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НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ДОСВІД ГРОМАДИ 

М.УМАНІ 

 
Вступ. Умань – місто обласного підпорядку-

вання Черкаської області. Перша згадка про Умань 

датована 1616. До сьогодні місто пройшло довгий й 

тернистий шлях розвитку, проте здобуло право нази-

ватися містом з високим рівнем надання соціальних 

послуг у громаді. 

Процеси децентралізації кинули виклик сфор-

мованій в Україні системі надання соціальних пос-

луг. Гостро постали питання про те, як мають взає-

модіяти учасники системи в нових умовах, як має бу-

ти розмежовано повноваження між різними рівнями 

територіальних організацій у наданні послуг, яким 

чином стимулювати розвиток ринку соціальних пос-

луг [2].  

Окремі відповіді на такі питання мають місце 

у діяльності Управління праці та соціального захисту 

населення Уманської міської ради – координуючого 

органу місцевої влади щодо соціального захисту 

уманчан.  

Виклад основного матеріалу. Основним за-

вданням Управління є забезпечення реалізації держа-

вної соціальної політики в місті Умань у сфері соціа-

льного захисту населення, а саме:  

− забезпечення реалізації державної політики у 

сфері соціально-трудових відносин, оплати і належ-

них умов праці, соціальної та професійної адаптації 

військовослужбовців, звільнених у запас або відстав-

ку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних 

Сил України та інших військових формувань; органі-

зацію ефективного співробітництва місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самовряду-

вання з профспілками та їх об’єднаннями, організаці-

ями роботодавців та їх об’єднаннями;  

− забезпечення реалізації державної політики з 

питань соціального захисту населення, підтримки 

сім’ї, попередження насильства в сім’ї;  

− забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, 

оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі 

людьми, виконання програм і здійснення заходів у 

цій сфері; призначення та виплата соціальної допо-

моги, компенсацій та інших соціальних виплат, вста-

новлених законодавством України, надання субсидій 

для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива;  

− організація соціального обслуговування насе-

лення, здійснення соціальної роботи та надання соці-

альних послуг, у тому числі соціального супроводу 

сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закла-

дів, установ та служб та залучення недержавних ор-

ганізацій, які надають соціальні послуги; розроблен-

ня та організація виконання комплексних програм та 

заходів щодо поліпшення становища соціально враз-

ливих верств населення, сімей та громадян, які пере-

бувають у складних життєвих обставинах, та всебіч-

не сприяння в отриманні ними соціальних виплат та 

послуг за місцем проживання, перебування;  

− забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, 

сприяння створенню умов для безперешкодного дос-

тупу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури; 

реалізація державної політики у сфері оздоровлення 

та відпочинку дітей, розроблення та виконання від-

повідних регіональних програм;  

− здійснення нагляду за додержанням вимог за-

конодавства під час призначення (перерахунку) та 

виплати пенсій органами Пенсійного фонду України;  

− проведення інформаційно-роз’яснювальної ро-

боти;  

− розроблення та організація виконання компле-

ксних програм та заходів щодо забезпечення рівних 

прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії то-

ргівлі людьми [3]. 

До складу Центру соціальних послуг входять 

такі структурні підрозділи: відділення соціальної до-

помоги вдома; будинок Милосердя, 3 стаціонарних 

відділення для постійного або тимчасового прожи-

вання громадян (Будинок ветеранів), відділення ор-

ганізації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги – відділення благодійної діяльності, Центр 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок»; 

Центр професійної реабілітації інвалідів; Центр облі-

ку бездомних осіб; Центр обслуговування бездомних 

та звільнених осіб із структурними підрозділами, Ре-

абілітаційний комплекс для людей з особливими пот-

ребами. 

У Центрі соціальної реабілітації дітей-

інвалідів «Пролісок» здійснюється соціальна, педаго-

гічна, психологічна та медична реабілітація без від-

риву від сім’ї.  

У Центрі професійної реабілітації інвалідів ві-

дповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки 

України з інвалідами проводиться професійне на-

вчання з таких професій: секретар-друкарка, взуттьо-

вик з ремонту взуття, оператор комп’ютерного набо-

ру та квіткарка з подальшим врученням посвідчення 

про набуту професію та працевлаштуванням.  

Центр обліку бездомних осіб та Центр обслу-

говування бездомних та звільнених осіб надають не-

mailto:albuliv1977@gmail.com
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обхідні соціальні послуги бездомним, звільненим з 

місць позбавлення волі та нарко- і алкоголезалежним 

особам: тимчасова реєстрація, харчування, одяг і 

взуття, поновлення документів, направлення на ме-

дичне обстеження, допомога у працевлаштуванні. З 

цими особами проводяться заходи щодо запобігання 

поширення наркоманії та ВІЛ/СНІДу, інтеграції їх у 

суспільство.  

У Реабілітаційному комплексі для людей з 

особливими потребами працює відділення соціально-

медичних послуг, в якому за направленнями та путі-

вками управління праці та соціального захисту насе-

лення надаються соціально-медичні послуги інвалі-

дам та ветеранам праці. 

Окремої уваги варте питання інклюзивного 

туризму. Так, за співпраці Управління праці та соціа-

льного захисту населення Уманської міської ради з 

КЗ «Черкаський обласний центр медико-соціальної 

експертизи ЧОР» в Умані впроваджуються іннова-

ційні послуги із інклюзивного реабілітаційно-

соціального туризму, як одного з активних видів реа-

білітації. Саме цей сучасний вид туризму дозволяє 

включити у туристичну діяльність будь-яку людину, 

незалежно від її фізичних можливостей, з урахуван-

ням особливостей її фізично-психологічного стану і 

забезпеченням доступності до об’єктів туристичної 

інфраструктури. Послуги відділення інклюзивного 

соціально-реабілітаційного туризму є потужним мо-

тивованим засобом активної реабілітації через на-

дання соціальних послуг у сфері «зеленого», «істори-

чного», «релігійного туризму», без обмежень, досту-

пних для всіх. Головною метою цього відділення 

стало створення системи заходів спрямованих на со-

ціально-психологічну реабілітацію особи з інвалідні-

стю, її адаптацію та покращення рівня життя з враху-

ванням потреб та можливостей кожної людини; роз-

робка таких туристсько-екскурсійних маршрутів (або 

об’єктів), які б були доступні, в першу чергу, для осіб 

з інвалідністю, особливо тим, які для руху викорис-

товують інвалідний візок, палиці, милиці та стоїки 

[1]. 

Висновки. Отже, досвід Умані є свідченням 

наявності реальних повноважень міста щодо надання 

соціальних послуг, а також результату активних по-

шуків можливостей, їх реалізації для якісного соціа-

льного захисту населення конкретної громади. 
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НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ДІТЯМ-РОМАМ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: 

РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Вступ. За даними Всеукраїнського перепису 

населення 2001 р. в Україні проживає 47,6 тис. ромів 

(циган) або 0,1 % усього населення країни. За час, 

який минув з перепису, кількість осіб ромської наці-

ональності збільшилась. За оцінкою громадських ор-

ганізацій [1], найбільше їх у Закарпатській області – 

понад 20 тис. осіб. Більшість із них проживає в Уж-

городському, Берегівському, Виноградівському ра-

йонах та в Ужгороді і в Мукачеві. Хоча, останнім ча-

сом, спостерігається масовий виїзд представників 

ромського населення за межі області в пошуках заро-

бітків. Тому, на нашу думку, число ромів є меншим 

ніж заявляють громадські активісти. В інших регіо-

нах також помітна присутність ромської меншини: в 

Одеській області проживає 14 тис. осіб (за даними 

громадських активістів – до 20 тисяч осіб), у Харків-

https://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_4_2019-65-75.pdf
https://umanupszn.gov.ua/
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ській – біля 8 тисяч осіб, у Запорізькій області про-

живають до 17 тисяч осіб, у Донецькій області – 6 

тисяч осіб, у Черкаській області – 5-7 тисяч осіб, у 

Херсонській – 2,5 тисяч осіб, та у Львівській області 

0,8 тисяч осіб ромської національності. 

На думку В. Крисаченко цигани в ієрархії на-

ціональних меншин України займають чи не останнє 

місце. Це пояснюється тим, що ромські громади ма-

ють негласний статус безпритульних, безперспектив-

них, нездатних до інтеграції спільнот, які відчужені 

через упередження, що існують в українського насе-

лення, а позиція офіційної влади залишається прак-

тично нейтрально-відстороненою [2]. 

Тривалість карантину та супутні наслідки в 

зв’язку з поширенням КОВІД-19 є безпрецедентними 

у новітній історії України. Освітня галузь зазнала 

найдраматичніших змін через неможливість застосо-

вувати технології та методики, що доводили свою 

ефективність у попередні періоди. До запровадження 

дистанційної освіти учасники процесу навчання, пе-

редусім батьки, виявились зовсім непідготовленими. 

Школа у всі часи виступала базовим соціальним ін-

ститутом, агентом соціалізації дітей. Роль школи в 

житті ромських громад важко переоцінити. Люди 

ромської народності потерпають не лише від матері-

альних нестатків, а в багатьох випадках також і від 

усвідомлення власної нереалізованості та соціальної 

незатребуваності в суспільстві. Для дітей-ромів шко-

ла виконує окрім освітньої функції ще й функцію со-

ціального захисту (на базі школи здійснюються ме-

дичні огляди дітей, забезпечуються гарячі обіди).  

Виклад основного матеріалу. В період з чер-

вня по вересень 2020 року Закарпатським обласним 

благодійним фондом «Благо» за сприяння Ужгород-

ського національного університету було здійснено 

опитування батьків дітей-ромів щодо впливу каран-

тинних заходів на доступ до освітніх послуг вказаної 

групи населення. Обсяг вибіркової сукупності склав 

1250 осіб, а вибірковим методом обрано непропор-

ційну форму стратифікованого відбору. Таким чи-

ном, у вибірковій сукупності були присутні такі гру-

пи респондентів: батьки дітей-ромів Одеської області 

– 301 особа, Закарпатської – 184 особи, Запорізької – 

235 осіб, Харківської – 159 осіб, Донецької – 149 

осіб, Черкаської – 108 осіб, Херсонської – 59 осіб, 

Львівської – 55 осіб. В кожній з груп була проведена 

проста випадкова вибірка на основі наявних теле-

фонних номерів.  

У дослідженні взяли участь категорії працез-

датного та післяпрацездатного віку. Найменшому ре-

спонденту виповнилось 17 років, а найстаршому – 71 

років. Середній вік респондентів – 33,4 роки. Най-

більш представленими серед респондентів є молоді 

люди у віці 29 роки – 8,5% всіх респондентів. Група 

молодих батьків у віці 16-27 років складає у загаль-

ній структурі вибірки 18%. Що стосується розподілу 

за статтю, то респондентів чоловічої статі виявилось 

25,8%, а жіночої – 74,2%. Така структура вибірки 

обумовлена ширшою представленістю жінок в бать-

ківських комітетах, та, очевидно, відображає факт, 

що чоловіки менше уваги приділяють навчанню своїх 

дітей та необізнані з освітніми проблемами.  

Враховуючи загальну ситуацію в країні, роми 

досить негативно оцінюють власне матеріальне ста-

новище. Майже третина респондентів (31,5%) ствер-

джує, що вони ледве зводять кінці з кінцями, іноді не 

вистачає на харчування. Ще майже половина (45%) 

респондентів стверджують, що на харчування виста-

чає, але придбання одягу або взуття викликає склад-

нощі. 19,7% респондентів стверджують, що доходів 

їм в цілому вистачає, проте придбання цінних речей 

викликає труднощі. До найбагатших, тобто тих, хто 

можуть дозволити собі практично усе за виключен-

ням особливо крупних покупок (житла, дорогого ав-

томобілю й інше) зараховують 2,7% респондентів.  

Пандемія КОВІД-19 серйозно вплинула на ма-

теріальний добробут батьків дітей ромів. При оцінці 

динаміки добробуту в останні півроку, майже дві 

третини респондентів (60,8%) зазначили, що їх доб-

робут значно погіршився. Ще 30,6% респондентів 

помітили незначне погіршення свого добробуту.  

В цілому, за словами респондентів, пандемія 

КОВІД-19 оминула стороною їх сім’ї. Лише четверо 

респондентів заявили, що перехворіли на КОВІД-19, 

а 3,8% стверджували, що на цю хворобу перехворіли 

члени їх сімей. Мають знайомих, які перехворіли на 

цю хворобу 27% респондентів. 48,2% осіб заявили, 

що нікого не знають, хто б захворів на КОВІД-19, а 

15% респондентів не вірять в справжність загрози 

пандемії. 

Слід сказати, що ромські сім’ї традиційно є 

багатодітними. В сім’ях респондентів середня кіль-

кість дітей становить 2,9, а медіанне значення – 3 ди-

тини на сім’ю (для порівняння, в цілому по Україні 

середня кількість дітей на сім’ю складає 1,4). Кіль-

кість дітей шкільного віку серед загального числа ре-

спондентів складає 61,1% від усіх вказаних в опиту-

ванні дітей. В додатках міститься інформація про ві-

кові характеристики дітей респондентів. 

Абсолютна більшість респондентів стверджує, 

що їхні діти регулярно відвідували школу до панде-

мії (96%). Проте, лише 10% респондентів стверджу-

ють, що їхні діти не мали пропусків занять у школі. 

Майже половина респондентів (45%) обрали відпо-

відь «Так, пропускали раз на місяць або рідше», а 

30,1% обрали відповідь «Так, декілька разів на мі-

сяць». Насправді, дане оціночне судження свідчить 

про обізнаність батьків про пропуски дітей в школі, 

проте, точну кількість пропусків вони не відстежу-

ють через своє небажання або з інших причин. Най-

більш частою причиною пропусків батьки вказали 

захворювання дитини (в 70,5% випадків), а майже 

половина випадків пропусків (40,7%) зумовлена була 

святами та різними заходами в родині або ромській 

громаді. Кожен сьомий з опитаних вважає, що дитина 

може пропускати заняття в школі через необхідність 

догляду за господарством та іншими членами родини 

(відповідно 17,5% та 16,3% респондентів). 2,5% рес-

пондентів стверджують, що їхні діти відчувають во-

роже ставлення до себе і тому не відвідують школу. 
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Окремі респонденти зазначали наступні причини: ді-

ти відвідують школу лише взимку; живуть в тимча-

совому поселенні і тому їх діти не ходять до школи; 

не мають коштів щоб відправити дитину до школи. 

Серед причин, чому їхні діти відвідують шко-

лу, то 67,5% респондентів зазначили отримання 

знань та навичок; 35,6% – спілкування з однокласни-

ками; 24% – престижність статусу школяра, 19% – 

дружню атмосферу. Також причинами відвідувати 

школу батьки вказували можливість обідати в школі 

(17,4%) та можливість відпочити від сімейних 

обов’язків (8,9%).  

В ході нашого дослідження ми ставили запи-

тання про користь відвідування занять в школі. Для 

56,6% респондентів така користь полягає в можливо-

сті працевлаштуватись на престижну роботу після 

закінчення школи, 55,4% респондентів користь поля-

гає в розвитку власної дитини в шкільному колекти-

ві. Деякі респонденти вважають, що відвідування 

школи буде корисним для того щоб дитина почала 

цінувати важку працю батьків (13,5%), а 5,4% респо-

ндентів вважають, що за час поки діти в школі вони 

можуть відпочити від догляду за ними. Натомість, 

6,8% респондентів жодної користі у відвідуванні ді-

тьми школи не бачать. 

Важливим елементом соціальної атмосфери в 

шкільному колективі є взаємовідносини у трикутни-

ку «батьки-діти-вчителі». 67,6% респондентів зазна-

чили, що їхні діти добре себе почувають у школі і у 

них відсутні конфлікти. 17,9% батьків зазначили, що 

їхні діти піддаються цькуванню з боку інших дітей, 

11,8% – вказали, що їх діти зазнають буллінгу з боку 

вчителів і 6,4% – зазначили факти буллінгу з боку 

адміністрації школи. Деякі респонденти висловлюва-

ли думку, що насилля проти ромських дітей відтво-

рюється в школах «з покоління в покоління». 

За час пандемії загострилося багато проблем 

життєдіяльності ромів. 45,9% респондентів зазначи-

ли, що стикалися з необхідністю пошуку роботи, 

21,9% відчули труднощі у отриманні соціальної до-

помоги, 18,5% зіткнулися з бар’єрами в отриманні 

освіти для себе або своїх дітей. Окремі респонденти 

відчували труднощі у оформленні паспорту або ре-

єстрації місця проживання (10,2%), отриманні право-

вої допомоги (2,9%), здійсненні підприємницької ді-

яльності (2,8%), переслідування та утиски з боку по-

ліції (1,6%) тощо. 

Проблеми з роботою є актуальними для біль-

шості респондентів. Так, лише 11,7% респондентів 

мають постійне місце роботи і працюють щодня. Ще 

26,6% респондентів стверджують, що ходять на ро-

боту час від часу. Частка респондентів конкретизува-

ла характер своєї тимчасової роботи. Так, найбільш 

поширеними видами тимчасової роботи є збір мета-

лобрухту, сортування сміття, збір врожаю (горіхів, 

картоплі), випасання худоби, торгівля тощо. 3,4% ре-

спондентів працюють дистанційно. Кожен четвертий 

респондент (22,6%) втратив роботу під час пандемії 

та тривалого карантину. 5,6% респондентів перебу-

вають на обліку Центрів зайнятості. Проте, 15,9% ре-

спондентів ніколи не працювала. Серед інших відпо-

відей, респонденти зазначали відсутність роботи че-

рез декретну відпустку та догляд за дітьми, вихід на 

пенсію тощо.  

Для вирішення найбільш нагальних потреб 

роми не звикли звертатись до державних або неуря-

дових організацій. 13,7% респондентів зазначили, що 

для вирішення вищезазначених проблем вони зверта-

лись до територіальних органів соціального захисту, 

8,6% – до органів Державної служби зайнятості, 3,7% 

– звертались до міської, селищної, сільської рад, 2,3% 

– до лікарень, 1,9% – до представників неурядових 

організацій. Поодинокі звернення респонденти роби-

ли в поліцію, школи, РАЦС, ЦНАП, державну мігра-

ційну службу тощо. Хоча, досить помітна частка рес-

пондентів висловила сумніви в ефективності звер-

нення до різних служб та організацій через упере-

джене ставлення до ромів. 

Вплив матеріальної незабезпеченості відчува-

ється у доступі ромів до цифрових технологій. Най-

більш поширеним цифровим пристроєм є смартфон – 

ним володіють 65,3% респондентів. Планшетом за-

безпечені родини 17,1% респондентів. Ноутбук ма-

ють 14,9% респондентів, а персональний комп’ютер 

– 6,2%. Натомість, найбільш поширеним засобом 

зв’язку у родинах ромів є кнопковий телефон.  

Ще складнішою є ситуація з доступом ромів 

до мережі Інтернет. 17,3% респондентів не користу-

ються мережею Інтернет взагалі. Ще 27,4% респон-

дентів користуються Інтернетом лише в публічних 

місцях. 27,9% заявили, що мають Інтернет через без-

дротове під’єднання роутером, а 27,1% мають дрото-

ве підключення через модем. Майже половина бать-

ків заявила, що їхні діти не мали жодних контактів з 

шкільними вчителями (41,2%). 31,1% респондентів 

заявили, що вчителі давали завдання дітям дистан-

ційно, проте їхні діти виконували завдання вибірко-

во. 22,7% респондентів заявили, що їхні діти сумлін-

но виконували усі завдання. Майже в кожній третій 

родині (29,6%) домашні завдання не виконувались 

взагалі. 7,2% респондентів висловили думку, що за-

вдання вчителів були легкими і тому з ними не було 

проблем у дитини. 30,2% респондентів стверджува-

ли, що завдання були важкими, проте, дитина нама-

галась їх виконувати самостійно. Ще в сім’ях 26,2% 

респондентів завдання виконувались спільно батька-

ми та дітьми.  

22% респондентів заявили, що їхні діти перег-

лядали Всеукраїнську школу онлайн по телебаченню. 

Ще 7,8% респондентам невідомо про це. 

Майже дві третини респондентів вказали на те, 

що освітній розвиток їхніх дітей погіршився (31,4% – 

обрали відповідь «значно погіршився», 29,8% – обра-

ли відповідь «дещо погіршився»). 20,7% респонден-

тів зазначили, що освітній розвиток їхніх дітей на за-

знав змін за час пандемії.  

Більшість батьків стверджують, що падіння рі-

вня знань відбулося з усіх предметів одночасно. Про-

те, 76% респондентів зазначили, що найбільше рівень 

знань дітей впав з математики, 58,2% вказали, що 
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найбільшим є падіння рівня знань з української мови 

та літератури (в початкових класах це предмети «чи-

танка» та «письмо»), 25,4% – зазначили, що найбіль-

ше рівень знань дітей впав з фізики, а 22,7% вказали, 

що найбільшим є падіння рівня знань з історії.  

Як вихід з проблеми падіння рівня знань бать-

ки пропонують проведення додаткових уроків насту-

пного навчального року (66%), робота з репетитора-

ми (28,9%), відвідування «вуличної школи» (14,6%), 

самостійна робота учнів (11,2%), фокусоване дистан-

ційне навчання з предметів, з яких впав освітній рі-

вень (7,1%). Деякі респонденти зазначали, що в умо-

вах відсутності коштів, будуть використовувати най-

більш доступні способи підвищити освітній рівень 

своїх дітей. 

Висновки. Підсумовуючи результати дослі-

дження слід сказати, що батьки дітей-ромів вияви-

лись неготовими до запровадження дистанційної 

освіти, зв’язок з вчителями майже не підтримувався. 

До того ж, низький рівень матеріального добробуту 

суттєво вплинув на освітній рівень їхніх дітей (відсу-

тність одягу та взуття часто ставало перешкодою у 

відвідувані школи ще до карантину). Основним 

бар’єром у доступі дітей-ромів до дистанційної осві-

ти стала відсутність засобів зв’язку та низький пріо-

ритет освітніх потреб взагалі. Низький рівень воло-

діння сучасними цифровими засобами зв’язку уне-

можливлює навчатись дистанційно. Запроваджена 

урядом Всеукраїнська школа онлайн виявилась недо-

ступною і нецікавою ромській громаді. Проблемою 

також є відсутність єдиного бачення у батьків щодо 

шляхів підвищення освітнього рівня дітей. Тому ви-

рішення питання з надолуженням шкільної програми 

необхідно робити у тріаді «держава-школа-батьки». 
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ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ВРАЗЛИВИМИ СІМ’ЯМИ ТА ДІТЬМИ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
Вступ. З 2014 року в Україні триває одна з на-

ймасштабніших реформ – реформа децентралізації. 

Мета цієї реформи – підвищення доступності та яко-

сті освітніх, медичних, культурних, адміністратив-

них, комунальних і соціальних послуг, які отримують 

мешканці громад. Передача повноважень і бюджетів 

із центру «на місця», розвиток соціальних ініціатив в 

об’єднаних територіальних громадах (далі – ОТГ) є 

складовою частиною реформи децентралізації влади. 

Що ж відбувається де-факто із соціальною роботою в 

процесі децентралізації, а саме допомоги вразливим 

сім’ям та дітям, пропонуємо розглянути на прикладі 

діяльності закладів освіти у створених об’єднаних 

територіальних громадах. 

Виклад основного матеріалу. Згідно із Зако-

ном України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми 

та молоддю» (2001 р.) соціальна робота – це «профе-

сійна діяльність, спрямована на запобігання, мінімі-

зацію негативних наслідків та подолання складних 

життєвих обставин сімей, дітей та молоді, посилення 

їхньої здатності до реалізації власного життєвого по-

тенціалу» [6]. Заклади освіти є суб’єктами виявлення 

та/або організації соціального захисту дітей, які пе-

ребувають у складних життєвих обставинах [3]. 

Соціальний педагог закладу освіти серед ін-

ших функціональних обов’язків «бере участь у на-

данні допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у 

складних життєвих обставинах (СЖО) або потребу-

ють посиленої педагогічної уваги чи мають особливі 

освітні потреби, в тому числі постраждалим від наси-

льства та військових конфліктів» [4].  

Постанова КМУ від 1 червня 2020 р. № 587 

«Про організацію надання соціальних послуг» при-

йняла «Порядок організації надання соціальних пос-

луг», який визначає достатньо чіткий та об’ємний пе-

релік осіб / сімей, які належать до категорії СЖО або 

осіб / сімей, які мають найвищий ризик потрапляння 

в складні життєві обставини через вплив несприятли-

вих зовнішніх та/або внутрішніх чинників (вразливі 

категорії населення). Іноді в структурі ОТГ такі соці-

http://www.chirikli.com.ua/index.php/ua/programi/partnerstvo-dlya-vsikh/item/232-navchannia-romiv-na-zakarpatti-chomu-osvita-dlia-romiv-tse-kliuch-do-intehratsii-v-ukrainske-suspilstvo
http://www.chirikli.com.ua/index.php/ua/programi/partnerstvo-dlya-vsikh/item/232-navchannia-romiv-na-zakarpatti-chomu-osvita-dlia-romiv-tse-kliuch-do-intehratsii-v-ukrainske-suspilstvo
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2015_77_40
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альнодемографічні групи становлять вагомий сег-

мент (майже 70 %). Зазвичай діти з вразливих кате-

горій сімей навчаються та виховуються в закладах 

освіти різного типу, і завдання освітньої установи – 

виявити таких дітей та надати їм соціальний захист.  

