професійної допомоги. 

Аналіз наукової та психологічної літератури показує наявність 

характеристик різних моделей синдрому «вигорання». Тобто з одного боку, 

даний феномен описується як стан, для якого характерні моральне, фізичне і 

розумове виснаження, викликане тривалою емоційним навантаженням, а з 

іншого боку – як процес, що описує професійний спад, викликаний різними 

робочими ситуаціями [1, с. 56]. 

До основних груп факторів, що сприяють формуванню синдрому 

професійного вигорання соціальних працівників відносяться: індивідуальні 

особливості особистості (характерологічні, самооцінка, освіта тощо); 

організаційні (зміст праці, робочі перевантаження, умови праці); особливості 

професійної діяльності. 

Серед особистісних чинників Н.Торнтон виділив: стать, вік, сімейний 

стан, стаж роботи, освітній рівень, соціальне походження працівників. На 

наш погляд, заперечення деякими дослідниками зв’язку цих факторів з 

рівнем емоційного вигорання не має під собою серйозного обґрунтування. 

У ряді досліджень встановлено, що вік респондентів істотно впливає на 

рівень емоційного вигорання. Більш схильні до вигорання молоді 
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недосвідчені соціальні працівники, оскільки у них нереалістичні очікування 

щодо професії, організації та професійної успішності. У зрілому віці фахівець 

часто відчуває конфронтацію з реальністю і незадоволеність у професійній 

діяльності. Соціальне походження працівника зумовлює його соціальне 

самопочуття та ціннісні орієнтації, що в свою чергу, впливає на його 

здатність протистояти ризикам вигорання. Спеціальна освіта з соціальної 

роботи, безумовно, надає певні знання роботи з клієнтами, а також підвищує 

стресостійкість фахівця. 

Спостерігаючи за діяльністю соціальних працівників ми звернули увагу, 

що фахівці, обов’язком яких є проявлення доброзичливості, співчуття, поваги 

у взаємодії з клієнтами, після певного періоду контактування із підопічними, 

переймаючись їх життєвими проблемами, відчували незадоволення від своєї 

роботи, емоційну пригніченість, знесилення. Подальше вивчення проблеми 

дало можливість установити факти нарікання клієнтів на неуважність, 

байдужість, відсутність чуйності та співпереживання з боку соціальних 

працівників. Як наслідок, почастішали випадки письмового звернення 

клієнтів до керівництва центру з вимогою заміни соціального працівника. 

Вочевидь спостерігались ознаки симптому професійного вигорання у 

колективі соціальних працівників. 

Вище викладене зумовило необхідність дослідження цього феномена. 

Для виявлення рівня емоційного вигорання у соціальних працівників було 

проведено емпіричне дослідження на базі територіального центру 

соціального обслуговування населення м. Слов’янськ Донецької обл. Вибірку 

склали 20 чоловік зі стажем роботи не менше 3трьох років 

Отримані результати за методикою В. Бойко дали можливість оцінити 

особливості прояву всіх компонентів синдрому «емоційного вигорання» у 

соціальних працівників. Так, домінуючим компонентом в синдромі 

емоційного вигорання у соціальних працівників є «резистенція», який 

характеризується надмірним виснаженням, що провокує виникнення та 

розвиток захисних реакцій, які роблять людину емоційно закритою, 

відстороненою, байдужою тощо. 38,4% опитаних мають високий рівень 

розвитку даного компоненту, в той час як тільки у 16,2% опитаних виявлено 

високий рівень розвитку першого компоненту синдрому – напруження, а 

також у 12,6% опитаних – високий рівень розвитку третього компонента 

синдрому – виснаження. Отже, розвиток «професійного вигорання» у 

соціальних працівників відбувається через другий компонент синдрому – 

резистенція, при якому вони схильні реагувати згортанням професійних 

обов’язків, зменшенням взаємодії з оточуючими, неадекватним емоційним 

реагуванням. 

Професійна діяльність соціальних працівників завжди включає в себе 

велику кількість ситуацій з високою емоційною насиченістю і складністю 

міжособистісного спілкування. Для того, щоб фахівець соціальної сфери міг 

найбільш повно зреалізувати свій професійний потенціал, йому необхідно 
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навчитися поповнювати свої особистісні ресурси, поглиблювати і 

розширювати свої уявлення про сутність психологічної культури. 

Оволодіння соціальними працівниками психологічною культурою дає їм 

можливість оцінювати й корегувати свої психічні стани, особливості 

поведінки і прояви емоцій. Отже, було проведено тренінг-семінар 

«Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання в службах 

соціальної сфери». 

Завданнями нашої роботи стали: ознайомити з особливостями 

проведення запропонованого тренінгу-семінару; визначити рівень 

обізнаності соціономів, що стосується синдрому професійного вигорання; 

виявити наявність/відсутність цього синдрому у себе та інших; обговорити 

питання про засоби боротьби з проявами чинників вигорання; усвідомити 

ефективні способи спілкування й прийоми допомоги собі самому та іншим в 

ситуаціях професійного стресу; зняття напруги за рахунок висловлення 

негативних емоцій, що накопичилися; 

Робота в групі дала можливість соціальним працівникам зрозуміти, що 

професійне вигорання може бути наслідком екзистенціальної 

незадоволеності, переживання суб’єктивного неблагополуччя або наслідком 

деструктивного родинного спілкування. 

Підведення підсумків тренінгу-семінару показало, що ми зуміли 

донести до його учасників можливість відбудови їх психологічної 

комфортності при умові використання ефективних способів спілкування, 

певних засобів і прийомів допомоги собі самому та іншим в критичних 

ситуаціях. 

Отже, у досліджені встановлено, що синдром вигорання характерний 

для соціальних працівників і негативно впливає на професійну діяльність. 

Для попередження професійного вигорання доцільно організовувати 

проведення спеціальних програм та тренінгових занять з психологічного 

розвантаження та навчання прийомам і технікам, що знижують ризик появи 

синдрому. 
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РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ "МЕТОДИ 

СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ" 

З метою підготовки майбутніх соціальних працівників до 

соціокультурної реабілітації клієнтів (людей похилого віку, людей з 

інвалідністю) для студентів спеціальності 231 Соціальна робота викладається 

курс "Методи соціокультурної реабілітації", який включає декілька модулів: 

прикладна творчість у соціальній роботі, ігротерапія, арт-терапія, 

казкотерапія. 

Враховуючи компетентнісний підхід до професійної підготовки у 

сучасній вищій школі, курс спрямований на формування наступних 

професійних компетентностей та результатів навчання: здатність 

застосовувати методи ігротерапії, арт-терапії, казкотерапії з метою 

діагностування проблем клієнта, відхилень у поведінці та емоційному 

розвитку дітей, здатність до розробки програм соціокультурної реабілітації 

клієнтів засобами декоративно-прикладного мистецтва, здатність до 

проведення ігротерапевтичних та арт-терапевтичних вправ і занять. 

Важливе значення для використання фахівцем ігротерапевтичних, арт-

терапевтичних, казкотерапевтичних методик у діагностиці та корекції 

емоційно-вольової сфери клієнтів відіграє ступінь розвиненості його 

емоційного інтелекту. 

Поняття «емоційний інтелект», «емоційна компетентність», «емоційна 

культура», «емоційна стійкість» активно досліджуються психологами, 

педагогами. Емоційний інтелект визначається науковцями (Д. Гоулмен, П. 

Саловей, К. Стайнер та ін.) як сукупність здатностей: відстеження та аналізу 

власних почуттів, переживань, емоційних станів; емоційної саморегуляції, 

уміння «проживати», відреаговувати емоції соціально прийнятними 

способами, керувати емоційними імпульсами; емпатійних здібностей для 

розуміння почуттів інших людей. Численні дослідження присвячені методам 

діагностики емоційного інтелекту (Л. Матвеева, Д. Горшенін, Ю. Кочетова, 

Л. Обухова та ін.), у тому числі, у студентів (Н. Бібарсова, Д. Плешакова, О. 

Майорова, О. Шинкарьова). 

І. Андреєва відмічає, що на відміну від емоційного інтелекту, який 

успадковується, емоційна компетентність набувається під час соціальної 

взаємодії [1]. 

Під час вивчення курсу «Методи соціокультурної реабілітації» 

створюються певні умови, що сприяють розвитку емоційного інтелекту та 

емоційної компетентності майбутніх фахівців [2; 3]. 
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Ігротерапевтичні, арт-терапевтичні та казкотерапевтичні заняття діють 

на психоемоційну сферу людини, створюючи можливість для відображення її 

внутрішніх переживань образною мовою (особливою мовою підсвідомості). 

На думку Н. Роджерс, експресивне використання мистецтва в арт-

терапії означає входження у власний внутрішній світ, світ емоцій, 

усвідомлення переживань, вираження цих переживань з допомогою 

художньої форми. Проговорювання власних переживань також є важливим 

способом усвідомленого самовираження і самопізнання [4]. 

Якщо ігротерапія та арт-терапія поєднують невербальні та вербальні 

способи відображення дійсності, то казкотерапія як різновид бібліотерапії 

спирається на художній словесний образ (метафору), яка допомагає клієнтам 

у пізнанні себе і світу (суб’єктивної, тонкої та соціальної реальностей) та 

взаємодії з ним. Головними цілями ігротерапії та арт-терапії є допомога 

людині у вираженні себе, своїх емоцій, почуттів, у активному пошуці нових 

форм взаємодії зі світом; виявленні і проявленні клієнтами власної 

індивідуальності, природної неповторності; підвищенні адаптивності у 

навколишньому світі. У процесі ігро-, арт- та казкотерапевтичних сесій 

можуть виникати інсайти, інтуїтивні осяяння у клієнтів у процесі осмислення 

символів і метафор творів. 

Враховуючи, що однією із складових емоційного інтелекту є здібність 

до самоспостереження, відстеження, усвідомлення та аналізу власного 

емоційного стану, на заняттях з ігротерапії, арт-терапії та казкотерапії 

підбираються вправи на розвиток цих здібностей. Вивчаючи 

ігротерапевтичні методики, студенти навчаються проводити вправи та ігри 

на розпізнавання, імітацію емоцій і почуттів, спостереження за емоційними 

станами. На заняттях з арт-терапії використовуються завдання на 

відображення емоцій і почуттів через колір та художні образи з подальшим 

вербальним описом (методики «Малюємо емоції пальцями», «Музика та 

емоції», «Чарівна країна почуттів» та ін.); завдання на перехід з одного 

емоційного стану до іншого («Словник почуттів»); усвідомлення сили емоцій 

(«Термометр гніву (Г. Кассинова та Р. Тафрейта), страху, суму»). При цьому 

у студентів формуються навички відстежувати власні переживання, називати 

їх та адекватно відреаговувати. З метою відреагування почуттів страху, 

пригніченості, роздратування, гніву проводяться відповідні ігри та вправи. 

Для формування здатності швидкого відновлення стабільного емоційного 

стану проводять вправи та ігри на трансформацію почуттів і переживань. 

Розвиток у студентів емпатійних здібностей щодо усвідомлення 

почуттів інших людей, відкритості, конгруентності до клієнта або групи, 

навичок активного слухання, фасилітації відбувається у процесі обговорення 

робіт учасників групи, набуття досвіду організації індивідуальної та групової 

взаємодії з клієнтами. На етапі обговорення робіт студенти виконують роль 

арт-терапевтів, вчаться ефективно взаємодіяти з клієнтами, будувати 

довірливі стосунки, надавати зворотній зв’язок, називаючи власні відчуття 
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(холоду, тепла, звуків, запахів), почуття, інтуїтивні припущення щодо образів 

та символів художніх творів, ставити запитання клієнту. 

Набуті студентами знання, навички та здатності з курсу «Методи 

соціокультурної реабілітації» дозволяють використовувати ігротерапевтичні, 

арт-терапевтичні, казкотерапевтичні методи у процесі оцінювання проблем, 

потреб, ресурсів клієнтів; для профілактики відхилень у поведінці, 

міжособистісних стосунках, розв’язанні конфліктів тощо. 
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ПСИХОЛОГІЧНА СВОБОДА 

Актуальність теми. Питання про свободу набуло особливого значення 

після того, як Україна вийшла зі складу СРСР і почала будувати 

демократичне суспільства. Аналіз досвіду проведення реформ говорить про 

те, що свобода суспільства невіддільна від індивідуальної свободи. 

В даний час в літературі широко проводиться обговорення політичної та 

економічної свободи, якою повинен володіти індивід, але відсутній аналіз 

специфіки психологічної свободи. 

Завдання полягають у тому, щоб: 

І. Побудувати поняття психологічної свободи. 

ІІ. Використовуючи поняття провести аналіз ситуації, що склалася і 

визначити кроки, спрямовані на розширення психологічної свободи 

українського суспільства. 

У якості засобів вирішення завдань використовуються схеми і категорії, 

розроблені в системо-миследіяльністній методології [1]. 

І. Поняття психологічної свободи. Свобода - це чуттєво емоційне 

переживання, яке виникає у індивіда, коли: 

• Форма його організації носить ідеальний характер і забезпечує йому 

можливість розуміти сенс того, що відбувається, діяти усвідомлено, 

реалізуючи свої інтереси і цілі. 

• Він має здатність усвідомлювати те, що його форма організації 

втратила характеристики ідеальності і відновлювати її. 

Технологія відновлення переживання свободи шляхом реорганізації 

форми організації включає в себе наступні операції: 

1. Фіксацію переживання почуття залежного існування. 

2. Об'єктивацію «знання» про це в знакових засобах. 

3. Схематизацію і проблематизацію позиції, з якої було сформовано 

«знання». 

4. Конструювання позиційної схеми, що відповідає характеристикам 

ідеальності. 

5. Використання схеми у якості засобу створення ідеальної форми 

організації. 

6. Переживання почуття свободи. 
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Рис.1. Технологія відновлення переживання свободи 

Рівні психологічної свободи індивіда. 

Перший рівень. Усвідомлює, що переживає почуття свободи, не 

знаючи, чим воно викликане і як можна його відновити в разі втрати. 

Другий рівень. Знає, до кого він може звернутися, в разі переживання 

залежності від тих чи інших обставин. 

Третій рівень. Здатний надати допомогу у відновленні стану свободи 

іншим індивідам. 

Четвертий рівень. Розуміє, що потрібно зробити з формою своєї 

організації, щоб відновити особисте переживання свободи. 

П'ятий рівень. Володіє розумінням і здатністю відновити ідеальну 

форму самоорганізації в разі її втрати. 

Індивід, що знаходиться на п'ятому рівні рефлексії переживає стан 

вільного існування навіть в ситуації тимчасової втрати відчуття свободи, 

оскільки розуміє, що відбувається, і що потрібно зробити, щоб його 

відновити. 

Такий індивід відчуває себе вільним у будь-яких життєвих обставинах. 

У просторі культури і освіти він виступає в якості втілення ідеї свободи і 

зразка вільного існування. 

ІІ. Аналіз психологічної свободи українського суспільства свідчить про 

те, що більша його частина належить до першого рефлексивного рівня 

організації. Індивіди, що знаходяться на цьому рівні, відчувши втрату 

переживання почуття свободи, прагнуть його відновити, і користуються 

двома основними способами. Шляхом активних дій, спрямованих на зміну 

умов свого життя. А в разі невдачі, змикається у внутрішньому світі. 
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Менше десяти відсотків населення країни, знаходиться на другому 

рефлексивному рівні і в разі переживання залежності, періодично звертається 

до психологів. 

На третьому рефлексивному рівні психологічної свободи знаходяться 

одиниці. Як правило, до них відносяться ті, хто пройшов курси практичної 

психології. 

Це говорить про те, що сумарний рівень психологічної свободи в 

Україні не набагато перевищує рівень економічної свободи. А останній, у 

відповідності зі світовими рейтингами, знаходиться на 135 місці з 162 

можливих. 

Проблема полягає в тому, що сформована державна система освіти не 

передає студентам знань про те, що їх психологічна свобода визначається 

рефлексивним рівнем їх форми організації і не навчає технологіям 

самостійного відновлення форм організації. А приватні навчальні заклади і 

курси роблять це лише епізодично. 

Організаційна задача полягає в тому, щоб розгорнути систему шкіл 

«Психологічна свобода особистості», яка б: 

1. Розробляла теоретичні та навчально-методичні матеріали. 

2. Готувала викладачів навчальних курсів. 

3. Навчала відновлювати стан переживання свободи широкі маси 

населення України. 

4. Досліджувала зміни стану рівня психологічної свободи в регіонах і 

країні в цілому. 

Завданням організації системи шкіл та управлінням їх роботою повинен 

займатися Всеукраїнський центр «Психологічна свобода». Його діяльність 

повинна бути координована з роботою організацій, що займаються 

вдосконаленням політичних, економічних і правових свобод. 

Результати вирішення організаційних завдань: 

• Зменшення деструктивних дій індивідів з першим рівнем рефлексивної 

організації. 

• Зростання рефлексивних особистостей, здатних відновлювати стан 

свободи, шляхом роботи з формою організації свого мислення та діяльності. 

• Зміна місця України в світовому рейтингу психологічних свобод. 
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ONLINE PILOT STUDY OF THE WORK ENGAGEMENT AND GENERAL 
HEALTH CONDITION IN SOCIAL WORKERS 

Introduction. Disorder that is described as a "chronic workplace stress that 

has not been addressed in a timely manner" manifested on a global scale as a 

condition called burnout syndrome (BS). World Health Organization (WHO) 

declares it should only be associated with professional activity. The most prone to 

gain the BS are those of human services (social care) professions. Still it is not 

limited only to the mentioned ones. There are two groups of factors that may 

perform either protective or risk role, – individual and work environment [1-4]. 

Researchers aim to discover the evidence of correlations between the leading 

factors that cause or prevent BS in Ukrainian social workers. It is not a common 

practice to care of the BS and apply the 15-item Patient Health Questionnaire 

(PHQ-15) and Gallup Q12 Employee Engagement survey (Q12) in such a 

combination in social services in Ukraine. Therefore, the main objectives of this 

pilot study (that is a part of a wider project) are to identify if an online survey can 

be applied in the research project that investigates the BS in social workers in 

Ukraine, and to get a general idea of what is the tendency observed in 

sociodemographic profiles of social workers who respond to the PHQ-15 and Q12 

online. 

Methods and materials. This online survey is designed out of two valid 

questionnaires that are internationally approved - the PHQ-15 and Q12. There are 

some questions on the socio-demographic status (age, sex, marital status, years of 

experience in social work) and 27 questions of the mentioned tools [3; 4, p.256]. 

Convenience sample is applied for the pilot. Study and comparison groups are 

enrolled with the help of e-mail invitations with a link to the survey. Study group is 

formed of social workers who already works in the field in Ukraine. Comparison 

group includes professionals of other areas – lawyers, doctors, information 

technology specialists etc. Descriptive statistics is applied for the research data 

analyses. 

Results. The response rate obtained is 67%. The pilot sample has the next 

socio-demographic characteristics: age from 20 to 57 (average 33.2) years old, 

male/female ratio is 1:5, 66.7% are single at the moment of the study conducted. 

Socio-demographic data of the comparison group are: age from 20 to 31, males are 

40% and 100% of these respondents are single. The study group respondents are 
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from age 31 and above, 100% of them are women and 57% of them are married 

and have the experience as social workers from 1 to 15 years. Results of the Q12 

revealed that in the study group the work engagement level is 67% (engaged) and 

in the comparison group is 48% (disengaged). This difference can be due to the 

variability of socio-demographic parameters, and also it can indicate that social 

workers in the field are actually those who are passionate about their profession. 

PHQ-15 results in the study group showed that 50% of those respondents have 

mild somatic problems and no severe ones were found. In the comparison group 

PHQ-15 revealed severe somatic symptoms in 20% of respondents. To determine 

reasons and correlations the larger sample should be taken to perform the statistical 

regression analyses. 

Discussion and Conclusions. This study has its limitations due to the specific 

sample - online users in Ukraine. Thus, results and conclusions of the pilot study 

conducted should be applied, first and foremost, in the working environment that it 

is designed for. Nevertheless, results obtained show that the chosen set of 

questions is well applicable for the study objectives and practical use. 

We observe a general tendency in the social field profiles, no matter the fact 

that our pilot sample size is not large and possibly it is not representative enough. 

Mostly social workers are women above 30 and approximately half of them are 

single. 

Comparative results of our groups as well as in total allow to draw a general 

conclusion considering the tendency that the more engaged are workers the less 

somatic symptoms they experience and probably vice versa. This conclusion 

comply with the studies previously conducted in other countries [2; 4]. 

Additional benefits of this survey in Ukraine is that social workers get more 

awareness about application of the modern technologies in their own practice or 

within the international collaboration. This research will be continued by authors. 

Key words: social workers, working environment, engagement, health, socio-

demographic profile, Ukraine 
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СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА У 
СПІЛЬНОТАХ 

Ми маємо зазначити проблеми пов’язані з введенням поняття 

―соціальний діалог‖ в сферу соціальної роботи. Логічним кроком було б 

висвітлення поняття ―соціального партнерства‖, як результату, що 

досягається лише у діалозі. 

У сфері Соціальної роботи в Україні партнерство, як свідчить праця, 

навчальний посібник 2017-ого року Н.Ф. Романової та І.П. Мельник 

―Соціальне партнерство‖, або закон України ―Про соціальне партнерство‖ 

розуміється лише як спосіб регулювання трудових та соціально-трудових 

відносин.[4] Що, в свою чергу, на нашу думку є надмірним звуженням, або 

спеціалізацією поняття ―соціальне партнерство‖. В той час як в сфері 

державного управління соціальний діалог та досягнуте завдяки ньому 

соціальне партнерство слугують одним із механізмів децентралізації та 

врегулювання конфліктів між соціальними суб’єктами. Що фіксує Н. 

Піроженко як необхідне розширення поняття ―Соціальне партнерство‖: такий 

(ширший) підхід, на думку автора, слугує основною складовою соціального 

механізму демократичного урядування, сутність якого полягає в 

налагодженні конструктивної взаємодії між трьома силами, які діють у 

специфічній сфері, у межах якої формуються, змінюються і функціонують 

певні види діяльності, що визначають ту чи іншу сторону партнерства, 

легітимізуючи й інституціоналізуючи її.[3] Що задає певний курс розвитку 

ідеї соціального партнерства як міжсекторного. Тобто, організація взаємодії 

держави, бізнесу та некомерційного сектору, що направлена на вирішення 

загальних(для кожного з секторів) соціальних проблем. Даний курс фіксує 

необхідність створення певного організатора, або ―концентратора мережі‖ за 

визначенням А. Ловкової, який би викнонував функцію організації та 

підтримання взаємодії представників різних секторів задля покращення 

якості життя. 

У свою чергу, нас цікавить підсилення та розвиток ідеї, за якої 

соціальний діалог та досягнення соціального партнерства є єдиним 
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гармонійним, екологічним (для усіх соціальних суб’єктів) механізмом 

задоволення власних потреб та розвитку соціальних суб’єктів. В усіх інших 

випадках ми матимемо потенціювання конфлікту між певними суб’єктами, 

переведення соціальних відносин в стан хронічного конфлікту для певних 

суб’єктів. Також маємо зазначити, що у сьогоднішньому суспільному 

просторі майже відсутні (а може відсутні взагалі) соціальні суб’єкти, які 

здатні задовольняти свої потреби лише власними ресурсами, що підтверджує 

необхідність організації діалогічної, партнерської взаємодії. 

Для соціальної роботи дослідження соціального діалогу та соціального 

партнерства набуває особливого значення через ускладненість, або 

неможливість взаємодії клієнтів, та груп клієнтів соціальної роботи з іншими 

соціальними суб’єктами. Впровадження та організація соціального 

партнерства між соціальними суб’єктами, що, так чи інакше, стикаються у 

своїй життєдіяльності, покликане сприяти організації спільнот та громад 

задля включення їх у діалогічне соціальне партнерство, що має на меті 

створення стратегій співіснування. 

Соціальний діалог та соціальне партнерство набувають особливої 

актуальності для роботи з спільнотами. Завдяки вагомим доробкам В.О. 

Васютинського та Л.А. Найдьонової ми маємо матеріал для розуміння 

поняття ―спільнота‖ у контексті психології та з точки зору групового 

рефлексивного капіталу.[1.2] Також ми маємо такі приклади зарубіжих 

дослідників у психологічному контексті: модель екологічної інтеграції у 

спільноту Moskell C., Allred S.B.; або більш широкому контексті соціальних 

наук(Social studies): дослідження Harpham T. можливостей соціального 

капіталу спільнот та моделей поведінки орієнтованих на здоровий спосіб 

життя.[5,6] Для нашої подальшої роботи є доречним розрізняти спільноти по 

способу постановки цілей, прописаня плану-програми досягнення цілей, 

соціально-психологічному клімату, ідентичності та готовності до змін. 