Державні документи та нормативні акти чітко 

визначають алгоритм дій уповноважених осіб у разі 

виявлення дітей або сімей, які знаходяться в склад-

них життєвих обставинах, розроблена методологія 

соціальної роботи з такими категоріями населення, 

удосконалюються форми превентивної роботи з 

окреслених проблемних питань. Загалом ставлення 

суспільства до вразливих груп є індикатором поваги 

до прав людини. Значною мірою тема соціальної ро-

боти стає актуальною в умовах пандемії, коли діти із 

сімей СЖО знаходяться в умовах ізоляції та обмеже-

ні у доступі до закладів, установ, служб, де можуть 

знайти захист та підтримку. Деяких дітей повернули 

додому в такі родини з інституційних закладів без 

вивчення ситуації в сім’ї: чи мають вони достатньо 

ресурсів (матеріальних і психологічних) для вихо-

вання дітей. Ситуація може стати надзвичайною. Го-

ловне завдання соціальної роботи – підсилення соці-

ального захисту вразливих категорій населення сімей 

в умовах пандемії. Територіальні громади мають узя-

ти на себе відповідальність за безпеку, добробут ді-

тей, своєчасну підтримку таких сімей. Безумовно, та-

ка робота потребує компетентних фахівців. 

У межах реформи децентралізації висвітилася 

проблема невтішних демографічних показників та 

швидких темпів урбанізації, унаслідок чого громади 

налічують значну кількість малокомплектних шкіл у 

селах і селищах. Відповідно більше половини шкіл у 

громадах не мають достатньої кількості фахівців со-

ціально-психологічної служби в штатному розписі. 

Згідно з чинним законодавством [2], ставка соціаль-

ного педагога встановлюється в закладах загальної 

середньої освіти при кількості 300 учнів, у закладах, 

де навчається до 99 учнів, навантаження становить 

лише 0,25 ставки, тому в багатьох сільських школах 

питання соціального захисту учасників освітнього 

процесу залишаються невирішеними.  

Інший показник спроможності освітньої мере-

жі ОТГ – це якість соціальних послуг. Там, де керів-

ник сільської школи вимушений «довантажити» до 

ставки вчителя з математики посадою соціального 

педагога, узагалі складно вести мову про ефектив-

ність такої роботи. Насамперед заклад освіти не здій-

снює заходи для виявлення вразливих груп населен-

ня, осіб і сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, та виявлення їхніх потреб.  

Розглянемо позитивний сценарій: заклад має 

посаду соціального педагога. Соціальний педагог, 

який є працівником психологічної служби, потребує 

методичної підтримки, наставництва, супервізії, нау-

кового супроводу. Такою роботою в районах / містах 

займалися методисти з психологічної служби відділів 

освіти. Новостворені ОТГ відокремились від райо-

нів / міст, тому спостерігається прогалина в цьому 

напрямі. Центр надання соціальних послуг, якщо він 

створений в ОТГ, є комплексним закладом соціаль-

ного захисту населення в ОТГ, у своєму функціоналі 

повинен «створювати умови для навчання та підви-

щення кваліфікації працівників, які надають соціаль-

ні послуги» [1], але соціальний педагог закладу осві-

ти не входить до цієї категорії.  

Співпраця профільних фахівців різних галузей 

соціальної сфери (соціальних педагогів, практичних 

психологів, працівників позашкільних закладів, сі-

мейних лікарів) виступає основою інтеграції надання 

соціальних послуг вразливим верствам населення 

громади, адже в громаді всі на виду і просто своєчас-

не попередження, підтримка може врятувати родину 

від потрапляння у складні життєві обставини. 

З огляду на такий стан справ, цілком зрозумі-

ло, що деякі громади потрапляють до категорії «із 

низьким рівнем спроможності» в напрямі соціальної 

роботи. Отже, незважаючи на певні досягнення в ро-

звитку реформи децентралізації, усе ж таки проблеми 

соціальної роботи, створення ефективної інтегрова-

ної системи надання послуг, яка починається із за-

кладу освіти, залишаються невирішеними. 

Ситуація соціальної напруженості, яка зараз є 

в суспільстві, має спонукати керівництво ОТГ до ка-

дрового укріплення, уведення додаткових одиниць 

працівників психологічної служби в штатний розпис 

закладів освіти.  

Одним із варіантів вирішення проблеми ми 

бачимо шлях до оптимізації шкільної мережі та ви-

значення опорних шкіл. На нашу думку, тільки в 

укомплектованих школах з повними класами та по-

тужним кадровим складом педагогів діти зможуть 

здобувати якісну освіту та отримувати компетентну 

соціальну підтримку. Фахівці переконані, що громада 

має вкладати гроші у формування спроможних освіт-

ніх закладів, а не просто підтримувати мережу шкіл. 

Висновки. На сьогодні в об’єднаних територі-

альних громадах розпочата діяльність у сфері покра-

щення соціальної роботи. Повноваження виконавчих 

органів рад об’єднаних територіальних громад до-

зволяють самостійно формувати ринок соціальних 

послуг на своєму рівні. Водночас реформа децентра-

лізації дала громадам не тільки нові повноваження, а 

й нові зобов’язання. Об’єднані територіальні громади 

мають брати на себе відповідальність та переймати 

всі функції управлінь, зокрема вирішення питань со-

ціального захисту населення. Надання допомоги вра-

зливим сім’ям з дітьми перебуває в компетенції бага-

тьох підрозділів органів виконавчої влади, серед яких 

і заклади освіти. Міжвідомча та міждисциплінарна 

взаємодія всіх суб’єктів соціальної роботи – шлях до 

надання якісних соціальних послуг сім’ям у грома-

дах, забезпечення їх доступності, обізнаності людей 

із своїми правами в найкращих інтересах дитини. 
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МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА ГРОМАД У СПРАВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
Вступ. В умовах децентралізації, яка вважа-

ється найуспішнішою реформою останніх років на-

шої держави, постає питання змін у підходах до ор-

ганізації системи соціального захисту. Адже відпові-

дно до Концепції реформування місцевого самовря-

дування та територіальної організації влади в Україні 

послуги повинні надаватися відповідно до державних 

стандартів з урахуванням територіальної доступнос-

ті.  

З 1 січня 2020 р. набув чинності Закон України 

«Про соціальні послуги», за яким змінюється розпо-

діл повноважень центральних та місцевих органів 

влади, а також встановлюється система соціальних 

послуг та її учасників, етапи визначення потреб, пла-

нування, організації та фінансування. Для ефектив-

ності організації соціальних послуг необхідно фор-

мування сильної та активної громади, спрощення 

процедури отримання і надання послуг у різних сфе-

рах а також покращення якості соціального життя. У 

зв’язку з цим актуалізується питання підвищення 

професійної компетентності соціального робітника 

як авторитетного і поважного спеціаліста громади.  

Виклад основного матеріалу. Нині необхід-

ність досліджень інтегрованої системи надання соці-

альних послуг підтверджує динаміка формування 

об’єднаних територіальних громадах (далі – ОТГ). За 

даними Міністерства розвитку громад та територій 

України станом на січень 2020 р. створено 1 029 ОТГ 

[2, с. 11]. У червні 2020 р. завершився процес форму-

вання 1 470 ОТГ. У липні держава по-новому була 

розділена на 136 районів. 

На сьогодні, Запорізька та Житомирська об-

ласть є лідерами в рейтингу чисельності громад, де 

пройшли вибори. В Запорізькій області вже у 56 ОТГ 

відбулися перші вибори, ще 4 громади очікують рі-

шення ЦВК про призначення виборів. В області не-

має районів, де не утворено ОТГ. Також вона займає 

5 місце в рейтингу формування спроможних громад 

після Житомирської, Дніпропетровської, Чернігівсь-

кої та Хмельницької [2, с. 10]. Тобто успіхи в рефор-

мі децентралізації в Запорізькій області очевидні. 

Для розробки та запровадження інтегрованої 

моделі соціального захисту в новостворених ОТГ ва-

жливо проаналізувати та врахувати перспективний 

досвід, який успішно реалізується в умовах місцевого 

самоврядування за кордоном. Набути його допома-

гають нам міжнародні донорські організації. 

В Україні реалізуються десятки міжнародних 

проєктів, які надали і продовжують надавати суттєву 

підтримку соціальних реформ в умовах децентралі-

зації. Зокрема, це програми таких міжнародних орга-

нізацій, як: Програма розвитку ООН, Швейцарське 

агентство з питань розвитку і співробітництва (SDC), 

Шведське агентство з питань міжнародного співробі-

тництва і розвитку (SIDA), Німецьке товариство мі-

жнародного співробітництва (GIZ), фонд «Східна 

Європа» та інші [1, с. 3–6].  

Шведське агентство з питань міжнародного 

співробітництва і розвитку (SIDA) проводить Про-

граму «U-LEAD з Європою», що фінансується краї-

нами-членами ЄС Данією, Естонією, Німеччиною, 

Польщею та Швецією. Одним з напрямків її реаліза-

ції є питання покращення якості надання адміністра-

тивних послуг. Значна кількість громад в державі по-

требує допомоги в організації цієї справи. За підтри-

мки Програми «U-LEAD з Європою», починаючи з 

2016 р. в Україні відкрито 43 Центри надання адміні-

стративних послуг (далі – ЦНАП) із забезпеченням 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0930-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2020-%D0%BF#Text
https://ips.ligazakon.net/document/view/Re32337?an=70
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IT-обладнанням та меблями. В Запорізькій області 

станом на жовтень 2019 р. створено 13 ЦНАП, один з 

них мобільний – у м. Гуляйоле. Планується ще 10 но-

вих центрів. В цілому по країні 562 громади отриму-

ють комплексну допомогу Програми, завдяки чому 

більше 9,5 млн українців мають доступ до якісних 

адмінпослуг, одним з видів яких є соціальні послуги.  

Партнером SIDA виступає GIZ – федеральна 

установа, що підтримується і утримується Урядом 

Німеччини, глобальною метою якої є підтримка лю-

дей та спільнот у країнах, що розвивається, в країнах 

з перехідною економікою. 

Програма «U-LEAD з Європою» від «GIZ» ро-

зробила 7 навчальних модулів із розвитку спромож-

ності об’єднаних територіальних громад: 1) щоденні 

етичні проблеми в роботі ОТГ; 2) стратегічна кому-

нікація; 3) вступ до залучення громадян до процесів 

прийняття рішень; 4) цифрові комунікації в грома-

дах; 5) соціальні послуги в ОТГ; 6) основи реформи 

охорони здоров’я за допомогою e-Health; 7) форму-

вання спроможної освітньої мережі в громаді. 

У Запорізькій області активно використову-

ється програмний комплекс «Інтегрована інформа-

ційна система «Соціальна громада», створений за пі-

дтримки Програми «U-LEAD з Європою». Це клієнт-

серверний WEB-додаток, який розроблено з метою 

наближення адміністративних послуг соціального 

характеру до мешканців ОТГ та сприяє своєчасному 

наданню цих послуг. 

Програмний комплекс впроваджено в 21-й 

ОТГ області, що є одним із найкращих показників в 

Україні. Найкращу динаміку застосування електрон-

них сервісів для організації надання соціальної підт-

римки населенню демонструють Веселівська селищ-

на ОТГ, Комиш-Зорянська селищна ОТГ, Великобі-

лозерська сільська ОТГ та Оріхівська міська ОТГ. 

Проєкт «Партисипативна демократія та обґрунтовані 

рішення на місцевому рівні в Україні» впроваджува-

вся в 2015–2018 рр. двома асоціаціями органів місце-

вого самоврядування з Норвегії та України – Норве-

зькою асоціацією місцевих і регіональних влад та 

Асоціацією міст України – у співпраці з Норвезьким 

інститутом міських і регіональних досліджень та фі-

нансувався Міністерством закордонних справ Норве-

гії. 

Мета проекту – зміцнення місцевого самовря-

дування в Україні шляхом підвищення якості надан-

ня послуг соціального сектору: освіта, охорона здо-

ров’я, соціальний захист населення, створення умов 

для забезпечення соціальної рівності та впроваджен-

ня європейських стандартів [3, с. 4]. 

Приймали участь 980 міст України, яким була 

надана фінансова підтримка на ті проєкти, що мають 

сприяти реалізації заходів покращення якості соціа-

льних послуг, доступність послуг в сфері соціального 

захисту населення. 

У містах-учасниках проєкту від Запорізької 

області – Запоріжжі та Мелітополі – громадські орга-

нізації спільно з органами місцевого самоврядування 

в інтересах територіальних громад змогли реалізува-

ти ініціативи у сфері соціального захисту. Так, у 

м. Мелітополь з 2018 р. підготовлено програму «Со-

ціальне таксі»; створено комітет доступності, до яко-

го входять представники громадських організацій, 

осіб з інвалідністю, депутати і представники міськ-

виконкому, які перевіряють наявність комфортних 

пандусів, жовтих стрічок на сходах, дзвінків на две-

рях до аптек та інших соціальних закладів тощо; 

створено п’ятий пункт прийому громадян Управлін-

ня праці та соціального захисту населення; відкрито 

соціальний гуртожиток для внутрішньо переміщених 

осіб. У м. Запоріжжі фінансування отримав проєкт 

«Рівень компетентності соціального робітника – які-

сна соціальна послуга», створений Запорізьким місь-

ким територіальним центром соціального обслугову-

вання (надання соціальних послуг). 

Висновки. Міжнародні партнери продовжу-

ють працювати в Україні, щоб підтримувати реформу 

децентралізації і зробити громади процвітаючими. 

Ця допомога для країни дуже важлива. Завдяки зако-

рдонному досвіду та фінансуванню відбувається по-

шук універсальних підходів, спрямованих на задово-

лення потреб у соціальних послугах на рівні громади 

та підвищується якість соціального життя в нашій 

державі. 
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СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ В СЛОВАЧЧИНІ 

 
Вступ. Словаччина − невелика країна в центрі 

Європи з населенням 5.460 млн. Країна має спільні 

демографічні риси з іншими країнами Центральної та 

Східної Європи, такі як низький рівень народжувано-

сті, рівень імміграції та старіння суспільства. Загаль-

ний коефіцієнт народжуваності (total fertility rate) 

складає 1.5 і представляє рівень народжуваності на-

багато нижчий за рівень заміщення (Replacement-

Level Fertility). Значення нижче 2.1 призводить до 

зменшення кількості корінного населення. Незважа-

ючи на деякі покращення, Словаччина відстає від су-

сідніх країн ЄС за деякими показниками. Так, у 2020 

році тривалість життя чоловіків досягла 74.6 років, 

жінок − 81.4 років (78 років для обох статей), що є 

суттєво нижчим за середній показник для країни ЄС 

(78.3 років для чоловіків та 83.5 років для жінок; 80.9 

років для обох статей). 

Виклад основного матеріалу. Державна соці-

альна допомога малозабезпеченим сім’ям в Словач-

чині виплачується у грошовій формі домогосподарс-

твам, які з поважних або незалежних від них причин 

не можуть забезпечити основні умови життя, не мо-

жуть збільшити свої доходи власними зусиллями. Її 

розмір залежить від кількості членів домогосподарс-

тва.  

Державна соціальна допомога малозабезпече-

ним сім’ям передбачає виплати за схемою: 

(1) матеріальна допомога (Dávka v hmotnej núdzi) та 

(2) спеціальні надбавки (Príspevky).  

(1) на матеріальну допомогу може подати зая-

вку резидент країни (або іноземець в конкретних 

окремих випадках) за умови, що його / її дохід (разом 

із членами домогосподарства) є нижчим за прожит-

ковий мінімум (životné minimum), а саме:  

• 210.20 євро на місяць на одного дорослого;  

• 146.64 євро на місяць на кожну особу-члена 

домогосподарства;  

• 95.96 євро на місяць на неповнолітню дитину 

на утриманні.  

Надається у таких розмірах:  

• 66.30 євро на місяць на одну особу;  

• 126.20 євро на місяць на одну особу, яка має 

на утриманні від 1 дитини до 4 дітей;  

• 184.30 євро на місяць на одну особу, яка має 

на утриманні більше 4 дітей;  

• 115.30 євро на місяць для двох осіб без дітей;  

• 172.60 євро на місяць для двох осіб, які ма-

ють на утриманні від 1 дитини до 4 дітей;  

• 232.60 євро на місяць для двох осіб, які ма-

ють на утриманні більше 4 дітей.  

Інші види матеріальної допомоги включають:  

− допомога на активізацію (Aktivačný 

príspevok) − спрямована на підтримку отримання, пі-

дтримання, вдосконалення або поглиблення знань, 

професійних навичок, практичного досвіду, умінь, з 

метою розширення можливостей доступу до працев-

лаштування. Її надання обумовлене наявністю праце-

влаштування у заявника або включенням його / її до 

реєстру безробітних шукачів роботи, а також підви-

щенням кваліфікації заявника шляхом навчання під 

час працевлаштування та виконання незначних гро-

мадських робіт. Надається у таких розмірах:  

• 135.70 євро на місяць для особи, яка має до-

хід, який щонайменше дорівнює мінімальній зарпла-

ті;  

• 67.90 євро на місяць для: осіб, які зареєстро-

вані у Реєстрі шукачів роботи та проходять програму 

повернення до роботи; для студентів, які підвищують 

свою кваліфікацію шляхом навчання в середній шко-

лі чи університеті; осіб, які працюють на малому під-

приємстві або виконують волонтерську роботу; осіб, 

які перебувають на добровільній військовій службі; 

учнів середньої школи чи університету, які отриму-

ють допомогу при народженні дитини (Rodičovský 

príspevok).  

− житлова допомога (Príspevok na bývanie) − 

складає 57.20 євро на місяць (або 91.40 євро, коли бі-

льше осіб оцінюється спільно). Також надається, ко-

ли заявник розміщений на проживання у певному ти-

пі закладу соціального обслуговування.  

− захисна допомога (Ochranný príspevok) − має 

три рівні:  

• 67.90 євро на місяць особам пенсійного віку з 

інвалідністю (перевищує 70%) або особам, які догля-

дають за дитиною з тривалим несприятливим станом 

здоров’я; 
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• 37.30 євро на місяць, якщо непрацездатність 

триває більше 30 днів; 

• 14.60 євро на місяць для вагітних жінок по-

чинаючи з 4-го місяця вагітності або для одиноких 

батьків, які доглядають за дитиною у віці до 1 року.  

− допомога на утримання дитини (Príspevok na 

nezaopatrené dieťa) − складає 18.60 євро на місяць для 

кожної дитини протягом періоду отримання 

обов’язкової освіти.  

(2) спеціальні надбавки (Príspevky) включа-

ють:  

− спеціальна допомога (Osobitný príspevok) − 

надається протягом 18 місяців (126.14 євро за перші 

12 місяців та 63.07 євро за наступні 6 місяців) осо-

бам, які вже довший час є безробітними, які отриму-

ють дохід, що принаймні рівний мінімальній зарплаті 

і не перевищує подвійну мінімальну місячну заробіт-

ну плату. 

− одноразова виплата (jednorazová dávka v 

hmotnej núdzi) − служить для часткового відшкоду-

вання надзвичайних витрат членів домогосподарства.  

Висновки. Громадянське суспільство у Сло-

ваччині стикається з декількома обмеженнями та 

проблемами, і йому не вистачає сприятливого право-

вого та фіскального середовища. Трансформація со-

ціального забезпечення є одним з найважливіших 

моментів суспільної трансформації. Держава домінує 

у соціальному забезпеченні як постачальник, а також 

залишається джерелом фінансування та соціальної 

підтримки у соціальному забезпеченні. 

Список використаної літератури 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ТА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТСТВА: 

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 
Вступ. Велику роль у самопочутті суспільства, 

кожного її члена, відіграє міра задоволення потреби в 

інформації. Оскільки загальна соціальна система бу-

дується під впливом інформаційної системи, в якій 

взаємодія між підсистемами та елементами протікає 

у формі енергоречових та інформаційних процесів, 

існує необхідність в інформаційному забезпеченні 

усіх сфер суспільної діяльності. Інакше кажучи, ін-

формація перетворюється на товар, який має соціаль-

ні, якісно-кількісні, вартісні виміри та характеристи-

ки своїх виробників і своїх споживачів. Зазначимо, 

що вона являє собою семіотичне значення та відомо-

сті, зорієнтовані на задоволення ментальних (духов-

но- інтелектуальних), суспільно-політичних та орга-

нізаційно-виробничих потреб людини у соціумі. Це 

визначає включеність у загальну систему соціальної 

інформації. У зв’язку з цим виникають інформаційні 

потреби людини. Тобто, це потреби особистості у пе-

вній інформації, яка допоможе їй орієнтуватись у на-

вколишній діяльності, щоб вірно обрати лінію пове-

дінки, досягнути внутрішньої рівноваги та узгодже-

ності із соціальним середовищем, а також сформува-

ти власний світогляд та інформаційну позицію. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційна 

потреба особистості задовольняється за допомогою 

засобів масової інформації – як друкованих, так і 

електронних. Сьогодні людина орієнтується у світі 

цінностей та орієнтує інших за допомогою засобів 

масового інформування. Зрозуміло, що засоби масо-

вої інформації як складові засобів масових комуніка-

цій загалом, трансформуючи уявлення про різні фра-

гменти дійсності, є потужними інструментами інфо-

рмаційно-психологічного впливу на індивідуальну та 

масову свідомість [1]. 

В такому сприйнятті інформаційна позиція 

особистості може тлумачитися як система ставлень 

до інформації, що виявляється у стилях засвоєння ін-

формації та основних способах її обробки, а також 

визначається специфікою інформаційних потреб осо-

бистості. У контексті цього визначення важливою 

вважаємо класифікацію видів ставлень у теорії 

В. Мясищева, який розрізняє вибіркові, свідомі та ін-

дивідуальні ставлення: 

mailto:turbaoksana9@gmail.com
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1. Індивідуальні ставлення є вродженими, 

проявляються у конкретно сформованих психологіч-

них способах обробки інформації. 

2. Свідомі ставлення – це вищий ступінь роз-

витку особистості, що визначається рівнем свідомого 

ставлення до соціуму, навколишньої дійсності та ін-

формації як елемента буття сьогодення. Такі став-

лення позначають певні інтереси, зацікавлення у 

конкретній інформації, надання пріоритету певним 

джерелам інформації для власного зростання, а також 

у відповідності до інформаційних потреб. 

3. Вибіркові ставлення – це такі ставлення, 

що проявляються в основних стилях засвоєння інфо-

рмації [3, С.78-82]. 

Свідомі ставлення визначаються інформацій-

ними потребами. В межах свідомих ставлень можна 

виділити суб’єктивні та об’єктивні категорії. 

Суб’єктивні категорії означені внутрішніми особис-

тісними уявленнями, пріоритетами, уподобаннями, 

інтересами, думками. Об’єктивні категорії проявля-

ються у вчинках та фактах поведінки, зокрема виборі 

ресурсу та джерела інформації, контактів з адресата-

ми тощо. 

Вважаємо, що свідомі ставлення до інформації 

можуть проявлятись у виборі інформації, який зумо-

влюється інформаційною потребою. 

1. Вибір певного джерела інформації (телеба-

чення, журнали чи газети, радіо та Інтернет видання). 

2. Обрання джерела інформації у межах конк-

ретних засобів (окремі видання, центральні та регіо-

нальні канали). 

3. Вибір конкретних повідомлень, актуальних 

для людини, обсяг матеріалів, що постачаються пев-

ним джерелом. 

4. Вибіркове сприйняття (запам’ятовування, 

засвоєння, оцінка) конкретного матеріалу у певному 

обсязі. 

5. Актуалізація інформації у свідомості та по-

ведінці. 

Не менш важливим є той факт, що вибір дже-

рела інформації у ЗМІ (радіо, преса, Інтернет, книга, 

журнал, телебачення), а також окремих джерел у ме-

жах цих засобів (конкретний канал, передача, стаття) 

здійснюється під впливом факторів, які однозначно 

можуть змінити ракурс відбору: дохід, вільний час, 

зацікавленість у певному виді інформації, можли-

вість доступу до цієї інформації, особливості сприй-

мання інформації та ставлення до конкретного дже-

рела . 

Для сучасного світу найважливішим джерелом 

інформації є Інтернет (електронні ЗМІ), що стає 

більш популярним у сучасному соціумі, особливо се-

ред студентства. Це джерело приваблює аудиторію 

через свою інтерактивність (багатосторонній обмін 

між користувачами), інтертекстуальність (система 

зв’язку між текстами, гіперпосилання), швидкий зво-

ротній зв’язок, мультимедійність (поєднання усіх ка-

налів передачі в один, передача інформації у різних 

знакових системах – текст, звук, відео, фото, аніма-

ція). Усі ці мотиви значно покращують сприйняття 

інформації та можливість користування нею загалом. 

Висновки. Таким чином, свідоме ставлення є 

найвищим рівнем ставлення до дійсності, при цьому 

в самому усвідомленні цього ставлення існує низка 

щаблів, які людина проходить у процесі розвитку. 

Тобто людина встановлює змістовні зв’язки з навко-

лишньою суспільною дійсністю. А отже з інформаці-

єю, що надходить із зовнішнього світу. 

Таким чином, джерелами формування інфор-

маційно-комунікативного середовища є: формування 

абсолютно нового типу комунікативної взаємодії, що 

забезпечується величезною кількістю комунікатив-

них засобів і посередників; інформаційна революція 

другої половини XX століття, яка викликала поши-

рення частки ЗМІ, Internet, стільникового та супутни-

кового зв’язку тощо в забезпечення інформаційно-

комунікативної взаємодії між людьми, та змінила їх 

спосіб життя, соціальні механізми, що забезпечують 

функціонування комунікативного простору населен-

ня планети. 

Розвиток ЗМІ, що розкриває широкі можливо-

сті впливу на масову свідомість, включає країни світу 

в глобалізацію інформаційних процесів; доступність 

практично будь-якої інформації найширшим верст-

вам населення. 

Інформаційна потреба особистості задоволь-

няється за допомогою ЗМІ – як друкованих, так і еле-

ктронних. Сьогодні людина орієнтується у світі цін-

ностей та орієнтує інших за допомогою засобів масо-

вого інформування. Зрозуміло, що ЗМІ як складові 

засобів масових комунікацій, трансформуючи уяв-

лення про різні фрагменти дійсності, є потужними 

інструментами інформаційно-психологічного впливу 

на індивідуальну та масову свідомість. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЧИННИКА 

ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ 

ГРОМАДІ 

 
Вступ. На сучасному етапі розвитку педагогі-

чної науки особливу увагу викликає феномен куль-

тури, оскільки філософія культури визначає місце і 

роль людини в житті суспільства. 

Виклад основного матеріалу. В центрі уваги 

на сучасному етапі розвитку системи діяльності за-

кладів вищої освіти постає реалізація завдань гумані-

зації освіти та формування засад культури молодої 

людини. Особливої значущості при цьому набувають 

засоби художньої освіти та естетичного виховання 

особистості, формування художньо-естетичної куль-

тури майбутніх фахівців. Сучасні заклади вищої осві-

ти мають підвищувати роль художньо-естетичного 

виховання як важливого засобу формування цінніс-

них ставлень до дійсності, культурологічного світо-

гляду, особистісного та професійного зростання май-

бутніх фахівців.  

Декоративно-прикладне мистецтво покликане 

задовольнити одну з найвищих потреб людини – ху-

дожню, що реалізовується в естетичному переосмис-

ленні та художньому втіленні дійсності, що інтегрує 

інтелектуальні, естетичні та моральні потреби особи-

стості  

Народне образотворче і декоративне мистецт-

во своїми коренями сягає глибокої давнини. Воно не-

розривно поєднане з магічно-обрядовою і господар-

ською діяльністю людини. Саме тому твори народно-

го мистецтва містять як духовні, так і матеріальні 

ознаки. 

Формування художньої-естетичної культури 

студентів педагогічних університеті визначено як 

процес поступового засвоєння студентом художньо-

естетичних знань, розуміння та прийняття художніх 

та естетичних цінностей, наявність емоційних 

спрямувань та мотивації до художньо-естетичної 

діяльності, формування норм культури поведінки [5].  

Основними змістовими напрямками діяльності 

по формуванню художньо-естетичної культури сту-

дентів педагогічних університетів у процесі декора-

тивно-прикладної діяльності є формування худож-

ньої культури та формування естетичної культури 

студентів педагогічних університетів. Змістовими 

складовими визначених двох напрямів стали: форму-

вання художньо-естетичних знань, формування ху-

дожньо-естетичних цінностей, емоційна спрямова-

ність та мотивація до художньо-естетичної діяльнос-

ті, формування норм культури поведінки [4].  

Технологічне забезпечення щодо формування 

художньо-естетичної культури студентів педагогіч-

них університетів визначено через такі групи методів 

(методи формування свідомості, методи організації 

діяльності, методи стимулювання діяльності студен-

тів, методи самовиховання, інтерактивні методи, ме-

тоди народної педагогіки, інформаційно-пошуковий 

метод, метод створення художнього контексту) та 

форми: аудиторні (лекції, відеолекторії, майстер-

класи, культурологічні бесіди, музейні години, відк-

риті заліки) та позааудиторні (творчі майстерні, яр-

марки, форми створення дизайну середовища освіт-

нього простору, виставки, факультативи) [3]. 

Розвитку показників творчо-діяльнісного кри-

терію формування художньо-естетичної культури 

студентів педагогічних університетів сприяло впро-

вадження таких методів (організація діяльності, інте-

рактивні, створення художнього контексту) та форм 

(відкриті заліки, творчі майстерні, форми створення 

дизайну середовища освітнього простору тощо) екс-

периментальної роботи [2]. 

Найбільш ефективними формами впроваджен-

ня змістово-технологічного забезпечення є: лекції 

«Світове мистецтво – етапи історичного становлен-

ня», «Функції мистецтва та декоративно-прикладної 

діяльності в соціально-виховній роботі», «Художня 

діяльність як засіб духовного розвитку особистості»; 

культурологічні бесіди «Квітучі сни Катерини Біло-

кур», «Петриківська мальовка Тетяни Пати», «По-

чуття міри – рідкісне почуття», «Культура – не-

від’ємна складова гармонійної особистості»; музейні 

години в Pinchuk Art Center, Музей видатних діячів 

української культури, відеолекторії «Український 

оберіг – віддзеркалення гену української нації», 

«Сторінками творчості майстрів декоративного пет-

риківського розпису»; майстер-класи «Вчимося пла-

нувати змістовне дозвілля в умовах культурного про-

стору міста», «Вчимося володіти особистісною внут-

рішньою та зовнішньою культурою почуттів», «Ви-

готовляємо квіти з листя для осінньої композиції», 

«Вчимося мистецтву паперової пластики Оригамі – 

модель «лелека» в техніці простого оригамі», «Ово-

лодіваємо мистецтвом аплікації»; Благодійні ярмарки 

у рамках акції «Збережемо дитячі мрії»; Виставка но-

ворічних прикрас Клавдієвської фабрики ялинкових 

іграшок та Виставка писанок з різник регіонів Украї-

ни, Виставка в мистецькому арсеналі «Марія Прий-

маченко. Неосяжне», Музейний проект «Вікна» Пет-
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ра Гончара на базі Мистецького арсеналу; музейні 

години у Мамаєвій Слободі – Козацьке селище, На-

ціональному музеї українського народного декорати-

вного мистецтва; студентські творчі майстерні на базі 

різних соціальних інститутів; форми створення ди-

зайну середовища освітнього простору: створення 

інсталяцій «Великоднє дерево», створення експозиції 

«Новорічні мрії», організація фото-зон до календар-

них свят [1].  

Висновки. Отже, виходячи з вище сказаного 

можна зробити наступні висновки проблема форму-

вання художньо-естетичної культури студентів педа-

гогічних університетів у процесі декоративно-

прикладної діяльності не вичерпується проведеним 

дисертаційним дослідженням. Перспективними на-

прямами дослідження порушеної проблеми можуть 

стати: виявлення педагогічних умов організації поза-

навчальної соціально-виховної роботи з розвитку ху-

дожньо-естетичної культури студентів; обґрунтуван-

ня змісту та форм підготовки фахівців декоративно-

прикладного мистецтва для освітньої сфери; вияв-

лення чинників формування художньо-естетичної 

культури студентів різних спеціальностей. 
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НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОСОБАМ З АДИКТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ 

 
Професійна діяльність соціального працівника 

передбачає надання послуг різним групам клієнтів, в 

тому числі, схильним до адиктивної поведінки (алко-

голізм, токсикоманія, наркоманія тощо). Особливо 

небезпечним є поширення наркоманії серед неповно-

літніх осіб, яке спостерігається останнім часом в 

Україні. Зазвичай, з кожних 3 осіб-наркоманів, які 

перебувають на лікуванні, хворобу вдається призу-

пинити тільки в одного, а приблизно третина з тих, 

які проходили лікування, змушені лікуватися повто-

рно, оскільки кількість рецидивів у наркоманів дуже 

висока. Якщо порівнювати рівень розповсюдженості 

наркоманії серед неповнолітніх з рівнем алкоголіза-

ції, то на сьогоднішній день наркоманія посідає пер-

ше місце за швидкістю розповсюдження. Ще кілька 

десятиріч тому в країні зустрічалися окремі випадки 

наркоманії, але зараз це явище стає все більш звич-

ним. 

Наркоманія – це хворобливий стан, зумовле-

ний хронічною інтоксикацією внаслідок зловживання 

наркотичними засобами, який характеризується пси-

хічною і фізичною залежністю, потребою в повтор-

ному багаторазовому вживанні психоактивних засо-

бів [1, с.151]. Прийом наркотиків спричиняє зміну 

функціонування організму в цілому, серйозно ускла-

днює діяльність внутрішніх органів, центральної і 

вегетативної нервової системи. 

Безперечно, особи, схильні до наркоманії, пот-

ребують допомоги.  

Чільне місце в роботі з неповнолітніми, схиль-

ними до вживання наркотиків, посідає профілактична 

робота. Відомі три види профілактики (первинна, 

спрямована на попередження адиктивної поведінки 

підлітків, вторинна – на попередження рецидивів, 

третинна – на реабілітацію в важких випадках реци-

дивів) не втратили свого значення сьогодні, проте 

вимагають уточнення, деталізації. Так, сьогодні роз-

роблений робочий варіант методики первинної про-

філактики наркоманії в молодіжному середовищі, 

який включає в себе два компоненти : активно фор-
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муючий і соціально-діагностичний. Перший орієнто-

ваний на зміну ставлення до наркотиків і побудова-

ний на описі реальних життєвих ситуацій наркома-

нів, їх життєвого шляху в цілому, аналізі помилок, 

які привели їх до узалежнення. При розробці цього 

компоненту враховані всі соціально-психологічні 

особливості підліткового віку і на цій основі сформу-

льовані відповідні вимоги до процедури профілакти-

ки. Крім інформаційного впливу на підлітків, актив-

но-формуючий компонент включає спеціальні рольо-

ві ігри, спрямовані на вироблення певних схем пове-

дінки і формування негативних установок стосовно 

вживання наркотиків та інших психоактивних речо-

вин. Діагностичний компонент призначений для діа-

гностики первинної наркотичної ситуації серед мо-

лоді і оцінки ефективності впливів. 

Практична профілактично-реабілітаційна ро-

бота з неповнолітніми, схильними до вживання пси-

хоактивних речовин, проводиться сьогодні також в 

спеціалізованих медико-психосоціальних центрах, 

які в багатьох країнах є самостійними, або ж в 

центрах медико-психологічної допомоги для дітей і 

підлітках, які створюються при наркологічних дис-

пансерах і навіть на базі навчальних закладів (шкіл, 

училищ, коледжів). 

Важливим завданням таких відділень є надан-

ня діагностичної і психокорекційної допомоги дітям, 

підліткам та їх сім’ям; виявлення джерел і причин 

соціальної дезадаптації неповнолітніх, вживання ни-

ми психоактивних речовин; профілактична робота з 

попередження алкоголізму і наркоманії серед дітей і 

підлітків. 

Діяльність відділень передбачає також розроб-

ку і реалізацію індивідуальних програм соціальної 

реабілітації неповнолітніх, які включають професій-

но-трудовий, навчально-пізнавальний, соціокультур-

ний, фізкультурно-оздоровчий та інші компоненти; 

підготовку рекомендацій і здійснення взаємодії з 

сім’ями неповнолітніх для забезпечення безперерв-

ності корекційно-реабілітаційних заходів в домашніх 

умовах; взаємодію з відповідними відомствами та ор-

ганізаціями у вирішенні подальшої долі неповноліт-

ніх. 

При проведенні профілактики необхідно вра-

ховувати, що формування індивідуальних установок 

стосовно вживання наркотиків відбувається з дитин-

ства. Тому дуже багато залежить від сім’ї, яка є осно-

вним інститутом соціалізації дитини. Профілактика 

наркоманії в сім’ї повинна базуватися на знанні бать-

ками факторів ризику розвитку наркоманії, її причин. 

Вона передбачає уміння батьків дати переконливі і 

вичерпні відповіді дітям на питання, які у них мо-

жуть виникнути стосовно наркотиків. 

 На жаль, сьогодні далеко не всі батьки готові 

до цього, тому вчені наголошують на доцільності 

впровадження в країні батьківського всеобучу з пи-

тань профілактики наркоманії та алкоголізму серед 

молоді. 

Профілактичну спрямованість повинні мати 

всі предмети шкільної програми з метою сформувати 

в учнів механізми самозахисту, «внутрішнього вар-

тового». Інформація, яка пропонується підліткам в 

процесі профілактичної роботи повинна, бути 

об’єктивною, правдивою, але разом з тим достатньо 

переконливою, щоб довести реальну загрозу життю 

молодих людей внаслідок вживання ними наркоти-

ків. 
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ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА 

 
Вступ. Інтеграція України до європейського 

та світового співтовариства ставить нові вимоги до 

формування й розвитку інноваційності як особистіс-

ного утворення, що є необхідною умовою досягнення 

успіху на цьому шляху. За таких умов обдарованість і 

розвиток інноваційного потенціалу виступають умо-

вою перетворення, оновлення і гармонійного розвит-

ку нашої держави. Саме тому в сучасній теорії та 

практиці соціальної роботи особливої значущості на-

буває проблема підтримки інновацій, створення се-

редовища сприятливого для розвитку інноваційного 

потенціалу особистості з високим рівнем сформова-

ності творчих здібностей, здатної до самостійної дія-

льності.  

Виклад основного матеріалу. У сучасній 

практиці соціальної роботи набуває актуалізації за-

вдання реалізації принципів гуманізації, демократи-

зації, диференціації та індивідуалізації соціальної ро-

боти, що передбачає зміни не лише самого образу та 

іміджу соціальної роботи, а також формування нових 

засад розвитку інноваційного потенціалу особистості 

соціального працівника. 
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Основними документами, що висвітлюють 

вирішення завдань професійної  підготовки  майбут-

ніх фахівців соціальної сфери є Закони України «Про 

Національну стратегію розвитку освіти України на 

період 2011–2021 роки» (2013), «Про освіту» (2017), 

«Про вищу освіту» (2014, із змінами від 25.07.2018); 

рекомендації Європейського Парламенту та Ради 

«Ключові компетентності для навчання впродовж 

життя» (2018).  

Пріоритетність розв’язання завдань форму-

вання та розвитку інноваційного потенціалу фахівця 

пiдтверджена положеннями нормативно-

законодавчих актiв з питань соціальної роботи: За-

конiв України: «Про охорону дитинства» (2001), 

«Про попередження насильства в сім’ї» (2001; зі змі-

нами 2012),  «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми 

та молоддю» (2009), «Про сприяння соцiальному 

становленню та розвитку молодi в Українi» (2016 р.), 

«Про запобігання та протидію домашньому насильс-

тву» (2017), Стратегiї нацiонально-патрiотичного ви-

ховання дiтей i молодi на 2016-2020 рр.  

У цих важливих державних документах зна-

чна увага приділяється підготовці активних людей, 

здатних розв’язувати різноманітні проблеми, діяти в 

нестандартних ситуаціях, творчо мислити і самостій-

но приймати рішення. Особливо актуальним це пи-

тання постає, коли йдеться про соціальних працівни-

ків, що мають виступити координаторами системи 

соціальних впливів на особистість, чий творчий по-

тенціал, можливості вимагаються сучасним суспільс-

твом, складними технологічними і новими гуманіта-

рними процесами.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури 

свідчить, що наукові дослідження проблем розвитку 

інноваційного потенціалу особистості ґрунтується на 

положеннях і висновках: сучасної філософії освіти 

(В.П.Андрущенко, І.А.Зязюн, В.Г.Кремень та ін.), те-

орії та практики підготовки педагога до формування 

творчої особистості (Н.В.Кичук, О.П.Пєхота, 

С.О.Сисоєва та ін.); психолого-педагогічних засад 

формування особистості (І.Д.Бех, Н.В.Кузьміна, 

М.М.Поташник, М.Д.Нікандров та ін.), положеннях 

вікової та педагогічної психології  (Л.С.Виготський, 

І.С.Кон, С.Л.Рубінштейн та ін.). Проблема розвитку 

інноваційного потенціалу через призму розвитку 

творчої особистості значною мірою висвітлена в кла-

сичній психологічній науці (Г.О.Балл, 

Л.С.Виготський, В.В.Рибалка та ін.), зокрема в аспек-

тах діагностики творчих здібностей (Ю.З.Гільбух, 

А.З.Зак, В.І.Андрєєв, та ін.); формування та розвитку 

творчої особистості (В.І.Андрєєв, Л.І.Божович,  

В.О.Моляко та ін.). Соціально-педагогічний аспект 

розвитку інноваційного потенціалу майбутніх соціа-

льних педагогів та працівників відображено у дослі-

дженнях С.П.Архіпової, А.Й.Капської, О.Г.Карпенко, 

Л.І.Міщик, Н.О.Троценко, С.Б.Фурдуй та ін.  

Аналіз проблеми розвитку інноваційного по-

тенціалу соціального працівника у сучасних науко-

вих дослідженнях дозволив визначити інноваційний 

потенціал соціального працівника як специфічне 

особистісне утворення, сукупність соціокультурних і 

творчих характеристик особистості соціального пра-

цівника, що забезпечує готовність вдосконалювати 

професійну діяльність, наявність внутрішніх ресур-

сів, засобів та методів, здатних забезпечити цю гото-

вність.  

Інноваційний потенціал соціального праців-

ника визначається такими проявами: творчою здатні-

стю генерувати нові уявлення та ідеї, що зумовлено 

професійною установкою на досягнення пріоритет-

них завдань; вміннями проектувати і моделювати 

свої ідеї на практиці; високим культурно–естетичним 

рівнем, освіченістю, інтелектуальною глибиною та 

різнобічністю інтересів; сприйняттям нових ідеї, 

концепцій, течій, що ґрунтуються на толерантності, 

гнучкості і широті мислення.  

Нами визначено такі особливості розвитку 

інноваційного потенціалу соціального працівника: 

спрямованість соціальної активності соціального 

працівника на процес успішної соціалізації отриму-

вача соціальних послуг; суб’єктність інноваційної 

діяльності соціального працівника; вплив професій-

но-важливих цінностей соціального працівника; від-

повідність розвитку інноваційного потенціалу соціа-

льного працівника рівню сформованості його профе-

сійно-важливих для фахівця соціальної сфери якос-

тей. 

Нами охарактеризовано критерії, показники 

та рівні розвитку інноваційного потенціалу соціаль-

ного працівника. Змістовно-мотиваційний критерій 

відображає наявність знань про сутність та особливо-

сті розвитку інноваційного потенціалу соціального 

працівника; розуміння основних понять інноваційно-

сті та її складових; повного уявлення про стан влас-

ної професійної підготовленості; прояв потреби у ро-

звитку та вдосконаленні у себе професійно важливих 

якостей. Організаційно-діяльнісний критерій харак-

теризує регулярне планування та організацію розвит-

ку інноваційного потенціалу соціального працівника; 

самостійність вибору послуг щодо власного профе-

сійного самовдосконалення; прояв активності у по-

шуку нових способів здійснення професійного само-

вдосконалення за напрямком розвитку інноваційного 

потенціалу соціального працівника. Операційний 

критерій відображає систематичне використання 

знань та інформації щодо розвитку інноваційного по-

тенціалу соціального працівника у власній професій-

ній діяльності; уміння критично оцінювати й корегу-

вати свою поведінку, вчинки та результати професій-

ної діяльності; регулярне використання інновацій у 

професійній діяльності.  

Нами обґрунтовано організаційно-методичні 

умови розвитку інноваційного потенціалу соціально-

го працівника в умовах професійної діяльності. Ор-

ганізаційно-методичні умови розвитку інноваційного 

потенціалу соціального працівника визначено як су-

купність зовнішніх і внутрішніх чинників, які зумов-

люють результативність процесу розвитку інновацій-

ного потенціалу соціальних працівників. Визначено 

та теоретично обґрунтовано такі умови:  організація 
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методичного супроводу соціальних працівників під-

готовленими спеціалістами центрів соціальних 

служб, діяльність яких спрямована на надання їм 

професійної комплексної інформаційно-

консультаційної, просвітницької, посередницької до-

помоги та підтримки; забезпечення соціальної взає-

модії соціальних працівників різних закладів соціа-

льного спрямування на засадах співтворчості, актив-

ного особистісного спілкування, соціального парт-

нерства; побудова процесу розвитку інноваційного 

потенціалу соціального працівника в умовах профе-

сійної діяльності з урахуванням інформаційно-

методичних потреб фахівця.  

Висновки. Дана проблема може бути реалі-

зована через дослідження таких аспектів, як: визна-

чення умов розвитку інноваційного потенціалу соці-

альних фахівців соціальної роботи, що працюють в 

ОТГ, визначення шляхів профілактики професійного 

вигорання соціальних працівників; узагальнення за-

рубіжного досвіду роботи з розвитку інноваційного 

потенціалу соціальних працівників. 
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МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ТА 

ПОТРЕБИ 

 
Вступ. Відповідно до Закону України «Про 

соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” 

(2001 р.) соціальна робота передбачає оцінювання 

потреб у соціальних послугах сімей, дітей та молоді, 

планування, організацію, координацію та надання їм 

соціальних послуг, державних соціальних допомог, 

пільг, компенсаційних виплат та іншої соціальної пі-

дтримки, а також здійснення моніторингу надання 

соціальних послуг.  

На думку Керол Г. Вайс зміст поняття оціню-

вання має п'ять ключових елементів. Перший з них − 

систематична оцінка, акцент на систематичності сві-

дчить про науково-дослідницьку природу процедур 

оцінювання. Другий і третій елементи визначають, на 

що саме спрямоване дослідження: на операції та ре-

зультати програми. Четвертим елементом визначення 

є стандарти (норми), згідно з якими здійснюється по-

рівняння. П'ятий елемент − це мета, задля досягнення 

якої провадиться оцінювання: вдосконалення про-

грами. Взагалі оцінюванням називається систематич-

на оцінка операцій та\або результатів програми чи 

політики у порівнянні з комплексом явних та неяв-

них стандартів, з метою вдосконалення програми чи 

політики [1]. 

Виклад основного матеріалу. Діяльність з 

моніторингу та оцінювання у соціальній роботі в 

громаді можна умовно розглядати у двох напрямах: 

1) оцінювання потреб громади (особи, сім’ї) у соціа-

льних послугах; 2) оцінка якості надання соціальних 

послуг.  

Оцінювання потреб громади у соціальних пос-

лугах обґрунтовано у новому Законі України «Про 

соціальні послуги» (2019 р.):  

1.визначення потреб населення адміністратив-

но-територіальної одиниці/територіальної громади у 

соціальних послугах здійснюється щороку шляхом 

збирання, узагальнення та аналізу інформації, у тому 

числі з урахуванням статі, віку, місця проживання 

відповідних категорій осіб/сімей; 

2.визначення потреб населення адміністратив-

но-територіальної одиниці/територіальної громади у 

соціальних послугах здійснюється на підставі, але не 

виключно: соціально-демографічних даних про враз-

ливі групи населення та осіб, які перебувають у скла-

дних життєвих обставинах; результатів оцінювання 

потреб особи/ сім’ї у соціальних послугах; інформа-

ції про надавачів соціальних послуг та їхні можливо-

сті. 

3. порядок визначення потреб населення адмі-

ністративно-територіальної одиниці/територіальної 

громади у соціальних послугах затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що забезпе-

чує формування державної політики у сфері соціаль-

ного захисту населення. 

Закон України «Про соціальні послуги» (2019 

р.) визначає оцінювання потреб у соціальних послу-

гах сімей, дітей та молоді як аналіз належності сімей, 
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дітей та молоді до вразливих груп населення, перебу-

вання у складних життєвих обставинах та визначення 

індивідуальних потреб сімей, дітей та молоді, перелі-

ку та обсягу необхідних соціальних послуг, інших 

видів соціальної підтримки, соціальної допомоги. 

Статтею 20 Закону України «Про соціальні послуги» 

(2019 р.) обґрунтовано, яким чином має проводитись 

робота щодо оцінювання потреб особи (сім’ї) у соці-

альних послугах: 

1. оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних 

послугах здійснюється шляхом аналізу документів, 

фактів та інформації, зібраних під час спілкування з 

особою/сім’єю та їхнім найближчим оточенням, а та-

кож отриманих від юридичних та фізичних осіб у 

встановленому порядку; 

2. оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних 

послугах здійснюють фахівець із соціальної роботи, 

соціальний працівник, соціальний менеджер. У разі 

необхідності до оцінювання потреб особи/сім’ї у со-

ціальних послугах залучаються медичні, педагогічні 

працівники, психологи, реабілітологи, ерготерапевти 

та інші фахівці. Оцінювання потреб особи/сім’ї у со-

ціальних послугах здійснюється протягом п’яти ро-

бочих днів з дня одержання заяви, звернення, пові-

домлення про надання соціальних послуг. 