Навіть з цього невичерпного переліку критеріїв стає зрозумілим 

різносторонність та різноманіття форм які може приймати спільнота. Така 

різносторонність з необхідністю накладає певні складності на взаємодію між 

спільнотами як суб’єктами соціального простору. Наше подальше 

дослідження спільнот буде покладене на визначення певних форм спільноти 

та порівняльного аналізу з певною формою ―депресивна‖ спільнота, що 

потенційно стане окремою клієнтською категорією прикладної та 

теоретичної соціальної роботи. 
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ВІКТИМНЕ РЕАГУВАННЯ ТА СЕЛФ-САБОТАЖ ЯК ВИКРИВЛЕНІ 
ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ САМОАКТУАЛІЗАЦІЙНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ 

Сьогодні в процесі динамічного розвитку інформаційних технологій, 

швидкості поширення різноманітної інформації людина зіштовхується з 

проблематиками самовизначення, прийняття рішень, здійснення вибору, 

розвитку, безперервного навчання тощо. Окрім цього, яскравість світлин у 

соціальних мережах, представленість поліваріативних тематик навчальних та 

розважальних івентів, які проводять експерти з різних галузей, з одного боку 

пропонують та формують потребу у навчанні та розвитку, з іншого – 

створюють ілюзію, що без такої активності людина у сучасному світі з 

легкістю може втратити «соціальну вагу» та ризикує зіштовхнутись із 

символічною та малоприємною маргінальністю. Вимоги до успіху також 

понаднормові: популярність, впливовість, експертність, красива картинка, 

яка несе у собі символічні лозунгові звернення, залишаючи поза увагою 

індивідуальні та особистісні смисли дорослої людини: «бути успішним – це 

мейнстрім», «бути успішним – бути усміхненим, задоволеним, сміливим», 

«бути успішним – наднормово працювати та отримувати високу заробітну 

плату» тощо. Сучасні тенденції соціального розвитку здебільшого 

орієнтовані на швидке вирішення різноманітних утруднень за допомогою 

технологічності та певного інструментарію, проте поза увагою практиків 

залишається широкий спектр психологічних особливостей індивіда, його 

психічних можливостей до освоєння та засвоєння інформації, індивідуальних 



48 

особливостей самопрояву та самореалізації. Ще одним важливим аспектом, 

який породжує ряд психологічних утруднень є й те, що кількість пропозицій 

на ринку у досить різних галузях, і навчання у тому ж числі, перевищує 

реальну потребу споживача, що певною мірою обмежує людину у 

грунтовному самовизначенні, розумінні своїх глибинних інтересів, пошук 

власної сфери самопрояву та необхідному подоланні певних перешкод для 

набуття досвіду, усвідомленні його цінності, оскільки тенденція стрімкого 

успіху ілюзорно не передбачає можливих помилок на шляху як 

особистісного, так і соціального зростання. За такими соціальними 

процесами приховується вкрай актуальна психологічна проблема: 

внутрішньо-особистісний конфлікт між бажаним результатом, 

нафантазованою «картинкою» і реальними можливостями кожного окремого 

індивіда. В стрімкій динаміці розвитку інформаційних технологій 

особистість вірогідно потребує іншого темпу для засвоєння, вивчення, 

апробації та втілення у життя необхідних навичок, що може провокувати 

розвиток викривлених форм реалізації тенденції до самоактуалізації: коли 

особистість не відчуває себе затребуваною, ставить занадто високі вимоги до 

себе, або ж орієнтується на вимоги соціального осередку, що потенційно 

провокує стреси та можливу особистісну ретравматизацію. 

К.Роджерс, автор клієнто-орієнтованого підходу до вивчення 

особистості, під тенденцією до самоактуалізації розумів прагнення кожного з 

нас розвиватись, ставати автономним та зрілим, тобто проявляти і 

здійснювати всі здібності організму тією мірою, якою ця дія підсилює 

організм чи самість. Автор вважав, що кожній людині властиве прагнення 

ставати компетентним і здібним настільки, наскільки це можливо для нас 

біологічно, зазначаючи це як напрямок до самозміцнення та зростання. 

Проте, на думку К.Роджерса такий процес зумовлений певними викликами та 

утрудненнями, які людина долає особистісно зростаючи, також автор 

відмічає, що такий процес не завжди може бути забарвлений позитивними 

емоціями та переживаннями [5]. 

Суттєвим, на нашу думку, у колі даної проблематики, є погляд І.Кочаряна, 

який вказує на два вектори реалізації тенденції до самоактуалізації: есенційний 

та інфернальний. Автор, аналізуючи перебіг психічних процесів, проводить 

паралель із фізичними законами, зокрема третім законом Ньютона – «сила дії 

дорівнює силі протидії». Так, І. Кочарян акцентує увагу на тому, що будь-який 

розвиток є не лише слідуванням своїй тенденції до самореалізації, але й прцесу, 

який паралельно виникає та провкує припинення самореалізації. Відповідно, 

тенденція до припинення самореалізації або її викривлення вважається 

інфернальною, а тенденція, яка спрямована на творчість та розвиток – 

есенційною. Така думка розширює класичне роджеріанське розуміння перебігу 

самоактуалізаційних процесів [3]. 

З короткого теоретичного огляду проблематики, вважаємо актуальним 

вивчення форм викривлення реалізації або взагалі припинення тенденції до 

самоактуалізації, оскільки їх наукове дослідження сприятиме розвитку 
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сучасної психологічної науки, а зокрема, вивченню технологій роботи з 

такими особистісними проявами. 

Однією із форм викривлення реалізації тенденції до самоактуалізаціїї 

вважається «віктимне реагування». Детальний огляд актуальності оперувати 

саме терміном «віктимне реагування» здійснений у статті «Поняття 

«віктимного реагування»особистості як прояв деструктивної жертовності» 

(Іващенко А.С.) і вважається найбільш коректним для відображення 

суб’єктивної психоемоційної реакції особистості на певні події, що 

відбуваються в об’єктивній реальності (сюди належать події різного порядку 

життєдіяльності особистості, в тому числі і міжособистісна взаємодія). Тобто 

відбувається суб’єктивізація об’єктивної реальності, що призводить до 

невідповідності реального світу та уявлень особистості про нього. Поняття 

«віктимного реагування» розуміється, як одна із провідних форм 

викривлення реалізації тенденції до самоактуалізації. Такий шаблон 

реагування формується під впливом ряду обставин: чи то виховний вплив, чи 

то актуальна соціальна ситуація, в якій знаходиться особистість, чи то 

відсутність попереднього досвіду у певних ситуаціях і апелювання до старих 

неадаптивних сценаріїв реагування тощо. «Віктимне реагування» – це 

особлива форма особистісної реакції, обов’язково з негативним забарвленням 

на певний стимул (переживання та сприйняття будь-якої ситуації, як 

негативної; як такої, що веде до приниження власної гідності та порушує 

особистісні смисли, цінності тощо) і як наслідок призводить до відповідних 

деструктивних форм поведінки, і далі – негативних наслідків для самої 

особистості. «Віктимне реагування» передбачає порушення чутливості 

особистості до соціальних процесів, в які вона включена, та провокує 

порушення саморегуляції на емоційному, поведінковому та когнітивному 

рівнях. Такий тип реагування свідчить про порушення конструктивно 

налагодженої внутрішньої комунікації особистості, веде до поведінкової 

деструктивності, перешкоджає вільному протіканню самоактуалізаційної 

тенденції та сприяє її викривленню, що провокує загострення такого 

поведінкового паттерну як селф-саботаж [1]. 

В свою чергу під селф-саботажем розуміють деструктивний 

поведінковий паттерн, до якого звертаються сучасні соціальні психологи, 

психотерапевти та організаційні психологи, оскільки даний паттерн також 

тісно пов'язують із поняттям емоційного вигорання у робочому просторі. 

Термін селф-саботаж порівняно новий, його почали використовувати 

науковці та практики близько 10 років назад та визначають його як 

підсвідомий механізм протидії змінам та особсистісному зростанню [2]. 

Джуді Хо, американський нейропсихолог та клінічний психолог, зазначає, що 

селф-саботаж породжує негативні звички та думки, перешкоджає 

досягненню прогресу на шляху до поставленої мети [6-7]. К. Берг 

виокремлює наступні маркери селф-саботажу: страх, імпульсивність, 

уникання, впертість, захист, неохайність, дезорганізація, нарцисизм, 

зарозумілість, відчай, заперечення, відсутність інтересу [2]. У свою чергу Дж. 
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Хо зазначає причини формування селф-саботажної поведінки, фокусуючи 

увагу на чотирьох чинниках: нестабільність та заниженість самосприйняття, 

засвоєні шаблонні переконання, страх змін або невідомого, понаднормова 

потреба у контролі [6-7]. Вказані чинники розширюють розуміння маркерів, 

запропонованих К.Берг. Ненсі Мак-Вільямс, клінічний психолог та 

психоаналітик, також звертає увагу на підвищену особистісну тривожність, 

розглядаючи її як причину формування селф-саботажу [4]. Отже, наявність 

описаних маркерів та чинників свідчить про порушення вільного протікання 

та реалізації самоактуалізуючої тенденції, як природньої тенденції до 

розвитку особистості. Вільне перетікання такої тенденції передбачає 

злагодженість емоційної, комунікативної та поведінкової саморегуляції, що, 

в свою чергу, сприяє повноцінному функціонуванню особистості. 

Варто зазначити, що переважна кількість публікацій, присвячених 

тематиці селф-саботажу грунтуються на практичних засадах, а у науковому 

напрямку спостерігається низький рівень розробленості даної проблематики. 

Проте, на нашу думку, тема викривлення реалізації тенденції до 

самоактуалізації є вкрай затребуваною та зумовленою сучасними 

трансформаціями багатьох суспільних процесів. 

Тож, перед науково-практичною спільнотою соціальних працівників та 

психологів постають ряд актуальних питань, зокрема розширюють 

перспективи досліджень у наступних тематиках: методи 

психотерапевтичного та корекційного впливу як на особистість, так і 

суспільство вцілому; чинники «віктимного реагування» дорослої людини (з 

акцентуванням на вікових категоріях 18-25, 25-34, 35-45); формування та 

розвиток поведінкового патерну селф-саботажу як наслідку переживання 

довготривалого стресу, ретравматизації, тощо; особливості психологічного 

супроводу особистісного зростання дорослої людини та шляхи корекції 

викривлених форм реалізації самоактуалізуючої тенденції; соціально-

психологічні методи корекції селф-саботажу та деструктивної віктимності 

особистості; особливості створення осередків, де доросла людина може 

отримати психологічну підтримку та можливість відкоригувати форми 

викривлення реалізації тенденції до самоактуалізації 
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РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОСЛІДЖЕНЬ У СОЦІАЛЬНІЙ 
РОБОТІ 

Дослідження в соціальній роботі в Україні – відносно новий виклик для 

професійної спільноти, зумовлений, головним чином, започаткуванням 

академічної підготовки докторів філософії з цієї спеціальності. Ця розвідка 

має на меті дати коротке резюме поточної ситуації, а також оглянути ключові 

тенденції та парадигми досліджень у закордонній соціальній роботі, щоб 

визначити їх розвивальний потенціал для вітчизняної практики. 

Насамперед слід відзначити, що попри багаторічний досвід наукових 

розвідок у «споріднених галузях» (соціальна психологія та психологія 

соціальної роботи, соціальна педагогіка, політологія, галузеві соціології, 

соціальна медицина, психіатрія й наркологія тощо), кафедри, дослідницькі 

інституції та провідні державні й недержавні організації наразі мають 

осягнути потребу в прийнятті міжнародних стандартів досліджень у 

соціальній роботі. Відтак утворюється значний «простір розвитку», що має 

охопити всіх дотичних до пошукової активності суб’єктів – здобувачів та 

їхніх керівників, виконавців дослідницьких проектів і практиків сфери 

соціальних послуг. 

Аналіз наукової літератури [1; 4-9] дає змогу виокремити низку 

сучасних тенденцій у розвитку досліджень у соціальній роботі, зокрема: 1) 

розвиток методологічних основ: від «галузево орієнтованих» до «стратегічно 

орієнтованих»; 2) усвідомлення потреби в перегляді теоретичних 

(концептуальних) засад наукового пошуку і практики; 3) переосмислення 
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предметної області соціальної роботи; 4) нове розуміння функціонування 

«робочих» цінностей. 

Дослідження у соціальній роботі спираються на низку теоретичних та 

філософських позицій. Ці позиції формують «світогляд» дослідників та 

допомагають визначити дослідницький підхід, який потрібно застосувати. 

Відтак світоглядна парадигма керує напрямом досліджень. У літературі [5; 7; 

8] виокремлюють такі ключові парадигми досліджень у соціальній роботі, як 

позитивістська, інтерпретативна та критична. 

Позитивістська парадигма є за своєю суттю емпірико-аналітичною, 

редукціоністською. Вона спирається на експериментальні, квазі-

експериментальні, кореляційні (статистичні) та інші методи дослідження. Від 

дослідників очікується дистанційована, нейтральна позиція. 

Інтерпретативна парадигма вважається постпозитивістською, 

постмодерністською, натуралістичною. До її методології належать: 

феноменологія, обґрунтована теорія (Grounded theory), етнографія, вивчення 

випадків, описовий, тематичний, історичний метод, метод Дельфі. Позиція 

дослідників може бути «близькою», коли ті, хто проводять дослідження, 

мають власну зацікавленість і є потенційними учасниками соціальних 

перетворень, що супроводжують практику соціальної роботи. 

Критична парадигма – розвивальна (емансипативна), постмодерністська, 

постструктуралістська. До її методології відносять: феміністичні 

дослідження, дослідження в дії, критичну етнографію тощо. У межах цієї 

парадигми використовують відкрите спостереження або інтерв'ю, фокус-

групи абощо. Позиція дослідників – близька, активно використовуються ті 

парципативні (учасницькі) методи, які передбачають співпрацю між 

дослідником та досліджуваними (клієнтами), котрих вважають експертами. 

За твердженням Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи [1], 

дослідження у соціальній роботі спираються на різноманітні методологічні 

підходи й методи, беруть до уваги множинність, різноманітність, багатовісні 

реалії/істини та різні способи дослідження та пізнання. Однак, у кожному 

разі, за будь-якої парадигми важливим є критичний аналіз різних контекстів, 

в яких відбувається дослідження, використання різних гносеологічних 

підходів, опертя на якісні, кількісні та змішані методи. Ці мультиметодні 

дослідження у соціальній роботи здійснюються, зокрема, задля того, щоб 

допомогти зрозуміти індивідуальні, міжособистісні та ширші соціальні й 

структурні проблеми, а також їх наслідки. Такі дослідження орієнтовані на 

оцінку потреб та ресурсів людей у їхніх середовищах та мінливих контекстах 

їхнього життя; забезпечення інформацією для розробки, впровадження та 

оцінювання політики, програм та послуг, особливо для маргіналізованих та 

уразливих груп населення; покращення соціального добробуту та розвиток 

прав людини, соціальної, економічної та екологічної справедливості [1]. 

Таким чином, дослідження покликані забезпечити позитивні зміни у житті як 

окремих індивідів, так і великих груп людей, сприяти тому соціальному 
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розвитку та добробуту, який визначено як ключову мету сучасної соціальної 

роботи. 

Специфічний вектор розвитку – інтеріоризація цінностей, покладених в 

основу соціальної роботи як професії та наукової дисципліни, зокрема, через 

здатність керуватись етичними нормами в їх новому тлумаченні [3]. В суто 

практичній площині йдеться про формування іншої дослідницької культури, 

що базується на визнанні пріоритету автономії клієнта (досліджуваного), 

його невід’ємного права на участь у прийнятті рішення щодо потреби в 

дослідженні, розробці його дизайну, доступі до результатів та їх 

обговорення. Подібний рівень інтерсуб’єктності був дотепер майже 

невідомим вітчизняним науковцям, отже потребуватиме глибокого аналізу й 

певного часу для засвоєння. З іншого боку, опанування поки що недостатньо 

поширених дослідницьких стратегій, зокрема тих, що випливають з 

інтерпретативної та критичної парадигм, має призвести до глибшого 

усвідомлення важливості опрацювання етичних дилем, супутніх 

дослідницькому процесу [4], розвитку справжніх суб’єкт-суб’єктних 

відносин між професіоналами та клієнтами, а згодом і до відходу від 

застарілої догми «соціальних послуг» на користь справжній соціальній 

роботі в сучасному розумінні [2]. 

Отже, дослідження у соціальній роботі є поліпарадигмальними та 

мультиметодними, але за будь-якої обраної дослідницької стратегії вони 

мають значний розвивальний потенціал, оскільки спрямовані на 

об’єктивізацію та усунення сутнісних суперечностей на перетині інтересів 

«індивідуальне – колективне» за перспективи досягнення максимального 

рівня добробуту й соціальної справедливості. 
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА 
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Мінімізація або вирішення соціальних проблем в українському 

суспільстві залежить від багатьох факторів: по-перше, від соціальної 

політики держави; по-друге, від фінансування соціальної сфери і по-третє, 

від розвитку діяльності державних та недержавних організацій. Як показує 

досвід в країнах, що розвиваються, де не вистачає державного апарату, 

мінімум фінансів на допомогу у вирішенні соціальних проблем приходить 

новий вид бізнесу – соціальне підприємництво, яке бере на себе частину 

соціальної роботи, а саме підтримку незахищених категорій населення, 

допомога в розвитку власного потенціалу особистості. 

Вагомий внесок у дослідження соціального підприємництва зробили Б. 

Дрейтон, Б. Хугендорн, Т. Нельсон, С. Шейн та ін. У працях вітчизняних 

науковців аналізуються: теоретичні засади соціального підприємництва як 

інноваційної моделі економіки, перспективи його розвитку в Україні (І. 

Босак, З. Галушка, Н. Горішна, О. Кіреєва, Л. Шергіна та ін.), роль у 

державному регулюванні ринку (Л. Шаульська, В. Удодова та ін.), державне 

управління соціальним підприємництвом (О. Поважний), базові моделі 

соціального підприємництва, його роль у економічному та соціальному 

розвитку територіальної громади (Н. Ільченко), критерії ідентифікації 

соціальних підприємств (Г. Міщук) тощо. 

Соціальне підприємництво набуло свого розвитку в ХХІ столітті, хоча 

перші інновації були започатковані в 80-х роках ХХ століття (Банк Гремін 

заснований у 1983 р. професором Мухамедом Юнусом, Фонд Ашока 

(засновник Білл Дрейтон, 1980 р.). 

Після розпаду Радянського союзу, розвиток капіталізму в Україні 

призвів до поглиблення соціальної нерівності. У наш час війна на Сході, 

корупція та тіньовий бізнес посилили соціальні проблеми, вирішення яких є 
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головним завданням соціальної роботи. Дієвою формою соціальної роботи з 

надання кваліфікованої допомоги населенню по відновленню їх здатності до 

соціального функціонування є соціальне підприємництво. 

Серед моделей соціальних підприємств виділяють [1]: 

1) модель підтримки підприємців (entrepreneur support model), за якою 

клієнтам надаються фінансові послуги клієнтам для відкриття власного 

бізнесу; 

2) модель посередника ринку (market intermediary model) передбачає, що 

послуги компанії надаються дрібним виробникам (підприємцям, фірмам чи 

кооперативам) з метою забезпечити їм доступ до ринків; 

3) модель працевлаштування (employment model) – надається 

можливість працевлаштування та професійного навчання клієнтам, які 

опинилися в кризі; 

4) модель платних послуг (fee-for-service model). Соціальне 

підприємство досягає фінансового самозабезпечення завдяки внескам за 

послуги; 

5) модель фінансування послуг (service subsidization model). Дохід, 

отриманий від продажу, використовують на фінансування своїх соціальних 

программ; 

6) модель «зв’язковий ринку» (market linkage model). Соціальне 

підприємство діє як брокер, виконуючи роль сполучної ланки, за що й 

отримує оплату; 

7) модель підтримки організації (organizational support model). 

Організація використовує додатковий дохід на фінансування витрат своєї 

материнської громадської організації. 

На основі аналізу наукової літератури нами виділені напрями підтримки 

незахищених категорій населення за рахунок соціальної підприємницької 

діяльності, а саме: 

1) включення клієнтів соціальної роботи до підприємницької діяльності; 

2) формування професійних навичок клієнтів, які опинились у кризі; 

3) перерозподіл прибутків, фінансування соціальної сфери (програм, 

проектів, установ тощо); 

4) підтримка малозабезпечених – надання безкоштовно продукції або 

послуг соціального підприємництва; 

5) фінансування, пільгове кредитування бізнесу малозабезпечених 

громадян. 

Соціальне підприємництво не виключає накопичення прибутку, але 

його одержання не є метою. Пріоритетним є досягнення соціального 

результату – орієнтація на місію, реалізація соціальних ініціатив, створення 
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соціальної цінності, вирішення соціальних проблем за рахунок 

підприємницької діяльності. 

Прикладом зниження рівня бідності з використанням інструментів 

соціального бізнесу, є соціальне підприємство «Горіховий дім» (м. Львів), 

допомога жінкам, які опинились в складних життєвих обставинах. За 

підтримки австрійського уряду (грант 2012 р.) був реалізований проект 

«Створення місця професійної інтеграції для соціально виключених жінок», 

який дав можливість втілити соціальні ініціативи Центру інтегральної опіки 

для жінок, які перебувають в кризових ситуаціях за рахунок доходів пекарні 

– соціального підприємства. Також опанування клієнтами фаховими 

навичками (кухаря, пекаря, кондитера) робить їх конкурентоспроможними на 

ринку праці, сприяє працевлаштуванню та успішній соціалізації після 

закінчення терміну перебування в Центрі. 

Цікавим є досвід Івано-Франківська, де активно діє платформа «Тепле 

місто», яка орієнтована на підтримку ініціатив, підвищення соціальної 

активності населення та втілення програм з розвитку міста (Urban Space 100, 

Urban Space Radio, Urban Space Global. Урбаністика, Сучасне мистецтво, 

Стала Мобільність, Гарячий спорт та інше) [4]. 

Соціальне підприємництво дає можливість жителям громади взяти 

відповідальність на себе за покращення свого життя та життя громади, 

направити прибутки (чи їх частину) на реалізацію соціальних проектів. 

У зв’язку з тим, що ця діяльність ведеться на локальному рівні і вирішує 

проблеми населення, то актуальним є розвиток соціального підприємництва в 

об’єднаних територіальних громадах України. 
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РЕПЕРТУАР ОПАНУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ 
ОСОБИСТОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 

Одним із джерел розвитку компетенції соціального працівника є 

розширення і вдосконалення репертуару способів опанування. Причому 

способів, необхідних для вирішення таких задач, як контроль власних 

емоцій, думок та знаходження способів вирішення або перетворення ситуації, 

які є невід’ємною частиною діяльності соціального працівника. 

Узагальнюючи досвід знайомства з доступними проектами розвитку, 

було виділено наступні можливі результати такого розвитку, які так чи 

інакше пов'язані із покращенням раціональної (уміння і готовність 

вирішувати саму проблему) або емоційної компетентності (уміння і 

готовність контролювати власні емоції). Часто акцент робиться на 

ефективному застосуванні інструментів і технологій спілкування і стрес-

менеджементу. Зазначимо, що крім засобів оволодіння власним станом, 

важливо також фасилітувати розвиток навичок перетворення проблемної 

ситуації, оскільки, ситуація подолання не обмежується емоційним 

реагуванням, воно включає оцінку і її перетворення. 

Нами були виділені уміння, наявність яких дозволяє робити позитивні 

прогнози щодо конструктивності подолання важких ситуацій соціальним 

працівником. Ці уміння пов'язані з емоційним реагуванням, переоцінкою 

ситуації і вирішенням об'єктивної проблеми, перетворенням ситуації: 

1. уміння справлятися з негативними емоціями, зокрема з тривогою, 

хвилюванням, страхом. Воно пов'язане з управлінням почуттями і 

підтримкою емоційної рівноваги. Це уміння має на увазі конструктивне 

ставлення до негативних емоцій, джерелом яких є ситуації професійної 

діяльності, як до сигналу про внутрішній стан і необхідність змін; володіння 

деяким арсеналом засобів саморегуляції, оволодіння власними емоціями, 

зняття напруги, замість придушення емоцій або використовування тільки 

психологічного захисту; усвідомлення і адекватне вираження свого 

емоційного стану [76]; 

2. самоконтроль, що включає уміння контролювати думки, зокрема 

негативні, і помилкові самозвинувачення, які можуть стати причиною 

неефективного подолання труднощів. Практика когнітивно-поведінкової 

психотерапії довела, що переконання особистості стосовно того, що ми 

говоримо собі або як пояснюємо події, що відбуваються, визначає нашу 

подальшу поведінку і емоційний стан. Ці пояснення можуть носити як 

раціональний, так і ірраціональний характер. Важливу роль виконує уявлення 

про власну самоефектівність, тобто оцінка власних можливостей справитися 

з ситуацією [90] та рефлексивність; 
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3. уміння гнучко оцінювати ситуацію. Конструктивність подолання 

відображає характер внутрішньої репрезентації ситуації і процес 

когнітивного оцінювання ситуації і себе в ситуації. 

4. уміння конструктивно перетворити ситуацію, що включає внутрішню 

активність: зорієнтуватися в проблемі, визначити і сформулювати проблему, 

описати її в конкретних термінах і намітити цілі, пропрацювати 

альтернативи, можливі варіанти рішення, вибрати оптимальне і реалізувати 

задумане; 

5. уміння шукати і приймати допомогу, якщо вона дійсно необхідна, не 

відмовляючись від цього через думку про можливе руйнування самоповаги, 

прагнення не погіршувати думку оточуючих про самого себе або небажання 

показувати свою слабкість, втратити незалежність; 

6. уміння надати підтримку іншому, який опинився у важкій ситуації. З 

однієї сторони сучасні освітні технології не здатні, і навіть не ставлять за 

завдання розвиток базових копінг-вмінь, а з іншої – саме допомога іншому 

сприяє покращенню власної конструктивності. 

Розвиток особистості соціального працівника можливо здійснювати у 

трьох площинах: «концепти» – зміна в баченні реальності, рефлексія нових 

способів орієнтування в ній; «інструменти» – нові способи дії в професійній 

змістовній області; «ресурси» – усвідомлення своїх особистісних 

особливостей, настановлень, усвідомлення своїх способів дії і отримання 

досвіду усвідомленого і цілеспрямованого їх застосування. 

Результатом розвитку мають бути наступні ефекти: підвищення 

самоефективності, упевненості і готовності вирішувати проблеми, оптимізм; 

покращення комунікативної компетентності, зняття станів вираженого 

психологічного дискомфорту, відчуття невпевненості в собі, зменшення 

ізольованості і рівня стресу. 

Інструменти такого розвитку мають поєднувати в собі технології 

тренінгу розуміння, де робота фокусується на проблемі інтерпретації подій 

(експерієнтальний підхід) і тренінгу умінь, де акцент робиться на 

вдосконаленні умінь (компетенційний підхід до тренінгу) і оволодінні своєю 

поведінкою. 
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РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Численні наукові дослідження засвідчують, що лідерство генетично 

закладається і найбільш чітко діагностується у дитячому та юнацькому віці. 