Відповідно до Закону України “Про соціальні 

послуги» (2019 р.) оцінка якості соціальних послуг – 

це результат показників якості наданої соціальної по-

слуги. Показниками якості соціальних послуг є суку-

пність індикаторів, що використовуються для оціню-

вання процесу та результатів діяльності надавача со-

ціальних послуг на відповідність встановленим ви-

могам та результативності соціальних послуг щодо 

профілактики складних життєвих обставин, подолан-

ня або мінімізації їх негативних наслідків для 

осіб/сімей, які перебувають у таких обставинах.  

У червні 2020 р. постановою КМУ затвердже-

но Порядок проведення моніторингу надання та оці-

нки якості соціальних послуг. Цей Порядок визначає 

процедуру проведення моніторингу надання та оцін-

ки якості соціальних послуг, запроваджує єдиний пі-

дхід до збору, оброблення, узагальнення інформації 

про проведення зазначених моніторингу та оцінки в 

системі надання соціальних послуг. Основними за-

вданнями моніторингу надання та оцінки якості соці-

альних послуг є: 

1) визначення кількості осіб в адміністратив-

но-територіальній одиниці, які потребують соціаль-

них послуг; 

2) визначення кількості надавачів соціальних 

послуг та їх потужностей; 

3) забезпечення жителів адміністративно-

територіальної одиниці якісними соціальними послу-

гами, що відповідають їх потребам; 

4) підготовка звітів про надання соціальних 

послуг; 

5) планування роботи з розвитку системи на-

дання соціальних послуг; 

6) розвиток ринку соціальних послуг відповід-

но до реальних потреб отримувачів таких послуг; 

7) проведення аналізу виконання норм законо-

давства з надання соціальних послуг, дотримання 

державних стандартів надання соціальних послуг; 

8) розроблення пропозицій щодо формування 

державної політики у сфері надання соціальних пос-

луг. 

За результатами оцінки якості соціальних пос-

луг розробляються заходи з підвищення якості на-

дання соціальних послуг, удосконалення діяльності 

надавачів соціальних послуг. Надавачі соціальних 

послуг на підставі результатів аналізу оцінки якості 

соціальних послуг корегує програми соціально-

економічного розвитку та проводить роботу з удо-

сконалення порядку надання соціальних послуг. 

Висновки. Моніторинг та оцінювання соціа-

льних послуг проводяться з метою визначення того, 

наскільки вони є ефективними. Це робиться як для 

подальшого поліпшення якості надання соціальної 

послуги, так і для оцінки якості результату надання 

соціальної послуги. Оцінювання соціальних послуг 

вимагає використання наукового супроводу як спеці-

ально організованого процесу, в ході якого відбува-

ються визначення потреб у соціальних послугах, роз-

робки індикаторів (показників) моніторингу, визна-

чення методів збору та оцінки інформації, визначен-

ня достовірних джерел інформації, визначення пода-

льшого впливу результатів соціальної послуги на 

життєдіяльність клієнта, розробка стандартів оціню-

вання та методичних рекомендацій для фахівців з 

моніторингу та оцінки соціальних послуг тощо [3]. 

Якісне оцінювальне дослідження може мати позити-

вні додаткові ефекти для розвитку спільноти, грома-

ди. Процес оцінювання від початку і до кінця має бу-

ти спланований та виконаний відповідно до потреб 

основного цільового користувача [4]. Такий підхід 

висуває потребу у підготовці фахівців, які зможуть 

ефективно проводити моніторинг та оцінку соціаль-

них послуг на рівні громади. Науковці пропонують 

таке обґрунтування характеристики фахівця з оціню-

вання: це особа, що спеціалізується на оцінюванні та 

в своїй діяльності керується стандартами оцінювання 

[2]. Підготовка відповідних фахівців, на нашу думку, 

може відбуватися за такими напрямами: підготовка 

фахівців за окремою спеціальністю («фахівець з мо-

ніторингу та оцінки»), обов’язкове включення до на-

вчальних планів підготовки фахівців з соціальної ро-

боти навчальної дисципліни «Моніторинг та оцінка 

соціальних послуг», підвищення кваліфікації фахів-

ців із соціальної роботи щодо моніторингу та оцінки 

соціальних послуг. 
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РЕФОРМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ 

 
Вступ. Пріоритетним напрямком реформуван-

ня в Україні є децентралізація. Всі дії спрямовані на 

створення відкритого, прозорого, ефективного 

управління на місцевому рівні, забезпечення якості 

та доступності послуг у всіх сферах життя громади. З 

моменту початку реалізації реформування адмініст-

ративного устрою минуло приблизно 5 років. Рефор-

мування призвело до руйнування засад старої систе-

ми організації органів місцевого самоврядування, але 

нова система, що має прийти на заміну, фактично ві-

дсутня. Що стосується сфери надання соціальних по-

слуг, то реформування не наблизило систему соціа-

льних послуг до характеристик та ознак відповідних 

систем, що існують в економічно та соціально розви-

нутих країнах.  

Виклад основного матеріалу. За більшістю 

параметрів українська модель соціальних послуг не 

відповідає аналогічним європейським нормам та ста-

ндартам, що зумовлено недоліками у функціонуванні 

системи соціальних послуг. Основними недоліками 

системи є: 

1. Законодавча та нормативно-правова невре-

гульованість надання соціальних послуг. Правові 

програми та неврегульованість перешкоджають ефе-

ктивній організації та функціонуванню системи соці-

альних послуг. Саме це гальмує впровадження ре-

форм та призводить до невідповідності українського 

законодавства до міжнародних стандартів у сфері со-

ціального захисту. 

2. Неефективність і нераціональність у підхо-

дах до фінансування та управління. Неефективність 

системи визначається низьким рівнем адресності в 

наданні соціальних послуг. Нераціональність систе-

ми походить через відсутність цільового фокусу при 

закладанні бюджетних кошт на реалізацію соціаль-

них послуг. 

3. Монополізація державою ринку соціальних 

послуг і розподілу замовлень. Держава домінує в си-

стемі соціальних послуг через комунальні заклади 

соціального захисту. Але можливості таких закладів 

мають тенденцію до зменшення, що призводить до її 

повної або часткової неспроможності якісно задово-

льняти потреби осіб, що опинилися у важких життє-

вих обставинах. 

4. Недостатність механізмів впровадження 

норм правових актів дає змоги повністю реалізовува-

ти заходи щодо надання соціальних послуг. Одним з 

таким механізмів є ліцензування. Відсутність цього 

механізму перешкоджає неурядовим організаціям, 

що надають соціальні послуги, отримати фінансу-

вання з державних фондів. Немає і іншого механізму 

впровадження норм – стандартизації соціальних пос-

луг, яка має визначити обсяги, якість, вартість та пе-

релік гарантованих державою безоплатних соціаль-

них послуг. 

У процесі аналізу виявлено, що впроваджу-

ванні в Україні реформи на даний момент характери-

зуються непослідовністю та безсистемністю. Нагаль-

ною є потреба в оптимізації системи соціальних пос-

луг в умовах децентралізації. А саме: 

1. Для ефективності надання соціальних пос-

луг усі муніципальні органи мають взаємодіяти між 

собою. Саме тому необхідно затвердити порядок мі-

жвідомчої взаємодії. 

2. Розвиток інфраструктури в громадах за 

принципом безбар’єрності для реалізації доступності 

центрів з надання соціальних послуг для усіх катего-

рій. 

3. Підвищення рівня професіоналізму фахівця 

з соціальної роботи. Саме цей спеціаліст, що має не-

обхідну фахову підготовку та кваліфікацію, спеціалі-

зуються на здійсненні соціальної роботи та соціаль-
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них послуг для категорій людей, що опинились в 

складних життєвих обставинах. Соціальна робота ро-

звивається: з’являються нові підходи та інструменти 

роботи. Тому важливим є забезпечення вільного дос-

тупу до передового досвіду.  

4. Забезпечення якісного збору статистичної 

інформації. Грамотне ведення статистики дозволяє 

визначити цільовий фокус та підійти до проблеми 

соціального захисту вразливого населення комплекс-

но та найбільш ефективно. Якісні статистичні дані 

дозволять закладати реальний та необхідний бюджет 

для реалізації соціальних програм та надання адрес-

них соціальних послуг. 

5. Створення єдиної інформаційної системи 

управління, обміну й перевірки інформації про клієн-

тів соціальних послуг. 

6. Впровадження механізму соціального замо-

влення. З новою реформою стало можливим закупо-

вувати якісні соціальні послуги не тільки у держав-

них установ, але й не від державних суб’єктів (гро-

мадські організації, локальний бізнес). Механізм со-

ціального замовлення дозволить підвищити якість 

соціальних послуг та зробити їх більш людино-

орієнтованими. 

7. Сприяння розвитку ринку соціальних пос-

луг. Найкращим стимулом розвитку сервісу соціаль-

них послуг є наявність конкуренції. Для цього є не-

обхідним проведення громадою відкритих конкурсів, 

тендерів, тощо на закупівлю соціальних послуг. З бо-

ку місцевої влади має бути забезпечення належного 

контролю за якістю цих послуг. 

Висновки. З огляду на викладене чинну в 

Україні систему соціальних послуг можна охаракте-

ризувати як парадоксальну. Вказана система невід-

кладно потребує спрощення та осучаснення. До пер-

спективних напрямків оптимізації системи соціаль-

них послуг слід віднести: ліцензування, стандартиза-

цію та інші механізми надання соціальних послуг; 

соціальне замовлення та укладання контрактів; фі-

нансування соціальних послуг; організацію надання 

соціальних послуг недержавним сектором. 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДОВГОТРИВАЛИХ КАРАНТИНІВ 

 
Інфекційні захворювання, такі як COVID-19, 

можуть суттєво впливати на умови організації освіт-

нього процесу в закладах загальної середньої освіти. 

Карантинні заходи, такі як закриття шкіл і обмежен-

ня пересування, руйнують систему повсякденної со-

ціальної підтримки дітей, а створюють стресові фак-

тори для вчителів і батьків, яким, можливо, доведеть-

ся шукати нові варіанти догляду за дітьми або відмо-

влятись від роботи. Глобальна пандемія COVID-19 

призвела до безпрецедентного зриву освітнього про-

цесу, що позначилося на більше 90% учнів у світу: 

1,54 млрд. дітей, включаючи 743 млн. дівчат були 

змушені отримувати знання у незвичному для себе 

режимі. Закриття шкіл та значний соціально-

економічний вплив COVID-19 на спільноти та суспі-

льство також підірвали нормальне функціонування 

систем підтримки дітей і молоді, залишивши їх більш 

вразливими до хвороби та ризиків у сфері захисту 

дітей. [2] 

У загальному вигляді європейська освіта ХХ 

століття будується на таких загальних принципах: 

11-12 річна загальноосвітня підготовка майбутнього 

абітурієнта; єдність системи «наука – освіта – прак-

тика»; рівний доступ до якісної освіти; інформатиза-

ція освіти; освіта впродовж життя; академічна мобі-

льність викладачів і студентів; демократизація осві-

ти; єдність національних та загальнолюдських куль-

турних пріоритетів; державно-громадське управління 

освітою [1, с.10]. Таким чином, базовими напрямка-

ми розвитку освіти у європейському просторі є: рів-

ний доступ до якісної освіти; освіта впродовж життя; 

академічна мобільність та ін. На жаль, учні з малоза-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000106
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000106
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000073
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безпечених, соціально незахищених сімей у довгот-

ривалого карантину не мали навіть якісного харчу-

вання, соціальної, психологічної та медичної підтри-

мки, яку забезпечують відповідні служби закладу 

освіти. Перехід на дистанційну форму навчання по-

рушив соціальну структуру закладу освіти – безпеч-

ний простір, який частково забезпечував базовий рі-

вень потреб дітей з незахищених категорій.  

Виходячи з епідеміологічної ситуації в Украї-

ні, яка склалась в березні-червні 2020 року, в закладів 

освіти не було іншого варіанту, крім застосування 

технологій дистанційного навчання для всіх учнів 

при проведенні занять під час довготривалого каран-

тину. Дистанційні ресурси, які за звичайних умов ви-

користовувались лише епізодично, як допоміжні, в 

екстреному порядку були задіяні для організації пов-

ноцінного навчального процесу в закладах освіти; 

з’явилась проблема поточного, тематичного, семест-

рового та річного оцінювання знань. Особливої уваги 

потребує організація дистанційного навчання з при-

родничих наук, де для формування природничо-

наукового мислення дітей необхідно проведення спо-

стережень і виконання лабораторних, практичних ро-

біт, розв’язування експериментальних задач тощо.  

Сучасні інформаційні технології дають змогу 

задовольнити запити суспільства в якісній освіті. Але 

більшість вчителів не мали знань та навичок для ро-

боти в дистанційному режимі. В Україні розвиток си-

стем дистанційної освіти перебуває на початковій 

стадії впровадження. Використання дистанційної 

освіти здійснюється переважно в складі звичайної 

освіти [3]. 

У період довготривалих карантинів вирішаль-

ну роль у збереженні психологічного та соціального 

здоров’я учнів відіграє психолог закладу освіти, ос-

новним завданням якого є зменшення вразливості ді-

тей до соціальних ризиків, особливо в мережі Інтер-

нет, зокрема під час використання соціальних мереж. 

Як приклад, можна навести ефективну дистанційну 

роботу практичного психолога КЗО «Дніпровський 

ліцей інформаційних технологій». В дистанційному 

режимі проведені психологічні вебінари, консульта-

ції для учнів, вчителів та батьків. Період карантину 

припав на складання ЗНО та вибір майбутньої про-

фесії. Психолог ліцею і куратори груп запропонували 

учням 11их класів серію профорієнтаційних вебіна-

рів, рекомендували доступні для самостійного засто-

сування методики щодо зниження рівня тривожності. 

Завдяки багаторічній підготовці вчителів вдалось у 

короткі терміни організувати якісний освітній процес 

в умовах карантину за допомогою сервісів Office 365: 

з використанням списків Microsoft SharePoint був 

створений розклад занять з посиланнями на відповід-

ні заходи, для проведення уроків в дистанційному 

режимі використовували Microsoft Teams – центр ко-

мандної роботи та Skype для бізнесу. У вигляді спис-

ків Microsoft SharePoint було створено класні журна-

ли, де вчитель мав змогу виставляти тематичні оцін-

ки, а кожен учень бачив лише свої оцінки; рейтинг за 

семестровими та річними оцінками створено у Power 

Apps.  

Питанням соціального захисту учасників осві-

тнього процесу під час довготривалих карантинів 

опікуються державні та міжнародні організації: у кві-

тні цього року було досягнуто домовленостей між 

Міністерством соціальної політики України та дитя-

чим фондом ООН (ЮНІСЕФ) про соціальний захист 

дітей в умовах пандемії COVID-19.  
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РЕАДАПТАЦІЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ У СІМЯХ,  ЯКІ ОПИНИЛИСЯ В СКЛАДНИХ 

ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНИХ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
Вступ. Тривалі військові дії на Сході України 

збільшують категорію ветеранів військових дій, вій-

ськових пенсіонерів, поранених, родин загиблих то-

що. Військові, члени їх родин та переселенці склада-

ють категорію людей, які пережили екстремальні та 

кризові ситуації і можуть знаходитись у складних 

життєвих обставинах внаслідок війни. Даний потуж-

ний комплекс стресових факторів впливає на психо-

логічний стан, соціальну та професійну адаптацію 

тих людей та їх найближчого оточення, міжособисті-

сні стосунки тощо. В Україні продовжується пошук 

результативних практик повернення військових до 

мирного життя, адаптації членів родин військових до 

взаємодії із травмованою близькою людиною. Особ-

ливу увагу заслуговує соціальний та психологічний 

компоненти відповідної реабілітаційної роботи.  

Виклад основного матеріалу. Адаптація до 

нових умов життя є постійним процесом у суспільст-

ві, що швидко змінюється. Добровольці, які пішли 

захищати власну державу від військової агресії мали 

необхідність адаптуватися до бойових дій, а після 

повернення повторно адаптуватися до умов мирного 

цивільного життя.  

Проблемам соціальної адаптації колишніх вій-

ськовослужбовців присвячені праці науковців Ткачу-

ка Р., Панова А., Зубкова С., Мельника С., прогнозу-

ванню психологічних наслідків локальних військових 

конфліктів Каширіна В., Корзуніна В., Маклакова О., 

Чермяніна С., соціально-психологічній реадаптації 

учасників бойових дій та співробітників ризиконебе-

зпечних професій Єрьоміної Т., Іванова П., Караяні 

О., Логінової  Ю., Смірнова В., Тарабриної Н. 

Розглядатимемо процес адаптації як процес 

активного пристосування особистості до нових умов, 

що передбачає діяльнісний підхід особи, яка адапту-

ється. Процес реадаптації розглядається як перехід зі 

стану адаптації в звичних умовах у стан адаптації в 

нових умовах, що відрізняються від попередніх умов 

життя і діяльності;  як корінна перебудова функціо-

нальних систем особистості в екстраординарних об-

ставинах [1]. Вчені вважають, що процес реадаптації 

пов'язаний зі змістовною перебудовою цінностей, ці-

лей, норм і потребово-мотиваційної сфери особисто-

сті.  

Повторна адаптація військових до нових умов 

мирного життя базується на  знанні основ психофізі-

ології. Теличкін О. та Кислий В. вирізняють: 

 клініко-психологічні дослідження стресу 

(адаптація вивчається поза контекстом конкретної 

предметної діяльності);  

 вивчення реакцій конкретних органів та 

психічних процесів на робоче навантаження або на 

несприятливі умови діяльності (шум, гіпоксія, тиск);  

 комплексне вивчення психічного і фізіоло-

гічного стану індивіда в процесі адаптації [1]. 

Проаналізуємо процес соціалізації особистос-

ті. На думку Кузнєцова П, соціалізація це одна із 

форм прояву адаптації. Соціалізація – це форма роз-

витку особистості, яка через суспільно-історичний 

характер найбільше обумовлена процесом адаптації. 

При соціалізації акцент уваги зміщується з психофі-

зіологічних і біологічних властивостей особистості 

на соціальні властивості, яких вона набуває під впли-

вом соціуму [2]. Соціалізація, на думку Лукашевич 

М., – це тривалий, безперервний процес входження 

особистості у суспільство загалом, через набуття со-

ціального досвіду людства, тоді як адаптація 

пов’язана зі змінами середовища і триває до моменту 

досягнення вільного функціонування в середовищі 

[3].  

Система роботи із реадаптації та ресоціалізації 

людей, які постраждали внаслідок військових дій має 

стати процесом організованого, поступового психо-

логічного повернення учасників бойових дій з війни і 

безконфліктного, нетравмуючого «вбудовування» їх 

у систему соціальних зв’язків і відносин мирного ча-

су, має включати перенавчання, працевлаштування, 

соціально-психологічну реабілітацію ветеранів та 

членів їхніх родин. В умовах децентралізації надання 

відповідних соціальних, психологічних, медичних 

послуг стає відповідальністю місцевих громад і має 

плануватися відповідно до чисельності такої катего-

рії в громаді, місцевих можливостей та активності 

кожного. 

Висновки. Психотравмуючи події, що пере-

живають сім’ї, спричиняють порушення когнітивної, 

емоційної та поведінкової сфер. Можливості децент-

ралізації, активізації державних, місцевих та громад-

ських ініціатив допоможуть входженню в мирне 

життя учасників больових дій, ветеранів, членів їх 

родин та пересенців.  
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РОЗВИТОК ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

В КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 
Вступ. Розвиток ціннісних орієнтацій визнача-

ється, з одного боку, особистісними особливостями, 

розвитком та усвідомленням своїх інтересів і ціннос-

тей особистості, а з іншого – соціальними чинника-

ми, зокрема, цінностями значущого іншого, стилем 

спілкування з ним. В основі загального механізму 

формування лежить, перш за все, діалоговий стиль 

спілкування. 

О. Москаленко вказує, що оскільки на цінні-

сно-смислову сферу впливають різноманітні особли-

вості зовнішнього середовища, в якому перебуває 

особистість, то відповідно, існує можливість розвит-

ку ціннісно-смислової сфери у спеціально створено-

му середовищі, наприклад, під час тренінгової діяль-

ності [2, с.96]. 

Виклад основного матеріалу. Запропонова-

ний нами тренінг «Розвиток ціннісно-смислової сфе-

ри працівників соціальної сфери» являє собою суку-

пність технік та інструментів психодрами – методу 

групової роботи, ключовою в якій є рольова гра. В її 

основі лежить драматична імпровізація, як спосіб ви-

вчення внутрішнього світу учасників групи, в ході 

якої створюються умови для спонтанного вираження 

переживань, пов’язаних із найбільш важливими про-

блемами майбутніх соціальних працівників. 

Основна мета тренінгу полягає в оптимізаціі та 

гармонізаціі становлення ціннісно-смислової сфери 

майбутніх соціальних працівників. Мета тренінгу 

здійснювалося за рахунок реалізації наступних його 

завдань:  

1) поглиблення знань студентів про поняття 

«цінності» та «смисли»;  

2) усвідомлення прийнятої системи цінностей в 

їх індивідуальному осмисленні;  

3) самовизначення майбутніх фахівців у феноме-

нологічному просторі загальнолюдських, професій-

них та індивідуальних цінностей;  

4) розвиток прагнень до повноцінної особистіс-

ної самореалізації в майбутній професії;  

5) формування умінь свідомо будувати власні 

життєві та професійні стратегії тощо. 

Під час проведення тренінгу на засадах психо-

драми ми дотримувалися наступних ключових прин-

ципів роботи у групі:  

1) принцип активності учасників – група постій-

но залучається до різноманітних дій;  

2) принцип діалогічної взаємодії – рівноправне 

повноцінне спілкування у групі, що побудоване на 

взаємодії учасників та ведучого;  

3) принцип зворотного зв’язку, під яким розумі-

ємо коротке, аргументоване та конструктивне висло-

влення кожним учасником своїх міркувань;  

4) принцип конфіденційності та анонімності, 

впевненість учасників у тому, що вся інформація, яка 

розглядається, не виходитиме за її межі;  

5) принцип поєднання навчального, тренуваль-

ного і терапевтичного аспектів заняття; 6)принцип 

довіри у спілкуванні та взаємодія. 

При доборі учасників тренінгу ми спиралися, 

насамперед, на принцип їх добровільної участі. Тре-

нінгові заняття проводились один раз на тиждень 

упродовж 2,5 місяців; кожне заняття тривало по 2 

академічні години. У підсумку тривалість тренінгової 

роботи склала 54 години. Програма тренінгу пред-

ставлена в таблиці 1. 
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Таблиця 1. Програма тренінгу 

№ Тема заняття Вправи К-сть 

занять год. 

І.Інформаційний блок 

1 Поняття «цінність» і «смисл». Види ціннос-

тей та їх значення у житті майбутніх соціа-

льних працівників 

«Метафора», «Девіз», «Безлюдний 

острів», «Комплімент» 

1 2 

2 Концепції ціннісного вибору та смислу жит-

тя людини 

«Мобільні телефони», «Самопізнан-

ня» 

1 2 

3 Професійні цінності. Значення професії соці-

ального працівника у соціумі. Образ «ідеаль-

ного» соціального працівника 

«Країн щастя», «Телеграма», «Почут-

тя та емоції» 

1 2 

ІІ.Практичний блок 

4 Цінності, в моєму житті. Смисл мого життя «Цінності»,«Магазин», «Дуель муд-

реців», «Смисл життя», «Лист веду-

чому» 

2 4 

5 Цінності, якими я буду керуватися у своїй 

майбутній професії. Смисл моєї професії 

«Королівство», «Сон з майбутнього», 

«Художник» 

2 4 

6 Самореалізація у професійному становленні «Соціальні ролі», «Клієнт та фахі-

вець», «Компліменти» 

2 4 

ІІІ.Первинна професійна самореалізація 

7 Я у ролі «Реального соціального працівника» «Професійні ролі», «Соціальний пра-

цівник і клієнти», «Компліменти» 

2 4 

8 Клієнт – головна цінність моєї професії і 

смисл самореалізації 

«Скульптор і глина», «Картина жит-

тєвого шляху», «Рятувальник»  

2 4 

9 Образ соціального працівника. Я у ролі «іде-

ального соціального працівника» 

«Дзеркало», «Антикварний магазин», 

«Крок у майбутнє» 

2 4 

ІV. Підсумковий блок (професійна спрямованість) 

10 Я-майбутній соціальний працівник. Наскі-

льки я готова/готовий до звання? 