Тому важливо виявити, розвивати «успішного керівника» і втілювати у 

конкретних ситуаціях учнівського і молодіжного середовища, а не в статусі 

управлінця. 

Дослідження вчених підтверджують, що рівень розвитку групи прямо 

пропорційно впливає на кількісний і якісний ріст лідерів: чим вищий рівень 

розвитку міжособистісних відносин, організаційної культури, 

інтелектуальної та емоційної складової в групі, тим більш сприятливіше 

середовище для виявлення лідерів та залучення до різних сфер 

життєдіяльності колективу [1, с. 65-66]. 

Відтак, ЗВО поряд з наданням освітніх послуг забезпечують 

функціонування молодіжного середовища, де б генерувалася соціально 

активна, ініціативна молодь – майбутня еліта країни, водночас виступають 

осередками з подолання будь-яких бар’єрів та стереотипів для особистісного 

зростання незалежно від стану здоров’я, статті, релігійних вірувань тощо. 

Загалом у студентській групі лідерство на кожному курсі проявляється 

по різному. Крім того, офіційне лідерство полягає лише в ролях старости і 

профорга, більшу роль відіграє неформальне лідерство як прояв 

самоуправління групою. На першому курсі лідерські функції як правило 

виконують голова студради, старости, профорги, що в більшості задовольняє 

першокурсників. Для груп третього курсу характерно неспівпадання 

офіційного і неофіційного лідерства, на п’ятому курсі відбувається поступове 

згасання внутрішньогрупової активності, що природньо сприймається 

студентами. У цей час знижується вплив офіційних лідерів у групі. 

У контексті пошуку ефективних шляхів формування лідерських якостей 

молоді в умовах ЗВО доцільно врахувати наступний аспект: атмосферу 

лідерства досить складно створити у межах навчального процесу, так як на 

перешкоді стає ряд формальних факторів (вимоги робочої навчальної 

програми, орієнтація навчального матеріалу на засвоєння певної сукупності 

знань з навчального предмету, фіксований час академічної пари, 

особистісний фактор викладача тощо). 

Тому лише в умовах позанавчальної діяльності найбільш оптимально 

організовувати заходи на виявлення та формування лідерських якостей у 

студентської молоді. Найбільш сприятливим для цього є тематичні центри та 
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інші професійно орієнтовані організації, на базі яких формуються тимчасові 

молодіжні колективи. 

У цьому напрямі на факультеті соціальної та психологічної освіти 

УДПУ імені Павла Тичини студенти – майбутні соціальні працівники 

активно долучаються до інноваційних структурних підрозділів, мета 

діяльності яких має інтегративний характер: поглиблене теоретичне 

вивчення дисциплін професійного циклу, формування важливих професійних 

компетентностей у межах долучення студентів до різних практик соціальної 

роботи, створення умов для виявлення студентських ініціатив у сфері 

соціальної підтримки вразливих категорій населення, підтримка 

організаторських здібностей студентів та лідерських якостей загалом. 

Серед таких структурних підрозділів можна відзначити наступні: 

Студентська соціально-психологічна служба, Центр соціально-освітньої 

інтеграції та інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму «Без 

бар’єрів», Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія», 

Школа соціального досвіду «Школа соціальних знань», Центр родинного 

виховання, Експериментальний соціально-педагогічний майданчик в умовах 

оздоровлення та відпочинку, Гендерний центр, Центр психологічного 

діагностування та тренінгових технологій, Центр дозвілля та відпочинку для 

дітей шкільного віку «Барвограй», Молодіжний центр «START». 

Важливою умовою діяльності цих структурних підрозділів є організація 

розвиваючого середовища. Для початку студенти є слухачами 

ознайомлюючих лекцій, що організовуються вищеозначеними центрами, в 

межах чого отримують не лише нові знання, а й мають змогу практично 

долучитися до тих чи інших завдань. Найбільш активні та зацікавлені 

студенти входять до основного складу слухачів того чи іншого центру, проте 

цей склад не є сталим – може змінюватися в залежності від тематики заходу 

та особистих мотивів студентів. Звичайно студенти – активні учасники 

заохочуються можливістю отримання додаткових балів у межах вивчення тієї 

чи іншої дисципліни. Такі лідери вносять у молодіжне середовище дух 

звершення, творчості, оптимізму. Адже участь у цих структурних підрозділах 

дозволяє їм після повернення до своїх академічних груп виступати 

генератором ідей і організаторами різноманітних акцій соціального 

спрямування. 

Спробуємо висвітлити зміст і спрямованість основних заходів до яких 

долучаються студенти: організація конкурсів, проведення фестивалів, 

постійно діючий семінар з провідними фахівцями соціальної сфери регіону, 

волонтерство та проведення благодійних акцій, проектна діяльність у 

соціальній сфері, шефство над притулками, реабілітаційними центрами, 

заходи на виявлення студентських ініціатив, заходи на включення вразливих 

груп молоді, тренінгова діяльність, культурно-дозвіллєва діяльність 

інтелектуально-наукові заходи. 
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Така атмосфера творчості, змістовної позанавчальної діяльності є 

сприятливим для виявлення та вирощування ініціативної, талановитої 

молоді, яка має можливість не лише проявити свої організаторські та 

лідерські якості, а й удосконалювати їх відповідно до свого фаху та 

майбутньої професійної діяльності. Саме спрямованість на допомогу 

вразливим категоріям населення, соціальний розвиток та благополуччя 

громади орієнтовані вищеозначені заходи. Тому поряд з академічними 

знаннями студенти мають унікальну можливість з формування важливих 

професійних компетентностей, а також лідерських якостей та управлінського 

досвіду в реалізації цікавих практик соціальної роботи. 

Таким чином, проведений теоретичний аналіз проблеми дослідження, 

узагальнення практичного досвіду щодо організації змістовної та 

багатопланової позанавчальної діяльності майбутніх соціальних працівників, 

а також вивчення зворотного зв’язку від студентства стосовно ефективності 

таких заходів дозволяє констатувати, що окреслені умови сприяють 

формуванню особистісних та лідерських новоутворень майбутніх успішних 

керівників, розвитку особистісного потенціалу, «соціального відчуття» - 

соціальної чутливості до людей, проблемам регіону, країни; виробленню 

здатності впливати на успішну побудову свого життя; а також актуалізують 

лідерські якості: прояв організаторських здібностей; виражена мотивація 

досягнення успіху; комунікативна компетентність; схильність до 

організаторської діяльності з людьми різного віку; використання соціально-

психологічних технологій впливу на особистість і колектив. 

 

Використані джерела 

1. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией 

А. С. Чернышева. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 159 с. 
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

Загрози надзвичайних ситуацій, що викликані кліматичними, 

геологічними, біологічними та іншими чинникам, сьогодні набувають 

планетарних масштабів, тож людство має організовувати співробітництво у 

справі організації протидії та ліквідації усіх можливих негативних наслідків, 

викликаних такими катастрофами. Окремою справою стає соціальна робота в 

умовах відкритих бойових дій. 

Сучасні міжнародні організації, в першу чергу під егідою Організації 

Об’єднаних Націй, створені та функціонують для забезпечення надання 

екстреної допомоги та ліквідації наслідків таких ситуацій. Згідно з 

міжнародним визначенням, ухваленим у липні 2014 р. Міжнародною 

федерацією соціальних працівників та Міжнародною асоціацією шкіл 

соціальної роботи, соціальна робота - це заснована на практиці професія та 

академічна дисципліна, яка сприяє соціальним змінам та розвитку, соціальній 

згуртованості, активізації та звільненню людей. Таким чином центральне 

місце в соціальній роботі посідають принципи соціальної справедливості, 

прав людини, колективної відповідальності і поваги до різноманітності. 

Підкріплена теоретичною базою соціальних та гуманітарних наук, а також 

розумінням місцевих та регіональних потреб, соціальна робота залучає 

людей і соціальні організації для вирішення життєвих проблем та 

підвищення якості життя [1] . 

Якщо ж ідеться про роль соціальної роботи в умовах надзвичайних 

ситуацій та бойових дій, то фахівці, які здійснюють заходи з екстреного 

реагування та втручання, дедалі більше уваги приділяють психологічним, 

соціально-психологічним та соціальним явищам та їхньому взаємозв’язку. 

Численні дослідження довели, що люди швидше відновлюються від 

впливу надзвичайних ситуацій тоді, коли: 

- почуваються в безпеці; 

- мають тісні (родинні) зв’язки; 

- перебувають у спокої; 

- мають доступ до соціальної, фізичної та емоційної підтримки, а також 

знаходять способи допомогти собі. 

А основними факторами ризику, що зумовлюють розвиток психічних 

захворювань, є ті несприятливі умови навколишнього середовища, в які 

потрапляють люди, та брак підтримки в цьому середовищі. Адекватне 
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реагування на соціальні проблеми, пов’язані з навколишнім середовищем, 

полегшує деякі психологічні проблеми і запобігає розвитку деяких психічних 

розладів. У міжнародній практиці соціальної роботи в умовах надзвичайних 

ситуацій відбулася зміна акценту з підходу, орієнтованого на «травму», на 

більш інтегрований підхід, що ґрунтується на самодопомозі в громаді та 

понятті «резилієнс». Резилієнс визначається, як «пружність», здатність 

відновлювати попередній фізичний та психічний стан [2]. Як зазначає 

Bonanno G. A. [3], якщо в першому підході фахівці фокусуються на травмі, 

після якої потрібно відновитися, то таке поняття, як «резилієнс» відображає 

здатність підтримувати стабільну рівновагу, зокрема й у надзвичайних 

ситуаціях, завдяки своїм сильним сторонам, ресурсам та можливостям. Тобто 

визнано той факт, що населення, яке зазнало впливу надзвичайних ситуацій, 

потрапило в умови відкритих бойових дій, має власні здібності, навички, 

ресурси та можливості. Тому ігнорування цього і фокусування лише на 

нестачі чогось (наприклад, слабкі сторони, страждання, патологія) є 

поширеною помилкою [4]. 

При такому підході резилієнс, здатність до відновлення, не виключає 

того, що люди можуть переживати посттравматичний стресовий розлад чи 

мати інші проблеми психічного здоров’я, але робота з проблемами 

психічного здоров’я має відбуватися лише в рамках застосування моделі 

вирішення проблеми клієнта, тобто комплексного надання соціальних 

послуг. Наприклад, лікування тяжких розладів, включно з ПТСР, мають 

забезпечувати підготовлені фахівці. 

У міжнародній практиці з 1980-х років збільшилася кількість програм, 

спрямованих на задоволення психологічних і соціальних потреб 

постраждалого внаслідок надзвичайних ситуацій населення. І в результаті 

з’явилося поняття «психосоціальний», яке широко застосовують фахівці 

організацій, що працюють із населенням, яке зазнало впливу надзвичайних 

ситуацій. Однак, на думку, напрклад, Williamson J. [5], цей термін не має 

буквального перекладу на мови більшості спільнот, що зазнали впливу 

збройного конфлікту, і його застосування лишають у нефахівця відчуття 

відчуженості і, можливо, страху. Тому його можна використовувати лише як 

робоче визначення, яке застосовують на рівні практики і яким позначають 

увесь комплекс інтервенцій, спрямованих на подолання наслідків 

надзвичайних ситуацій. Отже, не варто говорити й про «психосоціальні 

програми» та стратегії втручання в надзвичайних ситуаціях, оскільки 

відособлення «психосоціальних програм» зазвичай призводить до 

відокремлення психічних і емоційних проблем від фізичних і матеріальних. 

Адже всі разом фізичні, соціальні та психологічні фактори впливають на те, 

чи з’являються в людей психологічні проблеми, проблеми з психічним 

здоров’ям, чи вони виявляють резилієнс, перебуваючи в несприятливих 

обставинах. 

У соціальній роботі реагування в надзвичайних ситуаціях відбувається 

водночас у межах двох основних комплексних підходів: 
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- гуманітарний, тобто пов’язаний з екстреним та невідкладним 

реагуванням на перших етапах надзвичайних ситуацій і стосується 

переважно задоволення базових потреб, захисту осіб, які зазнали впливу 

надзвичайних ситуацій, організації і надання їм гуманітарної допомоги тощо; 

- орієнтований на розвиток, що стосується подальших етапів 

надзвичайних ситуацій і пов’язаний з розвитком людини, родини, громади, 

залученням ресурсів для посилення відновлюваних можливостей (резилієнс) 

тощо. 

Як зазначають Н. Гусак, О. Бойко та колегі [6], у межах цих двох 

підходів сформувалися основні стратегії соціальної роботи в умовах 

надзвичайних ситуацій, зокрема: 

- стратегії для зміцнення людського потенціалу, які яполягають у 

відновленні послуг з охорони здоров’я, створенні освітніх програм, створенні 

центрів підтримки громад, створенні або підтримці реабілітаційних центрів, 

створенні груп самодопомоги, проведенні тренінгів з лідерства та 

самоорганізації; 

- стратегії відбудови громади і громадянського суспільства, що 

полягають у сприянні розвитку громади, сприянні примиренню та 

відновленню стосунків у громаді, допомозі родинам у відбудові їхнього 

житла та спорудженні альтернативних місць проживання, залученні членів 

громади до відбудови та діяльності місцевих організацій, у сприянні 

розвитку місцевих організацій, у посиленні ролі місцевої громади і 

громадських організацій тощо; 

- стратегії, які сприяють ініціативам з отримання прибутку спрямовані 

на залучення місцевого населення до різних робіт із відновлення, створення 

організацій для відновлення інфраструктури, які працюють за принципом 

«робота за їжу»; створення громадського ринку та кредитних систем у 

громаді, забезпечення навчання для працевлаштування тощо. 

З міжнародного досвіду відомо (Беррі, Кокс), що для реалізації стратегій 

мають бути розроблені конкретні програми, які впроваджують в 

надзвичайних ситуаціях державні й недержавні організації різних країн світу, 

дають підстави виокремити з-поміж них загальні та спеціалізовані [7; 8]. 

Загальні програми стосуються: 

наявних умов (представництво інтересів; аутріч-робота; гуманітарна 

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

- попереднього досвіду людей (консультування; реабілітація; підтримка; 

соціальні та рекреаційні програми); 

- ситуації в групі (самодопомога; розвиток громад; побудова стосунків у 

громаді); 

- майбутніх потреб (освіта; розвиток навичок та розбудова громад; 

формування наступних поколінь у місцях тимчасового перебування). 
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Спеціалізовані програми стосуються: 

- сім’ї та окремих її членів (навчальні та психосоціальні програми для 

дітей; послуги для жінок; послуги для сімей; програми возз’єднання сімей; 

специфічні програми окремих країн); 

- специфічних потреб (репатріація та реінтеграція; інтеграція; права 

людини; орієнтація в нормативному полі). 

Діяльність соціальних працівників особливо важлива в розробці та 

впровадженні психосоціальних програм, відновленні громади, діяльності з 

примирення та відновлення безпеки. Важливо, що при цьому можуть 

застосовуватися елементи як одного, так і іншого підходів (гуманітарного та 

орієнтованого на розвиток). 

Ще одним аспектом соціальної роботи в межах екологічної моделі, 

який, нажаль, ще зовсім не представлений у вітчизняній практиці, є 

профілактична робота щодо забезпечення безпеки функціонування об'єктів 

критично важливої інфраструктури на території конкретної громади. 

До критично важливою інфраструктурі відносять об'єкти, мережі, 

служби та системи, збій в роботі яких у будь-якому випадку позначиться на 

здоров'ї, безпеці та добробуті громадян країни. Зокрема, гідро-, тепло- та 

атомні електростанції, підприємства з виробництва хімічної продукції, 

високотехнологічні військові об'єкти, птахофабрики, інші підприємства 

виробництва, позаштатні ситуації на яких можуть призвести до серйозних 

наслідків для здоров'я та якості життєдіяльності населення регіону та 

національної безпеки загалом. До критично важливої інфраструктури також 

відносять медичні заклади (зокрема лікарні), які мають в умовах стихійних 

лих, епідемій, бойових дій тощо продовжувати надавати масову невідкладну 

допомогу жителям регіону. Саме тому такі об'єкти мають бути забезпечені не 

тільки відповідними державним контролем та охороною, але й свідомою 

самоорганізованою турботою з боку державних та недержавних організацій, 

які надають соціальні послуги. 

Зазвичай розрізняють наступні групи об'єктів критичної 

інфраструктури: 

- власне інфраструктура, необхідна для вирішення завдань забезпечення 

національної безпеки; 

- об'єкти, безпосередньо не задіяні при вирішенні завдань забезпечення 

національної безпеки, але необхідні для забезпечення функціонування 

інфраструктури вирішення цих завдань; 

- об'єкти, необхідні для вирішення національних завдань, виведення з 

ладу яких матиме послаблюючий ефект для безпеки та економічного 

добробуту або які можуть дати негативний ефект для національного 

престижу, моралі і довіри [9, 19]. 



66 

Наприклад, у США, основними елементами національного Плану 

захисту критичної інфраструктури є: 

- всебічний підхід, який об'єднує різні структури влади, можливості і 

ресурси країни, регіону, окремої місцевості, у тому числі залучення 

організацій, що надають соціальні послуги; 

- комплексна і достовірна оцінка стану інфраструктури держави, що не 

тільки дозволяє розставити пріоритети при організації її захисту, але також 

дасть можливість вжити заходів у відповідь і відновити пошкодження; 

- організація і координація партнерства на всіх рівнях від державного до 

приватного сектору, у тому числі організація волонтерів з ресурсів усіх 

структур, підприємств, незайнятого населення, релігійних організацій тощо; 

- інтеграція в посиленні захисту фізичних об'єктів, кіберпростору і 

населення; 

- використання складних методологій аналізу та моделювання при 

розробці, а також підвищення уваги до ефективності у протидії руйнувань у 

всіх контекстах [9, 33]. 

Цей план діє також у напрямку визначення пріоритетності соціально-

демографічних груп в організації заходів запобігання та безпеки в кризових 

ситуаціях, тобто існують у кожному регіоні конкретно визначені групи 

населення, які потребують заходів першочергової евакуації, допомоги, 

підтримки (діти, хворі, що знаходяться у шпиталях, люди з інвалідністю та 

інш.) 

У вітчизняній практиці відомі масштабні самоорганізаційні заходи щодо 

підтримки людей в екстремальних ситуаціях та захисту об'єктів критичної 

інфраструктури (події на Майдані 2013-2014 рр., війна на Сході України), 

проте системної соціальної роботи у цьому напрямку, протоколів та 

професійних стандартів діяльності соціальних праівників поки що не 

створено. 
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ 

Високий рівень екологічності життя людей з інвалідністю полягає у 

тому, що зазначена категорія людей має бути благополучною, здатною до 

розвитку та самовдосконалення, а також є, з одного боку, – суб’єктом власної 

життєдіяльності і життєтворчості, а з іншого – є суб’єктом охорони, розвитку 

та створення елементів довкілля (життєвого середовища), котре, у свою 

чергу, стає середовищем розвитку людини. Екологічність життя людей з 

інвалідністю забезпечує дотримання принципів соціальної, педагогічної та 

психологічної роботи із даною категорією людей. До цих принципів 

належать: принцип особливого підходу; принцип розвитку; принцип 

активності; принцип рівності; принцип надання влади (принцип наснаження); 

принцип суб’єктності; принцип профіцитарного підходу; принцип єдності 

свідомості і діяльності; принцип екологічності. Розглянемо деякі з них. 

Так, означений нами принцип особливого підходу потребує урахування 

особливих потреб людини з інвалідністю та їх задоволення задля компенсації 

обмежених можливостей, що виникли. При цьому має зберігатися формула: 

«робимо для людини, а не – за людину». Тобто, для людини з інвалідністю 

потрібно створювати такі умови, які максимально компенсують її обмеження 

і дозволять стати активним учасником соціуму. Разом із тим варто пам’ятати, 

що надмірна опіка людини з інвалідністю іще більше її інвалідизує. 

Внаслідок гіперопіки у людини може розвинутися симптом «вивченої 

безпорадності», який проявлятиметься у тому, що суб’єкт гіперопіки 

переходить у позицію «об’єкта» і втрачає навички та здібності, котрі мав і 

використовував. 
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Отже, серед того, що потребують люди з інвалідністю є, перш за все 

наступне. Для людей, які мають проблеми з пересуванням у просторі, 

потрібно створити безбар’єрне середовище. Це не тільки пандуси. Це і 

спеціально пристосовані ліфти, вхідні двері, східці та особливі місця у 

громадському транспорті тощо. Варто також зазначити, що більшість 

пандусів, що були побудовані в Україні не придатні для пересування на 

візках. 

Для людей, що мають проблеми із зором потрібно встановлювати 

«звукові світлофори», створювати аудіокниги, друкувати книги шрифтом 

Брайля. У музеях та картинних галереях налаштовувати спеціальне 

обладнання, котре давало б людині відчути атмосферу творів мистецтва. 

Для слабочуючих створювати можливість купити якісний пристрій або 

зробити операцію. 

Разом із цим, важливо пам’ятати заклик людей з особливими потребами: 

«Нічого для нас без нас». Отже, до проектування та впровадження засобів, 

котрі допомагають компенсувати функціональні обмеження, потрібно 

обов’язково запрошувати у якості консультантів та експертів тих людей, для 

яких дані засоби впроваджуються. 

Отже, принцип особливого підходу означає, що особливі потреби для 

соціальної інклюзії мають бути задоволені суспільством і державою та за 

допомогою осіб із особливими потребами, і людина з інвалідністю, завдяки 

цьому, стає здатною діяти у суспільстві нарівні з іншими його членами. 

Таким чином принцип особливого підходу пов’язаний із принципом надання 

влади (принцип наснаження). 

Принцип надання влади у сучасній соціальній роботі визначається 

терміном «імпаурмент» (наснаження, активізація). Імпаурмент як термін 

виник у соціальній роботі у 80-х р. ХХ ст., коли почали обговорювати 

суперечності між залежністю та незалежністю, автономією та захистом 

людини, правами громадян та владою уряду. Саме тоді було встанолено, що: 

призначення соціальної роботи полягає у тому, щоб допомогти людям 

допомогти собі. Тобто, соціальний працівник має перевести клієнта 

соціальноі роботи з об’єкта допомоги на суб’єкт самодопомоги. 

Обґрунтування необхідності допомогти людям допомогти собі 

складається з трьох частин: етичної, політичної та психологічної. 

• Етичні причини необхідності застосування імпаурменту спираються на 

віру у надзвичайну цінність кожної людини. 

• Демократичні переконання забезпечують політичне обґрунтування 

того, що влада має бути поділена між громадянами. 

• Психологічне обґрунтування полягає в тому, що люди тим швидше та 

охоче змінюються, діють, дотримуються певного плану, чим більшу роль 

вони відіграють у прийнятті рішення. Мотивація – важливий принцип у 
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соціальній роботі. Послуги успішні тільки тоді, коли клієнт бере активну 

участь у користуванні ними. Найкращі послуги та найдосвідченіші 

консультанти не будуть ефективні, якщо користувачі не будуть залучені до 

планування роботи служб, оскільки користувачі – це найкращі експерти 

послуг. 

Принцип розвитку передбачає творчу діяльність, як з боку суспільства, 

так і – з боку самого суб’єкта розвитку. Така діяльність має враховувати та 

проектувати позитивні зміни у компетентностях людей із особливими 

потребами, тобто у їх здібностях та здатностях до розв’язання якомога 

ширшого класу завдань, що ставляться перед ними, або у тих завданнях, що 

вони самі перед собою ставлять, поступово піднімаючи планку своїх 

домагань. Дотримуючись цього принципу у процесі соціалізації людей із 

особливими потребами, необхідно так будувати програми абілітації та 

реабілітації, щоб поступово підвищувати вимоги до суб’єктів абілітації та 

реабілітації. При цьому, завдання, які вони мають виконувати, повинні із 

самого початку бути помірно складними, але із акцентом на прикметник 

«складними», оскільки, як зазначав Л.С. Виготський: «навчання веде за 

собою розвиток». 

Застосування зазначених принципів сприяє успішній соціальній інклюзії 

людей, що мають інвалідність та, пов’язані із цим проблеми у соціалізації або 

ресоціалізації. 
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МЕРЕЖЕВИЙ ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛЬНОТ 

Кафедра соціальної роботи вже 15 років працює над створенням 

професійної спільноти. Викладачі кафедри були небайдужі до нових освітніх 

технологій, зокрема інтерактивного та тренінгового навчання, у підготовці 

психологів та соціальних працівників. У 2005 році все починалося з «Курсів 

підготовки викладачів ВНЗ до впровадження навчальних тренінгів». 

Кафедральний проект почався зі згуртування невеликої частини викладачів, 

які у своїй викладацькій діяльності не мали безпосередньої потреби у зміни 

форм викладання, але мали неоформлений інтерес. Після проведення перших 

сесій навчання відбулося підкріплення інтересу. Ефективне впровадження 

тренінгових технологій, коли отриманні знання та навички почали давати 

результат, було підтверджене заявками від керівництва навчальних закладів у 

підготовці своїх викладачів. Масово тренінгові технології почали включати в 

навчальний процес, коли з’явилася потреба у нових формах викладання. 

Спільнота, яка спрямована лише на задоволення потреби, довго проіснувати 

не могла. Кожен, хто хотів оволодіти викладанням у тренінговому форматі, 

отримував те, що хотів і полишав спільноту. У спільноті залишилися, ті хто 

тут знайшов свій професійний інтерес. Логіка існування спільноти – це 

постійний рух від інтересу до потреби і у зворотному напрямку від усталених 

потреб до нових інтересів. 

Всі останні роки існування проекту навчання відбувається у просторі 

інтересів. Кожного разу пошук нової теми, яка має бути цікавою та 

актуальною для всіх учасників дає можливість утримувати загальну 

спільність. Потрібно кожного разу чітко усвідомлювати, що зараз є 

психологічними трендами і актуалізувати інтереси учасників. Після 

актуалізації інтересу, з’являється потреба: як це все вбудувати у робочий 

процес. Формування методичних рекомендацій, побудова безпосередніх 

технік роботи та взагалі технологізація самого процесу роботи відійшла на 

задній план. 

Принцип функціонування професійної спільноти полягає у просуванні в 

інтересах кожного учасника. Ця спільнота не пов’язана з технологіями, які 

використовують у своїй роботі. Учасники професійної спільноти можуть 

бути включенні в інші спільноти та групи, які орієнтовані на технологічну 

сторону організації роботи. 

Спільнота виникає навколо інтересу, який трансформується кожного 

разу та утримає учасника у професійному колі. Мережевий спосіб організації 

дозволяє: 

- продовжити час існування спільноти; 
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- збільшити кількість учасників; 

- розширити географію залучення учасників; 

Стратегія побудови мережі з потужними регіональними осередками дає 

можливість існування незалежно від того, хто постає вузлами мережі. 

З такої точки зору мережа постає як соціальна структура утворена 

індивідами, що має горизонтальну морфологію. На противагу вертикальним 

соціальним структурам. Мережа немає жорсткої ієрархії та підпорядкування. 

В професійній спільноті, що функціонує на мережевих засадах, можуть 

взаємодія учасники різного статусу, досвіду, віку, здобутків. Спілкування у 

такій неформальній взаємодії, стає досить цінним для членів групи. 

Для ефективного розгортання діяльності професійної мережі, слід 

аналізувати зміст актуального інтересу. З нашого досвіду, можемо зазначити, 

що потреба постає як плоска, одновимірна одиниця. Інтерес завжди 

багаторівневий та різнонаправлений, тому завжди так важко дати відповідь 

на питання: А у чому твій інтерес? Чому тобі це цікаво? Що саме цікаво? 

Інтерес завжди поєднує різні сфери, які активізуються у різній 

комбінації. Інтерес, який розгортається у професійній мережі, складається з 

таких елементів: поглиблення професійних знань та навичок у сфері 

психології, міжособистісна та професійна комунікація, туристична складова 

у відвідання нових дестинацій. 

15 років існування проекту підтвердило сучасне гасло менеджменту: 

змінитися або померти! Все починалося з тренінгу тренері для викладчів, а 

зараз існує як потужна професійна спільнота. Постійний аналіз інтересів 

учасників мережі, змусив додавати нову тематику. Проведення навчання 

кожного разу за новою темою утримує учасників. З часом було прийнято 

рішення розширити географію зустрічей. Зміст навчання та історичний 

контекст місця проведення є джерелом комунікації всередині мережі. Вона 

має свою внутрішню логіку розгортання. Частина учасників присутня від 

першої зустрічі, інша перестала бути активними членами, але сама мережа 

продовжує існувати. Вона просто з часом змінює свою конфігурацію. 

Кожного разу ми бачимо нові обличчя, які приєднуючись до нас шукають 

власний інтерес. 
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СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У РОБОТІ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ 

Відповідно до сучасних підходів до роботи із засудженими, метою 

виконання покарань є не стільки ізоляція злочинця від суспільства, скільки 

підготовка його до повернення в соціум. Зрозуміло, що для цього потрібно 

цілеспрямована, копітка робота, що передбачає зміну ціннісних орієнтацій 

засудженого, вдосконалення функціонування мотиваційної сфери, рефлексії, 

набуття їм соціальних навичок, професійної підготовки, - все те, що можна 

об’єднати поняттям ресоціалізація. 

Існує багато трактувань поняття «ресоціалізація». Законодавство 

України визначає «ресоціалізацію   як свідоме відновлення засудженого в 

соціальному статусі повноправного члена суспільства; повернення його до 

самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в 

суспільстві»[1,с.1]. І.І. Парфанович вважає, що ресоціалізація має на меті 

перебудову особистості засудженого, його свідомості (знань, переконань, 

системи цінностей) та діяльності (позитивних навичок, стилю спілкування) 

[2, с.23]. 

На думку Т.І. Сили, ресоціалізація є складним процесом, з «етапами, 

комплексом заходів, методиками та техніками цілеспрямованого впливу який 

розглядається, як теоретичний концепт, та як сфера практичної діяльності [3, 

с. 382-389]. В.В. Москаленко зазначає, що ресоціалізація особистості може 

бути метою діяльності суспільних інститутів, соціальних угруповань, й «у 

разі неспрацювання традиційних агентів соціалізації допомогу у 

ресоціалізації має здійснити працівник соціальної служби» [4, с. 7-13]. 

На нашу думку найбільш вдалим є таке: «ресоціалізація - (від лат. Re - 

поновлення, повторення, socialis - суспільний)   це повторна соціалізація, 

підготовка індивіда до повернення у звичне середовище, шляхом змін 

цінностей, норм та установок для відновлення соціальних зв’язків. 

Ресоціалізація спрямована на переорієнтацію соціального спрямування 

особистості шляхом включення її у нові, позитивно орієнтовані 

міжособистісні стосунки та види діяльності»[5, с. 197-204]. 

Дослідженням особливостей процесу ресоціалізації неповнолітніх 

правопорушників займався Лютий В.П.. У своєму дослідженні дійшов 
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висновку, що найпоширенішими чинниками, що перешкоджають 

ресоціалізації неповнолітніх, звільнених від відбування покарання з 

випробуванням є: проблеми в родині; низька успішність у навчанні; 

невизначеність ціннісних орієнтацій та життєвих цілей; неадекватна 

самооцінка та нерозуміння власних сильних і слабих сторін; накопичення 

невирішених проблем [7]. 

Практично реалізацію завдань зазначених вище здійснює служба 

пробації. Робота служби пробації спрямована на забезпечення для 

неповнолітніх умов нормального фізичного та психічного розвитку. Фахівці 

служби пробації здійснюють профілактику агресивної поведінки, 

зумовлюють розвиток мотивації до позитивних змін особистості та 

поліпшення соціальних стосунків. 

Відповідно до штатного розкладу психологи та соціальні працівники 

мають працювати у службах пробації. Проте в практиці роботи ці фахівці 

поки що участі не беруть, оскільки організація впровадження цієї служби 

лише розпочата. 

Наші дослідження показали наявність проблем в діяльності служби 

пробації, які перешкоджають процесу ресоціалізації неповнолітніх 

правопорушників а саме: 

 недостатньо застосовується диференційований підхід у роботі з 

неповнолітніми правопорушниками; 

 соціально-виховна робота хоча і проводиться за індивідуальним 

планом роботи із засудженим, але чітких параметрів моніторингу процесу 

ресоціалізації немає; 

 консультативна та психологічна допомога надається ситуативно та 

лише епізодично; 

 до соціально-виховної роботи із засудженими неповнолітніми вкрай 

рідко залучають батьків або їхніх законних представників; 

 оцінка ризиків повторного вчинення кримінальних правопорушень 

проводиться без врахування психологічних критеріїв розвитку особистості. 

Зазначені проблеми здебільшого пояснюються тим, що діагностика й 

корекція соціально-психологічних особливостей підлітка, робота з батьками, 

тощо, потребує спеціальних компетенцій. Насамперед йдеться про 

необхідність ґрунтовної психологічної підготовки, що зумовлює такі 

компетенції як, володіння методиками діагностики наявності відхилень у 

особистісному розвитку, оцінку потреб засудженого в контексті його 

життєвої ситуації. Наступна компетенція – комунікативна. Для фахівців 

служби пробації вкрай необхідне уміння встановлювати контакт в умовах 

вимушеного спілкування. На жаль, засуджені, як правило, негативно 

ставляться до представників позитивно спрямованого соціуму взагалі й 

працівників служби пробації зокрема. Така вороже налаштована позиція 
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засуджених є серйозною перешкодою для подальших заходів з ресоціалізації. 

Важливою компетентністю є прогностична. Фахівець служби пробації має 

бути здатним прогнозувати дії, вчинки й навіть думки свого підопічного, 

передбачити реакції засудженого на свої виховні впливи, а також на впливи 

зовнішніх обставин, ставлення соціального оточення на впливи зовнішніх 

обставин, ставлення соціального оточення тощо. Необхідною складовою 

специфічних професійних компетенцій соціального працівника є 

емпатійність. Взагалі, для людей, які є фахівцями професії соціономічного 

кола, емпатійність часто притаманна як риса особистості, що сформувалась в 

дитинстві, стихійно. Проте, якщо цієї риси особистості немає, то сформувати 

цю компетентність цілком можливо, шляхом самовиховання чи в ході 

психотерапевтичної роботи спрямованої на особистісне зростання. 
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
ОСОБИСТОСТІ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ 

На даному етапі розвитку людства існування особистості поза межами 

Інтернет-простору вже важко уявити, який є соціокультурним феноменом 

сучасності. Віртуальний простір надає користувачеві безліч унікальних 

можливостей щодо конструювання подальшого життя, здійснення своєї мрії, 

досягнення поставленої мети, майже не докладаючи ніяких зусиль. Саме 

легкість, безвідповідальність віртуального життя є одним із визначальних 

факторів залучення все більшої кількості користувачів у мережевий простір. 

Віртуальне спілкування стає поширеною формою взаємодії, що охоплює 

дедалі більшу аудиторію користувачів. Проведення молоддю в мережі все 

більшої кількості часу, тенденція надання переваги мережевій комунікації та 

використання послуг кіберпростору з метою віртуальної самореалізації 

указує на наявність ризику викривлення розвитку особистості. Постійне 

зростання кількості користувачів Інтернету серед українського населення, 

більшість яких становить молодь, свідчить про необхідність проведення 

досліджень, спрямованих на попередження негативних наслідків соціалізації 

особистості у віртуальному просторі. 

Теоретичний аналіз різних підходів, щодо зазначеної проблеми показує, 

що не існує однозначної точки зору на характер впливу віртуальної 

реальності на психічний та особистісний розвиток. Проте, ряд вчених (Т.М. 

Вакуліч, О. Є. Войскунський, О.В. Камінська, М.В. Курлюк, В.В. Посохова 

та інші) акцентують увагу на переважно негативному впливі віртуального 

простору на розвиток особистості, особливо дитини, адже неконтрольоване 

перебування в Інтернет-мережах, захоплення комп’ютерними іграми, 

призводить до Інтернет-залежності. Особливо помітний вплив Інтернет-

залежності, як визначає О.В. Камінська, на ціннісні орієнтації молоді, що 

зумовлено появою особистісних деформацій. При цьому на передній план 

виступає зануреність у віртуальну реальність, тоді як стосунки з близькими 

людьми, орієнтація на професійний ріст, навчання тощо стають для 

особистості другорядними, а з розвитком адикції – взагалі неважливими [4, 

c.247]. 

Проте, на нашу думку, ступінь позитивного чи негативного впливу 

віртуального середовища на особистість залежить значною мірою від 

культури людини і, зокрема, від наявності у неї вмінь ідентифікувати 

випадки і способи маніпулювання собою та здатності протистояти різного 

роду маніпуляціям. При цьому, саме індивідуальні властивості особистості є 
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критерієм критичного засвоєння Інтернет-культури та умовою попередження 

негативного впливу віртуального середовища. 

Серед необхідних психологічних умов запобігання Інтернет-залежної 

поведінки Т.М. Вакуліч відзначає три компонента, а саме: - когнітивний 

(сприйняття себе як цілісної особистості; адекватне самооцінка, позитивна 

«Я-концепції», володіння прийомами рефлексії, свідоме прийняття дійсності, 

усвідомлення негативних наслідків залежності від мережі Інтернет); - 

емоційний (розвиток емпатії, саморегуляція емоційних станів; зменшення 

афективних реакцій за рахунок навичок самоконтролю та об’єктивного 

оцінювання ситуації); - поведінковий (впевненість у собі, володіння 

навичками спілкування, вміння встановлювати соціальні контакти, визначати 

позитивні життєві програми, приймати самостійно рішення; здатність до 

самоконтролю у різноманітних життєвих ситуаціях [1,с.17]. 

Лучинкіна А.І. пропонує систему психологічного супроводу Інтернет-

соціалізації з метою оптимізації цього процесу, а саме: формування 

конструктивних уявлень про роль Інтернету в житті людини, підвищення 

інструментальної компетентності та формування адекватної мотивації до 

користування віртуальним простором. Як зазначає дослідниця, проведення 

групового онлайн-тренінгу як профілактичного засобу в процесі входження 

користувача у віртуальне середовище сприяє формуванню позитивної 

мотивації діяльності у Інтернет-просторі, адекватному сприйняттю себе у 

зазначеному середовищі [5, с.33]. 

З метою попередження негативного впливу віртуального простору на 

розвиток особистості сучасної молоді, Т.О. Галіч наголошує на необхідності 

створення в Інтернет-просторі культурного сегменту, спеціально 

орієнтованого на молодих людей і конкуруючого з низькокультурними 

мережевими ресурсами, створення Інтернет-сайтів, які задовольнятимуть 

потреби молоді і в той же час сприятимуть їхньому особистісному розвитку 

та успішній соціалізації. А також підтримка «віртуальної етики», задачами 

якої має бути: закріплення моральних норм і цінностей, які будуть діяти в 

мережевому суспільстві; соціальний контроль за поведінкою користувачів 

Інтернет; моральна оцінка процесів віртуальної комунікації; введення певних 

обмежень і заборон [2, c.255]. 

На думку О.Б. Зінчиної для попередження ризиків віртуальної 

соціалізації, підвищення соціальної та психологічної безпеки особистості у 

Інтернет-просторі, для успішного формування медіакультури необхідне, 

перш за все усвідомлення та обговорення проблеми соціалізації сучасної 

молоді, прийняття на себе відповідальності всіма членами інтернет-

спільноти, як розробниками програмних продуктів і сайтів, так і простими 

користувачами. Крім цього, необхідно формування у молоді медіакультури, 

яке повинно відбуватися на рівні традиційних соціалізаційних інститутів, 

зокрема сім’ї та системи освіти, шляхом впровадження відповідних курсів у 
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середніх навчальних закладах з метою розширення загальних, 

соціокультурних та комунікативних здібностей [3, c.338]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку суспільства віртуальний простір є 

одним із потужних агентів соціалізації, який чинить істотний вплив на 

розвиток особистості, при цьому знижується роль офіційно-

інституціональних каналів соціалізації. Молодь засвоює у віртуальному світі 

нові норми й правила, які не завжди позитивні та не співпадають із 

загальноприйнятими в межах існуючої культури стандартами, ускладнюючи 

цим процес соціалізації в реальному світі. З метою попередження та 

подолання негативних наслідків соціалізації особистості у віртуальному 

просторі необхідна ефективна система заходів, що сприятиме гармонізації 

особистості, розширенню її здатності до встановлення конструктивних 

стосунків з оточуючими, удосконалення діяльності психологічної служби, 

закладів освіти, соціальних центрів щодо оптимізації соціалізації особистості 

у віртуальному просторі. 
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аспірантка кафедри психології та соціальної роботи  
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СУПЕРВІЗІЯ ЯК ЗОВНІШНІЙ СУПРОВІД РОБОТИ ПСИХОЛОГІВ 
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Актуальність теми. Супервізія, як дієвий спосіб практичного навчання і 

підтримки професіоналів соціономічних професій не викликає заперечень ні 

у практиків, ні у теоретиків. Проте створити ефективну структуру надання 

супервізійної підтримки роботи для психологів закладів загальної середньої 

освіти на даний час не вдається не лише через відсутність організаційно-

економічних можливостей, а і внаслідок того, що такі спроби, переважно, 

здійснюються в форматі адміністративного менеджменту. Супервізор, який є 

одночасно і керівником або працює у «вертикалі» шкільного 

підпорядкування, буде сприйматись фахівцем психосоціальної шкільної 

служби радше як аудитор, ніж «помічник допомагаючому професіоналові». 

Що може суперечити меті або завданням супервізії, як потребі 

супервізованого. Певний контроль за виконанням професійних завдань 

шкільного психолога, звичайно, потрібен. Але важливо також розмежовувати 

види, мету, форми та способи надання супервізійної роботи професіоналам-

психологам. 

Мета статті полягає в приверненні уваги до необхідності організації 

супервізійної роботи у форматі зовнішнього супроводу діяльності фахівців 

психосоціальної служби закладів загальної середньої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Говорячи про формат зовнішнього 

супервізійного супроводу діяльності фахівців психосоціальної служби 

закладів загальної середньої освіти ми маємо на увазі системну організацію 

роботи таких фахівців із супервізорами, які прямо або опосередковано не є 

співробітниками шкільної освіти. Якщо супервізор одночасно знаходиться в 

кількох рольових позиціях стосовно супервізованого ним фахівця, то якість 

такої роботи, у кращому випадку, буде лише формальною. А у іншому 

випадку може навіть нанести психоемоційної шкоди як професіоналу, так і 

руйнувати довіру та відчуття безпеки до самої служби. 

Супервізія, як форма роботи для фахівців допомагаючих професій, на 

даний час частіше застосовується у соціальній роботі та є обов'язковою 

складовою навчального і наставницького процесу освоєння більшості 

психотерапевтичних напрямків психологічної допомоги (медичного і 

немедичного характеру). В той же час шкільні психологи, які не входять в 

такі освітні проекти психотерапевтичного навчання, не отримують 

відповідної супервізійної допомоги, котра організовується з урахуванням 

особливостей і ускладнень при наданні саме психологічної роботи для 

клієнтів. 
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І.В. Астремська, досліджуючи супервізію в соціальній роботі, 

виокремлює такі різновиди супервізії: «а) менеджерська супервізія, за якої 

супервізор є безпосереднім менеджером працівника, а їхні стосунки 

розгортаються за схемою «керівник – підлеглий»; б) наставницька супервізія 

 супервізор діє як учитель, наставник, переймаючись тим, як його 

підопічний опановує знання і навички; в) навчальна (тренінгова) супервізія, 

особливість якої полягає в тому, що супервізований є студентом, який 

перебуває в організації на практиці, а супервізор зобов’язаний сприяти йому 

в цьому і несе певну відповідальність за результат; г) консультаційна 

супервізія – супервізор не несе відповідальності за супервізованого і його 

роботу, добровільно пропонуючи свої послуги консультанта» [1, с. 272- 274]. 

В наведеній класифікації враховано різні варіанти взаємодії у системі 

супервізор-супервізований, від навчання до посадового підпорядкування. 

Але у форматі визначення консультаційної супервізії (пункт г).) ми вбачаємо 

потребу уточнення про відсутність лише адміністративної відповідальності 

про супервізованого і його роботу, а не відповідальності за виконання 

супервізійної роботи. Звичайно, супервізор мусить мати відповідний фах і 

рівень професіоналізму для виконання такої діяльності. 

В організації системи зовнішнього супервізійного супровіду психологів 

закладів загальної середньої освіти вбачаємо доцільним використання 

шестифокусної моделі супервізії Ентоні Уільямса, заснованої на двох 

системах (терапевтичній та супервізорській) і шести фокусах — розповіді 

терапевта, діях терапевта, терапевтичному процесі, стані того, кого 

супервізують, супервізорському процесі та враженнях супервізора. 

Терапевтична система зосереджує: 

1. Фокус на пацієнтові 

2. Фокус на терапевтові 

3. Фокус на процесі терапії 

Супервізорська система враховує: 

4. Стан того, хто проходить супервізію 

5. Супервізійний процес 

6. Враження супервізора [2]. 

Формат організації супервізії як зовнішнього супровіду роботи 

психологів закладів загальної середньої освіти може бути й іншим, але 

мусить відповідати запиту і потребі супервізованого, допомагати у вирішенні 

утруднень в його роботі, розвивати рефлексію та професійну ідентичність 

фахівця. 

Висновки. Супервізія, як форма роботи в системі психосоціального 

супроводу, може стати якісним та дієвим інструментом в підвищенні 

майстерності та професійної ідентичності шкільних психологів. Звичайно, 

супервізійний процес для психологів-професіоналів – явище дуже складне і 
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малопередбачуване. Саме тому його виконанням мають займатись фахівці 

високого рівня професіоналізму. Освітні та атестаційні програми 

загальновизнаних методів психотерапевтичної допомоги (медичного і 

немедичного характеру) враховують етичні і методологічні питання 

організації навчання і становлення фахівців. Саме спільноти, до яких входять 

такі фахівці, здатні підтверджувати кваліфікацію і майстерність психологів-

професіоналів, котрі можуть виконувати зовнішній супервізійний супровід 

психологів закладів загальної середньої освіти. 
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ІННОВАЦІЇ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОГО 
НАСИЛЬСТВА СТОСОВНО ДІТЕЙ В УКРАЇНІ 

На даному етапі розвитку сучасного суспільства України постає гостре 

питання про захист прав та інтересів дітей, які зазнали домашнього 

насильства чи жорстокого поводження в сім’ї. Розв’язання проблеми захисту 

дітей від жорстокості має міждисциплінарний характер. У діяльність щодо 

профілактики і подолання домашнього насильства повинні залучатися 

представники соціальної і психологічної служб, правоохоронної системи, 

органів опіки та піклування, співробітники медичної та психологічної служб. 

З огляду на це, державні уповноважені органи по протидії насильства, 

громадські організації, члени сімей мають використовувати всю систему 

захисту дітей протидії домашнього насильства. 

У відповідь на актуальність проблеми створено і функціонує Кол-центр 

Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі 

та насильству стосовно дітей. Мета цієї інновації полягає в тому, щоб 

постраждалі особи або їхні законні представники, чи інші особи, які 

звернулися до Кол-центру, мали можливість дізнатися інформацію про їхні 

права та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися, умови 

відшкодування кривдником завданих матеріальних збитків і шкоди, 

заподіяної фізичному та психічному здоров'ю, про контактні дані 

уповноважених підрозділів органів Національної поліції, загальних і 

спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, центрів безоплатної 



81 

правової допомоги, закладів охорони здоров'я. Якщо виникла екстрена 

ситуація, яка загрожує життю дорослого, а особливо дитині, то таке 

звернення передається органам Національної поліції для екстреного 

втручання, це вказує на ефективність реалізації Положення в системі надання 

соціальних послуг [1]. 

Насильство щодо дітей та зневага їхніми інтересами можуть мати різні 

види і форми, їхнім наслідком завжди є серйозний збиток для розвитку і 

соціалізації дитини, нерідко є загрозою життя дитини. За таких умов 

доцільно створити притулок для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі. 

Притулок надає постраждалим особам безпечне тимчасове цілодобове 

перебування, комплексну допомогу (психологічних, соціально-побутових, 

соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг) на основі 

оцінки їх потреб та індивідуального підходу до особи з урахуванням віку, 

статі, стану здоров’я. Також притулок забезпечує захист прав та інтересів 

постраждалих осіб шляхом надання відповідних послуг, а також співпраці з 

іншими суб’єктами надання комплексної допомоги постраждалим особам, 

організовує надання юридичних послуг, інформує про можливість отримання 

безоплатної правової допомоги. Дані соціальні послуги безкоштовні, що є 

плюсом для осіб, які потрапили у складну життєву ситуацію, але є платні [3]. 

Однією з інновацій щодо захисту дітей від домашнього насильства є 

ведення та доступ до Єдиного державного реєстру випадків домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі. Метою формування та ведення 

такого реєстру є: запобігання повторним випадкам насильства; забезпечення 

здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству; облік ведення 

випадків насильства, узагальнення та аналіз інформації про насильство; 

координація діяльності суб’єктів шляхом оптимізації інформаційної 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

насильству; захист життєво важливих інтересів постраждалих осіб, зокрема 

дітей; надання комплексної та своєчасної допомоги постраждалим особам 

суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

насильству, визначеними статтею 6 Закону України ―Про запобігання та 

протидію домашньому насильству‖ та статтею 7-1 Закону України ―Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків‖. 

Інформація, яка внесена до Реєстру, – конфіденційна, нерозголошення 

інформації гарантується державою. Даний реєстр є досить зручним і 

підвищує якість надання соціальних послуг в Україні [2]. 

Таким чином, інновації (Кол-центр Міністерства соціальної політики 

України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно 

дітей; притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі; Єдиний державний реєстр випадків домашнього 
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насильства та насильства за ознакою статі) збагачують систему захисту дітей 

від насильства, наближають українську практику до міжнародних стандартів. 

Водночас, незважаючи на значні успіхи, прогрес у процесі профілактики 

домашнього насильства, захисту дітей від жорстокого поводження у сім’ї 

носить все ще занадто повільний і фрагментарний характер. Ризик 

насильства стосовно до дітей як і раніше присутній скрізь, в тому числі в 

інформаційному просторі й у місцях, де діти повинні бути в безпеці – в 

школах, в установах юстиції, під час дозвілля, спорту та особливо вдома. 

Прогрес стримується недостатнім інвестуванням в процес запобігання 

насильства, фрагментарністю та недостатністю впровадження відповідної 

державної політики, дефіцитом даних і досліджень у зазначеному напрямі. 
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РОЗВИТОК СТРАТЕГІАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ОСОБИСТОСТІ 
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 

Традиційно склалося, що стратегіальні психологічні компоненти 

особистості найчастіше розглядаються у ракурсі підходів розв’язання 

проблемних ситуацій, через що ставали об’єктами вивчення у руслі 

дослідження різноманітних феноменів мислення та його проявів. Часто 

науковці вкладали в поняття «стратегія» різний зміст: модель, послідовність 

процесу, схема, спосіб розв’язання творчого завдання; метод, план або засіб 

досягнення цілі чи успіху. Іншими словами, навіть незважаючи на 

стратегіальну концепцію діяльнісного підходу, феномени стратегіальних 

компонентів особистості більшою мірою торкалися суто когнітивної сфери. 