«Скульптур», «Скульптура майбут-

ньої професії», «Карта майбутнього» 

2 4 

11 Заключне завдання «Підведення підсумків» «Що я отримав?», «Проекція в майбу-

тнє», «Валіза» 

2 4 

 

Як помітно з перерахованої вище тематики за-

нять, їх зміст був розроблений згідно із загальних ві-

кових особливостей, так і індивідуальних потреб 

студентської молоді. Відповідно, у ході складання 

програми тренінгу забезпечувалося врахування пи-

тань, пов’язаних з актуальними проблемами учбово 

професійної діяльності, особистісного та професійно-

го становлення студентів. Усі заняття проходили, пе-

реважно, у формі сюжетно-рольової гри за конкрет-

ною темою, забезпечуючи, таким чином, одночасну 

реалізацію завдань і власне психодраматичного під-

ходу в наданні допомоги особистості (творче пере-

осмислення власних проблем, напрацювання адеква-

тного саморозуміння, подолання неконструктивних 

поведінкових стереотипів та способів емоційних реа-

кцій) [1, с.19]. Кожне таке заняття відбувалося за на-

ступною схемою: вступ і розминка (у тому числі, те-

матичне інформування учасників), власне драматич-

на дія (рольові ігри, психодраматичні техніки, впра-

ви) і комунікативні техніки (обговорення, зворотній 

зв’язок та обмін емоційними враженнями). 

Основний етап заняття передбачав викорис-

тання різноманітних форм активності: наприклад, за-

своєння теоретичного матеріалу з конкретної теми, 

перегляд професійно релевантних відео-матеріалів, 

участь у рольових іграх, групових дискусіях, засто-

сування психодраматичних технік, виконання твор-

чих завдань тощо.  

У ході роботи групи значна увага приділялася 

невербальним засобам міжособистісної взаємодії 

учасників, що сприяло їх взаємозближенню та взає-

морозумінню. 

Стимулювання студентів до активного індиві-

дуального осмислення широкого спектру цінностей 

забезпечувалось у практичному блоці тренінгової 

програми – «Професійне самовизначення» – шляхом 

розвитку усвідомлення значущості загальнолюдсь-

ких, професійних цінностей та смислів у власному 

житті та діяльності, визначення пріоритетних серед 

них за допомогою рольових вправ і технік психодра-

ми, зокрема, таких, як «Цінності», «Смисл життя», 

«Психологічний магазин», «Королівство», «Карта 

майбутнього», «Професійні ролі», «Вихователь і ди-

тина», «Скульптор і глина» та ін. 

Висновки. Загалом, упровадження програми 

тренінгу з розвитку ціннісно-смислової сфери майбу-

тніх фахівців соціальної сфери сприяло, по-перше, 

поглибленому пізнанню і засвоєнню професійних 

цінностей його учасниками; по-друге, більш усвідо-

мленому професійному їх самовизначенню; по-третє, 

пошуку додаткових особистісних ресурсів первинної 

професійної самореалізації. 
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ЕТАПИ ЗАЛУЧЕННЯ ФАХВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ЗВО 

 
Вступ. Соціальне виховання студентів під час 

навчання у ЗВО – це процес, що сприяє професійно-

му та особистісному становленню майбутніх фахів-

ців соціальної сфери, і розглядається як один із голо-

вних напрямів діяльності вищої школи в умовах Єв-

ропейської інтеграції. Становлення духовно зрілої 

особистості, для якої добро, справедливість, альтру-

їзм, стали власними ціннісними орієнтирами є голов-

ною цілю сучасної освіти. 

Реалізація питання підготовки студентів до 

майбутньої професії засобами волонтерської діяльно-

сті у ВНЗ, а також визначення мети, змісту, навчання 

волонтерів, знаходиться у контексті особистісно орі-

єнтованої парадигми освіти. 

Виклад основного матеріалу. Для особистіс-

но – професійного зростання студентів у волонтерсь-

кій діяльності, на базі університету має бути створе-

на: школа волонтерів, тренерська студія, прес – 

центр, аматорський театр, комітет соціальних проек-

тів, супервізії, моніторингу та інші відділи, які вхо-

дять у цю структуру. 

Основним змістом створення волонтерської 

діяльності у ВНЗ є: формування у студентів інтересу 

до доброчинної діяльності, та її організаційно – ме-

тодичне забезпечення; створення сприятливих умов 

для гармонійного розвитку студентської молоді; на-

дання соціальних послуг шляхом залучення ресурсів 

університету; сприяння академічним групам, студе-

нтським радам, окремими студентами у реалізації 

ними власних соціально значущих ініціатив та прое-

ктів; участь у розробці інноваційних соціально-

педагогічних технології у галузі соціальних ініціатив 

та їх впровадження в систему позаудиторної роботи 

студентської молоді; встановлення зв’язків із соціа-

льними службами, інтеграція в міжвузівську систему 

соціальної роботи з молоддю; сприяння успішній со-

ціалізації та розвитку здібностей, інтересів студентів 

в умовах поза аудиторної роботи через розробку 

освітніх і виховних програм; організація конкурсів на 

кращу розробку соціально-значущих ініціатив та 

проектів, волонтерської роботи, підбір психодіагнос-

тичних та корекційно-розвивальних методик, щодо 

надання психолого-педагогічної допомоги клієнтам 

соціальної роботи; здійснення супервізії та моніто-

рингу волонтерської роботи в університеті [1, с.234]. 

Основними напрямами підготовки майбутніх 

соціальних працівників до виконання професійних 

функцій в процесі волонтерської діяльності є: підго-

товка майбутніх соціальних працівників до профе-

сійної діяльності у процесі навчання (аудиторна ро-

бота), вплив якого залежить від реалізації його мож-

ливостей, що втілюються в змісті, організації та ме-

тодах навчання; реалізація особистісних і професій-

них якостей, знань та вмінь студентів, їх професійне 

зростання, що сприяє розширенню кола своїх інте-

ресів, професійному й особистісному самоствер-

дженню у поза аудиторній роботі (навчання у школі 

волонтерів, діяльність тренерських студій і т.д.); 

здійснення професійних функцій у ході безпосеред-

ньої участі у волонтерської діяльності шляхом на-

дання соціальних послуг клієнтам, які їх потребують 

задач [1, с.235]. 

Етапи волонтерської роботи у ЗВО: 

І етап − пошуково-проектувальний. На цьому 

етапі пропонується провести підбір професійного ко-

лективу педагогів для здійснення підготовки студен-

тів до волонтерської діяльності. Процес підготовки 

волонтерів, в ході практично-пошукової роботи, 

включає такі кроки: планування та складання освіт-

ньої програми підготовки волонтерів; набір потен-

ційних волонтерів, анкетування, опитування та спів-

бесіда; залучення волонтерів до розробки програми 
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надання соціальних послуг клієнтам; супервізія, мо-

ніторинг та мотивація до волонтерської роботи; оці-

нювання праці волонтерів. 

На ІІ етапі – інформаційно-діагностичному, 

відбувається збір інформації; залучення та набір по-

тенційних волонтерів; створення презентаційних та 

наочних матеріалів з метою популяризації волонтер-

ської роботи у вищій школі, опитування та діагнос-

тування. 

На ІІІ етапі − створення моделі волонтерської 

роботи (змістовому або формальному) відбувається 

ознайомлення студентів з напрямами та специфікою 

волонтерської роботи, формування вмотивованого 

ставлення до професійної діяльності, до набуття 

знань, практичних умінь і навичок, професійно-

особистісних якостей завдяки аудиторним заняттям 

за навчальною програмою із спеціальності. 

Соціально – психологічний та діловий аспект 

групової роботи є найголовнішим в діяльності волон-

терів. Важливим є дотримання доцільної рівноваги та 

збалансованості зазначених компонентів міжгрупової 

взаємодії. Діловий аспект передбачає: дискусію з те-

ми, роботу над текстом, сприяння одержанню інфор-

мації тощо. Соціально-психологічний аспект перед-

бачає аналіз почуттів й емоцій учасників, конкрети-

зацію соціально-педагогічних та психологічних чин-

ників результативність семінару-тренінгу. 

Програма навчання волонтерській справі у 

межах діяльності школи волонтерів спрямована на 

особистісний розвиток, успішну соціалізацію студен-

тів, залучення їх до гуманістичних традицій милосе-

рдя українського народу, цільовим компонентом якої 

є формування морально – етичних традицій милосер-

дя в закладі, сприяння і духовному розвитку, саморе-

алізація молоді, формування найважливіших профе-

сійно-особистісних якостей майбутніх соціальних 

працівників: емпатії, милосердя, відповідальності, 

толерантності, організованості, вимогливість до себе 

та інших тощо [3]. 

На теоретико-практичних заняттях у школі во-

лонтерів, перевага надається тим формам навчальної 

роботи, які сприяють набуттю конкретних умінь та 

організаторських навичок волонтерів. Це − підготов-

ка соціальної реклами, наочних матеріалів під час 

тематичних акцій, заходів, зборів тощо; організація 

дискусій, вікторин, дебатів, акцій та інших масових 

заходів для клієнтів соціальної роботи; лекція як ба-

зовий метод під час навчання волонтерів; бесіда на 

заняттях для волонтерів для плідної взаємодії з гру-

пою, для закріплення матеріалу та вивчення нового, 

для визначення творчого робочого настрою групи 

тощо. Часто проводиться ділова гра на заняттях з різ-

них напрямків соціальної роботи для набуття практи-

чних навичок, а також «мозковий штурм», для сти-

мулювання та вивчення тієї чи іншої теми ефектив-

нішого навчання; дискусія з волонтерами із актуаль-

них питань, різних тем. Використовується така фор-

ма роботи, як колоквіум – групове обговорення теми 

за участі більшості членів групи, а також семінар для 

працівників соціальних служб для подальшого засво-

єння теоретичних та практичних знань; конференції 

для соціальних працівників та волонтерів, з метою 

обміну досвідом, напрацювання методик викладання 

та навчання волонтерів; «круглий стіл» для волонте-

рів із залучення державних та громадських організа-

цій для обговорення взаємодії з питань функціону-

вання школи волонтерів; збори волонтерів для обмі-

ну досвідом та напрацювання нових форм роботи з 

різними категоріями населення; ділова гра для більш 

практичного вирішення проблемної ситуації; кейс 

форма для розв’язання певних задач [2, с.20-23]. 

Перераховані форми роботи сприяють набут-

тю не лише практичного досвіду, але й формуванню 

професійно – особистісних якостей, потрібних для 

майбутньої соціально – педагогічної роботи. Цим са-

мим на заняттях із волонтерами було впроваджено 

програму підготовки студентів до волонтерської ро-

боти, розроблено спецкурс та підготовлено опорний 

конспект до спецкурсу «Основи волонтерської діяль-

ності». 

За допомогою різних видів навчально-

виховної роботи здійснювалася підготовка студентів 

до виконання професійних обов’язків під час волон-

терської роботи, а у майбутніх соціальних працівни-

ків, формувалися важливі теоретичні знання, практи-

чні вміння та професійно-особистісні якості, форму-

валася готовність до волонтерської діяльності, як ос-

нови професійної діяльності. 

Позааудиторна робота із студентами повинна 

мати професійно-спрямований характер, який поля-

гає у стоворенні навчально-виховних педагогічних 

ситуацій волонтерської тематики, складність яких 

збільшується з урахуванням розмаїття форм і методів 

волонтерської роботи, що вимагає від студентів са-

мостійності, відповідальності, організованості, во-

льового напруження, емоційної налаштованості для 

розв’язання запропонованих завдань. 

Наступний, 4-й етап, процесуально – техноло-

гічний, мав на меті реалізацію знань, умінь та нави-

чок, набутих на заняттях з підготовки студентів до 

волонтерської діяльності, а також прояв професійно-

особистісних якостей у доброчинній роботі шляхом 

надання соціальних послуг дітям, які їх потребують. 

Ця робота відбувалася у позанавчальний час у обра-

них студентами і викладачами закладами інтернатно-

го типу. 

Питання супервізії (кураторство, наставництво, 

допомога викладачів) та моніторингу (оцінка й конт-

роль діяльності студентів волонтерів, заохочення воло-

нтерів), визначення особистих рівнів сформованості го-

товності студентів до волонтерства, ми оформили в 5-й 

етап створення волонтерської організації. 

Висновок: волонтерська робота студентів ви-

щого навчального заrладу є творчим і багатогранним 

процесом, який забезпечує професійний розвиток та 

саморозвиток особистості майбутнього спеціаліста, 

та гарантує високий рівень розвитку професійно – 

особистісних якостей, потрібних для майбутньої 

професійної діяльності, життєвої успішності та само-

реалізації. 
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СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В СЛОВАЧЧИНІ 

 
В рамках статті ми зосереджуємось на забез-

печенні та потребах соціальних послуг у регіонах 

Словаччини. Кожна людина має право на гідне життя 

на основі прав людини. Словацька Республіка також 

підписується на цю спадщину на основі гуманістич-

ного та демократичного принципу. Конституція Сло-

вацької Республіки розділ 2 визначає основні права 

людини зі свободами. Наприклад, стаття 19 чітко ви-

значає: «(1) Кожен має право на повагу до людської 

гідності, особистої честі, репутації та захисту імені.» 

(Конституція Словацької Республіки). 

Виходячи з цього твердження, ми припускає-

мо, що кожному громадянину гарантується захист 

людської гідності під час несприятливої життєвої си-

туації, коли він або вона потрапили в залежність від 

допомоги іншої фізичної особи та соціальної служби. 

Це також стосується життя людини похилого віку, 

коли індивід звертається за професійною допомогою 

та опиняється у мережі соціального захисту. Чинний 

Закон про соціальні послуги визначає соціальні пос-

луги в параграфі 2: 

(1) Соціальна послуга − це професійна діяль-

ність, соціальна діяльність або інша діяльність або 

сукупність видів діяльності, які орієнтовані на:  

а) запобігання появи несприятливої соціальної 

ситуації, вирішення несприятливої соціальної ситуа-

ції або полегшення несприятливого соціального ста-

новища фізичної особи, сім’ї чи громади,  

б) збереження, поновлення або розвиток здат-

ності фізичної особи вести самостійне життя та підт-

римувати її інтеграцію в суспільство, 

в) забезпечення необхідних умов для задово-

лення основних життєвих потреб фізичної особи,  

г) вирішення кризової соціальної ситуації фі-

зичної особи та сім'ї, д) запобігання соціальній ізоля-

ції фізичної особи; 

д) забезпечення догляду за дітьми через сімей-

ну ситуацію, яка вимагає допомоги у догляді за ди-

тиною. 

(2) Несприятлива соціальна ситуація відповід-

но до цього Закону − це загроза фізичній особі соціа-

льним відторгненням або обмеженням її здатності до 

соціальної інтеграції та самостійного вирішення сво-

їх проблем: 

а) оскільки вона не має необхідних умов для 

задоволення основних життєвих потреб; спосіб жит-

тя, залежність від речовин, що викликають залеж-

ність, або шкідливих видів діяльності, що виклика-

ють залежність, 

в) існує загроза її розвитку через інвалідність, 

г) досягнення віку, необхідного для отримання 

права на пенсію за вислугу років, 

д) догляд за фізичною особою з важкою інва-

лідністю, 

е) існує загроза через втрату житла (448/2008, 

Закон про соціальні послуги та Про внесення змін до 

Закону № 455/1991 зб. про ліцензування торгівлі (За-

кон про ліцензування торгівлі) зі змінами). 

Старіння та старість є невід’ємною та фізіоло-

гічною частиною життя кожної людини. В результаті 

широкого спектра змін фізична працездатність зни-

жується в літньому віці і виникає ряд хронічних за-

хворювань, розвивається багато функціональних роз-

ладів, які призводять до зменшення або втрати здат-

ності виконувати звичну повсякденну діяльність. Ви-

никають численні ускладнення захворювання, а люди 

похилого віку стають геріатричними пацієнтами, які 

залежать від допомоги медичних працівників. Інтег-

рація в геріатричну допомогу означає залучення клі-

єнта до життя і, таким чином, це − забезпечення мак-

симально можливого рівня якості життя. Базова сти-

муляція − це концепція, яка фокусується на всіх сфе-

рах потреб людини. У випадку геріатричного пацієн-

та вона дозволяє якомога довше підтримувати його 

самодостатність і тим самим підвищувати якість його 

життя. Базальна стимуляція − це сучасний елемент 

сестринського догляду в Словаччині, який дозволяє 

вдосконалити сестринську допомогу та підвищувати 

якість життя геріатричних пацієнтів.  
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ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ ВЕТЕРАНІВ АТО/ООС У СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ 

 
Вступ. На сьогодні децентралізація не тільки 

зумовлює низку викликів, але й відкриває нові мож-

ливості для надання якісних соціальних послуг у 

громадах, зокрема, через їх наближення до клієнта. У 

той же час, будучи обмеженими наявними ресурса-

ми, місцеві громади змушені самостійно визначати 

пріоритетні цільові групи та обсяги послуг для них. 

За цих обставин їх ефективність, на нашу думку, зна-

чною мірою залежить від кількох факторів, а саме: 

постійного вивчення потреб населення у соціальних 

послугах та активного використання самими клієн-

тами наявних у громаді сервісів. 

Кафедра соціології та соціальної роботи ДВНЗ 

«УжНУ» проводить регулярні дослідження потреб 

ветеранів АТО/ООС та членів їх сімей, які беруть 

участь у проекті з професійної підготовки «Україна – 

Норвегія» в місті Ужгороді. Вивченню підлягає 

вплив участі в бойових діях на різні аспекти особис-

того і соціального життя ветеранів, їх потреб у різних 

соціальних послугах, рівень обізнаності та викорис-

тання існуючих у громаді сервісів та перешкод у мо-

жливості одержання якісних послуг. Дослідження 

проводиться методами анкетування та «фокус-груп». 

Представлений матеріал спирається на результати 

опитувань, проведених у 2018 і 2019 роках 

(див. табл.. 1) [1].  

Виклад основного матеріалу. Всі без винятку 

учасники опитування вважають, що досвід участі в 

бойових діях вплинув на їхнє теперішнє життя (силь-

но вплинув – 57,1%; скоріше вплинув – 42,9%). 

На думку респондентів, досвід участі в бойо-

вих діях найбільш негативно вплинув на фізичне 

здоров’я (57,2%), проблеми з ПТСР (33,3%) та уза-

лежненнями (28,6%), психічне здоров’я (20%), рівень 

доходів ветеранів (28,6%).  

Що стосується потреб ветеранів та членів їх 

сімей у допомозі з подолання негативних наслідків, 

то доволі показовими є розбіжності у визначенні рес-

пондентами власних та групових потреб.  

Оцінка особистих потреб: скоріше потребують 

допомоги (14,3%); скоріше не потребують допомоги 

(42,9%); вважають, що справляться самі зі своїми 

проблемами (14,3%). 

Оцінка потреб інших ветеранів: дуже 

потребують сторонньої допомоги (57,1%); скоріше 

потребують допомоги (28,6%); не потребують 

допомоги (14,3%). 

На думку учасників опитування стороння 

допомога найбільш потрібною є в таких сферах, як 

(понад 50%): психічне здоров’я (80%), фізичне 

здоров’я (75%), доступність пільг та послуг (50%), 

участь у громадському житті (50%). Серед важливих 

сфер також відзначено: узалежнення (40%), 

суїцидальні настрої (40%), рівень доходів (40%), 

житлові умови (40%), можливості пошуку та 

збереження робочого місця (40%), відносини з 

дружиною/чоловіком (коханою людиною) (40%), 

відносини з батьками (40%). 

Наступний блок запитань стосувався 

особистого досвіду звернень до сторонньої допомоги 

у задоволенні власних потреб. 

Респонденти мають власний досвід звернень 

по сторонню допомогу у таких сферах: 

˗ стан здоров’я: фізичне здоров’я (50%); по 

допомогу у вирішенні проблем пов’язаних із психіч-

ним здоров’ям, узалежненнями, суїцидальними на-

строями, ПТСР жоден респондент не звертався;  

˗ матеріальний добробут: доступність пільг 

та послуг (40%); рівень доходів (20%); житлові умови 

(20%); 

˗ соціальне життя: користування громадсь-

кими послугами (40%); участь у громадському житті 

(20%); що стосується відносин з друзями ті відноси-

ни зі знайомими, то тут не було звернень по сторон-

ню допомогу;  
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˗ сфера зайнятості: можливості пошуку та 

збереження робочого місця (20%);  

˗ сімейні відносини: в цій сфері ветерани та 

члени їх сімей не мають власного досвіду звернень 

по сторонню допомогу.  

 

Таблиця 1. Оцінка респондентами наявності послуг у громадах 

Номер пос-

луги 

Чи є у Вашій громаді (місті, селищі, селі) послу-

ги/установи/організації, які можуть допомогти у вирішенні 

таких питань 

Відповіді у % 

Так, є Ні, немає Я не 

знаю 

1.  Фізичне здоров’я  80 0 20 

2.  Психічне здоров’я  40 0 60 

3.  Узалежнення (вживання алкоголю, наркотиків тощо) 20 40 40 

4.  Запобігання суїцидам 0 40 60 

5.  Терапія ПТСР 0 40 60 

6.  Відносини з друзями 0 20 80 

7.  Відносини зі знайомими 0 20 80 

8.  Участь у громадському житті 40 20 40 

9.  Користування послугами (наприклад громадський транс-

порт, освіта, охорона здоров’я, дозвілля тощо) 

50 16,7 33,3 

10.  Відносини з батьками 0 20 80 

11.  Відносини з дружиною/чоловіком (коханою людиною) 20 20 60 

12.  Відносини з дітьми 40 20 40 

13.  Можливість одержати/зберегти роботу 33,3 16,7 50 

14.  Задоволення від роботи 0 20 80 

15.  Житлові умови 20 20 60 

16.  Розмір доходів 0 40 60 

17.  Доступність матеріальних пільг та безкоштовних послуг 50 16,7 33,3 

 
Серед причин низького рівня особистих звер-

нень по сторонню допомогу у вирішенні власних 

проблем ветерани та члени їх сімей найчастіше нази-

вали такі (респонденти мали можливість зробити три 

послідовні вибори): «Низька якість послуг» (57,2%); 

«Послугу так складно отримати (бюрократія, коруп-

ція тощо), що краще і не звертатися по неї» (42,9%); 

«Я сам можу вирішити власні проблеми» (28,6%). 

Серед інших причин фігурують відсутність знань про 

наявні послуги, брак відповідних послуг, зневіра в 

можливу допомогу, сором просити про допомогу, 

тривалість процедур та віддаленість послуг.  

Окремий блок запитань стосувався оцінки ре-

спондентами наявності різних видів послуг у грома-

дах, де вони проживають.  

Останній блок запитань стосувався джерел ін-

формації, якими користуються військовослужбовці 

та члени їх сімей для одержання інформації щодо до-

ступних послуг. 

Респонденти мали змогу зробити три послідо-

вні вибори. Більшість із них користуються такими 

джерелами інформації: соціальні мережі (91,5%), ін-

ші учасники бойових дій та члени їх сімей (88,6%), а 

також Інтернет-видання та брошури і буклети (відпо-

відно по 42,9%).  

Висновки. Таким чином, військовослужбовці 

та члени їх сімей визнають, що участь у бойових діях 

вплинула безпосередньо на їхнє життя чи їх близь-

ких. Найбільше цей негативний вплив вони відчува-

ють в таких сферах, як фізичне здоров’я, проблеми з 

ПТСР та узалежненнями, психічне здоров’я та рівень 

доходів. Проте оцінюючи потреби в сторонній допо-

мозі для подолання цього впливу респонденти не 

схильні говорити про себе особисто. Вони визнача-

ють власні потреби на значно нижчому рівні, ніж по-

треби інших ветеранів та членів їх родин. Власні по-

треби в допомозі визнає лише незначна частина рес-

пондентів, тоді як потреби інших ветеранів – понад 

85 відсотків.  

Результати опитування вказують на певні тен-

денції, які є характерними не тільки для слухачів ку-

рсів в Ужгороді [2, 3, 4]. Особливу увагу, на нашу 

думку, слід звернути на низький рівень використання 

ветеранами та членами їх сімей доступних послуг. 

Цей рівень є значно нижчим, ніж обсяг потреб, які 

вони декларують. Серед очевидних причин цього – 

вже зазначений брак знань про наявні за місцем про-

живання послуги. В свою чергу, це спричинено, на 

нашу думку, слабким інформаційним забезпеченням 

роботи з ветеранами та їхніми сім’ями в регіоні, про 

що свідчать дані щодо джерел інформації, якими ко-

ристуються респонденти. В цьому контексті слід зга-

дати і перешкоди такого плану як низька якість са-

мих послуг, бюрократичні перепони тощо. Крім цьо-

го результати дослідження опосередковано вказують 

на те, що учасники дослідження переважно користу-

ються послугами, які визначені для них як свого роду 

«обов’язкові», які їм надаються автоматично (медич-

ні, пільги, пов’язані з різного роду послугами та жит-

ловими умовами). Значно нижчим видається рівень 

використання послуг, за якими слід звертатися, шу-

кати того, хто їх надає. Тобто, постає питання активі-

зації та дієвої участі самих ветеранів і членів їх сімей 

у процесі своєї соціальної адаптації. 
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СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я 

 
Вступ. На сучасному етапі розвитку наша 

держава переживає ряд суттєвих трансформацій у рі-

зних сферах (соціальній, політичній, економічній) і 

особливо чуттєвою до таких змін є молодь та підліт-

кова аудиторія. Зважаючи на демографічний колапс, 

незадовільний здоров’я населення, стрімке поширен-

ня практик ризикованої поведінки (куріння, вживан-

ня алкоголю та наркотичних речовин, непродумана 

стратегія міжстатевого спілкування) питання популя-

ризації серед молоді філософії здорового способу 

життя набуває стратегічного загальнонаціонального 

характеру. 