Натомість стратегіальні конструкти особистості, будучи за своєю 

сутністю інтегративними утвореннями, не можуть обмежуватися 

пізнавальною сферою, адже пізнання заради пізнання є більшою мірою 

виключенням. У той час як пізнання заради організації подальшої поведінки 

та діяльності, передбачає включення до стратегіальних конструктів 

особистості й тих компонентів, які забезпечують відповідну активність 

індивіда. Зокрема Дж. Т. Остін та Дж. Б. Ванкувер [1] зазначали, що цільова 

стратегія включає як параметри цілей та їхніх властивостей, так і організацію 

цілепокладання, планування, досягнення й перегляду цілей. Окрім того, як 

зазначав В. С. Мерлін [2], стратегія діяльності передбачає цілеспрямоване 

формування індивідуального стилю, який визначається системою 

особистісних властивостей, тобто обумовлюється психофізіологічними та 

особистісними факторами. Таким чином можна стверджувати, що 

стратегіальні компоненти не обмежуються пізнавальною діяльністю, але й 

мають включати ті конструкти, що визначають побудову всіх форм реалізації 

поведінки та організації діяльності особистістю в усіх життєвих сферах за 

обставин що складаються. 

Саме тому, при організації розвитку особистості соціального працівника 

слід послідовно та методично формувати наступні стратегіальні компоненти, 

необхідні для успішного розв’язання професійних завдань за різних обставин 

та ситуацій: 

1. Когнітивні компоненти: 

А) орієнтаційний: 

– вивчення та усвідомлення умов і особливостей ситуації чи завдань 

майбутньої поведінкової активності або діяльності; 
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– співвіднесення ситуації чи завдань із власним досвідом або знаннями 

щодо застосування певних способів можливих дій, із врахуванням 

необхідних для цього властивостей, якостей та інших ресурсів особистості; 

Б) оціночний: 

– оцінка особистістю суб’єктивної значущості ситуації на предмет 

доцільності втручання у неї, або її ігнорування; 

– оцінка ординарності / неординарності ситуації, у співставленні із 

необхідністю застосування стандартних або креативних шляхів її 

розв’язання; 

– оцінка власної готовності до дій у відповідній ситуації на основі 

наявних реальних знань, вмінь чи навичок необхідних для організації 

ефективної поведінкової активності чи діяльності за конкретних обставин що 

склалися; 

– оцінка прогностична щодо передбачення різних варіантів розвитку 

ситуації, а також наслідків власних дій або бездіяльності. 

2. Регулятивні компоненти: 

А) мотиваційний: 

– співвіднесення певної ситуації чи її наслідків із можливістю 

задоволення актуальних потреб, що обумовлює необхідність її активного 

розгортання; 

– співвіднесення певної ситуації чи її наслідків із можливістю 

незадоволення (фрустрування) актуальних потреб, що обумовлює 

необхідність її блокування; 

– ігнорування ситуації чи її наслідків у разі констатації її неактуальності 

для задоволення нагальних потреб. 

Б) управлінський: 

– прийняття рішення щодо організації власної активності за обставин 

що склалися; 

– внесення відповідних коректив у план дій по мірі необхідності на 

основі зворотного зв’язку (аж до прийняття рішення щодо її припинення). 

В) вольовий: 

– цілеспрямоване скерування власної активності на відповідні дії чи 

бездіяльність за обставин що склалися; 

– спонтанна активізація певних поведінкових патернів за обставин що 

склалися. 

3. Операціональні компоненти: 

А) установочний: 



85 

– динамічні характеристики психологічних та соціально-психологічних 

установок, які зумовлюють відповідну передготовність до тієї або іншої 

поведінкової активності; 

– наявні поведінкові патерни, копінг-стратегії, локус контроль та інші 

утворення, які визначають більш-менш стійкі форми активності при 

організації ефективної власної поведінки в умовах що склалися. 

Б) адаптаційний (індивідуально-психологічний, соціально-

психологічний тощо): 

– арсенал засобів пристосування власної поведінкової активності та 

діяльності до умов що склалися з метою оптимального рівня 

функціональності або задоволення усього спектру актуальних потреб; 

– креативність при організації власної поведінки та діяльності з метою 

творчого пристосування власної активності до умов що склалися. 

В) досвідченість – сукупність знань, вмінь і навичок організації та 

реального здійснення певної поведінкової активності, відповідної ситуації що 

склалася. 

Запропонований нами перелік не претендує на вичерпність, і, окрім 

того, ці компоненти є інтегративно взаємопов’язаними та проникають один в 

одне, тому їхня типологізація є вельми умовною. Наприклад, «традиційні» 

когнітивні конструкти, які зазвичай вивчають у проблематиці 

стратегіального підходу, наявні не лише у першому блоці компонентів, але й 

можуть проявлятися і при прийнятті управлінських рішень, і у рефлексивній 

оцінці наявного у власному розпорядженні арсеналу знань чи сталих 

установок або патернів, і у креативному пошуку адаптивних моделей 

оптимальної поведінки чи діяльності при розв’язанні певної ситуації. 

Отже, дана модель демонструє: по-перше, стратегіальні конструкти 

особистості не обмежуються сферою розв’язання пізнавальних завдань; по-

друге, стратегіальні конструкти надбудовуються та включають до себе 

взаємопов’язаний ансамбль майже усього спектру індивідуально-психологічних 

якостей; по-третє, стає очевидною логіка формування особистості будь-якого 

фахівця, і, зокрема, соціального працівника, шляхом розвитку відповідних 

особистісних якості необхідних для наповнення відповідного стратегіального 

компоненту; по-четверте, можна висунути гіпотезу, що соціально-психологічні 

особистісні характеристики у свою чергу самі є стратегіальними утвореннями, 

адже визначають особистісні особливості побудови стратегії соціальної 

взаємодії, залежно від потреб та ситуації. 
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ ПІДТРИМКИ АКТИВНОЇ 
ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ У ПОХИЛОМУ ВІЦІ 

В Україні все більшої поширеності набуває соціально-педагогічна 

послуга ―Університетів третього віку‖. Так, сучасні науковці вважають, що 

високий попит на продовження навчання в похилому віці зумовлений 

потребою в соціальному включенні, що є складовою успішного старіння. 

Проте питання взаємозв’язку освітньої діяльності та підвищення соціальної 

активності потребує додаткового вивчення, адже думки вчених зводяться до 

двох основних концепції: освітня діяльність є складовою успішної старості, а 

отже літні люди, що навчаються протягом життя мають активну життєву 

позицію; друга концепція полягає в тому, що освітня діяльність спонукає 

літню людину до громадської активності, а отже формує у неї бажання 

активного старіння та довголіття. Аби поглибитись у розуміння цих 

концепцій, зупинимось на дослідженні проблеми успішного старіння. 

Так, наприклад, ще в 1984 році у США, «Дослідження успішного 

старіння фундації Мак-Артура» дозволило науковцям сформулювати модель 

успішного старіння, яка поєднує три фундаментальні атрибути людини, 

процес старіння якої, відбувається за найкращим сценарієм: 

• низький ризик хвороб і пов’язаної з нею неспроможності 

(інвалідності); 

• висока когнітивна і фізична здатність; 

• взаємодія з життям (активний спосіб життя, зокрема участь у 

суспільному житті) [2, c.433–440]. 

Пізніше дана модель піддавалась критиці та змінювалась. Зокрема свої 

корективи внесли такі науковці як С. Депп, та Д. Жест, які визначальною 

ознакою успішного старіння вважають задоволення людини життям, на що 

мають вирішальний вплив біологічні, фізичні, когнітивні, психологічні та 

соціальні чинники, а саме: здоров’я, достатній (як для похилого віку) рівень 

фізичної та когнітивної здатності і суспільна інтеграція осіб похилого віку. 

Нині також набувають популярності такі теорії конструктивної або успішної 

старості: 

а) теорія вибору старості, яка говорить, що особа сама вирішує яку 

форму активності їй обрати; 

б) теорія стилю життя, яка концентрується на вдосконаленні розумової 

справності, набутті знань, активності, що змушує до інтелектуальних зусиль; 

в) теорія компетенції – головна роль тут відводиться освіті і досвіду, які 

зміцнюють самостійність і незалежність, створюють підґрунтя для вирішення 
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життєвих проблем, відповідальності літньої людини за свою долю. [1, c. 349–

357] 

Спираючись на ці дослідження, можна стверджувати, що процес 

успішного старіння є складним та особистісно-зумовленим і освіта та 

навчання відіграють у ньому значну роль. Адже, із виходом на пенсію, 

людина втрачає частину своїх колишніх соціальних зв’язків, перш за все з 

колегами по роботі. Тому виникає потреба відновити або замінити втрачені 

зв’язки новими. В такому випадку людина похилого віку може знайти собі 

якесь хобі, займатися громадською активністю, більше уваги приділяти 

родині та друзям, або ж включитись до освітнього процесу, що поєднує в собі 

як і можливість налагодити комунікацію, так і покращити свої когнітивні 

здібності. 

Саме тому, ще у 2008 році Міністерство праці та соціальної політики 

України спільно з фондом народонаселення ООН в Україні запровадили 

проект ―Університети третього віку‖. Серед основних завдань цього проекту 

було сприяння інтелектуальній, психічній, соціальній та фізичній активізації 

осіб старшої вікової групи через всебічний розвиток, популяризацію 

освітянських ініціатив, допомогу старшим дорослим в адаптації до сучасних 

умов життя шляхом оволодіння новими сучасними знаннями, реінтеграцію 

населення похилого віку в активне життя суспільства, формування принципів 

здорового способу життя у похилому віці. 

Пізніше, у 2011 році було видано Наказ міністерства соціальної 

політики Про впровадження соціально-педагогічної послуги "Університет 

третього віку". Згідно цього наказу, було розроблено методичні рекомендації 

щодо надання такої послуги на базах територіальних центрів соціального 

обслуговування та впроваджено їх у практику. 

Згідно з аналітичним звітом проекту «Громадська Синергія» у 2017 році 

Міністерство освіти та науки України офіційно розпочало роботу над 

законопроектом ―Про освіту дорослих‖, який передбачає безперевну освіту 

протягом життя. Проте даний законопроект стосувався лише формальної 

освіти дорослих та лише частково зачіпав освіту в похилому віці [3]. 

Незважаючи на відсутність єдиної концепції освіти дорослих, в Україні 

продовжує діяти державна послуга «Університету третього віку», та 

впроваджуються дедалі більше освітні послуги, що надаються громадськими 

та благодійними організаціями. Навчальні програми розроблені на базі цих 

освітніх установ, враховують психофізіологічні зміни, що наступають у 

похилому віці. Ці зміни характеризуються уповільненням реакцій при 

більшій і швидшій стомлюваності, погіршенням здатності до сприйняття, 

звуженням обсягу та зменшенням тривалості зосередження уваги. Також у 

літньому віці виникають труднощі розподілу і переключення уваги, 

зниження здатності до концентрації уваги, підвищена чутливість до 

сторонніх перешкод, деяке зменшення можливостей пам’яті, ослаблення 
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тенденції до «автоматичного» запам’ятовування, труднощі відтворення 

отриманої інформації. 

Участь в освітній діяльності в похилому віці покликана пролонгувати 

період здатності виконувати повсякденні справи без сторонньої допомоги, 

мінімізувати ризики погіршення памяті та уваги та сприяти зайняттю 

активної життєвої позиції. Саме тому, успішне старіння можливе за умови 

включення в життя суспільства, а отже вимагає від людини займати активну 

позицію у процесі життєдіяльності, і цьому сприяє безперервна освіта. 
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ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ЯК СУЧАСНА ВИХОВНА ТЕХНОЛОГІЯ 

Євроінтеграційний напрямок руху нашої країни безпосередньо впливає 

на соціально-економічні, соціально-трудові, освітні та інші процеси. 

Природно, що цей поступ пов’язаний з кардинальними, іноді болючими, 

змінами, інноваціями, реформами, тощо. І будемо відверті, не завжди 

ефективними. На нашу думку, це частково обумовлено тим, що дуже швидко 

відкидається накопичений досвід, не враховується радянське минуле, не 

переосмислюються сучасні здобутки й досягнення минулого. Зазначене вище 

безпосередньо стосується процесу професійної орієнтації. 

Слід зауважити, радянська система тривалий час зосереджувала увагу на 

трудовому вихованні підростаючої особистості, що зумовило активні пошуки 

шляхів підвищення працездатності в контексті діяльнісного підходу. Учені 

того періоду досліджували зв’язок працездатності з вимогами професійної 

діяльності, вплив соціометричних змінних на діяльність працівника, 

кореляцію між типом нервової системи і індивідуальним стилем діяльності, 

тощо. Відповідно, найважливіше завдання трудового виховання тих часів – 

зробити діяльність, яка вимагається, предметом потреби особистості [1, с. 

154]. 
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Зазначені вище погляди знайшли активне застосування у радянській 

системі професійної орієнтації, яка певною мірою задовольняла потреби як 

держави, так і учнівської молоді, але водночас була спрямована, насамперед, 

на забезпечення виробництва робітничими кадрами. 

В період розгортання ринкових відносин така система виявилась 

неефективною, неспроможною вирішувати профорієнтаційні завдання в 

новій ситуації. Однак, в таких непростих умовах з'являється ряд нормативно-

правових документів, зокрема Концепція професійної орієнтації учнівської 

молоді, та Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається ( 

Зінченко, Є Павлютенко, М. Тименко, М. Янцур ), в яких вихідною позицією 

було бачення особистості насамперед не як об’єкта, а як суб’єкта 

саморозвитку. Відповідно, форми, методи і засоби професійної орієнтації, 

набували характеру сприятливих та стимулювали особистість до 

профорієнтаційної діяльності через самопізнання до саморозвитку. 

Професійна орієнтація покликана забезпечити умови для усвідомлення 

людиною свого ставлення до себе, як суб’єкта майбутньої професійної праці 

та поведінки, що передбачає здійснення нею розгорнутого в часі й відносно 

самостійного пошуку професій з урахуванням передусім, власних інтересів і 

можливостей, а лише згодом кон’юнктури ринку праці. Щодо визначення 

пріоритетів профорієнтаційної роботи, важливою є думка М. Тименка, в який 

він наголошував, що розвиток професійної домінанти повинен визначати 

зміни структури особистості в цілому і бути одним із провідних факторів її 

вдосконалення [3, с 49]. За таких підходів професійна орієнтація поставала 

виховною системою, зміст, засоби і форми якої спрямовані не лише на 

допомогу старшокласнику у професійному самовизначенні, а на підготовку 

до самостійної, продуктивної, конкурентоспроможної професійної 

діяльності, в основі якої лежить актуалізація головних механізмів 

саморозвитку особистості. 

Сучасна професійна орієнтація є комплексною науково обґрунтованою 

системою форм, методів та засобів, спрямованих на забезпечення допомоги 

особистості в активному, свідомому професійному самовизначенні та 

трудовому становленні. Профорієнтація є обов’язковим елементом ринку 

праці, оскільки забезпечує оптимальний розподіл і використання робочої 

сили у відповідності з можливостями працівника та потребою у 

представниках певних професій [4]. 

Однак, слід зазначити, що за останні роки система професійної 

орієнтації, як об'єкт і предмет дослідження знаходиться практично поза 

увагою фахівців. Здійснюються окремі спроби адаптації профорієнтаційних 

інструментів, запозичених з зарубіжних освітніх систем, пропонується 

введення в освітній процес ―професійних консультантів‖, тощо. Цього, на 

нашу думку не достатньо, зважаючи на те, що процес професійного 

самовизначення і професійного становлення потребує систематичного 

супроводу. Отже, важливо включати учня в обґрунтовану, систематичну, 
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цілеспрямовану, ефективну профорієнтаційну самодіяльність, яка має 

враховувати вимоги до сучасного фахівця (потрібно), індивідуальні 

особливості і можливості людини (можу) та сферу її інтересів (хочу). Така 

система має бути сучасною, цікавою, доступною і спрямованою на результат. 

Таким чином актуалізується проблема створення профорієнтаційних 

виховних технологій, за допомогою яких можна озброїти учня знаннями, 

уміннями й навичками, що забезпечать виховання тих характеристик (в 

контексті особистісно орієнтованого та компетентнісного підходів), які 

допоможуть підростаючий особистості відповідати жорстким вимогам 

сьогодення та розвивати свій потенціал. 

Виховна технологія у вузькому розумінні – це сукупність методів і 

прийомів практичної діяльності для досягнення заздалегідь запланованого в 

загальних рисах виховного результату [2]. Відповідно, технологія передбачає 

індивідуальний підхід, постійний моніторинг результатів, гнучкість 

застосування форм і методів, і схематично виглядає як: діагностика ↔ 

проектування ↔ реалізація ↔ діагностика. Створення профорієнтаційної 

виховної технології вимагає від фахівця: глибокого усвідомлення 

індивідуальних особливостей учня, що самовизначається; вивчення його 

перспективних напрямків професійного розвитку; володіння ґрунтовними 

знаннями з теорії і практики профорієнтації; врахування тенденцій розвитку 

сучасного ринку праці, тощо. 

Підкреслимо, що виховні технології відіграють головну роль у розвитку 

особистості лише за умови, якщо вони позитивно впливають на внутрішнє 

стимулювання активності особистості щодо роботи над собою. В такому разі 

розвиток набуває характеру саморозвитку. Розуміння ролі активності самої 

людини у власному розвитку, дозволить фахівцю з профорієнтації 

цілеспрямовано організовувати діяльність учня, ставити його в позицію 

активного діяча, озброювати такими способами діяльності, які дають змогу 

активно виявляти свої сили, вивчати особистісну своєрідність, розкривати 

потенційні можливості, тобто розумно спрямовувати процес саморозвитку. 

На нашу думку, ефективність реалізації сучасних реформ в освіті 

залежить від багатьох складових. Це не лише врахування сучасних світових 

тенденцій, а й врахування, переосмислення й примноження величезного 

теоретико-практичного доробку минулого, зокрема в галузі профорієнтації. 

Професійне самовизначення учнівської молоді, на нашу думку, буде 

ефективним лише тоді, коли особистість отримає цілеспрямований, 

систематичний, кваліфікований супровід у власному професійному 

становленні. Саме професійна орієнтація як виховна технологія має всі 

необхідні складові допомоги особистості у реалізації її природних 

потенціалів з урахуванням вимог сьогодення. 
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В останні роки в Україні відмічаються значні зрушення в напрямку 

упровадження інклюзивної освіти, але вони передусім стосуються загальної 

середньої освіти. Зокрема, у 2010 році була затверджена Концепція розвитку 

інклюзивного навчання, яке передбачає «забезпечення права на якісну освіту 

дітей з особливими освітніми потребами»[1]. Згідно статистичних даних, 

розміщених на сайті МОН, кількість учнів з особливими освітніми потребами 

у загальноосвітніх навчальних закладах щорічно збільшується (12 тисяч осіб, 

станом на 2019 рік). В системі інклюзивного навчання знедавна 

функціонують інклюзивно-ресурсні центри, мета яких «забезпечити права 

дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти»[2]. Щодо 

реалізації права людей з особливими освітніми потребами у вищій школі, ми 

спираємося на Закон України «Про вищу освіту» від 2014 р. у якому 

задекларовано наступне: «для реалізації права на вищу освіту особами з 

особливими освітніми потребами заклади вищої освіти створюють їм 

необхідні умови для здобуття якісної вищої освіти» [3]. Та Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації 

інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» (2019р.) [4]. 

Європейський шлях розвитку, що обрала наша країна, передбачає високі 

освітні стандарти для всіх без виключення громадян України. Для країн 
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Європи включення у соціум, є усталеною практикою. Зокрема, дослідники 

Gidley, JM, Hampson, GP, Wheeler, L., та Bereded-Samuel, E. акцентують увагу 

на ідеї, що, необхідною умовою соціального включення у вищих закладах 

освіти є забезпечення принципів доступу, участі та успіху [5, с. 13]. 

Згідно дослідження американського реформатора вищої освіти А.Кезара 

(2010 р.) з’ясувалося, що кількість існуючих досліджень щодо соціального 

включення до ВНЗ на інституційному та індивідуальному рівні обмежена [6]. 

Вирішення проблеми упровадження інклюзивної освітньої політики в 

Україні передбачає створення гнучкої, індивідуалізованої системи, яка 

забезпечує не лише пристосування фізичного середовища, але й підготовку 

викладачів, зміну системи надання студентам можливості навчатися за 

індивідуальним навчальним планом, забезпечення медико-соціального, 

психолого-педагогічного та наукового супроводу,створення навчальних 

програм, навчально-методичного забезпечення тощо[7]. 

Інклюзивні процеси у освіті розширюють розуміння завдань та функцій 

освітнього простору. Наразі у науковій думці активно обговорюються 

визначення поняття «інклюзивний освітній простір», виокремлюються 

специфічні складові компоненти, обумовлені інклюзивними процесами. 

Зокрема, виокремлюються наступні компоненти інклюзивного освітнього 

простору [8, с. 79]. 

Корекційний компонент базується на забезпеченні особливостей 

викладання професійних дисциплін в залежності від нозології студента. 

Безбар’єрність, який розділяється на архітектурну та соціальну 

складову. Архітектурна безбар’єрність закладів вищої освіти полягає у не 

адаптованих приміщеннях для потреб студентів з особливими освітніми 

потребами, цьому існують об’єктивні пояснення. По-перше, це брак 

фінансування, а по-друге, деякі ЗВО знаходяться в історичних спорудах, 

переобладнання яких неможливе, оскільки ці будівлі є пам’ятками 

архітектури. До соціальної складової відносяться певні комунікативні 

бар’єри між людьми з особливими освітніми потребами та іншими 

студентами. Згідно з соціологічними дослідженнями, проведеними в Європі, 

виявилося, що найтісніші контакти виникають між типовими студентами та 

студентами, які мають захворювання опорно-рухового апарату (12,4%), потім 

ментальні розлади (12, 9%), меншою мірою – порушення слуху, мови, зору 

(9,1%). 

Доступність освітніх ресурсів передбачає забезпечення участі у 

навчанні та зменшення (в ідеалі, ліквідації обмежень) у навчанні, що є 

важливим показником адаптивності інклюзивного освітнього простору. 

Основний ресурс для втілення вказаного компоненту – наявність у 

навчальних закладах індивідуального технічного забезпечення для навчання, 

що дасть змогу переводити навчальний матеріал у зручний для сприйняття 

студента формат. Необхідні ресурси мають поодинокі навчальні заклади, що 
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звісно, не може змінити картину в цілому. Подібний ресурсний центр існує у 

відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» [9]. 

Індивідуалізація та варіативність інклюзивного освітнього простору 

пов’язана з реагуванням на потреби окремо студента через організацію 

інтерактивної взаємодії викладач-студент, формування чинників, що 

посилюють сприйняття інформації. Розвиток вміння знаходити не тільки 

потрібні знання з різних джерел, а, також, створення для кожного студента 

індивідуальної траєкторії навчання з урахуванням особливих потреб. За 

таких умов багато залежить від майстерності самого викладача, який 

виступає у ролі своєрідного координатора, що допомагає сформувати 

студенту свій план навчальних дій,свою стратегію майбутнього професійного 

розвитку, допомагає визначити реальну мету навчання на основі реальних 

можливостей,співвіднести їх з вимогами навчального простору,що, в свою 

чергу, включає максимальні і адаптивні можливості освітнього простору з 

включення такого студента у навчання. Наші дослідження показують, що 

такі посади є німецьких університетах («buddy») та грецьких («тьютор»). 

Таким чином, державна політика в сфері освіти повинна формуватися з 

урахуванням освітніх потреб людей з інвалідністю, сприяти розвитку 

освітніх систем і разом з тим, стати складовою частиною нової соціальної та 

економічної політики. А це, у свою чергу, вимагає формування нової 

філософії державної політики щодо осіб з інвалідністю, проведення 

кардинальних реформ в існуючій системі освіти, які б гарантували рівність 

можливостей для всіх дітей та молодих людей на доступ до дошкільної, 

шкільної, професійної та вищої освіти. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДО СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

Сучасний світ, сповнений розгалужених соціальних зв’язків, вимагає від 

особистості цілого спектру певних вмінь та якостей, без яких вона не зможе 

ефективно функціонувати в будь-якому з просторів сучасного життя. Однією 

з найважливіших, на наш погляд, платформ спрямованих на формування 

доцільної соціальної поведінки, інтерактивних взаємовідносин є освітній 

простір. Велика динамічність, ситуації невизначеності, що в ньому наразі 

відбуваються, значною мірою ускладнюють процес формування готовності 

особистості до побудови якісної соціальної взаємодії. Адже, результат цієї 

взаємодії визначається готовністю суб’єктів до її здійснення. Тому, 

актуальним постає запитання визначення психологічних особливостей, що є 

детермінантами формування такої готовності в усіх учасників процесу. Тут 

нагальною потребою є саме пошук ефективних шляхів формування 

достатньої готовності суб’єктів освітнього середовища до ефективної 

соціальної взаємодії. 

Аналіз наукових джерел свідчить, що існує безліч підходів до розуміння 

та визначення поняття «готовність». Її визначають, як особливий 

психологічний стан свідомості, спрямованість на вирішення певних задач (В. 

Давидов, М. Дьяченко, Л. Кандибович, Є. Корабліна, В. Пушкін), якість 

особистості (К. Платонов, В. Ширінський), стан мобілізації фізичних та 

психічних сил (М. Левітов, Л. Нерсесян), ознака установки особистості (Ш. 

Надірашвілі, Д. Узнадзе), прояв комплексу індивідуально-особистісних рис 



95 

(К. Абульханова-Славська, К. Платонов), цілеспрямоване вираження 

особистості, що включає її переконання, погляди, відносини, мотиви, 

почуття, установки тощо (С. Максименко). 

Слід зауважити, що попри численні дослідження проблема 

психологічної готовності залишається достатньо складною та 

багатоаспектною, що потребує глибшого аналізу визначення її природи, 

механізмів реалізації та умов, що її детермінують. 