У 2018 році в рамках соціологічного дослі-

дження в межах міжнародного проекту «Здоров’я та 

поведінкові орієнтації учнівської молоді» [3] прове-

дено опитування 13 337 молодих людей віком 10–17 

років. У 2019 році респондентами міжнародного про-

екту «Європейське опитування учнів щодо вживання 

алкоголю та інших наркотичних речовин – ESPAD» 

[2], стало 8 509 осіб віком 14-17 років. Результати 

здійснених розвідок змушують батьків, педагогів, 

науковців та інших спеціалістів, причетних до вихо-

вання підростаючих поколінь, задуматися над пок-

ращенням ефективності профілактичної роботи серед 

нових генерацій українців. 

Особливої уваги потребує збереження репро-

дуктивного здоров’я молоді. Когорта теоретиків та 

практиків, серед них: Г. Лактіонова, Т. Журавель, Т. 

Лях, Н. Гойда, С. Лукащук-Федик, В. Самойленко, Г. 

Рой, В. Мисік, С. Бондаренко, С. Шеремет, І. Ільїнсь-

ка, Т. Слободян, М. Гончарова, Г. Костенко, Н. Зимі-

вець, В. Петрович, О. Закусило та інші, докладають 

значних зусиль для розробки концептуально нових 

підходів у сфері інформаційно-просвітницької робо-

ти з підростаючими поколіннями за для формування 

відповідального ставлення до репродуктивної функ-

ції та збереження сексуального здоров’я.  

Виклад основного матеріалу. Згідно даних 

Центру громадського здоров’я Міністерства охорони 

здоров’я України [1] серед факторів, які негативно 

впливають на сексуально-репродуктивне здоров’я 

молоді вирізнять: спосіб життя (хронічний стрес, ни-

зька фізична активність, невпорядковані статеві 

зв’язки), вживання шкідливих речовин (тютюну, ал-

коголю, наркотиків), навколишнє середовище (за-

бруднення, високий рівень радіації), соціальне сере-

довище (низький рівень життя, безробіття), спадко-

вість, недоступність медичних послуг, недоступність 

консультаційних послуг.  

Поведінкові практики сучасної молоді теж 

мають ряд особливостей. Серед опитаних 13 337 рес-

пондентів [3, c.112] про наявність досвіду статевих 

стосунків повідомив кожен п’ятий, кожен десятий 

віком сексуального дебюту визнав 12 років і молод-

ше, кожен сьомий зізнався, що вік їхнього першого 

статевого партнера був 19 років або старше, про за-

стосування презерватива як засобу контрацепції та 

захисту при першому статевому контакті повідомили 

понад половина опитаних, а основним джерелом 

отримання знань про статеві стосунки для учнівської 

молоді, незалежно від віку, виявився Інтернет. Пере-

важна більшість опитаної учнівської молоді принай-

мні чула про ВІЛ-інфекцію [3, c.113], кожен п’ятий 

хибно вважає, що ВІЛ-інфекцією можна заразитися 

через укус комара та якщо пити по черзі з однієї 

склянки з ВІЛ-інфікованою людиною; більше ніж 

половина опитаних респондентів знає, куди можна 

звернутися, якщо є бажання пройти тестування на 

http://www.psyservice.org/wp-content/uploads/2016/03/Дослідження-
http://www.psyservice.org/wp-content/uploads/2016/03/Дослідження-
http://dsvv.gov.ua/pres-tsentr/sotsiolohichne-opytuvannya-demobilizovanyh.html
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ВІЛ. Привертає увагу досвід уживання психоактив-

них речовин, адже має тенденцію до зростання з ві-

ком, а куріння тютюну та вживання марихуани біль-

ше поширені серед хлопців, ніж серед дівчат, тоді, як 

уживання алкоголю поширене як серед хлопців, так і 

серед дівчат, цікаво, що найбільший стрибок у вжи-

ванні психоактивних речовин відбувається переваж-

но у віці 14–15 років.  

Серед опитаних 8 509 молодих людей [2, 

c.100], 43,8% респондентів повідомили, що їм доста-

тньо легко дістати сигарети, а найдоступнішими ви-

явилися слабоалкогольні напої, кожен восьмий 

(12,3%) підліток зазначив про можливість «дуже лег-

ко» і «скоріше, легко» дістати марихуану або гашиш 

(коноплю), 7,1% сказали, що їм буде «дуже легко» і 

«скоріше, легко» отримати транквілізатори (5,9% – 

амфетаміни, 5,7% – екстракт маку (ширку) та 5,2% – 

екстазі). Кожен десятий хлопець (10,2%) має досвід 

вперше викуреної сигарети у віці 9 років або молод-

ше, а третина учнів повідомила про свій досвід ку-

ріння кальянів, водночас серед дівчат цей показник є 

вищим, ніж серед хлопців (відповідно 33,8% та 

30,5%). Майже половина (46,3%) респондентів мають 

«значний» досвід вживання алкоголю і з кожним ро-

ком зростає питома вага підлітків, які вперше напи-

лись у віці 14 років або раніше.  

Вище зазначені проблеми ризикованої поведі-

нки молоді задекларовані як пріоритетні в роботі 

державних закладів освіти, охорони здоров’я, центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді й інших 

організацій, але наразі роботи державного сектору 

недостатньо. Надання соціальних послуг недержав-

ними організаціями зараз на часі, адже, статистичні 

дані всеукраїнських опитувань молоді говорять про 

те, що існують прогалини в поінформованості, дос-

товірності знань, компетентності навичок, що стосу-

ються безпечного способу життя. Нині в Україні фу-

нкціонують недержавні, неприбуткові громадські ор-

ганізації, які шляхом залучення грантових коштів 

здійснюють проектну діяльність у сфері збереження 

здоров’я молоді, у томі числі репродуктивного.  

Однією з них є Полтавський обласний благо-

дійний фонд «Громадське здоров’я», який понад 25 

років у місті Полтава та Полтавській області реалізує 

проекти, спрямовані на формування здо-

ров’язбережувальних компетенцій серед різних 

верств населення. За підтримки Міжнародного бла-

годійного фонду «СНІД Фонд Схід-Захід» (AFEW-

Ukraine) фонд реалізує три проекти, які мають на ме-

ті надання соціальних послуг для підлітків та молоді 

у сфері зменшення ризиків від вживання психоактив-

них речовин, збереження репродуктивного здоров’я, 

захисту прав неповнолітніх та адвокації їх інтересів 

на базі центру, дружнього до підлітків «Альтаїр». В 

штат спеціалістів проектів входять: соціальний педа-

гог, психолог, медик, консультант зі здорового спо-

собу життя, за потреби – юрист.  

  
У проекті «Підлітки поза увагою: поліпшення 

доступу до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для 

вразливих підлітків в Україні», донором якого є 

Французька міжнародна експертиза ініціатиів 5%, 

акцент здійснюється на сприянні зниженню 

розповсюдження ВІЛ-інфекції серед підлітків, які 

вживають наркотичні речовини та їх сесуальних 

партнерів шляхом покращення доступу до якісних 

послуг з профілактики ВІЛ, лікування та пітримки. З 

цією метою команда ПОБФ «Громадське здоров’я» 

здійснює роботу в навчальни закладах Полтавської 

області: інформаційно-просвітницькі зустрічі (лекції, 

бесіди, тренінги), інтерактивні заходи (квести, акції, 

ігри), соціальні послуги: базовий пакет (скринінг за-

хисту прав, консультування, надання інформаційно-

просвітницьких брошур, тестів на вагітність, оглядо-

вих наборів, презервативів, здійснення мультитесту 

на сифіліс, ВІЛ, гепатити В, С). За час реалізації про-

екту надано 16 найменувань послуг загальною 

кількістю 10 033 одиниць, за соціальною допомогою 

звернулося 807 клієнтів. 

 
Програма «Права та здоров’я уразливих груп 

населення: заповнюючи прогалини», за підтримки 

Міністерства закордонних справ Королівства Нідер-

ланди, спрямована на забезпечення загального дос-

тупу молодих споживачів психоактивних речовин (з 

особливою увагою до вікової категорії 14-19 років) 

до профілактики ВІЛ/ІПСШ, комплексної медико-

соціальної, психологічної, юридичної допомоги. 

Спеціалісти ПОБФ «Громадське здоров’я» організо-

вують дозвілля та реалізацію корекційних програм на 

базі центру, дружнього до підлітків «Альтаїр», в на-

вчальних закладах міста Полтава проводять інфор-

маційно-просвітницькі зустрічі (лекції, бесіди, трені-

нги), інтерактивні заходи (квести, акції, ігри), нада-

ють соціальні послуги: базовий пакет (скринінг захи-

сту прав, консультування, інформаційно-

просвітницькі брошури, тести на вагітність, оглядові 

набори, презервативи, мультитести на сифіліс, ВІЛ, 

http://afew.org.ua/ru/
http://afew.org.ua/ru/
http://afew.org.ua/ru/
http://afew.org.ua/ru/
http://afew.org.ua/ru/
http://afew.org.ua/ru/
http://afew.org.ua/ru/
http://afew.org.ua/ru/
http://afew.org.ua/ru/
http://afew.org.ua/ru/


НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

39 

гепатити В, С) та розширений (соціальний супровід 

за запитом клієнта відповідно до кейсу терміном від 

3-х до 6-ти місяців). У разі потреби клієнт перенап-

равляється до партнерської організації (лікарня, по-

ліція, безоплатна правова допомога, соціальна служ-

ба для сім’ї, дітей та молоді) 

За час реалізації проекту надано 41 наймену-

вання послуг загальною кількістю – 18 340 одиниць, 

за допомогою звернулося 1162 клієнти.  

 
Міжнародний проект «Dance4Life» («Танцюй 

заради життя») та програма «Journey4Life» («Подо-

рож заради життя) розроблені для молоді віком від 15 

до 24 років. Мета проекту – зробити внесок у подо-

лання найбільших загроз для репродуктивного та се-

ксуального здоров'я молоді: ВІЛ, хвороби, що пере-

даються статевим шляхом, незапланована вагітність, 

а також сексуальне та гендерно зумовлене насильст-

во. Навчальну програму «Journey4Life» в рамках 

проекту «Dance4Life» проводять спеціально підгото-

влені «Champions4Life» («Чемпіони заради життя» 

віком від 17 до 24 років) під керівництвом дорослих 

кураторів – спеціалістів ПОБФ «Громадське здо-

ров’я». Програма «Journey4Life» складається з 5 ета-

пів та 10 зустрічей (кожна з яких триває 90 хвилин) 

сталої групи учасників. До реалізації проекту залуче-

но 125 учасників з різних навчальних осередків (за-

клади вищої та загальної середньої освіти, професій-

но-технічні навчальні заклади, виховна колонія для 

неповнолітніх). 

Висновки. Зважаючи на актуальність профі-

лактики ризикованої поведінки і проблеми збережен-

ня репродуктивного здоров’я молоді, варто наразі 

об’єднувати зусилля державного і недержавного сек-

тору. Інформаційно-просвітницька робота має роз-

ширювати горизонти проектної діяльності, адже 

практика надання соціальних послуг в рамках проек-

тів свідчить про їх ефективність і доступність. Мо-

лодь проявляє більше довіри до креативних, нефор-

мальних способів взаємодії зі спеціалістами з метою 

отримання допомоги. Ще однією перевагою є форму-

вання мобільної мультидисциплінарної команди, яка 

спільно працює за для досягнення цілей. Окрім цьо-

го, вагомим фактором прояву інтересу молоді до со-

ціальних послуг в рамках проектів є доступ до безо-

платних ресурсів: тести, брошури, презервативи, гі-

некологічні набори та інше. Тільки спільними зусил-

лями можливо дати відповідь на виклики сьогодення, 

що стосуються життя і благополуччя підростаючих 

поколінь, а особливо – репродуктивного їх здоров’я. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Вступ. Сучасний розвиток інституту соціаль-

ної роботи засвідчує кардинальні зміни у ставленні 

суспільства до проблем людини. Означене зумовлює 

створення системи підготовки фахівців цієї сфери – 

соціальних працівників, котрі надають допомогу 

особистості в процесі соціалізації, здійснюючи гума-

нізацію та гармонізацію взаємин, проводячи виховну, 

комунікативну, консультативну, профілактичну, ре-

соціалізаційну, посередницьку й управлінську роботи 

в соціальних, медичних, освітніх установах і спеціа-

лізованих службах різнопланового підпорядкування. 

Основою професійного становлення соціаль-

ного працівника є професійна компетентність, що 

проявляється у його морально-етичному розвитку. 

Немаловажне місце в професійно-етичному станов-

ленні належить комунікативній компетенції, яка є 

важливим знаряддям взаєморозуміння, переконання, 

засобом позитивного впливу на оточення. Адже до 

завдань соціального працівника відносять – консуль-

тування, посередництво у розв’язанні дискусійних 

питань, конфліктних ситуацій, зберігаючи толерант-

ність, стриманість, тактовність, принциповість. Тому, 

наявність у нього комунікативних якостей, які забез-

печують спроможність володіти всіма видами усного 

слова для переконання у полілогічних, діалогічних та 

монологічних формах є професійно необхідною умо-

вою компетентного соціального працівника. Вирі-

шення проблеми формування комунікативних якос-

тей у майбутніх соціальних працівників в освітньому 

процесі закладів вищої освіти сприятиме збільшенню 

ефективності їх професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. З метою фор-

мування професійної компетентності майбутніх соці-

альних працівників нами було підібрано методики 

встановлення рівня сформованості комунікативних 

якостей майбутніх соціальних працівників. Отримані 

результати дадуть можливість створити педагогічну 

систему формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців соціальної сфери. 

У процесі діагностування ми застосували такі 

методики, як тест М. Снайдера [60, c. 558-559], тест 

В.Ф.Ряховського [28, c. 214], методика виявлення 

комунікативних і організаторських здібностей особи 

(КОЗ-2) [60, c. 581-583], авторський опитувальник, 

що стосуються як особистісних якостей студентів, 

так і розвитку їх комунікативної взаємодії та актив-

ності у освітньому процесі.  

Експериментом було охоплено 76 студентів 

2–4 курсів спеціальності «Соціальна робота» (денної 

форми навчання) Прикарпатського національного 

університету ім. В. Стефаника.  

Результати діагностування не виявились неочі-

куваними, ми можемо спостерігати динаміку зрос-

тання комунікативних здібностей респондентів у за-

лежності від тривалості їх навчання у закладі вищої 

освіти. Таку ситуацію можна пояснити тим, що за 

період навчання відбувається ступнева адаптація 

студентів до умов освітнього процесу, а саме: адап-

тація в студентському колективі, навчальному наван-

таженні і взагалі вимогах, які встановлює ЗВО. В 

особистісній сфері ми можемо спостерігати зміни Я-

концепції особистості виражені в бажанні розширити 

свій досвід, здобути вміння та навички фахового 

спрямування, що проявляється в процесі комунікати-

вної взаємодії з іншими людьми. Тому не дивно, що 

на другому курсі показники комунікативних здібнос-

тей студентів на нижчому рівні, у відповідності до 

старших курсів. Більше того, як показує проведене 

тестування у 18 % (14 чол) студентів, з числа наших 

респондентів, рівень комунікативних якостей з ниж-

че середнього на першому курсі, зростає до високого 

– на четвертому.  

За результатами тесту М.Снайдера на оцінку 

самоконтролю в спілкуванні нами було встановлено, 

що 35% (27 чол) опитуваних студентів володіють ви-

соким рівнем самоконтролю, у 50% (38 чол) респон-

дентів – середній рівень самоконтролю в процесі ко-

мунікації; 15% (11 чол) студентів мають низький рі-

вень самоконтролю.  

Отримані дані вказують на те, що переважна 

більшість студентів володіє середнім та високим рів-

нями самоконтролю під час комунікації. 

Беручи до уваги той факт, що фахова діяль-

ність соціального працівника різниться варіативніс-

тю, необхідністю постійно перебувати в комунікати-

вній взаємодії з різними категоріями клієнтів, наяв-

ність високого рівня комунікативного контролю 

дасть змогу соціальному працівнику бути психологі-

чно стійким та підвищить результативність своєї дія-

льності. 

Тест В. Ф. Ряховського на визначення рівня 

комунікативності, показав, що 55 % (42 чол) опиту-

ваним притаманний нормальний рівень комунікатив-

ності, у 35 % (27 чол) рівень комунікативності вищий 

за нормальний, 6 % (4 чол) володіє нижчим за норма-

льний рівень комунікативності і тільки у 4 % (3 чол) 

– дуже високий рівень комунікативності. 
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Результати опитувальника показали, що пере-

важна більшість студентів-другокурсників бажали б 

підвищити свої комунікативні здібності 64% (49 

чол.), до яких вони відносять такі риси характеру як: 

комунікабельність, відповідальність, професіоналізм, 

розуміння.  

Розглянувши відповіді студентів 3 курсу ми 

можемо відзначати наступне: 41% (31 чол) вважають, 

що їм притаманні комунікативні якості, але вони б 

хотіли їх покращити. 34% (26 чол) відмітили, що їх-

ній комунікативний рівень зріс в порівнянні з попе-

редніми роками навчання і допомогли їм в цьому такі 

навчальні дисципліни як: «Основи міжособистісного 

спілкування», «Професійна майстерність соціальних 

працівників», «Соціальна робота з різними групами 

клієнтів», «Соціальна конфліктологія та партнерст-

во».  

В порівнянні з другим і третім курсом студен-

ти 4 курсу з впевненістю відповіли, а саме 69 % (52 

чол), що їм притаманні комунікативні якості, і вони 

задоволені рівнем їх сформованості.  

Результат опитування показали, що більшість 

респондентів, починаючи вже з третього курсу, задо-

волені рівнем сформованості своїх комунікативних 

якостей, однак у 49% (37 чол.) цей рівень залишаєть-

ся середнім і на останньому курсі навчання.  

Крім того, завдяки безперервному спостере-

женню за студентами під час семінарських та лекцій-

них занять ми встановили таку закономірність: їхні 

комунікативні здібності виявляються по-різному під 

час кожного окремого навчального року, а визначну 

роль тут відіграє природа відносин між викладачами 

і студентами. Тому є необхідним вибудовувати 

суб’єкт-суб’єктні взаємини в умовах освітнього про-

цесу на засадах формування у комунікантів когнітив-

ного аспекту емпатійного ставлення до інших людей. 

Висновки. Таким чином, можна стверджува-

ти, що рівень формування комунікативних якостей 

безпосередньо залежить від періоду навчання студе-

нта у закладі вищої освіти. З кожним подальшим ро-

ком навчання студент все більшу збагачує власний 

досвід спілкування, набуває потрібних для нього 

професійних навичок, що дає можливість ефективні-

ше проявити себе в професійній сфері. Проте, незва-

жаючи на це, комунікативний рівень в більшості 

опитаних респондентів, навіть випускників, залиша-

ється середнім та нормальним, що негативно відо-

бражається і у професійній компетентності соціаль-

них працівників. Ми вважаємо, що для того щоб 

майбутні соціальні працівники стали компетентними 

фахівцями, їм не достатньо нормального рівня кому-

нікативності і самоконтролю у спілкуванні. Вище за-

значені якості повинні бути високого рівня.  
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НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НАЦІОНАЛЬНИМ МЕНШИНАМ ЗАКАРПАТТЯ 

 
Україна є багатонаціональною країною і пи-

тання міжетнічних відносин завжди були важливим 

для неї, про що свідчить низка законодавчих актів. 

Через систему законодавчих актів, що регулюють ді-

яльність у сфері міжетнічних відносин, Українська 

держава визнає поліетнічний характер українського 

суспільства й підтверджує право всіх його членів на 

збереження та популяризацію їхньої культурної спа-

дщини, забезпечує всім громадянам рівність перед 

законом, поважаючи їхнє етнічне походження. 

 Останнім часом проблеми міжетнічних відно-

син набули особливої актуальності, коли в значній 

мірі загострилися політико-ідеологічні, етнічні, мов-

ні, релігійні відмінності серед різних верств населен-

ня, внаслідок чого в окремих полікультурних регіо-

нах країни виникає міжнаціональна напруга, конфлі-

ктні ситуації. До таких регіонів відноситься і Закар-

патська область, де, крім українців, проживають ро-

сіяни, угорці, румуни, словаки, євреї, поляки, німці, 

вірмени, білоруси, цигани та інші. Найбільшою в ре-

гіоні є угорська спільнота. 

Регулювання етнонаціональних відносин, різ-

номанітних процесів етносоціального розвитку є ва-

жливим напрямком соціальної політики. В основі со-

ціальної політики з регулювання етнонаціональних 

відносин лежить забезпечення умов для реалізації ет-

нонаціонального потенціалу людини, етнічної інди-

відуальності, вільного розвитку всіх народів, форму-

вання міжетнічної єдності суспільства, недопущення 

будь-яких привілеїв чи обмежень з етнонаціональни-
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ми ознаками, розпалювання міжетнічної ворожнечі 

та пропаганди національної переваги, гармонізація 

інтересів корінної нації з інтересами іноетнічного на-

селення, національними меншинами, виявлення і ви-

рішення етнонаціональних суперечностей [1]. 

Соціальна політика держави, в першу чергу, 

реалізується в соціальній роботі. Соціальні працівни-

ки, соціальні педагоги працюють з різними групами 

клієнтів, в тому числі і представниками етнічних 

меншин. 

В роботі з соціально-етнічними групами важ-

ливо враховувати 2 аспекти її змісту: соціальну робо-

ту в широкому і вузькому значенні. В першому випа-

дку мова йде головним чином про створення норма-

льних умов функціонування всього суспільства, нор-

мального розвитку всіх груп населення, в тому числі 

і соціально-етнічних спільнот, про технології по 

профілактиці конфліктних ситуацій, кризових явищ в 

міжетнічному середовищі. Соціальна робота у вузь-

кому значенні повинна бути спрямована на вирішен-

ня виникаючих проблем, зміна середовища прожи-

вання соціально-етнічних спільнот, груп до норми , 

рівня життєдіяльності інших соціальних груп, які 

проживають на даній території. При цьому в певних 

умовах можуть практикуватися деякі пільги для пок-

ращення життя цих груп в новій для них обстановці. 

Особливості соціальної роботи в етнічному середо-

вищі зв’язані, перш за все із специфікою соціально-

етнічних груп, спільнот, окремих їх представників. 

Це передбачає вирішення як власне соціальних про-

блем, так і проблем, зумовлених етнічним середови-

щем цих груп населення. 

В цілому соціальна робота в етнічному сере-

довищі може здійснюватися на трьох рівнях, тісно 

зв’язаних між собою, оскільки тільки їх поєднання 

може дати відповідний ефект у вирішенні різних 

проблем міжетнічних відносин. На державному рівні 

забезпечується правове регулювання відносин між 

різними соціально-етнічними спільнотами, правові, 

юридичні і соціальні гарантії громадян – представни-

ків соціально-етнічних спільнот, формується соціа-

льна політика в сфері міжетнічних, міжнаціональних 

відносин. На регіональному рівні забезпечується реа-

лізація всіх тих положень, які виробляються на дер-

жавному рівні. При цьому вирішення багатьох пи-

тань (зокрема, матеріального, соціального, медично-

го забезпечення) здійснюється як на державному, так 

і регіональному рівнях. На регіональному рівні дуже 

важливо сформувати позитивну громадську думку 

про взаємовідносини між представниками різних со-

ціально-етнічних спільнот, між корінними і некорін-

ними жителями регіонів. На місцевому рівні вирі-

шуються всі конкретні питання адаптації представ-

ників соціально-етнічних груп до місцевих умов за-

безпечення їх житлом, медичним обслуговуванням , 

освітою. Важливим аспектом роботи в етнічному се-

редовищі є надання допомоги представникам етносу 

у збереженні національної ідентичності, звичаїв, тра-

дицій, культури, найбільш важливих етнічних ком-

понентів представників цих груп. У вирішенні цих 

питань велику роль відіграє освіта, в першу чергу, 

полікультурна освіта.  

Запровадження полікультурної освіти як на-

скрізного принципу, має бути покладено в основу 

всієї виховної діяльності від дошкільних навчальних 

закладів до університетів, а також позашкільних 

освітніх установ. Він передбачає створення рівних 

можливостей для кожної особистості на освіту й ку-

льтурний розвиток (незалежно від її культурної, релі-

гійної та соціальної приналежності); сприяє форму-

ванню відкритого демократичного суспільства; запо-

бігає дискримінації за расовими і національними 

ознаками, усуваючи почуття зверхності однієї раси 

чи нації над іншою; підтримує повагу до людини, ро-

звиваючи усвідомлення цінності кожної окремої осо-

бистості, здатність до емпатії; пропагує соціальну рі-

вність [2, с.8].  