Актуальний стан модернізації системи освіти вимагає організації 

простору для виховання самостійності, ініціативності, здатності мислити та 

ефективно спілкуватися з багатьма людьми, набуття здатностей знаходити 

рішення в складних ситуаціях, будувати власні стратегії, правильно 

оцінювати потреби та вимоги соціального середовища. Узагальнюючи ці 

характеристики, можна стверджувати, що мета «нової» освіти – це 

максимальний розвиток навичок співробітництва. Тому, основним 

результатом освітнього процесу необхідною є сформована психологічна 

готовність до соціальної взаємодії, що забезпечить індивіду можливість 

встановлення зв’язків з будь-якою інтерактивною спільнотою. 

Під поняттям соціальної взаємодії в більшості наукових досліджень 

розуміють форму соціальних зв’язків, що реалізуються в обміні діяльністю, 

інформацією, досвідом, здібностями, уміннями, навичками та у взаємному 

впливі людей, соціальних спільнот; систему взаємообумовлених соціальних 

дій, зв’язаних циклічною залежністю, за якої дія одного суб’єкта є одночасно 

причиною і наслідком відповідних дій інших суб’єктів [1]. 

Під психологічною готовністю до соціальної взаємодіїми розуміємо 

сформованість, як у викладачів так і в здобувачів освіти, емоційно-

комунікативних здібностей, наявність потреби у взаємодії із партнерами, 

готовності до контролю та самоконтролю, що забезпечить ефективність 

співпраці між суб’єктами. 

Цікавим є дослідження О. Булгакової щодо розв’язання проблеми 

формування психологічної готовності студентів до ефективної соціальної 

взаємодії та, створена нею, концептуальна модель. Основними складовими її 

моделі є поняття системи, системних механізмів і взаємодії. «Психологічна 

готовність до соціальної взаємодії є системним наслідком механізмів 

ідентифікації, інтеграції та соціалізації, котрі виявляють себе у 

міжособистісній, колективній взаємодії в обставинах життєдіяльності як 

основи індивідуального суб’єктного досвіду. Відтак, психологічна готовність 

студентів до соціальної взаємодії є похідною від їхнього системного досвіду 

участі в інтерактивних обставинах навчально-професійної діяльності» [2]. 

У структурі викладацької проблематики щодо соціальної взаємодії 

вирізняють такі елементи: «загальна культура (професіоналізм, знання своєї 

справи, здатність до ідентифікації та рефлексії, соціальної комунікації, 

творчої самореалізації, глибина та конструктивність самовираження, 

самопізнання й самовдосконалення); психологічна культура (професійне 
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соціальне спілкування, взаємодія, високий рівень професійної та моральної 

мотивації, толерантність, емоційна стійкість, лабільність, регуляторна 

гнучкість, соціальна активність, розвинена система саморегуляції) (Р. 

Кокоєва); надання педагогічної допомоги й підтримки студентам з метою 

підвищення продуктивності як їхньої діяльності, так і самопізнання та 

саморегуляції (Р. Дімухаметов); моделі викладача вищої школи: консультант, 

модератор, т’ютор, тренер (В. Козирєв); стилі педагогічного спілкування (В. 

Кан-Калік); імідж викладача вишу (О. Попова); особистісна самореалізація 

викладача (О. Кулєшова); розуміння ситуації педагогічної взаємодії (О. 

Ракитська) тощо» [2]. 

З огляду на проведений нами аналіз, психологічна готовність суб’єктів 

освітнього простору до соціальної взаємодії є складним системним явищем, 

яке формується на базі комунікативних навичок (комунікативної 

толерантності), характері емоційних реагувань, соціального інтелекту, 

асертивності, наявності психологічних бар’єрів тощо. Відтак, сформованість 

психологічної готовності до соціальної взаємодії забезпечує оптимальне 

функціонування особистості в соціальному просторі освітнього процесу, 

відкриває можливості реалізації власних життєвих перспектив, дає змогу 

ефективно вирішувати гострі міжособистісні запитання. 
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ПОТЕНЦІАЛ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ У РОЗБУДОВІ НОВОЇ 
ПАРАДИГМИ СТАРІННЯ 

Зважаючи на невпинне старіння населення України та світу на сьогодні 

виникає потреба у розробці та реалізації нових підходів до соціальної роботи 

з людьми похилого віку. Завдяки розробкам з геронтології, психології, 

медицини та інших сфер старість вже не сприймається як хвороба, яка 

потребує лікування та боротьби з нею, а визначається як новий етап життя. 

Під час якого, як і в інші вікові періоди, перед людиною стоять певні 

завдання та виклики. 

Все більше вчених спрямовують свої дослідження на вивчення 

особливостей «успішного» старіння, синонімами якого є активне старіння (A. 

Bowling), здорове (L.L. Bryant), позитивне (H. Kendig, C. Browning), 

продуктивне (H. Kerschner), позитивно-конструктивне (О.Ю. Стрижицкая), 

щасливе (Н.Ф. Шахматов) [1, с. 44] старіння тощо. Вже декілька років і 

країни-члени Європейського Союзу впроваджують політику активного 

старіння [3] і урядом нашої країни реалізується Стратегія державної політики 

з питань здорового та активного довголіття населення [2]. 

Сучасна ситуація в сфері соціального забезпечення літніх людям в 

Україні характеризується загалом задоволенням їх мінімальних потреб, в той 

час як закордоном соціальна сфера працює вже і над покращенням якості 

життя цієї категорії, допомогою у досягненню ними благополуччя. 

Безумовно, незалежно від місця проживання, існує потреба у медичній 

допомозі літнім людям, але в той же час багато людей досягаючи пенсійного 

віку потребують і соціально-психологічної допомоги та підтримки. Ця 

допомога повинна бути направлена не тільки на збереження наявного рівня 

життя, а і на допомогу у розробці стратегій розвитку власного життя на 

новому віковому етапі задля підвищення рівня якості життя. Для 

продуктивної роботи з цією категорією клієнтів у фахівців повинні виникати 

нові питання щодо ролі цих людей у суспільстві, щодо планування їх 

майбутнього, забезпечення духовних потреб, розвитку їх пізнавальної 

активності та методів підтримки їх психічного здоров’я. 

Так, наприклад, якщо за основу брати модель здорового старіння (L.L. 

Bryant) то робота з літніми людьми повинна охоплювати такі напрями як: 

підтримка належного фізичного стану, забезпечення фінансової безпеки та 

психічного благополуччя, створення необхідних соціальних ресурсів. За 

даною моделлю здоров'я в літньому віці не є статичним, це постійний 

інтегративний процес перебудови та балансування різних компонентів з 

метою підтримки здатності виконувати діяльність і розподіляти відповідні 

ресурси, щоб досягти бажаного результату. [1, с. 55-56] 
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Але те, за якою саме концепцію старіння працювати, обирає соціальний 

працівник та організація на яку він працює. І на нашу думку на сьогодні є 

актуальним навчати молодих спеціалістів, майбутніх соціальних працівників 

новітнім, актуальним концепціям старіння. Ще у період навчання давати їм 

розуміння «успішних» моделей старіння, адже саме вони буду змінювати 

застаріли та неефективні моделі роботи з літніми людьми та саме вони 

будуть розробляти нові технології соціальної роботи з ними. Розуміння 

нових підходів до старості серед молоді зможе вплинути і на їх професійне 

становлення, і на їх майбутню старість і на їх батьків, і на стосунки з тими 

родичами, які вже досягли літнього віку. У перспективі це може дати 

поштовх до позитивних змін у сприйнятті старості в українському 

суспільстві. 
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Рівень добробуту населення, закріплення цінностей та підвищення 

економічного показника громадян в країні залежить, в першу чергу, від 

забезпечення державою належних соціальних умов у різних її галузях. 

Першочерговим завданням якої є надання якісних послуг відповідно запиту 

суспільства. Також держава має постійно визначати потреби населення, 

прогнозувати непередбачувані кризові суспільно-політичні та соціально-

економічні явища, визначати спроможність спеціалістів здійснювати належне 

соціальне обслуговування. Водночас держава має здійснювати й моніторинг 

ринку надання соціальних послуг, які є багатовекторними у соціальному 

секторі. 
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Нестабільність та значні зміни на економічному, суспільному, 

політичному тощо рівнях держави демонструють необхідність розширення та 

закріплення деяких із послуг на законодавчому рівні та потребують 

роз’яснення з точки зору соціальної роботи. 

Соціальні послуги відрізняються за своїм характером та значенням. 

Вони можуть бути: правозахисні, послуги комунального характеру; послуги з 

економічного розвитку або фінансові послуги; соціальні послуги та інші. 

Процедури надання цих послуг значно залежать від їх суті та отримувачів, 

інституцій, що надають послуги та рівня наявної монополії та 

конкурентоспроможності в різних категоріях послуг (ООН 1999). Ті послуги, 

що охоплюють основні сфери життя населення та визначають рівень її 

добробуту (послуги у сфері освіти, здоров’я, соціального страхування, послуг 

із захисту від безробіття, захисту людей літнього віку, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та послуг для осіб, що перебувають у 

складних життєвих обставинах) називають послугами соціального 

спрямування (соціальні послуги). 

Соціальні послуги визначаються у Законі України, як комплекс 

правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних, 

та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, та потребують сторонньої 

допомоги з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної 

адаптації, та повернення до повноцінного життя [1]. Порядок надання 

соціальних послуг чітко регламентований законодавством, для них 

характерна адресна спрямованість, вони надаються лише в межах цільової 

державної програми, їх фінансування здійснюється коштом бюджету 

держави. 

Варто зазначити, що у широкому розумінні, послуги – це комплекс 

різноманітних заходів або вигода, які одна сторона може запропонувати 

іншій і які не є матеріальними та не призводять до заволодіння будь-чим. 

Термін «послуга» найчастіше використовується у значенні «державна 

послуга» і трактується як одна з основних форм відносин між громадянами і 

юридичними особами та органами державної влади, де держава 

розглядається як «постачальник послуг», який надає необхідні й корисні для 

суспільства послуги. Таким чином, поняття «державні послуги» передбачає 

такі послуги, забезпечення яких бере на себе держава [2]. 

Окрім такого визначення, державні послуги часто ототожнюють з 

поняттям «публічні послуги». В загальних термінах «публічні послуги» 

означають різноманітні послуги, що органи влади надають населенню (ООН 

1999). На відмінно від державних соціальних послуг суб’єктом надання яких 

є виключно держава, публічні послуги мають ширше значення, та надаються 

як державними органами влади, так і органи місцевого самоврядування та 

будь-якими іншими органами, якщо держава делегує їх виконання і 

забезпечує відповідними ресурсами їх надання. Тобто, публічні послуги 
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можуть надавати як державні, так і недержавні структури. Особливістю 

публічних послуг є наявність для них регламентів, зумовлених державою, і 

державний нагляд за їхнім наданням. 

Таким чином, розглядаючи соціальні послуги у широкому значенні 

можна зіштовхнутися з різноманіттям понять, що визначають їх зміст та 

структуру. У нашому контексті ми зупинимося на соціальних послугах у 

сфері соціальної роботи, адже від якості їх надання залежить стабільність 

соціально-економічного життя населення держави. 

Реформування системи соціальних послуг відбувається ще від початку 

незалежності України. Протягом розбудови незалежності часткові зміни все 

ж таки помітні, особливо в останні роки, коли до процесу надання соціальних 

послуг було залучено організації громадського сектору, котрі дали 

можливість розширити цей спектр не лише до кількісних показників, а й 

продемонстрували успішність якісного процесу. Водночас, держава, зробила 

теж значні кроки у зміні законодавства щодо Закону України «Про соціальні 

послуги», де змінено трактування деяких понять соціальних послуг, 

збільшилася їх кількість, розширено суб’єктів та отримувачів соціальних 

послуг. Тим самим, держава, посприяла внесенню змін до законодавства 

щодо загальних послуг у соціальній сфері, що є актуальним питанням 

сьогодення. 

Варто зазначити, що раніше перелік соціальних послуг спрямованих на 

соціальне забезпечення населення містили загальні та стандартні послуги, що 

інколи обмежувало їх отримання деяким категоріям населення. З 2012 року 

було затверджено новий перелік соціальних послуг, що надаються особам, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, а у 2016 році – доповнено. 

Перелік цих послуг було розширено з урахуванням нових категорій 

соціальної роботи. 

Значущим кроком для соціальної роботи у сфері надання соціальних 

послуг є затвердження Державних стандартів, які визначають зміст, умови та 

порядок надання відповідної послуги, конкретизують даний напрямок роботи 

та визначають тривалість її надання. Для спеціалістів соціальної роботи 

Державний стандарт допомагає надавати якісніші соціальні послуги з 

дотримання змін у законодавстві. 

Класифікація усіх соціальних послуг на «державні», «публічні» та 

«соціальні» дає можливість чітко регламентувати послідовність їх надання, а 

також визначати взаємозв’язок та взаємозалежність державних структур з 

приватними або громадськими установами. Не зважаючи на їх визначення, 

кожна послуга має надаватися якісно та з урахуванням потреб клієнта, кожен 

надавач послуги має орієнтуватися у специфіці послуги та напрямку 

відповідної роботи. У свою чергу, отримувач соціальної послуги має 

орієнтуватися у їх поділі, зокрема: державного характеру, комунального, 

приватного чи правового, умови для роз’яснення про які, має створити 

держава. 
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Таким чином, якість надання соціальних послуг залежить від 

спроможності організацій різного спрямування надавати соціальні послуги та 

відповідати критеріям надавачів соціальних послуг. Важливо розуміти, що ці 

послуги мають відповідати критеріям якості та мати спроможність 

вирішувати гострі соціальні проблеми. Це і є запорукою успішного процесу 

надання соціальних послуг на що і спрямована сучасна соціальна політика. 
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ЗАКОНОДАВЧИЙ АСПЕКТ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ СІМ’ЯМ 

Поява внутрішньо переміщених осіб це виклик для України та її 

соціальної політики, системи соціальних служб та соціальних працівників, 

адже чинна в країні система соціальної підтримки не передбачала роботи з 

такою групою клієнтів, а фахівці не були підготовлені до неї, не володіли 

належним методологічним інструментарієм для роботи. 

Основні правові засади функціонування системи надання соціальних 

послуг внутрішньо переміщеним особам та членам їх сімей визначаються 

законами України «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії», «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб», «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», «Про місцеве самоврядування», постановами 

Кабінету міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних послуг», «Про затвердження Порядку 

виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, 

надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких 

сімей (осіб)» та інших нормативними документах. 

Соціальні послуги надаються тим внутрішньо переміщеним особам та 

членам їх сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Закон 

України «Про соціальні послуги» дає визначення складним життєвим 
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обставинам, що є умовою надання соціальних послуг: «обставини, що 

негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, 

функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно (похилий 

вік; невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування; 

інвалідність; бездомність; безробіття; ухилення батьками або особами, які їх 

замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини; втрата 

соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення 

волі; домашнє насильство; потрапляння в ситуацію торгівлі людьми; шкода, 

завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, 

терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією; та ін.)» 

[ 2]. 

Починаючи з 2020 року Закону України «Про соціальні послуги» 

визначає нове трактування поняття «соціальні послуги» як дії, спрямовані на 

профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або 

мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про соціальні послуги» вони 

поділяються на послуги, спрямовані на: соціальну профілактику – 

запобігання виникненню складних життєвих обставин та/або потраплянню 

особи/сім’ї в такі обставини; соціальну підтримку – сприяння подоланню 

особою/сім’єю складних життєвих обставин; соціальне обслуговування – 

мінімізацію для особи/сім’ї негативних наслідків складних життєвих 

обставин, підтримку їх життєдіяльності, соціального статусу та включення у 

громаду. 

Крім того, соціальні послуги класифікуються за типами, місцем надання 

та строками надання. За типами поділяються на: 

1) прості соціальні послуги, що не передбачають надання постійної або 

систематичної комплексної допомоги (інформування, консультування, 

посередництво, надання притулку, представництво інтересів тощо); 

2) комплексні соціальні послуги, що передбачають узгоджені дії 

фахівців з надання постійної або систематичної комплексної допомоги 

(догляд, спільне проживання, соціальний супровід, кризове втручання, 

підтримане проживання, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та 

реінтеграція тощо); 

3) комплексні спеціалізовані соціальні послуги, що надаються певній 

категорії отримувачів соціальних послуг (ВІЛ-інфікованим особам, особам, 

які постраждали від торгівлі людьми, біженцям, особам із психічними 

розладами та іншим); 

4) допоміжні соціальні послуги, що надаються у вигляді натуральної 

допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, 

санітарно-гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття та 

інші предмети першої необхідності, організація харчування, забезпечення 
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паливом тощо) та технічних послуг (транспортні послуги, переклад 

жестовою мовою тощо). 

Соціальні послуги залежно від місця надання поділяються на послуги, 

що надаються: за місцем проживання/перебування отримувача соціальних 

послуг (вдома); у приміщенні надавача соціальних послуг: стаціонарно та 

напівстаціонарно; за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза 

межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у 

тому числі на вулиці. Залежно від строку надання соціальні послуги 

поділяються на послуги, що надаються: екстрено (кризово); постійно; 

тимчасово; одноразово[1]. 

Перелік та порядок надання соціальних послуг внутрішньо 

переміщеним сім’ям визначається відповідно до проблем, які у них виникли 

та потребують системного підходу їх вирішення. Найбільш гострими 

проблемами для даної соціальної групи є: правова незахищеність (юридичні 

консультації, відновлення втрачених документів, реєстрації, встановлення 

(відновлення) опіки над дітьми, представництво інтересів в суді тощо); 

отримання тимчасового притулку; узгодження питань щодо отримання 

соціальних виплат відповідно до чинного законодавства; доступ до 

соціальних та медичних послуг; відсутність працевлаштування; професійне 

перенавчання і працевлаштування; влаштування дітей до навчальних 

закладів; продовження (поновлення) навчання мала кількість закладів для 

соціальної адаптації та інтеграції; пошук членів сім’ї, яких роз’єднав 

збройний конфлікт тощо[2, C. 193-194]. 

Система надання соціальних послуг складається з таких секторів: 

державного, комунального та недержавного. 

До державних і комунальних соціальних установ і закладів належать: 

територіальні центри соціального обслуговування; центри соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді; центри зайнятості; центри професійної, медичної 

та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю; притулки для неповнолітніх; 

центри соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх; будинки нічного 

перебування бездомних громадян; центри обліку бездомних громадян; 

соціальні готелі; центри соціальної адаптації, інші заклади. 

Визначено, що надавачі соціальних послуг недержавного сектора 

можуть бути залучені в роботу шляхом соціального замовлення, державно-

приватного партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм 

тощо[3, C. 7-11]. 

Система надання соціальних послуг повинна надавати таку соціальну 

підтримку особам, соціальним групам, яка сприятиме у створенні умов для 

самостійного розв’язання їхніх життєвих проблем, у відновленні втрачених 

ними навичок і функцій, у подоланні або мінімізації негативних наслідків 

таких обставин, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних у них 

ресурсів. 
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ІНТЕРАКТИВНИЙ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕАТР ЯК 
ТЕХНОЛОГІЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ ВРАЗЛИВИХ СІМЕЙ 

Сучасне суспільство потребує людини не лише компетентної, але й 

здатної швидко адаптуватися до нових умов. Пристосування до нових умов є 

основою формування стійких способів реагування на труднощі. Особистість 

ХХІ століття повинна відповідати таким вимогам: активність і спрямованість 

діяльності; ініціативність у всіх сферах життєдіяльності; освіченість і 

компетентність, гнучкість у вирішенні буденних проблем, твердість волі і 

рішучість у відстоюванні власних поглядів і переконань. Усе вище згадане 

допомагає їй краще функціонувати у новому для неї середовищі. 

Проблема використання театрального мистецтва в соціально-

педагогічній практиці порушена в працях Н. Миропольської, Р. Короткової, 

А. Капської, І. Фузейнікової та ін. До обгрунтування важливості соціально-

психологічного театру як інтерактивної форми звертаються М. Кіпніс, О. 

Мерзлякова, І. Сергієнко, М. Павловська, та ін. Крім того, соціальну 

значущість театру показував Б. Брехт, який широко використовував у 

театральних постановках публіцистичні засоби, ідеї психодрами (соціограми) 

Я. Морено, спрямовані на активізацію людської спонтанності та 

імпровізаційності. «Театр пригноблених» А. Боаля, вчить і акторів і глядачів 

шукати вихід із важких ситуацій – це та основа, на якій є доцільним 

використання театрального мистецтва і в широкій соціальній практиці, і в 

умовах навчального закладу як одного з найважливіших інститутів 

соціалізації молодого покоління [4, с. 49], що, безумовно, широко 
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використовується в Україні, а особливим інтересом користується соціально-

психологічний інтерактивний театр. 

Соціально-психологічний театр – форма групової корекційно-

розвивальної та профілактичної роботи, спрямована на досягнення декількох 

завдань: 

- формування і розвиток навичок спілкування і міжособистісної 

взаємодії; 

- розвитку емоційного (сенсорного) досвіду; 

- профілактики особистісних девіацій та соціальних проблем. 

Інтерактивний соціально-психологічний театр – це інноваційна 

методика, що передбачає включення в події вистави глядачів, які цю виставу 

дивляться (interaction – взаємодія). Хід інтерактивної вистави потребує від 

глядачів певних дій (голосування, відповідей на поставлені запитання, 

виконання певної ролі в окремих сценах і т. ін.). 

Така вистава як і всі інші, має розвиватися за чітким сюжетом, але тут 

передбачає й участь глядача, який, можливо, впливає й на розвиток самого 

сюжету [1]. 

Сценарії інтерактивного соціально-психологічного театру, зазвичай, 

пишуться на основі зразків, що мали місце у реальному житті. Центральною 

темою є маніпулювання (численні способи спонукати глядачів палити, 

вживати наркотичні засоби проти свого бажання та ін.), а також прийоми, що 

дозволяють протистояти тиску або ухилятися від небезпечних дій. 

Серед основних функцій інтерактивного соціально-психологічного 

театру можна виділити пізнавальну, комунікативну, профілактичну, 

корекційну, терапевтичну тощо. Реалізація цих функцій сприятиме 

становленню соціальної компетентності особистості, кращому розумінню 

соціальних ролей, а отже, їх сприйняттю, виробленню внутрішніх механізмів 

для запобігання тим життєвим чинникам, що призводять до життєвої 

некомпетентності, дезадаптації та маргіналізації особистості [4, с. 51.]. 

Інтерактивний соціально-психологічний театр є продуктивною формою 

впливу, яка дозволяє підтримати і відвести вразливі сім'ї від небезпечної 

межі та змушує замислитися тих, хто перебуває за межею. 

Вистави інтерактивного соціально-психологічного театру як динамічна 

цілісність дозволяють здійснювати виховний процес комплексно, в єдності 

його моральних, трудових, пізнавальних і естетичних питань. 

М. Павловська підтверджує, що драматичне виховання, а в нашому 

випадку це використання елементів драматичного виховання в роботі 

інтерактивного соціально-психологічного театру має великий та об’єктивний 

вплив на розвиток п’яти лісабонських компетенцій, тобто комунікація 

рідною мовою, здатність вчитися, міжлюдська, міжкультурна та соціальна 

компетенції, громадянська компетенція, підприємницька та культурна 
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свідомість, і, відштовхнувшись від них, зосереджується на тих компетенціях, 

які, на її думку, є засадничими або відповідно доповнюють освіту у сфері 

мультикультурного виховання [3]. 

Головна компетенція, яку формує театр – комунікативна. Вона включає 

знання способів взаємодії з оточуючими людьми і подіями, навички роботи у 

групі, володіння різними соціальними ролями. 

Навчально-пізнавальна компетентність – це сукупність компетенцій у 

сфері самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи логічної, 

методологічної діяльності, співвіднесені з реальним життям. 

Інтерактивний соціально-психологічний театр – це засіб привернути 

увагу до проблеми й активізувати ресурси для її вирішення. У виставах 

соціально-психологічного театру навчання відбувається неопосередкованим 

пізнанням соціальних відносин і подій, які виходять за межі реальної 

практики осіб, що задіяні. Воно засноване на дослідженні, пізнанні та 

розумінні людських відносин, ситуацій із внутрішнього життя людей в 

минулому та сьогодні, реальних і створених фантазією. Це дослідження і 

пізнання відбувається у вигаданій ситуації через гру в ролі, драматичну дію в 

ситуації. Це процес, який може, але не мусить вести до результату. 

Проведений теоретичний аналіз наукової літератури дозволив нам 

сформулювати поняття «інтерактивний соціально-психологічний театр». 

Інтерактивний соціально-психологічний театр – це система 

особистісного соціально-педагогічного навчання, в якій виникають і 

розігруються специфічні ситуації із життя, які не є випадковими, і через які 

відбуваються (пожвавлюються) процеси соціалізації. 

Отже, використання театральних технологій (у нашому випадку – 

технології інтерактивного соціально-психологічного театру) у практичній 

діяльності конкретизується у функціях, які виконує соціальний педагог: 

аналітико-діагностичній; прогностичній; організаційно-комунікативній; 

соціально-профілактичній; охоронно-захисній; функції соціально-

педагогічної підтримки, допомоги та психотерапевтичної функції; 

корекційно-реабілітаційної функції; кординаційно-організаційної. 
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САМОРОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Гейміфікація або ігрофікація розповсюджується в усі сфери життя - 

починаючи від різноманітної професійної діяльності, завершуючи системою 

освіти. Сучасна система освіти швидко застаріває і не відповідатиме вимогам 

часу, якщо не змінити ситуацію за допомогою технологічного прогресу. З 

п’яти трендів - як технології змінять освіту, наведених журналом «Форбс», - 

дистанційна освіта, персоналізація, гейміфікація, інтерактивні підручники, 

навчання через відеоігри - чотири належать до гейміфікації 

За своєю сутністю, гейміфікація зустрічається нам усюди - бонусні 

картки - у супермаркетах, кришечки від напоїв - виграш автомобілю, 

обгортки від смачних батончиків - стильна футболка у подарунок тощо. 