У Національній доктрині розвитку освіти на-

голошується на таких пріоритетних завданнях сучас-

ної освіти: збереження та збагачення українських ку-

льтурно-історичних традицій, виховання шанобливо-

го ставлення до національних святинь, української 

мови, а також до історії та культури всіх корінних 

народів і національних меншин, які живуть в Україні; 

формування культури міжетнічних і міжособистісних 

стосунків; виховання людини демократичного світо-

гляду, яка дотримується громадянських прав і сво-

бод, з повагою ставиться до традицій, культури, віро-

сповідання та мови спілкування народів світу [3]. 

Саме на реалізацію цих завдань спрямовані 

освітні послуги, які надаються етнічним меншинам 

Закарпаття. 

На сьогодні в Закарпатській області функціо-

нує понад 100 загальноосвітнх шкіл, гімназій та ліце-

їв з мовами навчання національних меншин. Зокрема, 

в Берегівському, Ужгородському, Виноградівському і 

Мукачівському районах працюють навчальні заклади 

для угорськомовних дітей, в Рахівському і Тячівсь-

кому районах – навчальні заклади задовольняють 

освітні потреби румунів, в Ужгороді та Ужгородсь-

кому районі – словаків. Є також школи, де переважно 

навчаються діти-роми (Ужгород, Мукачево), хоч, 

безперечно, вони можуть вівідувати звичайні школи. 

Крім цього, поширеними є недільні школи (російські, 

вірменські, ромські, німецькі, єврейські та ін.) Їх на-

лічується близько 20. Є також окремі дошкільні на-

вчальні заклади для дітей етнічних меншин, особливо 

з угорською і словацькою мовами навчання. 

Педагогічні кадри для цих шкіл готує Ужго-

родський національний університет, Мукачівський 

державний університет, а також Угорський інститут 

імені Ракоці ІІ (м.Берегово). 

Важливим напрямком процесу оптимізації ре-

гулювання міжнанаціональних відносин є підвищен-

ня ефективності мовної політики. Мовна політика 

включає в себе сукупність правових, політичних, ку-

льтурних та інших засобів, спрямованих на задо-

волення багатогранних мовних потреб людей різних 

національностей з урахуванням регіональних особ-

ливостей, вільний розвиток та рівноправне викорис-
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тання мов, збагачення білінгвізму на основі загаль-

нонаціонального та регіонального. 

Сьогодні соціально-педагогічна робота з етні-

чними меншинами в Україні загалом і Закарпатті зо-

крема, повинна бути спрямована на створення всебі-

чних умов для посилення в суспільстві ролі та зна-

чення державної української мови, вирішення супе-

речностей між сутністю національної культури та 

мовними засобами її реалізації, і одночасно враху-

вання необхідності зміцнення етносоціальної культу-

ри, забезпечення правових гарантій розвитку мов на-

ціональних меншин, задоволення духовних потреб 

усіх народів. Безперечно, неприпустимо є ситуація, 

коли громадяни України не володіють українською 

мовою (такі факти мають місце в окремих районах 

Закарпаття). Водночас мовна політика держави по-

винна бути дуже виваженою, поміркованою, гнуч-

кою, максимально враховувати мовні запити етніч-

них меншин, не провокувати виникнення конфлікт-

них ситуацій. 
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THE SOCIAL SERVICE FOR COMMUTERS IN SOUTHERN UKRAINE OF THE LATE 19

TH
 - 

EARLY 20
TH

 CENTURIES 

 
The last quarter of the 19

th
 and the beginning of 

the 20
th

 centuries commenced an institutionalization 

period of present-day social work. The zemstvo charity 

county institutions became one of the main poly-subjects 

of social service on the territory of Left-bank and 

Southern Ukraine, focusing on mass commuting as well. 

The possibility of using today the historical experience of 

social service for seasonal agricultural workers provided 

by the South Ukrainian zemstvos justifies the relevance 

of the given research both theoretically and empirically. 

The formation of regional economic specialization 

in Ukraine within the last quarter of the 20
th

 century 

engendered such a phenomenon as commuting, 

particularly discernible on the territory of southern 

provinces overwhelmed with 750 - 900 thousand 

labourers coming there every spring for seasonal 

agricultural work from Poltava, Chernihiv and Kharkiv 

regions. In order to regulate the flows of the latter and 

provide social services for their representatives, zemstvos 

formed a network of medical and meal sites in the 1890s. 

The main tasks of those allocated were taking care of 

seasonal agricultural workers and preventing epidemics 

of cholera, dysentery, typhoid fever and the spread of 

trachoma and syphilis [1, p.19]. Thus, apart from 

providing social care services, the sites were able in 

certain circumstances to perform both sanitary and 

quarantine functions.  

The development of commodity farming, 

relatively low population density, mass commuting, 

extensive farming structure and the lack of legal 

regulators between the subjects of employment resulted 

in utilitarianism of labour relations between farm owners 

and agricultural workers. Although the wage of incoming 

mercenaries was comparably higher than in other regions 

(up to 45 roubles per month), landlords and kulaks, as a 

rule, never considered it appropriate to pay the former 

the slightest refund in case of occupational injury, illness 

or death [ 2, p. 240]. Subsequently, regional zemstvo 

medical and meal sites became the locations where 

incoming and, often, local mercenaries, could shortly 

meet their vital needs by receiving the simplest social 

services. The artificially extended stay of the relatively 

large groups of labourers at those sites used to lead to 

labour force shortages making employers to agree on 

several concessions regarding daily wages and working 

conditions during the weeks with the highest farming 

intensity.  

Provincial and county zemstvos established 

medical and meal sites within the areas where a high 

density level of migrant workers had traditionally been 

observed, namely in the vicinity of summer fairs and 

Dzhankoi-Feodosiia, Suzovo-Sevastopol branches of the 

Southern Railway stations. The former ones were built in 

Kherson region in the towns of Berezivka, Bobryntsi, 

and Voznesensk in 1892. In Katerynoslav region, they 

were located in Luhansk, Bakhmut, Almazna and 

Mariupol. The activity of medical and meal sites in 

Tavriia province became widespread only on the territory 

of the mainland counties − Berdiansk, Melitopol, Dnipro 

[3, p. 51]. Since the beginning of the 20
th

 century, the 

number of the given regional sites had increased up to 

four dozen with the vast majority functioning seasonally, 

i.e from April to October. Zemstvos allocated from 42 to 

56 thousand roubles annually for their maintenance. But 
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those funds appeared to be insufficient, correspondingly, 

zemstvos were often given support by city councils and 

Red Cross committees. Emperor Nicholas II donated 20 

thousand roubles for the construction of the first sites in 

Kherson region [4, p. 8].  

There are three stages to be distinguished in the 

development of zemstvo medical and meal sites. Within 

the first period − from the beginning till the end of the 

1890s - the sites were formed mainly in Kherson region 

and comprised an outpatient clinic, a canteen and an 

open shelter placed nearby. Farmers could stay there 

from several days to weeks receiving two meals a day, 

undergoing a medical examination and minimal 

treatment. The staff consisted of a paramedic and cooks 

[1, p. 43].  

Since the end of the 19
th

 and early 20
th

 century, 

the second stage had begun characterized by the increase 

in site social transit capacity, the quantity of employees 

and the architecture development. Barracks and, 

sometimes, baths were built next to the outpatient clinic 

and meal units. Herewith, whereas the buildings were 

mostly leased from private individuals at the first stage, 

they started being erected and owned by zemstvos at the 

second stage.  

During the third stage, lasting from the early 20
th

 

century up to the revolution of 1917, zemstvos did not 

only significantly raise the number of the sites, but also 

transferred to the lines of primary migrant labour flow 

coordination. In addition, the barracks were replaced by 

stationary dormitories and shower rooms were built next 

to the baths to provide disinfection. Moreover, there was 

a rise in outpatient clinic bed quantity. However, the 

growth dynamics of this type of zemstvo sites remained 

noticeable only up to the First World War with their 

steady quantity decline since 1914 [5, p. 12]. 

Hence, social services provided in medical and 

meal suits were mostly basic meeting the minimum vital 

needs of the attendees prioritizing in providing meals, 

urgent medical care and clothes and belongings 

disinfection. In order to ensure the minimum financial 

self-sufficiency of the sites, the vast majority of county 

zemstvos set the meal fee ranging from 3 to 6 kopecks. 

Nonetheless, it should be noted that the cases of a 

temporary transition to free meals took place in 

Katerynoslav and Kherson regions. According to 

zemstvo statistics, at the beginning of the twentieth 

century, the studied socially oriented sites could provide 

assistance to 60 - 170 thousand people, or 12-19% of the 

total number of needy. 

The experience of the South Ukrainian zemstvo 

sanitary and meal establishments was widely used in the 

implementation of the resettlement movement during the 

Stolypin agrarian reform, as well as within the provision 

of social support to refugees during the First World War. 

Some elements of it can be traced in the activities of 

modern territorial social service centres, particularly 

while organizing social work with homeless people 

during winter periods. Similarities could be respectively 

detected during the primary social support provided to 

IDPs from Donbass. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

 
Вступ. Кінцевий результат значної кількості 

психолого-педагогічних досліджень передбачає по-

шук і розробку сучасних шляхів профілактики бага-

тьох захворювань дитячого населення та заходів, що 

позитивно змінили б стан здоров’я дітей і сприяли б 

зниженню показників дитячої захворюваності та 

смертності. З цією метою необхідно підвищити рі-

вень психолого-педагогічної підготовки психолога та 

педагога, їх психологічну культуру, яка включає: 

здатність розуміти учня, проникати в індивідуально - 

неповторні психологічні особливості кожного з них; 

емоційно відгукуватися на мінливі психічні стани 

учня, його потреби, запити, труднощі; знаходити 

правильні способи психолого-педагогічного впливу 

[2]. 

Виклад основного матеріалу Нам імпонують 

ідеї міждисциплінарних досліджень в сучасних нау-

кових колах, щоб спрямувати їх на підсилення про-
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фесійної підготовки майбутніх психологів до профі-

лактичної діяльності. Для цього слід залучити про-

гресивні дослідження психології, медицини, пропе-

девтики, педагогіки, соціології тощо В більш широ-

кому значенні психологічну профілактику можна ро-

зглядати як комплекс соціально-економічних, право-

вих, організаційних, психологічних, педагогічних та 

медичних заходів, спрямованих на збереження, зміц-

нення і відновлення соціально-психологічного благо-

получчя, психічного та фізичного здоров’я населен-

ня, запобігання виникненню соціально-психологічної 

та особистісної дезадаптації[1].Парадоксальність ди-

дактогеній, на думку В.О.Сухомлинського, полягає в 

тому, що вони бувають тільки в школі – тому свя-

щенному місці, де гуманність повинна стати важли-

вою рисою, визначаючою взаємовідносини між діть-

ми та вчителями. Велику роль у попередженні дидак-

тогеній відіграє врахування психічних властивостей 

особистості, а також психічних станів, що форму-

ються у процесі навчання. На цій основі формується 

й індивідуальний психологічний підхід педагога як 

засіб вирішення навчально-виховних завдань. [3]. 

Профілактика дидактогенії включає такі на-

прямки та методи:  

1.Психологічний: виховання в учнів емоційно-

психологічної стійкості, навичок систематичної пра-

ці, уміння виконувати вимоги раціонального режиму 

дня та готовності долати труднощі, які виникають у 

процесі навчання; виховання свідомого володіння 

емоціями, що допомагає учню знаходити правильне 

рішення при виконанні навчальних завдань, у випад-

ку складних життєвих ситуацій.  

2. Психолого-педагогічний: правильний педа-

гогічний підхід з урахуванням психофізіологічних та 

особистісних особливостей дитини; позитивне заохо-

чення учня з боку вчителя, що сприяє розвитку оп-

тимального психічного стану, формування почуття 

впевненості, сприятливого психофізичного стану 

школяра; розвиток особистості педагога, формування 

навичок емоційної саморегуляції, усвідомлення не-

обхідності ставлення з повагою до особистості учня, 

неприпустимості психотравмуючих дій щодо нього; 

вдосконалення професійної майстерності вчителя.  

3. Психогігієнічний: раціональний режим пра-

ці та відпочинку, що є основною умовою продуктив-

ної навчально-пізнавальної діяльності; забезпечення 

оптимальної організації роботи, яка формує необхід-

ний ритм та послідовність виконання навчальних на-

вантажень; усунення невідповідності навчальних ви-

мог психофізіологічним можливостям організму ди-

тини; корекція психоемоційного напруження, що 

сприяє підвищенню працездатності, активізації ува-

ги, посиленню інтересу до праці, покращення стану 

усіх фізіологічних функцій організму (нормалізація 

сну, відновлення апетиту, зникнення головного болю, 

підвищення настрою тощо) [1]. 

Висновки. Таким чином, взаємодія педагога, 

як професіонала в переконанні і як значущого Дорос-

лого, і психолога, який знає «підводні камені» профі-

лактичної діяльності, − запорука ефективності профі-

лактичної діяльності обох фахівців. Часто педагогічні 

програми з профілактики, що проводяться без ураху-

вання психологічних особливостей учнів та психоло-

гічної специфіки дітей групи ризику, призводять до 

зворотного ефекту.. Для успішного проведення пси-

хопрофілактичних робіт потрібно визнання наявності 

проблем (психосоціальних, медичних, педагогічних 

тощо) і необхідності використання нових шляхів і 

підходів.. 
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ПОВНОВАЖЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЩОДО НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
Починаючи з 1 січня 2020 року стала чинною 

нова редакція Закону України «Про соціальні послу-

ги», згідно якого змінюється розподіл повноважень 

центральних та місцевих органів влади, а також вста-

новлюється система соціальних послуг та її учасни-

ків, етапи визначення потреб, планування, організації 

та фінансування соціальних послуг. Кожна об’єднана 

територіальна громада буде зобов’язана надавати ба-

зові соціальні послуги за відповідним соціальним 

стандартом, який затверджує Міністерство соціальної 

політики, на високому професійному рівні. 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про 

соціальні послуги» до повноважень виконавчих ор-

ганів міських рад міст обласного значення, рад 

об’єднаних територіальних громад належатиме: 

 1) визначення потреб населення адміністрати-

вно-територіальної одиниці/територіальної громади у 

соціальних послугах, у тому числі із залученням на-

давачів соціальних послуг недержавного сектору, 

оприлюднення відповідних результатів; 

2) інформування населення про перелік соціа-

льних послуг, їх зміст і порядок надання у формі, до-

ступній для сприйняття особами з будь-яким видом 

порушення здоров’я; 

3) здійснення заходів для виявлення вразливих 

груп населення та осіб/сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; 

4) забезпечення за результатами оцінювання 

потреб особи/сім’ї надання базових соціальних пос-

луг особам/сім’ям відповідно до їхніх потреб, вжиття 

заходів з надання інших соціальних послуг таким 

особам/сім’ям шляхом створення мережі надавачів 

соціальних послуг державного/комунального сектору 

та/або залучення надавачів соціальних послуг недер-

жавного сектору (шляхом соціального замовлення, 

державно-приватного партнерства, конкурсу соціа-

льних проектів, соціальних програм тощо), та/або на 

умовах договору з уповноваженими органами, пе-

редбаченими пунктами 2 і 3 частини першої цієї 

статті; 

5) затвердження, забезпечення фінансування 

та виконання регіональних програм в частині забез-

печення потреб осіб/сімей у соціальних послугах, ро-

зроблених за результатами визначення потреб насе-

лення адміністративно-територіальної одини-

ці/територіальної громади у соціальних послугах; 

6) забезпечення підвищення професійної ком-

петентності/кваліфікації працівників надавачів соціа-

льних послуг, утворених ними; 

7) координація діяльності суб’єктів системи 

надання соціальних послуг на місцевому рівні; 

8) забезпечення взаємодії надавачів соціальних 

послуг та органів, установ, закладів, фізичних осіб - 

підприємців, які в межах своєї компетенції надають 

на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці/територіальної громади до-

помогу вразливим групам населення та осо-

бам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих об-

ставинах, та/або здійснюють їх захист; 

9) збір, аналіз та поширення відповідно до за-

конодавства інформації щодо надання соціальних по-

слуг, сприяння впровадженню кращого досвіду на-

дання соціальних послуг; 

10) забезпечення ведення Реєстру надавачів та 

отримувачів соціальних послуг на місцевому рівні; 

11) здійснення моніторингу надання соціаль-

них послуг, оцінки їх якості, оприлюднення відпові-

дних результатів; 

12) здійснення контролю за цільовим викорис-

танням бюджетних коштів, спрямованих на фінансу-

вання соціальних послуг; 

13) здійснення контролю за додержанням ви-

мог цього Закону у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України; 

14) забезпечення дотримання прав отримува-

чів соціальних послуг; 

15) призначення керівників утворених ними 

надавачів соціальних послуг, діяльність яких фінан-

сується за рахунок коштів відповідного бюдже-

ту/бюджетів; 

16) вирішення інших питань щодо надання со-

ціальних послуг відповідно до Закону [1]. 

Український науковець у сфері соціальної ро-

боти Т.Семигіна зазначає, що до переваг нового за-

конодавства можна віднести те, що у ньому зазначе-

но, що з метою оптимізації та комплексного підходу 

до надання соціальних послуг можуть утворюватися 

комплексні установи/заклади надання соціальних по-

слуг, структурні або відокремлені (територіальні) 

підрозділи яких надають різні соціальні послуги різ-

ним групам населення. Це дозволяє долати відомчі 

бар’єри на рівні територіальної громади [2, с.71]. 

Аналізуючи повноваження ОТГ щодо надання 

соціальних послуг, можемо стверджувати, що рефо-

рма децентралізації призвела до значних змін у за-

вданнях і функціях органів місцевого самоврядуван-

ня. Швидкість змін вимагає існування гнучкої систе-

ми підвищення рівня професійної компетентності по-
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садових осіб місцевого самоврядування, а успішність 

змін буде залежати від швидкості підготов-

ки/підвищення кваліфікації працівників, їх здатності 

виконувати нові повноваження.  
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НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ 

ПЕДАГОГІКИ 

 
Процес інтеграції українського суспільства до 

європейських стандартів вимагає суттєвої модерніза-

ції усіх суспільних інститутів, в тому числі освітніх, 

культурних. Освітні реформи спрямовані на створен-

ня нових умов для навчання, виховання, розвитку 

особистості, її якостей, властивостей, компетентнос-

тей. Володіння сукупністю компетентностей для ви-

пускника загальноосвітньої школи означає, що він 

спроможний спілкуватися (рідною та іноземною мо-

вами), розв’язувати задачі прикладного змісту з ма-

тематики, фізики, інженерно-технічної галузі, воло-

діти комп’ютерною грамотністю, уміти вчитися і ор-

ганізовувати свій час для навчання і дозвілля, володі-

ти навичками прийнятної соціальної та громадянсь-

кої поведінки, проявляти ініціативність і практич-

ність, винахідливість і творчість у різних сферах со-

ціального і культурного життя. І, що дуже важливо, 

усвідомлено приймати рішення про подальший осві-

тній і професійний розвиток, про сферу професійної 

діяльності, з якою молода людина пов’язує свою по-

дальшу долю, свій життєвий шлях.  

Професійна орієнтація має великий вплив на 

формування професійного самовизначення учнівсь-

кої молоді. Через завантаженість учителів, їх зосере-

дженість на організації умов для засвоєння навчаль-

ного матеріалу, профорієнтація не має системного 

характеру, а випускники шкіл мають проблеми з 

професійним самовизначенням. Якщо ж до цього до-

дати учнів угорськомовних шкіл Закарпаття, які зде-

більшого орієнтовані на Угорщину, не тільки через 

мовні проблеми, але й через відсутність повноцінної 

інформації про професії, які можна здобути в Украї-

ні, способів її донесення до учнів, – то маємо значний 

відсоток випускників, які обирають свій подальший 

життєвий шлях методом «спроб і помилок». 

Отже система профорієнтаційної роботи з уч-

нівською молоддю потребує оновлення та модерніза-

ції. Сьогодні цей процес виходить на новий рівень, 

пов’язаний із поєднанням та інтеграцією різних форм 

методів і засобів (традиційних та інноваційних) 

профорієнтаційної роботи.  

До інноваційних підходів у розробці проблем 

професійної орієнтації учнівської молоді відносимо 

використання засобів музейної педагогіки. Музейна 

педагогіка – це галузь педагогічної науки, яка зі сво-

їми формами, методами й засобами сприяє засвоєнню 

інформації про культурну спадщину народів, а також 

про трудову, розумову діяльність минулих поколінь. 

Музейна педагогіка тісно пов’язана з навчанням у 

музейному середовищі [1; 2].  

Як доводить аналіз літератури з проблеми дос-

лідження, профорієнтаційний потенціал музейної пе-

дагогіки у вітчизняній та в зарубіжній літературі 

майже не використовується, хоч на сторінках історії 

розвитку педагогічної теорії і практики на теренах 

Закарпаття, особливо в чехословацький період, мо-

жемо віднайти такий досвід. Зокрема, відомості про 

музейно-освітнє средовище Закарпаття, його зв’язок 

із вихованням та становленням особистості відобра-

жено у архівних джерелах товариства «Просвіта» та 

періодиці Закарпаття на різних історико-культурних 

етапах розвитку краю. 

Музей у сучасному розумінні визначається як 

соціально-науковий інститут, спрямований на озна-

йомлення відвідувачів з різними (живими або нежи-

вими) експонатами та унікальними експозиціями. Це 

науково-дослідний та культурно-освітній заклад, 

створений для вивчення, збереження, використання 

та популяризації музейних предметів та музейних 

колекцій з науковою та освітньою метою, залучення 

громадян до надбань національної та світової куль-

турної спадщини». Музейне середовище – це сукуп-

ність музейних предметів, що об’єднані однією або 

кількома спільними ознаками (музейна колекція), що 

є об’єктом спеціального виду наукової та культурно-

освітньої діяльності, і включає комплектування, збе-

рігання, охорону та використання музеями культур-

них цінностей та об’єктів культурної спадщини 
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України, в тому числі їх консервацію, реставрацію, 

музеєфікацію, наукове вивчення, експонування та 

популяризацію (музейна справа) [1]. 

Узагальнення результатів дослідження науко-

вої літератури дає можливість для визначення музей-

но-освітнього середовища. Отже музейно-освітнє се-

редовище – це частина інтегративного освітнього та 

музейного просторів, обмеженого особливостями 

(регіональними, статусними) та матеріально-

технічними можливостями освітніх закладів; спеціа-

льно створені умови (інформаційно-технологічні, ме-

тодичні, дидактичні, психологічні) для реалізації ці-

лей і завдань виховання, освіти, навчання; організа-

ційно-педагогічні впливи (музейно-освітній процес), 

що опосередковують взаємопов’язану діяльність і 

комунікацію вчителя і учнів в оточенні музейних ек-

спонатів, предметів тощо. Складовими музейно-

освітнього середовища є компоненти: музейне до-

вкілля (предмети, експозиції, приміщення, обладнан-

ня); музейно-освітній процес (цілі, зміст, завдання, 

методи, форми, засоби, технології, методики); 

суб’єкти (вчитель і учні) музейно-освітньої комуні-

кації.  

 Але, на жаль, інформаційний, освітній та ви-

ховний потенціал вітчизняних музеїв використову-

ється не сповна через низку причин, і, в першу чергу, 

через фінансування за «залишковим принципом» 

впродовж багатьох років, відсутність децентралізації 

в управлінні тощо. Музейна справа також потребує 

оновлення і реформування, і якщо законодавство 

України приводиться у відповідність до європейсько-

го, то зрештою і політика в царині музейної справи 

повинна орієнтуватися на кращі європейські зразки. 

Як відомо, музеї Європи є дуже популярними для ві-

двідувачів, і це не лише завдяки зберіганню цінних і 

рідкісних предметів, мистецьких шедеврів, унікаль-

них колекцій. Велику роль відіграють способи пред-

ставлення музейних експонатів та форми взаємодії з 

відвідувачами. У мистецьких акціях дедалі частіше 

використовуються інформаційні та цифрові техноло-

гії і засоби. Більше того, музеями світу можна подо-

рожувати в соціальних мережах. Відвідуючи музеї, 

можна дуже багато дізнатися про професії: їх істо-

рію, умови, знаряддя, результати праці, особливості 

тієї чи іншої професійної діяльності, регіональні осо-

бливості появи і становлення тих чи інших професій 

тощо.  