Молода людина приходить в улюблену кав’ярню, дістає смартфон, відкриває 

Foursquare. Декілька рухів і вона «зачекінилася» (від англ. check-in - 

«реєстрація»), додаток радісно сповіщає про отримання певної кількості 

балів, присуджує медаль і нагадує про право безкоштовної порції кави. Тобто 

скрізь, куди привноситься ігровий або змагальний елемент, конкуренція, 

досягнення, статусність, самовираження задля вирішення задач мова йде про 

гейміфікацію. 

Основними аспектами ігрофікації є: динаміка - використання сценаріїв, 

які вимагають уваги користувача й реакції у реальному часі; механіка - 

використання елементів сценарію, характерних для геймплея, таких як 

віртуальні винагороди, статуси, бали, віртуальні товари тощо; естетика - 

створення загального ігрового враження, яке сприяє емоційній залученості; 

соціальна взаємодія - широкий спектр технік, що забезпечує взаємодію між 

користувачами, характерну для ігор. 

Гейміфікацію розглядає у трьох формах: 

1) змагання, головна складова ігрової мотивації, де використовуються 

такі елементи, як турнірні таблиці, зрозумілі цілі та правила; 

2) механізм типу «безпрограшний» («Win-win»), гра без переможця, яка 

приємна своїм процесом; 

3) естетика, мета якої візуалізувати, зробити зрозумілими та приємними 

цілі, завдання, вектор розвитку, підвищити видимість результатів роботи 

співробітників. 

Елементами гейміфікованого процесу сьогодні є: 
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Прогрес - наочне відображення поступового росту: рівні - розширення й 

відкриття доступу до контенту; бали - цифрове позначення значимості 

виконаної роботи. 

Інвестиції - відчуття гордості за особистісний вклад в ігру: досягнення - 

отримання публічного схвалення за завершення роботи; нові завдання - вхід 

у систему, щоб отримати нові завдання; сумісна робота - сумісні дії задля 

досягнення власних цілей; епічне значення - робота задля досягнення чогось 

видатного; віртуальність - стимул задіювати інших користувачів. 

Поступове відкриття інформації - поступове отримання доступу до 

нової інформації: бонуси - отримання неочікуваних винагород; зворотній 

відлік - виконання завдань за обмежений період часу; відкриття - 

дослідження власного освітнього простору й відкриття нових фрагментів 

знань; попередження втрат - гра задля попередження втрати вже отриманого, 

заробленого; синтез - робота над задачами, для рішення яких необхідно 

відразу декілька навичок. 

Основні методи гейміфікації максимально прагнуть залучити природні 

людські інстинкти: конкуренція, досягнення, статус, самовираження, 

альтруїзм, вирішення задач [1]. Попередній ґрунтовний аналіз контенту 

гейміфікації як сучасного інноваційного процесу дав нам можливість зробити 

висновки щодо гейміфікації освіти. Оскільки, гейміфікація в загальному 

значенні - це використання елементів гри та ігрових технік у неігровому 

контексті для залучення кінцевих користувачів до вирішення проблем у 

різних областях, то під гейміфікацією освіти ми схильні розглядати 

використання ігор, ігрових технік та ігрових практик з освітньою метою. 

Із запропонованого означення витікають два провідних напрями 

гейміфікації освіти: освітні ігри і застосування ігрових технік і механік 

(ігрової моделі, ігрового кодексу, ігрового матеріалу) з освітньою метою. 

Вважаємо логічним почати дослідження гейміфікації освіти з аналізу 

освітнього ігрового простору формальної освіти, тобто державної системи 

дошкільної та початкової, середньої і вищої освіти та підвищення 

кваліфікації фахівців, що має затверджені програми та терміни навчання. 

Останнім часом уроки в школах налічують велику кількість рольових, 

ситуаційних та інших видів дидактичних ігор. Застосування багатьох із них 

свідчить про ефективність не тільки залучення дітей до навчання, а також 

його результативності. 

Гейміфікація освіти у вузькому значенні може позитивно вплинути на 

успішність, але вона не є причиною виникнення зацікавленості. Педагогічна 

ж гра відрізняється тим, що викликає зацікавленість, занурює того, хто 

навчається, у дидактичний матеріал за допомогою ігрової моделі, елементами 

якої є дидактичний матеріал, ігровий кодекс, представлений системою 

правил і рольових приписів, та визначуваний кодексом ігровий матеріал, до 

складу якого можуть входити жетони, фішки, ігрові дошки, рулетка, опис 

правил, ролей, сюжету тощо. 
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Таким чином, власне освітні ігри мають основну відмінність - вони 

занурюють гравця - учня/студента/слухача - в інший світ. 

Учень/студент/слухач, який опиняється в ігровому світі, заснованому на 

навчальному матеріалі, безпосередньо з ним взаємодіє. Якщо ж мова йде 

тільки про застосування окремих елементів, то учень/студент/слухач, який 

отримує нагороди за успішно засвоєний навчальний матеріал, як і раніше, 

дізнається факти з книг, лекцій, інших джерел. 

Потрібно зазначити, що у найближчий час швидше за все головною 

тенденцією гейміфікації освіти буде взаємне доповнення зазначених 

напрямів. 

Щодо гейміфікації неформальної освіти потрібно зазначити швидкі 

темпи, активне застосування інноваційних підходів, апробацію значної 

кількості новаторських методик та технологій навчання. Саме тому сьогодні 

неформальний освітній простір є провідним у впровадженні ігрових механік і 

практик у неігровому контексті з освітньою метою. 

Тож, гейміфікації освіти сьогодні вже є безперечною. Вона сприяє 

підвищенню мотивації до навчання, його якості й результативності, 

стимулюванню творчості особистості, виявленню її нових яскравих рис. 

Використання ігрових механік в освіті сприяє поліпшенню якості комунікації 

суб’єктів навчання, зниженню кількості конфліктів, підвищенню загального 

рівня результативності навчання, стимулюванню тих, хто навчається, до 

продуктивної навчальної діяльності тощо. Гейміфікація освіти підвищує 

інтерес до неї, заохочує до конкретних дій і є комплексом мотиваційних 

навчальних технік. Подальші перспективи нашого дослідження будуть 

спрямовані на аналіз використання ігрових практик та механік у розвитку та 

саморозвитку професіоналізму вчителів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ У ЖІНОК 

Питання особистісної зрілості – одне із основних прикладних завдань 

психології розвитку людини. У даний час відзначається неоднозначність 

поняття зрілості взагалі, а також особистісної зрілості зокрема. 

Зріла особистість внутрішньо детермінована, здатна координувати своє 

життя в цілому зі своїми потребами, має здатність до продуктивного 

застосування своїх особистісних можливостей і особливостей відповідно 

життєвим завданням, володіє здатністю до саморегуляції, здатна визначати й 

направляти хід подій у своєму житті, формувати ситуації життя, задавати 

стиль спілкування, впливати на оточуючих людей [2]. 

У психологічній літературі на даний час існують наступні підходи до 

розуміння поняття «зрілість». 

1. Зрілість як віковий період розвитку (розроблений у рамках вікової 

психології). Вважається, що зрілість залежить від віку та виступає 

результатом дорослішання: чим старша людина, тим вище рівень її зрілості. 

2. Зрілість як якісний показник розвитку (В.М. Русалов,А. Маслоу, А. 

Адлер, Ж. Піаже, Д. Річмен та ін.) [ 7, 189]. Г. Салліван вважає, що зрілість 

визначається не стільки біологічним вікомлюдини, скільки рівнем розвитку її 

особистісних якостей, готовністю приймати рішення з позиції зрілої 

особистості. 

3. Соціальна зрілість особистості – поняття, яке выдображає одне з 

головних досягнень процесів навчання та виховання, що формується сім'єю, 

школою, соціальним оточенням, соціумом у цілому. І.С. Кон дає таке 

визначення зрілої особистості. Зріла особистість – «це особистість, яка 

активно володіє своїм оточенням, стійкою єдністю особистісних рис та 

ціннісних орієнтацій та здатна правильно сприймати людей і себе» [1, c. 177]. 

4. «Акмеологічна» зрілість відноситься не до окремих властивостей і 

функцій, а до цілісних утворень і структур психіки. Досягши піку, вершини, 

акмеологічна зрілість не зупиняється на цьому рівні, а продовжує своє 

зростання, досягаючи нових піків та вершин [2, с. 125]. 

У психологічній літературі представлений цілий ряд точок зору на 

розуміння природи зрілості особистості. 

Вивченням феномена особистісної зрілості займалися К. Юнг, Г. 

Оллпорт, Л.Бурлачук, Д. Лєонтьєв, Н.Бордовська та А. Реан, Т.Титаренко, 

А.Антоновскі. На підставі праць дослідників були акцентовані відповідні 

положення про те, що: 
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1) трансформація – процес розвитку особистості, в ході якого вона 

набуває завершеності та цілісності, трансформація, яку переживає людина у 

середині свого життя, є проявом її індивідуалізації [7, с. 137]; 

2) особистісна зрілість не обов’язково пов’язана з хронологічним віком. 

Риси особистості, важливі для самоідентичності людини, становлять 

пропріум – динамічний центр собистості, ці риси умовно можна поділити на 

три типи – кардинальні, центральні та вторинні [1, с. 331]; 

3) риси особистості – це готовність діяти певним чином [2, с. 30]; 

4) особистісна зрілість є критерієм особистісного зростання, своєю 

чергою, самодетермінація є головним феноменом особистісної зрілості та 

виявом особистісного потенціалу, який відображає міру долання особистістю 

заданих обставин, у кінцевому підсумку долання особистістю самої себе [4, 

с.203-204]; 

5) концепція особистісної зрілості повина базуватись на уявленні про 

єдність проявів самоактуалізації та самотрансценденції [5, с. 182]; 

6) ненормативна криза – життєва криза, що її переживає особистість 

поза зв’язком від одного вікового етапу до іншого, яка для творчої 

особистості стає кризою зростання [7, с. 80]; 

7) поняття когерентості відображає прагнення людини до розуміння 

сутності суперечностей та власного ставлення до них, уміння зарадити 

самому собі і довіряти собі в момент вибору [6, с. 32]. 

О.С.Штепою виділено десять експлікованих рис зрілої особистості: 

синергічність, автономність, контактність, самоприйняття, креативність, 

толерантність, відповідальність, глибинність переживань, децентрація, 

життєва філософія [8, с. 46-47]. 

Прикладне значення розв’язання проблеми особистісної зрілості полягає 

у створенні можливості прогнозувати розвиток певних психічних 

властивостей та здійснювати їхню корекцію. Така можливість реалізується 

шляхом конструювання моделі феномену особистісної зрілості. Стосовно 

об’єкта модель виконує функції достовірного опису, логічного пояснення, 

вірогідного прогнозу та ефективної корекції його поведінкою. 

Особистісна зрілість жінок різного вікового періоду на даний час є 

недостатньо вивченою. Зміна місця й ролі жінки відбувається постійно, 

відповідно до подій в сучасному суспільстві (природні катаклізми, військові 

конфлікти, соціально-економічні кризи та інш.). Як наслідок жінка змушена 

виконувати різні соціальні ролі, часто бути основною опорою для своєї 

родини і близьких. Володіючи своєрідним світосприйманням і стилем життя, 

жінка проходить специфічний шлях розвитку, що сприяє появі гармонійної 

особистості, яка цілком відповідає основним характеристикам особистісної 

зрілості. 
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Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що зрілість, головним 

чином, розглядається в психологічній науці як етап психічного розвитку і 

якість особистості. Особистісна зрілість є результатом і ресурсом 

особистісного розвитку, обумовленим активністю особистості, її здатністю 

до самодетермінації, саморегуляції, потребою в самоактуалізації й 

саморозвитку, прагненням до смислу як окремих своїх дій, учинків, так і до 

життєвого смислу в цілому. Перспективи подальших досліджень вбачаються 

у визначенні особливостей проявів особистісної зрілості у жінок. 
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ОЧІКУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА ЩОДО ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ 
ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Серед багатьох чинників, що впливають на рівень та привабливість 

закладу вищої освіти, одними з найважливіших є імідж та репутація його 

керівників та викладачів. На імідж та репутацію викладачів закладу вищої 

освіти істотно впливають їх професійна компетентність, манера спілкування 

та професійна успішність. Тому важливим засобом удосконалення діяльності 

освітнього закладу є розвиток професійної успішності його викладачів, їх 

підвищення кваліфікації та психологічної компетентності [1]. 

Професійна успішність викладача закладу вищої освіти не може бути 

досягнута без врахування очікувань суспільства до особистості й професійної 

діяльності викладача та виокремлення їх психологічних складових. 

Суспільство, в особі студентів, їх батьків, роботодавців та ін., очікує від 

сучасного викладача високого рівня професіоналізму та особистісного 

розвитку. 

Професійна діяльність є соціальним інститутом і обумовлена 

соціальними нормами. Звідси випливає й соціальна обумовленість 

професійної успішності викладача, його орієнтація на відповідність вимогам 

суспільства, власної професійної групи (колег) чи споживачів його діяльності 

(учнів, студентів, аспірантів). 

Професійна успішність викладача внз значною мірою залежить від 

суспільного визнання. Зважаючи на це, при формуванні своєї стратегії успіху 

викладач має: 

а) вибудувати власну систему цінностей з обов’язковим урахуванням 

ієрархії суспільних цінностей; 

б) визначити шляхи досягнення особистісної професійної успішності, 

що не суперечать основним суспільним уявленням про досягнення значущих 

результатів; 

в) передбачити отримання таких професійних досягнень, що 

задовольнятимуть і його самого, і оточення, передусім, професійне [3]. 

У сучасних умовах суспільство намагається здебільшого унормувати 

свої відносини з певною соціальною групою чи окремим індивідом. Це 

стосується і професійних відносин. Зокрема, Закон України «Про вищу 

освіту» [2] висуває ряд вимог до науково-педагогічних працівників через 

«стандарти вищої освіти», що розробляються для кожного рівня вищої освіти 

в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій 

і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та 

результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів. Згідно з Законом 

науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники вищого навчального 
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закладу зобов’язані: забезпечувати викладання на високому науково-

теоретичному і методичному рівні; підвищувати професійний рівень, 

педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію; дотримуватися норм 

педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у вищих 

навчальних закладах; розвивати в них самостійність, ініціативу, творчі 

здібності тощо. 

Проте впровадження навіть найдосконаліших стандартів професійної 

діяльності завжди пов’язане з певним ризиком втрати творчого потенціалу 

педагога і науковця. Саме тому прогнозованим є негативне ставлення 

частини викладачів до стандарту як засобу зайвої регламентації їх діяльності, 

а також наявність ризиків, що виникають з неузгодженості чинних і нових 

вимог  та організації викладацької діяльності. 

Аналіз зарубіжних публікацій, присвячених розробці та впровадженню 

стандартів професійної діяльності викладача, свідчить про складність 

прийняття відповідних стандартів у різних країнах [4; 5; 6]. Спостерігається 

нормальна психологічна реакція індивіда на певні нововведення. Не 

зважаючи на відмінності змістовних і організаційних аспектів науково-

педагогічної діяльності, в середовищі фахівців із різних країн зазвичай 

виникають певний рівень тривоги, страху, очікування негативних змін у 

зв’язку з впровадженням нових стандартів діяльності. Так, австралійський 

вчений С. Леонард вважає, що так званий нормативний підхід, який 

традиційно використовують у міжнародній практиці, може генерувати 

негативні ефекти, викликані незадоволеністю і виснаженням трудових 

ресурсів педагогів. З цієї причини дослідник пропонує використовувати 

Національні професійні стандарти для педагогів Австралії не як механізм 

регуляції та регламентації їх діяльності, а як певні стандарти їх професійного 

розвитку [5]. Такий підхід видається досить слушним з огляду на 

актуальність якісних змін у системі вищої освіти України. При цьому 

важливим є врахування особливостей суспільної та індивідуальної 

психології, а саме ставлення (позитивного чи негативного) до перетворень, 

нововведень та їх не завжди прогнозованих наслідків. 

Протиріччя між особистісними та суспільними вимогами до професійної 

успішності викладача може загострюватися на тлі потреби формування 

нових знань, які забезпечуватимуть конкурентоспроможність випускників 

вишів на ринку праці. Формуючи у студентів мотивацію до отримання нових 

знань, викладач сам має бути змотивований на постійне педагогічне та 

наукове самовдоконалення. 

Окремим важливим аспектом очікування суспільства щодо викладача є 

поведінкова сфера, а точніше, сфера моральності. Суспільство декларує 

систему моральних цінностей, але зразки поведінки конкретних 

особистостей, що його уособлюють (державні, громадські діячі, деякі 

керівники вищих навчальних закладів та ін.) далекі від унормованих 

декларацій. За таких обставин роль соціального комунікатора між 
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суспільством (державою) та здобувачами вищої освіти не завжди відповідає 

очікуванням учасників освітнього процесу. До того ж, особистісна 

світоглядна та громадянська позиція викладача має слугувати певним 

взірцем, що разом з високим фаховим рівнем дозволить сформувати у 

студентів не лише професійні, а й соціальні, комунікативні, психологічні та 

інші компетенції. 

З огляду досліджуваної проблеми істотним є вплив організаційної 

культури закладу вищої освіти на професійну успішність викладачів. 

Організаційна культура має сенс як умова професійного вдосконалення, 

прояву особистісних і фахових здібностей викладача, що забезпечує 

взаємозвʼязок цілей, цінностей, норм поведінки, традицій вищої школи. 

Суттєве значення має психологічна культура, культура спілкування, що 

слугує джерелом ефективного діалогу, а відтак умовою і фактором 

узгодження вимог та інтересів сторін освітнього процесу. 

Існує тенденція до посилення особистісних факторів у створенні 

професійної картини світу, загальнолюдські цінності розглядаються крізь 

призму життя та професійної діяльності окремої особистості. То ж 

формулювання суспільних вимог до професійної діяльності має 

осучаснюватися в напрямку заохочення особистості до прояву своїх 

індивідуальних і творчих здібностей. Таким чином посилюватиметься 

цінність професії викладача та послаблюватиметься протиріччя між 

суспільними та особистісними вимогами до професійної успішності. 
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СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

На даний момент одним із найбільш ефективних механізмів 

забезпечення справедливої оплати праці соціальних працівників є ринкові 

механізми. Все тому, що клієнт платить грошима за якісні соціальні послуги і 

не платить, якщо вони не забезпечують вирішення його складної життєвої 

ситуації. 

Таким чином, вдається досягти високої якості соціальних послуг для 

кінцевого споживача і одночасно – високу оплату праці соціального 

працівника. Окрім того, соціальний працівник стає вмотивованим у 

постійному професійному і особистісному розвитку. 

Проте впровадження ринкових механізмів надання соціальних послуг 

зовсім не виключає необхідності втручання держави. Проте воно змінює 

свою форму на більш ефективну. 

Одна із таких форм – соціальне замовлення. Згідно до Закону України 

«Про соціальні послуги» від 17.01.2019 [1], під цим поняттям розуміється 

залучення на договірній основі надавачів соціальних послуг для задоволення 

потреб населення певної території (адміністративно-територіальної одиниці 

або територіальної громади). 

Також місцевими органами формується бюджет участі. [2] В даному 

випадку платником соціальних послуг також виступає держава. У випадку з 

соціальним замовленням платником за соціальні послуги виступає держава, в 

той час, як отримувачем – вразлива категорія населення або особи, що 

створюють соціальний проект. Будь-який мешканець може подати 

соціальний проект, який на конкурсній основі отримує бюджетне 

фінансування. 

Ще одна форма забезпечення ринкового механізму соціальних послуг – 

соціальне підприємництво. Це різновид підприємницької діяльності, який 

спрямований на вирішення соціальних проблем. [3] Взагалі, і звичайне 

підприємництво може займатися наданням платних соціальних послуг, 

просто вони можуть їх не назвати соціальними. 

На даний момент в Україні всі види платних приватних соціальних 

послуг є несистематичними. Кабінетом Міністрів України затверджений 

перелік платних соціальних послуг, частина яких справді надається 

звичайними підприємствами. Взяти, наприклад, перукарські послуги, 

транспортні послуги, догляд, різні види психологічних послуг тощо. 
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ЕМОЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ТА ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

В умовах переходу вітчизняної системи освіти до вимог європейського 

освітнього простору актуальності набуває проблема формування особистості 

фахівця соціальної сфери. Новий компетентнісний підхід, за яким працюють 

університети Європи з кінця ХХ ст., вимагає підготовки особистості 

працівника, котрий в майбутньому володітиме не лише сумою знань, вмінь і 

навичок, а зможе діяти, приймати рішення в нестандартних ситуаціях, 

матиме здатність розвиватися, враховуючи природні нахили людини, 

задатки. Йдеться про такі компетенції як готовність, здатність і володіння. 

Затребуваною і порівняно новою для осмислення є емоційна 

компетентність. Нагадаємо, під компетентністю фахівці розуміють комплекс 

знань, навичок та умінь, самовдосконалення, поглиблене розуміння себе, 

творчий підхід до проблем, які виникають, а також вміння застосовувати 

отримані теоретичні знання в практичному житті. Професійна 

компетентність фахівця соціальної сфери – важлива складова 

професіоналізму, яка включає знання і ерудицію, проявляється в успішному 

вирішенні професійних завдань і дає змогу кваліфіковано вирішувати 

проблеми своєї професійної діяльності. Соціальна та емоційна 

компетентність орієнтовані на здійснення процесу пізнання з метою 

самоактуалізації особистості [2, с. 192]. 

Нові психологічні феномени «емоційний інтелект» та «емоційна 

компетентність», ідентифіковані американськими вченими Джоном Маєром 
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та Пітером Саловеєм в кінці 90-х років XX ст. сьогодні активно вивчаються в 

Україні. З працями названих вчених з’явилося нове бачення про життєвий 

успіх людини. Якщо раніше оцінка рівня IQ була ключовим показником того, 

чи стане людина успішною в житті, то з кінця 90-х років минулого століття 

вчені на матеріалах психологічних досліджень і опитувань довели, що успіх в 

житті залежить не стільки від логічного інтелекту (IQ), скільки від здібностей 

управляти своїми емоціями (EQ). 

Розвиток емоційного інтелекту (EI) або емоційної компетентності (EQ) 

стають все більш актуальними для фахівців соціономічних професій, хоча 

емоційна стійкість та емоційний контроль завжди розглядались як складові 

розвитку їх психологічної культури. Тема поєднання емоцій та інтелекту 

далеко не нова у науковому світі. До неї в різні часи звертались філософи 

Платон та Аристотель, Пабліус Сиріус. Логіку серця або емоційного розуму 

добре описав Фройд. Однак, у суспільстві все ж насаджувався культ 

раціонального відношення до життя. 

Особливий інтерес до питання емоційного інтелекту з’явився в кінці XX 

ст. після виходу в світ книги Деніеля Ґоулман «Емоційний інтелект. Чому він 

може означати більше, ніж IQ» (Emotional Intelligence: Why It Can Matter 

More Than IQ). Науковець пропонує концепцію множинного інтелекту, 

відводить неабияку роль емоційній сфері життя людини, наводить приклади 

застосування емоційного інтелекту в різних сферах життя – бізнесі, політиці, 

міжособистісних взаєминах, сімейному житті, професійній діяльності. 

Привабливість підходу Д. Ґоулмана в тому, що управління емоціями – це 

навичка, яку можна напрацьовувати і розвивати. Якщо IQ з віком може 

знижуватися, більшість елементів у складі EQ лише вигострюються. 

Відповідно, людина, яка займається розвитком власного емоційного 

інтелекту, досягає високих результатів. 

Емоційний інтелект сьогодні входить у ТОП-10 найзатребуваніших 

роботодавцями навичок до 2020 р. Вчені наперебій доводять, що розвинений 

емоційний інтелект набагато більше впливає на успіх людини в суспільстві, 

роботі та родині, ніж високий коефіцієнт інтелекту IQ. Згадуваний Ґарднер 

визнає, що емоційні навички та вміння налагоджувати стосунки є чи не 

найважливішими в сучасному, часто безладному світі. Д. Ґоулман, цитуючи 

Ґарднера, зауважує: «Багато людей з рівнем IQ 160 працюють на тих, в кого 

коефіцієнт розумового розвитку не перевищує 100, якщо в перших 

міжособистісний інтелект розвинений погано, то в других – добре» [1, с. 90]. 

Вчений, спираючись на дослідження психологів Гарвардського та 

Каліфорнійського університетів, приходить до висновку про те, що «чистий 

тип людини з високим IQ (тобто без урахування емоційного інтелекту) – це 

така собі карикатура інтелектуала, який чудово орієнтується в царині 

наукової думки, але абсолютно не пристосований до звичайного життя» [1, с. 

95, 97]. Саме емоційний інтелект наділяє нас тими якостями, які роблять нас 

справжніми людьми. 
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Думки Д. Ґоулмана щодо формування та розвитку емоційного інтелекту 

особистості важливі для майбутніх працівників соціальної сфери, професійна 

діяльність яких передбачає постійну роботу з людьми. Такого роду знання 

допоможуть бачити й аналізувати взаємозв’язок емоцій і успіху, навчатися 

мистецтву соціальної взаємодії, вибудовувати стосунки і розв’язувати 

конфліктні ситуації, застосовувати емоційну компетенцію в роботі з різними 

категоріями клієнтів, враховуючи специфіку їх психотипу, національні та 

гендерні особливості. 

З метою формування у фахівця емоційної компетентності необхідним є 

навчання емоційній грамотності. Програми «соціального й емоційного 

навчання» (SEL) поступово впроваджують у навчальні програми шкіл по 

всьому світу. У багатьох регіонах США, навіть у цілих штатах, програми SEL 

стали обов’язковими складовими навчального плану: крім певного рівня 

успішності в математиці та мові, учні мають опанувати необхідні для життя 

соціальні й емоційні навички. 

Ініціативу SEL з кінця 90-х років XX ст. підхопили по всьому світу. 

Навчальні заклади в Сінгапурі, окремі школи в Малайзії, Гонконзі, Японії та 

Кореї. В Європі лідером щодо впровадження SEL є Велика Британія, понад 

десяток інших країн працюють за системою емоційного інтелекту (ЕІ). 

Починаючи з 2002 р. ЮНЕСКО оголосила про всесвітню ініціативу 

популяризації SEL. У 1995 р. Д. Ґоулман, на основі проведених досліджень, 

оприлюднив результати того, що SEL є потужним інструментом покращення 

навчальної успішності і запобігання насильству [1, с. 10-11]. 

Актуальність і затребуваність названих програм в Україні очевидна, як у 

шкільному так і вузівському курсах, особливо для фахівців соціономічних 

професій. Програми з розвитку емоційної компетентності мають включати 

питання емоційного самоусвідомлення: розпізнавання емоцій та вміння їх 

називати, уміння краще розуміти причини почуттів, усвідомлювати різницю 

між почуттями і діями. Вони мають працювати над формуванням навичок 

щодо керування емоціями, вчити боротися зі стресом, відчувати більше 

позитивних почуттів щодо себе та близьких, зменшувати рівень соціальної 

тривожності тощо. 

Чи не основною компетенцією емоційного інтелекту є емпатія 

(зчитування емоцій), яка надзвичайно потрібна в практиці роботи 

соціального працівника. Вона формує більш розвинене вміння приймати 

точку зору іншої людини, посилює емпатію і сприйнятливість до почуттів 

інших, здатність уважніше слухати. Ці вміння є життєво необхідними у 

багатонаціональному суспільстві, бо дозволяють людям жити у взаємній 

повазі і створюють можливість продуктивного суспільного діалогу. 

Таким чином, навчання емоційній грамотності особистості соціального 

працівника є основою її подальшої емоційної компетентності. Емоційний 

інтелект особистості, як важлива складова її множинного інтелекту, потребує 

вивчення, розвитку, вмілого застосування в практичній діяльності. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 

У цьому році виповнюється 20 років з дня прийняття Керівних 

принципів Організації Об'єднаних Націй по внутрішньому переміщенню – 

комплексного набору міжнародних стандартів, що стосуються прав 

внутрішньо переміщених осіб (ВПО). На момент запуску Керівних принципів 

ООН кількість внутрішньо переміщених осіб у всьому світі становила 25 

мільйонів, а до кінця 2017 року вона зросла до 40 мільйонів осіб. Хоча, як 

зазначають експерти, за ці роки було досягнуто певного прогресу у визнанні 

масштабів проблеми і в розробці відповідних рішень та механізмів 

реагування, багато внутрішньо переміщених осіб живуть в небезпечних 

умовах і становлять групу найбільш уразливих груп населення [1]. Не 

виключенням у цьому сенсі є і Україна - станом на 10 лютого 2020 року в 

Україні зареєстровано 1 440 167 внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 

окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим 

[2]. 

З початку конфлікту на Сході України та проведення 

Антитерористичної операції Урядом та Кабінетом міністрів України було 

розроблено низку законів та підзаконних актів, які регулюють соціальну 

політику держави стосовно внутрішньо переміщених осіб. Основним 

законом, що встановлює гарантії дотримання прав, свобод та законних 

інтересів внутрішньо переміщених осіб, вважається Закон України від 

20.10.2014 № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб», що містить 20 статей. В ньому також зазначено, що 

«внутрішньо переміщеною особою – є громадянин України, іноземець або 

особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних 

підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили 
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залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою 

уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, 

повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних 

ситуацій природного чи техногенного характеру» [3]. 

Аналізуючи тлумачення ВПО, наданого у цьому документі, головний 

наголос звертається на те, що внутрішньо переміщені особи мають право 

користуватися своїми правами людини без дискримінації через своє 

переміщення, а це означає, що поняття інтеграції тісно пов’язане із питанням 

захисту конституційних прав і свобод людини. 

Один із ключових Керівних принципів ООН полягає в тому, що 

переміщення повинно тривати не довше, ніж того вимагають обставини. 

Слідуючи цим принципам, у квітні 2016 року Урядом України було створено 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України (МТОТ), мета діяльності якого полягала у 

формуванні та реалізації державної політики у сфері відновлення та 

розбудови миру на постраждалих внаслідок конфлікту територіях та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Було визначено, що 

міністерство буде здійснювати свої повноваження доти, поки ситуація на цих 

територіях не зміниться, а отже тимчасово. Напрямками діяльності МТОТ 

були визначені наступні: реінтеграція тимчасово окупованої території та її 

населення; реінтеграція окремих територій Донецької та Луганської 

областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх 

повноважень та їх населення; подолання наслідків конфлікту; гуманітарне 

співробітництво; захист населення під час збройного конфлікту; розбудову 

миру [4]. 

З огляду на зазначені напрямки діяльності даного органу влади, можна 

сказати, що державна політика була орієнтована на швидке вирішення 

конфлікту та повернення тимчасово окупованих областей. Але, як показують 

події та ситуація на сході держави, вирішення проблеми не відбулося, а 

переміщення осіб набрало затяжного характеру. Проведені нами у 2018 році 

дослідження показали, що переміщені громадяни повсякчас стикаються з 

проблемними питаннями в трудовій, соціальній сферах, а також мають 

бар’єри у забезпеченні права брати участь у виборчому процесі через втрату 

та складність відновлення ідентифікуючих особистість документів. Чимало 

труднощів виникає через необхідність обов’язкового оформлення документів 

про особливий статус, без якого внутрішньо переміщені особи не мають 

права реалізовувати свої права на рівні з іншими громадянами України [5, с. 

534-540]. 

З метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та 

відповідно до пунктів 9 і 91 статті 116 Конституції України від 2 вересня 

2019 року Кабінет Міністрів України постановив реорганізувати 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 
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переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб [6]. 

Дещо змінилася й державна політика стосовно ВПО в бік розробки та 

прийняття довгострокових рішень. Урядом було прийнято рішення щодо 

шляхів розробки програм інтеграції внутрішньо переміщених осіб у нові 

приймаючи громади. Тому 15 листопада 2017 року Кабінетом Міністрів 

України було схвалено Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб та 

впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на 

період до 2020 року [7]. 

У цьому розпорядженні було висвітлено проблему задоволеності 

основних потреб ВПО, які впливають на їх інтеграцію на новому місці 

проживання, а також питання щодо приймаючих територіальний громад, на 

яких відобразилася ситуація переміщення. 

Метою Стратегії було визначено соціально-економічну інтеграцію 

внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень для 

реалізації та захисту їх прав, свобод і законних інтересів, підвищення рівня їх 

самодостатності та незалежності з урахуванням інтересів приймаючих 

територіальних громад, налагодження ефективної взаємодії внутрішньо 

переміщених осіб з приймаючими територіальними громадами, органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування на засадах 

партнерства, результатом якого є досягнення соціальної згуртованості [7]. 

З огляду на проведені нами дослідження, варто зауважити про 

необхідність дотримання Керівних принципів ООН про які йшлося вище. 

Надзвичайно важливою умовою ефективної інтеграції ВПО у громади є 

забезпечення права їхньої участі у всіх процесах прийняття рішень, які мають 

якесь відношення до ситуації. 

Як підкреслила Спеціальний доповідач ООН з прав людини внутрішньо 

переміщених осіб у своїй доповіді у липні 2017 року, «революція» участі 

необхідна для забезпечення того, щоб право внутрішньо переміщених осіб 

брати участь у рішеннях, що стосуються їх, гарантувалося не тільки 

теоретично, але і підтримувалось на практиці і отримувало більшого 

пріоритету в рамках національних зобов'язань в галузі прав людини і благого 

управління» [8]. 
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Хоружий С.М. 
доц. кафедри соціальної роботи  

КНУ імені Тараса Шевченка 

КОНСУЛЬТАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З 
КЛІЄНТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Клієнтом соціальної роботи, як відомо, вважається окрема особа, групи, 

сім’ї, громади, які є адресатами соціальної роботи і які не можуть самостійно 

подолати свої проблеми, вийти з життєвої кризи, функціонувати самостійно і 

тому потребують сторонньої допомоги фахових соціальних працівників. 

Закон України «Про соціальні послуги» (2003) визначає, що соціальна 

допомога може надаватись людям, котрі потрапили у складні життєві 

обставини. Тобто практично кожна людина може стати клієнтом соціальних 

служб, коли виникає ситуація чи обставини, які неможливо об’єктивно 

подолати самостійно (інвалідність, часткова втрата рухової активності у 

зв’язку зі старістю або станом здоров’я, самотність, сирітство, 

безпритульність, відсутність житла або роботи, насильство, зневажливе 

ставлення та негативні стосунки у сім’ї, малозабезпеченість, психологічний 

чи психічний розлад, стихійне лихо, катастрофа тощо). Ці ситуації висувають 

людям вимоги, які перевищують їхній звичний адаптивний потенціал, вони 

приховують у собі або виклик, або загрозу життєдіяльності людини, а інколи 

викликають непоправні втрати. Кожна з них також обмежує активність 

індивіда, висувають вимоги, які потребують додаткових моральних і 

матеріальних ресурсів. 
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Соціальні служби зазвичай мають певні критерії, за якими вони 

визначають своїх клієнтів, критерії надання того чи іншого різновиду 

допомоги. У державних соціальних службах умови отримання допомоги, тих 

чи інших послуг визначаються законодавством або іншими нормативно-

правовими документами, недержавні соціальні служби можуть 

встановлювати такі критерії, виходячи із власної місії, принципів роботи та 

можливостей. 

Багато авторів робили спроби класифікувати проблеми клієнтів, з якими 

вони звертаються до соціальних служб і, зокрема, по психологічну 

консультацію, а також скласти типологію самих клієнтів. Існують різні 

підходи до побудови таких типологій. 

Аналізуючи причини звернень клієнтів по психологічну 

(консультативну, психотерапевтичну) допомогу, відомий фахівець В.В. 

Макаров виділяє як типові: проблеми вибору, відповідальності, контролю, 

провини, безвиході, втрати довіри до себе та інших, втрати мети. При цьому, 

звернення клієнтів можуть бути пов’язані з різноманітними особистими 

життєвими обставинами. 

Ми виходимо з того, що ситуація клієнта, з приводу якої він звертається 

по психологічну допомогу до фахівців соціальної роботи, в більшості є 

наслідком його власних дій (або бездіяльності). Навіть коли мова йде про 

сукупність зовнішніх, незалежних від волі самої людини, чинників, які 

безпосередньо впливають на обставини її життя, життєва ситуація будується 

людиною. Ситуація включає не тільки обставини, але, і це є визначальним, 

ставлення людини до обставин, що склались, готовність протидіяти 

несприятливим обставинам і брати на себе відповідальність за своє життя і за 

себе саму. Тому в консультативній взаємодії з клієнтом надзвичайно 

важливим є те, яку позицію займає клієнт стосовно фахівця і самого процесу 

допомоги. 

Загалом, практики виділяють три типи клієнтів, які звертаються по 

психологічну допомогу, за критерієм ставлення до фахівця і мотивацією 

звернення. 

По-перше, це невпевнений у собі клієнт, який прагне уникнути 

відповідальності за власні рішення і перекласти її на консультанта. Такий 

клієнт прискіпливо зважує всі «за» та «проти», намагаючись віднайти єдино 

правильне рішення. Консультант повинен створити у клієнта цілковиту 

впевненість у вирішенні його проблеми. 

По-друге, це впевнений у собі клієнт, який адекватно розуміє свою 

ситуацію і шляхи її вирішення. Він вже знайшов варіант, який його 

влаштовує і хоче отримати від консультанта підтвердження правильності 

свого вибору. Консультант повинен схвалити розмірковування та умовиводи 

клієнта, а також обраний варіант вирішення ситуації, йдучи слідом і не 

намагаючись сперечатись чи піддавати сумніву запропонований варіант. 
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По-третє, це клієнт, який все знає і довіряє тільки собі. Такі клієнти 

суперечливі, все піддають сумнівам і довіряють тільки собі, переконані у 

власній правоті. Вони часто створюють собі ілюзію вирішення власних 

проблем самовпевнено вважаючи, що зможуть будь-коли все владнати, бо 

знають як це зробити, а насправді «запускають», переводять у хронічний стан 

свою проблему. Часто ці клієнти потребують медичної допомоги. На щастя, 

подібні клієнти зустрічаються досить рідко. 

Інші автори теж виділяють три типи клієнтів (В.Ю. Меновщиков, В.В. 

Столін), але за основу береться позиція клієнта стосовно отримання 

психологічної допомоги. 

Першу групу складають клієнти з діловою орієнтацією. Вони 

звертаються по допомогу, усвідомлюючи наявність проблем і бажаючи 

вирішити їх. Цим клієнтам властива нерішучість і невпевненість, тому 

головним у роботі з ними є психологічна підтримка, заохочення ініціативи і 

рішучості. 

Друга група – це клієнти з рентною орієнтацією. Цим клієнтам властива 

занижена самооцінка і переоцінка можливостей консультанта, можлива 

наявність акцентуацій паранояльного та гіпертимного типу. Характерним є 

підкреслювання власної безпомічності та незахищеності, демонстрація 

позиції жертви. Важливим моментом роботи з такими клієнтами є відмова 

підтримувати демонстрацію нездатності протистояти життєвим труднощам і 

негараздам. Провокування конфронтації клієнта із зовнішньою та 

внутрішньою реальністю може бути оптимальною консультативною 

стратегією. 

До третьої групи належать клієнти ігрової орієнтації. Ці клієнти, маючи 

певні реальні проблеми, не прагнуть до їх вирішення, звертаючись до 

консультантів. Для них значно привабливіше використати зустріч з фахівцем 

як «ігровий майданчик» та «обіграти» його, змусивши розгубитись, 

знітитись, виправдовуватись тощо. Такі клієнти можуть ходити до різних 

консультантів, граючи у «Спробуйте допомогти мені…» чи «Всі ви однаково 

нездатні допомогти мені…». Протидіяти маніпуляціям цих клієнтів можливо 

відмовившись включатись у їхню гру, або застосувати контр-гру. 

Незнання власного потенціалу, зневіра у своїх силах, прагнення уникати 

виходити із «зони комфорту», відмова робити життєво важливий вибір, на 

нашу думку, є тими визначальними причинами, які зумовлюють прагнення 

клієнтів соціальних служб залишатись у позиції «жертви», яка має ряд 

вторинних переваг. По- перше, вона звична і клієнти, як правило, до неї вже 

адаптувались і почуваються доволі комфортно. По-друге, вибір завжди є 

ризикованим з невизначеним результатом і непередбачуваними наслідками, 

тому «краще синиця в руці…». 

Клієнти соціальної роботи, які звертаються по психологічну 

(консультативну, психотерапевтичну) допомогу, звичайно вимагають від 

консультанта дати їм «правильну» рекомендацію, пораду, інструкцію тощо. 
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Вони докладають значних зусиль, опираючись прийняттю на себе 

відповідальності, уникаючи ризику вибору. У консультанта є декілька 

варіантів дій в подібних ситуаціях: прийняти «батьківську» позицію і стати 

вчителем (наставником) для клієнта; виконати певні дії самому, не 

залучаючи до цього клієнта; через консультативно-терапевтичну роботу з 

клієнтом актуалізувати його внутрішній ресурс і створити умови для 

активності самого клієнта. 

Останній варіант є більш трудомісткім і складним, але, одночасно, він є 

і більш бажаним, оскільки робить клієнта здатним самостійно долати складні 

життєві обставини в майбутньому. 
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА І СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: ПЛОЩИНИ 
ПЕРЕТИНУ І РОЗМЕЖУВАННЯ 

У 2016 р. відбулось законодавче перепідпорядкування соціальної 

педагогіки із галузі науки 13 «Педагогічні науки» в галузь знань 23 

«Соціальна робота». У широкому контексті змінилось професійне поле 

соціального педагога, який змушений був «перейти» із поля «педагогічного» 

(в якому знаходяться вчителі, педагоги, педагоги – організатори, класні 

керівники та ін.), в поле соціально-психологічне, серед яких – психологи, 

практичні психологи, соціальні працівники (яких відносять до кластеру 

професій «допомагаючих», «сервісних», «підтримуючих» тощо) [1]. Такий 

перехід вплинув на процеси професійної самоідентифікації не лише самих 

соціальних педагогів, алей викладачів вишів, які здійснюють підготовку 

соціальних педагогів. Серед освітян періодично з’являються заклики і 

ініціативи щодо повернення соціальної педагогіки в лоно «освіти», 

мотивуючи тим, що соціальний педагог «забезпечує соціальне виховання 

особистості, сприяє формуванню ефективних взаємин між суспільством і 

особистістю, створює умови для її успішної соціалізації» , а ці завдання, на 

думку ініціаторів Круглого столу із Запорізького національного університету, 

знаходиться в площині діяльності педагогічного працівника, й тому таке 

повернення є необхідним. 

Фактично такі протиріччя з необхідністю породжують дискурс, який 

потребує вироблення відповідних смислових конструктів щодо розуміння 

суті і призначення соціальної педагогіки в контексті сьогодення. Важливо 
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зосередитись не лише на формальних ознаках діяльності, «яку можуть 

здійснювати лише люди із педагогічною освітою», і які в свою чергу «мають 

право на «педагогічні преференції у вигляді доплат, стажу, пенсії» тощо, але 

й звернути увагу на соціальне призначення соціальної педагогіки, яке, 

безумовно, має історичний, національний і суспільний контексти. 

Йдучи вслід за німецьким філософом і педагогом П.Наторпом (1854-

1924) - основоположником соціальної педагогіки, важливо зауважити, що її 

поява в суспільно-історичному контексті, була викликана необхідністю 

вирішення проблеми соціальної нерівності та соціальних конфліктів. Ідея, 

яку просував він, полягала у загальній педагогічній організації на основі 

інтеграції виховних сил суспільства. Саме освіту (позашкільна освіта 

дорослих, однакова і обов'язкова освіта для всіх дітей), П. Наторп розглядав у 

якості умов, які сприяють встановленню взаєморозуміння у суспільстві та 

призводять до пом'якшення соціальних протиріч. Для того щоб бути сильним 

зовні, народ повинен бути з'єднаним зсередини, а це, на його думку, 

досягається за рахунок надання однакової освіти. Виховання в дусі спільності 

повинно усувати та попереджати соціальні конфлікти. 

Звідси, соціальна педагогіка покликана вирішувати або пом’якшувати 

соціальні проблеми, які мають конкретно-історичний характер. Не винятком 

є Україна, де наразі відбуваються зміни суспільного контексту і поява нових 

суспільних криз та потрясінь: війна, бідність, міграція, соціальне 

розшарування населення, загроза пандемії коронавірусу, криза сім’ї тощо, що 

позначається на якості життя сучасної людини, змушеної жити в умовах 

тотальної невизначеності та особистісної небезпеки. 

Саме соціальна робота і соціальна педагогіка (недаремно вони є 

«соціальними» у своєму основоположному конструкті) володіють ресурсом 

опікування про добробут і благополуччя людини. Але, на думку Х. Коттам, 

наразі потрібна така система соціальної допомоги, яка здатна «швидше 

створити можливості, ніж управляти залежністю», тобто більше дбати про 

створення зв’язків і стосунків, які можуть краще зарадити допомозі і 

підтримці, аніж шукати стратегії управління ризиком. У своїй праці 

«Радикальна допомога» (2018), вона зауважує, що наразі існує дві парадигми 

– розуміння системи добробуту, яка фокусується на управлінні потребами та 

проблемами найбільш знедолених; та розуміння системи добробуту, яка 

базується на спроможності, зростанні та людському зв’язку. 

Фактично, це означає дві суттєво різні напрями соціальної допомоги в 

сучасному контексті. Перша парадигма – соціальна робота, яка на думку 

німецьких колег сприяє дії («содействует» рос.), реагує, інвертує (від лат. 

Inverto - піддавати що-небудь інверсії, означає розщеплювати), і друга 

парадигма –соціальна педагогіка, яка діє, пропонує і ініціює. Ці дії є різними 

за своїм смисловим, змістовим і технологічним наповненням. Якщо 

соціальний педагог здійснює спонукально-проективну дію, дію на створення, 

на ініціацію, на перспективу, на випередження (або попередження) ситуації, 
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яка призводить до порушення нормативних умов соціалізації особистості, то 

соціальний працівник діє по факту, втручаючись і вживаючи рішучих заходів 

у разі виникнення проблем соціального функціонування особистості. 

Продовжуючи аналіз зарубіжних дослідників стосовно призначення і 

завданнях соціальної педагогіки для освітніх та соціальних практик, важливо 

зупинитися на найбільш вагомих із них (за матеріалами G. Eichsteller, 

L.Bradt)[2]: 

1) Соціальна педагогіка орієнтована на стосунки. 

Стосунки, як основа людського існування, повинні бути в центрі уваги 

професіоналів. Ці стосунки повинні весь час розвиватися, бути справжніми, 

спрямованими на залучення, участь та підтримку осіб, груп людей чи родин. 

Крім того, стосунки є особливим предметом розвитку і формування у людей, 

які мають налагоджувати стосунки з іншими людьми, щоб гарантувати їм 

потужну соціальну мережу підтримки або багатий реляційний всесвіт (Carter, 

Eichsteller, 2017), а також доступ до ресурсів. В цьому сенсі стосунки 

професіонала та клієнта означають зміцнення мережі безпеки людей. 

2) Соціальна педагогіка спирається на властиві людям можливості та 

потенціал. 

Соціально-педагогічна практика ґрунтується на уявленні про те, що 

кожна людина обдарована унікальними талантами, можливостями та 

потенціалом. Головне при цьому – визнавати рівність людей і активно 

працювати на ідеєю створення середовища, в якому люди можуть процвітати, 

користуватися своїми унікальними ресурсами та розвивати свій потенціал. 

До того ж, це середовище не є винятково прерогативою соціальних педагогів 

у школі. Середовище є там, де гуртується і утворюється спільнота людей – 

дитячий садок, юридична організація, сім’я, інтернат для людей похилого 

віку, соціальний гуртожиток тощо. 

3) Соціальна педагогіка - це діалог та участь. Зосередженість на 

можливостях людини, а не її обмеженнях, передбачає підхід на основі участі, 

який здійснюється завдяки діалогу. Це дозволяє орієнтуватися в реаліях та 

досвіді життя людей, гарантує їм можливість бути почутим і брати участь в 

прийнятті рішень, спільно розробляти змістовні відповіді, які спричиняють 

стійкі зміни. 

4) Соціальна педагогіка фокусується як на практиці, так і на структурах. 

Соціальна педагогіка, орієнтуючись на практику стосунків, не повинна 

обмежуватися лише «свідомим використанням стосунків», оскільки це може 

означати, що практики будуть стосуватися лише рамок організації догляду, а 

проблеми розумітися лише як проблеми людей та їхньої поведінки (Coussée 

et al, 2009). Насправді, розгляд соціальних питань та підтримка культурного 

розвитку передбачає зміни не лише у прямій практиці, але й на структурному 

рівні. Соціальна педагогіка повинна виступати як "критичний друг" 

всередині суспільства, тому вона має бути спроможною оскаржувати статус-
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кво та пересічні думки, знаходячи теоретичні аргументи для підтримки 

знедолених, зневажених та зневірених осіб та груп всередині суспільства. 

Вона також повинна виправдовувати своє існування, демонструючи свою 

актуальність на практиці та її внесок у широке суспільство способами, які 

виходять за рамки вирішення локальних питань. Соціальна педагогіка 

повинна заохочувати побудову громади, сприяти інклюзивному 

міжкультурному діалогу між різними людьми та групами всередині 

суспільства та відстоювати загальні права людини. 

5) Соціальна педагогіка налаштована на проблеми соціальної 

справедливості. 

Соціально-педагогічна практика повинна критично відображати шляхи 

вирішення питань соціальної справедливості, таких як бідність чи 

бездомність. Замість того, щоб звинувачувати людей, які постраждали, 

необхідно тримати питання маргіналізації та соціального відчуження на 

передньому плані практики. Важливо відкривати можливості для створення 

альянсів і бачити себе частиною широкого руху до соціальної 

справедливості. 

6) Соціальна педагогіка пропонує інтегративні та цілісні рамки. 

В перспективі соціальна педагогіка повинна об’єднуватись з широким 

колом професіоналів освітніх та соціальних практик та навіть поза її межами, 

наприклад, в галузі охорони здоров'я. Її сильні етичні та міждисциплінарні 

теоретичні основи можуть стати основою для інтеграції міжпрофесійних 

практик та роботи соціальних агенцій, які надають підтримку людям, групам 

чи спільнотам. 

7) Соціальна педагогіка виховує натхнення та мотивацію 

У той час, коли освітні та соціальні професії знаходяться під постійним 

тиском, важливо забезпечити роботу середовища, в якому працівники 

відчувають себе пов'язаними з більшим почуттям мети та власних мотивацій. 

Акцент на людській діяльності, стосунках та цілісному добробуті вказує на 

необхідність вбудувати соціальну педагогічну цінність в організаційних 

культурах. Соціально-педагогічна перспектива може підтримати ці амбіції і 

тим самим уможливити організації, щоб створити робоче середовище, в 

якому люди почувають себе здатними бути автентичними, суттєво 

вмотивовані, пов'язані з глибшим почуттям мети і довіряють приймати 

хороші рішення, які служать цій цілі. 

Таким чином, площини перетину соціальної роботи і соціальної 

педагогіки в їх спільній «соціальності», як головному призначенні у 

вирішенні соціальних проблем буття людини, тоді як способи («забезпечення 

соціальних норм» - соціальна робота і «сприяння соціальним змінам» - 

соціальна педагогіка), - видаються різними. 
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