Слід підкреслити, що сучасний етап у розвит-

ку музейно-освітнього середовища характеризується 

доповненням традиційних уявлень про музей суспі-

льно-економічним та культурно-історичним розвит-

ком суспільств та оновленням у сучасній постмодер-

ністській інтерпретації культури та інноваційній мо-

дернізації за рахунок появи нових форм: «уявний му-

зей», «музей-форум», віртуальний музей, кібер-

музей, музей-бібліотека, архів-музей, музей-бренд 

тощо. Профорієнтаційний вплив сучасного музейно-

освітнього середовища полягає у можливості відвіду-

вання віртуальних музейних експозицій, які предста-

вляють на лише окремі артефакти, які створюють уя-

влення про професійну діяльність,але дають розгор-

нуту культурно-історичну картину від зародження і 

становлення професії до її розвитку (знаряддя праці, 

виробничі процеси) та трансформації (перетворення 

або повне зникнення). Для системного профорієнта-

ційного впливу на учнів використовуються інформа-

ційні-комунікативні засоби та інтерактивні методи 

роботи з учнями.  

Технологія віртуальної реальності пропонує 

унікальні можливості для розв’язування нових задач 

інноваційної освіти, зокрема, для організації відеоко-

нференцій, створення віртуальних класичних експе-

риментів, створення банку навчально-методичних 

матеріалів для дистанційної освіти, профорієнтацій-

ної підготовки. Організація профорієнтаційної робо-

ти з учнями ґрунтується на використанні профорієн-

таційного потенціалу інноваційного музейного сере-

довища, яким є «Музей професій». Особливості ви-

користання інтерактивних засобів музейної педагогі-

ки з метою ознайомлення учнів з різними професія-

ми, поширеними у краї, полягають у «відвідуванні» 

учнями віртуального «Музею професій» та пошуку і 

доповненні наявної інформації про світ професій но-

вими відомостями, які учні отримують у процесі про-

ектної діяльності 

Отже використання досвіду минулого у поєд-

нанні з сучасними можливостями інформаційних те-

хнологій можуть оптимізувати систему профорієнта-

ційної роботи з учнями загальноосвітніх шкіл Закар-

паття. 
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МІЖКУЛЬТУРНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Соціальна робота передбачає надання грома-

дянам найрізноманітніших послуг. Вона базується на 

комплексі етичних стандартів, які охоплюють широ-

кий спектр питань, зокрема продуктивних контактів 

між соціальними працівниками та їх клієнтами, які 

відрізняються за віковими, статевими, професійними 

ознаками, рівнем освіти, належать до інших культур. 

Відомо, що культура та етнічна приналежність може 

впливати на людей і визначати їх способи вирішення 

проблеми і взаємодії один з одним. Прийнятна прак-

тика в одній культурі може бути заборонена в іншій. 

Щоб повною мірою зрозуміти і оцінити ці відміннос-

ті, соціальні працівники не тільки повинні бути зна-

йомі з різними культурними традиціями і нормами, 

але й толерантно ставитися до них. Фахівцям соціа-

льної роботи необхідно поглиблювати розуміння сво-

їх особистих культурних цінностей і переконань, як 

один із способів розуміння значення полікультурної 

ідентичності в житті людей та адекватного її сприй-

няття. Особливо це є важливим у поліетнічних регіо-

нах. 

 Відзначимо, що термін «толерантність» похо-

дить від латинського «tolere» і дослівно переклада-

ється як «переносити», «витримувати». «Філософсь-

кий енциклопедичний словник» дає таке визначення 

толерантності: «Толерантність – від лат. tolerantia – 

терпимість –термін, що ним позначають доброзичли-

ве або принаймні стримане ставлення до індивідуа-

льних та групових відмінностей (релігійних, етніч-

них, культурних, цивілізаційних)» [1, c.642]. 

 У науковій літературі можна знайти різні тлу-

мачення цього поняття: толерантність як байдужість; 

толерантність як поблажливість до недоліків інших, 

що поєднується з елементами презирства до них; то-

лерантність як розширення власного досвіду і крити-

чний діалог та ін. 

 Вітчизняні науковці (О.Гуренко, Н.Паніна, 

Е.Соколова) розглядають толерантність, насамперед, 

як повагу і визнання рівності, відмову від домінуван-

ня і насильства, розуміння багатомірності і різнома-

ніття людської культури, норм поведінки, відмову від 

зведення цього різноманіття до однаковості чи пере-

ваги якої-небудь однієї точки зору. У такій інтерпре-

тації толерантність означає визнання прав іншого, 

сприйняття іншого як собі рівного, що претендує на 

розуміння і співчуття, готовність прийняти представ-

ників інших народів і культур такими, якими вони є, і 

взаємодіяти з ними на основі згоди і поваги. Своє 

практичне вираження вона знаходить у витримці, са-

мовладанні, здатності тривалий час терпіти несприя-

тливі впливи. 

Слід підкреслити, що, незважаючи на те, що 

толерантність часто ототожнюється з терпимістю, в її 

основі – не пасивне терпіння, а активна моральна по-

зиція. Толерантність – це повага до представників 

інших спільнот, культур, етносів, їх способу життя, 

традицій, світогляду. Це розширення власного соціа-

льного досвіду шляхом збагачення новими культур-

ними надбаннями. 

Організація Об’єднаних Націй оголосила 1995 

рік роком толерантності. В рамках його проведення 

державами-членами ЮНЕСКО була прийнята Декла-

рація принципів толерантності, що містить такі ви-

значення цього поняття: повага, прийняття та прави-

льне розуміння багатого різноманіття культур, форм 

самовираження та самовиявлення людської індивіду-

альності; політична й правова потреба; активна пози-

ція, що формується на основі визнання універсальних 

прав та основних свобод людини. 

 Зокрема, в Декларації принципів толерантнос-

ті [2] зазначено, що толерантність «означає повагу, 

сприйняття та розуміння багатого різноманіття куль-

тур нашого світу, форм самовираження та самовияв-

лення людської особистості» (стаття 1, 1.1); «це те, 

що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу 

від культури війни до культури миру» (стаття 1, 1.2); 

«поняття, що означає відмову від догматизму й абсо-

лютизму, утвердження норм, закріплених у міжнаро-

дно-правових актах у галузі прав людини» (стаття 1, 

1.3). 

На початку XXI століття проблема толерант-

ності набула особливої актуальності у зв’язку з про-

цесом глобалізації, що зіштовхує релігійні, націона-

льні і етнічні ідентичності різних культур і народів. 

Формування громадянського суспільства неможливе 

без відповідного усвідомлення фундаментальних 

цінностей демократії. Однією з основних таких цін-

ностей є цінність толерантності. Проблема толерант-
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ності сьогодні – одна з центральних проблем як гло-

бального, так і національного порядку.  

 В умовах інтенсивного інтеграційного світо-

вого процесу взаємопроникнення різних культур то-

лерантність набуває ознак загальновизнаного держа-

вного принципу, яким необхідно керуватися, щоб ус-

пішно розвивати конструктивні взаємини між держа-

вними, політичними і військовими блоками, органі-

заціями на правових, цивілізованих принципах. При-

значення толерантності як правового і державного 

принципу полягає в юридичній повазі прав людини, 

їх визначенні як основних прав (особисті права, сво-

боди, політичні, соціальні, культурні) або як фунда-

мент, що визначає державні цілі (свобода, демократія 

і т.д.). 

 Розрізняють багато видів толерантності: віко-

ва, гендерна, освітня, етнічна, географічна, релігійна, 

політична, фізична, маргінальна та інші. Безперечно 

всі ці види толерантності проявляються у професій-

ній діяльності соціальних працівників при наданні 

тих чи інших соціальних послуг. Проте в полікульту-

рних регіонах особливого значення набуває міжкуль-

турна толерантність соціального працівника. 

Незважаючи на певні відмінності у підходах 

до визначення феномена міжкультурної толерантнос-

ті, вважаємо, що загалом під міжкультурною толера-

нтністю слід розуміти комплекс якостей особистості, 

які дозволяють їй виявляти терпимість, повагу і доб-

розичливе ставлення до представників інших етноку-

льтурних спільнот і феноменів інших етнічних куль-

тур. Даний комплекс виражається в розумінні значу-

щості культурного «Іншого», сприйнятті його як рів-

ноправного суб’єкта взаємодії, у визнанні його права 

на несхожість і своєрідність, у здатності захистити 

себе від негативного впливу з боку «Іншого» на ос-

нові терпимості. 

Міжкультурна толерантність вимагає від соці-

ального працівника саморозвитку і руху від базових 

соціокультурних знань до розвитку міжкультурної 

сензитивності у взаємодії з клієнтом. Самоусвідом-

лення і ціннісна рефлексія є основою для професій-

ного розвитку. 

 Соціальні працівники повинні володіти спеці-

алізованими професійними знаннями, розуміти істо-

рію, традиції, цінності груп клієнтів, з якими вони 

працюють. Для цього слід використовувати будь-яку 

можливість розширити свої культурні знання і досвід 

шляхом поглиблення розуміння в таких галузях 

знань: вплив культури на поведінку людини; устано-

вки і цінності; особливості організації підтримки в 

різних соціокультурних групах; роль мови, мовних 

шаблонів, стилів і способів комунікації; вплив соціа-

льної політики на систему надання послуг; ресурси, 

які можуть бути використані для роботи з певними 

категоріями осіб; можливі протиріччя між професій-

ними цінностями і потребами клієнтів з різних соціо-

культурних груп; відношення до влади в суспільстві, 

соціальних інститутів або установ і вплив на клієнтів, 

представників різних етнокультурних груп. 

 Все це в кінцевому рахунку сприяє форму-

ванню міжкультурної толерантності. Особисті харак-

теристики толерантного соціального працівника 

включають якості, які відображають розуміння і 

співчуття, здатність гнучко орієнтуватися у всьому 

діапазоні можливих рішень, відкритість і сприйняття 

відмінностей між людьми, готовність вчитися пра-

цювати з клієнтами різного культурного походження, 

особисту протидію дискримінації за етнічними озна-

ками. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ З ПРОБЛЕМНОЮ 

ПОВЕДІНКОЮ В США 

 
Сьогодні все більшої актуальності в Україні 

набуває проблема відхилень у поведінці серед непов-

нолітніх, що загрожує в майбутньому формуванню у 

них делінквентного способу поведінки. Така ситуація 

спонукає вітчизняних учених і практиків до пошуків 

нових ефективних шляхів соціально-педагогічної ро-

боти з проблемними підлітками, розширення сфери 

соціально-педагогічних послуг для цієї категорії не-

повнолітніх. Оскільки ця проблема є актуальною не 

тільки для України, але і для багатьох інших країн 

світу, варто звернути увагу на зарубіжний досвід.  

Слід підкреслити, що значний позитивний до-

свід роботи з проблемними підлітками існує в США. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503
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Сучасна американська система соціально-

педагогічної роботи і допомоги дітям з проблемами у 

поведінці базується на ідеях гуманізму, є досить 

складною і водночас гнучкою. Тут існують державні 

служби і приватні, надзвичайно поширеним є волон-

терська діяльність, а також діяльність церкви, різних 

громадських організацій. В цілому цю систему мож-

на вважати децентралізованою, функціонування її 

забезпечується різними соціальними програмами, які 

регламентуються федеральним законодавством 

окремого штату, іноді спільно. Окремі програми 

приймаються місцевою владою, що дозволяє повніше 

враховувати потреби кожного регіону. Соціальна до-

помога дітям і їх захист здійснюється через систему 

дитячих закладів, яка включає заклади загального і 

спеціального типу.  

В США для дітей і підлітків, які мають поведі-

нкові проблеми, функціонують установи декількох 

типів: освітні і медичні центри з цілодобовим пере-

буванням; сімейні дитячі будинки; кризові та дитячі 

психіатричні центри; профілакторії; спецшколи для 

дітей і підлітків; літні заміські табори. 

Кінець XX-го століття характеризується особ-

ливим розширенням системи надання соціальних по-

слуг проблемним дітям і підліткам, зростанням кіль-

кості дитячих установ для дітей з відхиленнями у по-

ведінці, з обмеженими можливостями, соціально не-

захищених, дезадаптованих та інших вразливих кате-

горій неповнолітніх, зміцненням матеріально техніч-

ної бази цих установ, розвитком соціальних програм, 

пов'язаних з охороною дитинства. 

 Необхідність розширення надання соціальних 

послуг була зумовлена наступними соціально-

політичним факторами: зростання внаслідок кризи 

кількості безробітних, не здатних забезпечити повно-

цінне виховання дітей; збільшення кількості соціаль-

но незахищених підлітків, дітей групи ризику; зага-

льна спрямованість програм на поліпшення умов 

життя громадян, в тому числі дітей. 

Серед закладів, які успішно працюють з про-

блемними неповнолітніми, варто відзначити заміські 

табори [1; 2]. 

В США існують різні типи таборів для дітей і 

підлітків: державні і недержавні, комерційні і неко-

мерційні, табори, які працюють впродовж року або 

тільки влітку, цілодобово, або тільки вдень, але всі 

вони є оздоровчими, освітніми, виховними заклада-

ми, а також закладами ресоціалізації. 

Корекція поведінки дітей групи ризику в умо-

вах літніх заміських таборів містить комплекс психо-

лого-педагогічних, медичних заходів, спрямованих 

на корекцію, реабілітацію, компенсацію втрачених 

або серйозно порушених психофізичних функцій 

проблемної дитини. 

Пріоритетний напрямок корекційних заходів 

визначається, виходячи із психофізіологічних особ-

ливостей, стану здоров'я, рівня розвитку учасників 

програм. Корекційна робота з проблемними дітьми і 

підлітками в умовах літніх таборів здійснюється 

шляхом: організації продуктивного дозвілля; ство-

рення здорового середовища, сприятливої атмосфе-

ри, які сприяють моральному й фізичному оздоров-

ленню неповнолітнього; виявлення, прийняття й ви-

користання тих позитивних якостей і цінностей, які 

вже закладені в індивіда. 

Дитячі заміські табори США як своєрідна аль-

тернатива центрам, установам міського типу, що 

працюють із дітьми й підлітками групи ризику, пок-

ликані подолати (або принаймні нейтралізувати) 

вплив таких негативних факторів як: збільшення кі-

лькості підлітків з девіантною поведінкою; ріст зло-

чинності, наркоманії, алкоголізму, ранньої вагітності 

в молодіжному середовищі, особливо в літній період; 

патологія родини й ослаблення її виховних функцій; 

зростаюча злочинність у стінах школи і на її терито-

рії (проблеми дисципліни); расова дискримінація; не-

задовільна (слабка) організація позашкільної діяль-

ності, тобто відсутність умов для реалізації здатнос-

тей і творчого потенціалу дітей з бідних районів ве-

ликих міст. 

 Поява широкої мережі дитячих заміських та-

борів, орієнтованих на інтенсивну цілеспрямовану 

корекційну, профілактичну виховну роботу, дає мо-

жливість вирішити низку проблем, пов’язаних з фор-

муванням у даної категорії дітей позитивної мотива-

ції життєдіяльності, професійно-особистісним само-

визначенням, підвищенням загальної культури і сти-

мулюванням розвитку соціально і морально значи-

мих цінностей.  

Сьогодні заміські табори для дітей і підлітків з 

проблемами у пведінці стали істотною частиною 

освітньої системи США, що постійно модернізується. 

Список використаної літератури 
1. Dimock Hedley S. Administration of the Modern Camp. N.Y.: Association Press, 1998. 87 р.  

2. Pre-Camp Playbook for Counselors and Staff / Ed. by Steve Kanefsky. Menominee. Wisconsin, 2001. 117 р. 



МАТЕРІАЛИ  ДОПОВІДЕЙ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

52 

Козубовський Ростислав Володимирович 

кандидат педагогічних наук 

кафедра соціології і соціальної роботи 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

м.Ужгород, Україна 

krostvol@gmail.com 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В ПРОЦЕСІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Волонтерський рух був започаткований ще у 

1859 році і асоціюється з іменем Анрі Дюрана і ство-

ренням організації «Червоний Хрест». На сьогодніш-

ній день він надзвичайно поширений у багатьох краї-

нах світу і є важливим ресурсом соціальної роботи. 

 У Загальній декларації волонтерів відзнача-

ється, що волонтерство – це добровільний вибір, 

який виражає особистісні погляди і позицію; перед-

бачає активну участь громадянина в громадському 

житті; сприяє покращенню якості життя, поглиблен-

ню солідарності між людьми; зумовлює реалізацію 

основних людських потреб на шляху побудови більш 

справедливого суспільства; сприяє більш збалансо-

ваному економічному і соціальному розвитку; вира-

жається зазвичай у спільній діяльності в рамках різ-

них асоціацій. 

Слід підкреслити, що волонтерство є дуже ва-

жливою складовою громадянського суспільства. За 

допомогою волонтерства : в суспільстві підтриму-

ються і підсилюються такі загальнолюдські цінності, 

як милосердя, турбота, допомога; люди реалізують 

свої можливості, повністю розкривають свій людсь-

кий і професійний потенціал; встановлюються 

зв’язки, які сприяють вирішенню важливих життєвих 

питань багатьох людей. 

Волонтерський рух існує вже багато десяти-

літь. І хоча в різних країнах це явище має різні назви, 

воно є універсальним людським феноменом, який зу-

стрічається в усіх культурах, на всіх рівнях економі-

чного розвитку, серед представників обох статей і 

людей різного віку. Він є однією з найефективних 

форм роботи з молоддю, невичерпним джерелом на-

буття громадянської освіти, дає можливість реалізу-

вати себе у служінні суспільству. Велика кількість 

громадських організацій поєднує людей, які на доб-

ровільних засадах беруть участь у соціальних про-

грамах щодо попередження негативних явищ та на-

дання допомоги іншим в їх розвитку, соціальному 

становленні, інтеграції у суспільство тощо. 

Добровольчі ініціативи розповсюджуються 

майже на будь-яку сферу людської діяльності – робо-

ту з соціально незахищеними верствами населення 

(інвалідами, людьми похилого віку, маргіналами); 

роботу в рамках неформальної освіти, спрямованої на 

інкультурне спілкування; розвиток проектів, які змі-

цнюють дух соціальної терпимості; миротворча дія-

льність, розв’язання конфліктів; екологічний захист; 

активізація населення у глибинці тощо. Незважаючи 

на досить широкий спектр діяльності волонтерів, 

аналіз історії розвитку і сучасного стану волонтерст-

ва у різних країнах доводить, що основною галуззю 

діяльності добровольців є соціальна, тобто та важли-

ва сфера діяльності, у якій участь держави визнається 

недостатньо ефективною. У розвинутих зарубіжних 

країнах участь населення у волонтерській діяльності 

давно стала невід'ємною частиною соціальної прак-

тики. 

Щодо України, то волонтерський рух з кож-

ним роком набуває все більшої потужності, об'єднує 

усе більше громадян та залучає значні людські ресу-

рси, що потребує чіткого законодавчого регулюван-

ня. Держава намагається реагувати на цю потребу ча-

су, про що свідчить визначення у законодавчому полі 

основ державної політики щодо волонтерства, вве-

дення до законодавства основних термінів і понять 

стосовно волонтерського руху. 

Так, законодавчо визначений термін «волон-

терський рух», задекларовано, що підтримка і спри-

яння його розвитку є одним з основних напрямів 

державної політики у сфері соціальної роботи з діть-

ми та молоддю, організовано проведення в Україні у 

2001 році Міжнародного року волонтерів, у межах 

якого розроблено низку заходів щодо сприяння роз-

витку в Україні волонтерського руху; утворена Кабі-

нетом Міністрів України Координаційна рада з пи-

тань розвитку та підтримки волонтерського руху, ле-

гітимізовано право волонтерів на їх залучення до на-

дання соціальних послуг і відповідно до положення, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України, яке ре-

гулює цю діяльність, передбачено право суб'єктів, які 

надають соціальні послуги, залучати волонтерів на 

договірних засадах для виконання цієї роботи. Поло-

ження про волонтерську діяльність у сфері надання 

соціальних послуг затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів України 10 грудня 2003 р. У Положенні ви-

значено, що волонтерська діяльність – це добровіль-

на неприбуткова діяльність фізичних осіб - волонте-

рів, яка спрямована на надання допомоги особам, що 

перебувають у складних життєвих обставинах та по-

требують сторонньої допомоги, і сприяє самореаліза-

ції волонтера [1].  

Закон України «Про волонтерський рух» був 

затверджений у 2012 році Верховною Радою України 

[2]. Відповідно до документу, основні напрями воло-

нтерської діяльності включають надання допомоги 

окремим соціальним групам, особам, сім’ям, які пе-

ребувають у складних життєвих обставинах та пот-

ребують сторонньої допомоги. Зокрема, розглянуто 
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механізм надання соціальної допомоги та духовної 

підтримки, сестринського догляду пацієнтам відді-

лень паліативної допомоги та геріатричних відділень 

і членам їх сімей. У законі зазначена участь волонте-

рів у діяльності, пов’язаній із захистом прав сімей, 

дітей та молоді, організацією масових спортивних і 

культурних заходів національного та міжнародного 

значення, охороною навколишнього природного се-

редовища та культурної спадщини країни тощо.  

Сьогодні в Україні понад 1,5 млн. молодих 

людей – студенти вищих навчальних закладів. Тому 

молодіжний людський капітал – студентство є одним 

з найважливіших ресурсів волонтерської роботи.  

Як відзначає вітчизняна дослідниця Т.Лях, 

особливість волонтерського руху в Україні полягає в 

тому, що найчисельнішою групою волонтерів, які 

працюють у соціальній сфері, є студентська молодь 

[3, с.5]. Участь молодих людей у волонтерському ру-

сі дає їм змогу зробити особистий внесок у 

розв’язання соціальних проблем, випробувати свої 

можливості, беручи участь у проектах і програмах 

соціальної спрямованості. Саме серед студентів ви-

никають і розвиваються різні молодіжні рухи, органі-

зації. 

Для молоді волонтерська діяльність стає не 

тільки способом проведення вільного часу, самореа-

лізації і можливістю принести користь суспільству, 

але і стимуляцією майбутніх фахівців до професійно-

го зростання і розвитку. Особливо це стосується пра-

цівників соціальної сфери, оскільки піклування про 

людей, надання їм необхідної допомоги є важливою 

складовою їх професійної діяльності. До речі, як сві-

дчить практика, люди, які прилучилися до волонтер-

ської діяльності у молодому віці, продовжують брати 

участь у ній впродовж всього життя. Це може бути 

допомога людям похилого віку, одиноким, інвалідам, 

дітям-сиротам, дітям, схильним до девіантної поведі-

нки, дітям вулиці тощо. 

Підкреслимо, що волонтерська діяльність пот-

ребує від добровольців не лише бажання та наявності 

вільного часу, а й певних знань з психології, соціаль-

ної педагогіки, соціології, медицини, юриспруденції 

тощо; волонтери повинні володіти навичками спілку-

вання з різними прошарками населення, знайомитись 

із кращим, як вітчизняним, так і зарубіжним досвідом 

роботи. 

 Волонтерська робота безперечно вимагає під-

готовлених спеціалістів, які володіють професійними 

вміннями та технологіями активізації громади, ви-

значення її проблем, організації членів громади для 

задоволення потреб і вирішення проблем, надання 

необхідних соціальних послуг з використанням від-

повідних ресурсів.  

Отже, сьогодні підготовка майбутніх соціаль-

них працівників до надання соціальних послуг різ-

ним категоріям населення у процесі волонтерської 

діяльності має бути невід’ємним компонентом про-

фесійної підготовки фахівців соціальної сфери. 
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ЕКО-КАРТА ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО 

ПРАЦІВНИКА У НАДАННІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 
В умовах децентралізації одним із шляхів пок-

ращення благополуччя вразливих категорій населен-

ня є розвиток потенціалу фахівців соціальної сфери 

об’єднаних територіальних громад. Забезпечення 

прав людини в організації надання соціальних послуг 

вразливим категоріям населення потребує компетен-

тних фахівців, здатних, у першу чергу, визначити по-

треби отримувачів цих послуг. Серед методів, якими 

мають володіти фахівці соціальної сфери для ви-

вчення потреб сімей з дітьми, окремих людей, пред-

метом нашої уваги стала еко-карта.  

Екокарта (екологічна карта) – це один із спо-

собів моделювання ситуації особистих та соціальних 

відносин між людиною або сім’єю та оточенням; 

схема, яка відображає:  

1) стосунки особи чи сім’ї з навколишнім се-

редовищем (закладами освіти, медичними закладами, 

установами працевлаштування, громадськими 

об’єднаннями, родиною батьків, дорослими братами і 

сестрами);  

2) склад сім’ї і якість стосунків між членами 

сім’ї ; між особою чи сім’єю і середовищем ( сильні 
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або важливі, тісні стосунки ; слабкі або незначні 

зв’язки ; стресові, конфліктні відносини);  

3) потреби і можливості особи чи сім’ї, ресур-

си, які їй надає навколишнє середовище для задово-

лення потреб сім’ї та окремих її членів.  

Вона динамічно відображає екологічну систе-

му, у межах якої знаходиться людина або сім’я у 

життєвому просторі. До карти включено головні сис-

теми, які є частиною життя людини чи сім’ї та при-

роди сімейних відносин з іншими системами, зокре-

ма, ядро сімейної системи, найбільш важливі системи 

у житті сім’ї (друзі, родичі, працевлаштування, ресу-

рси громади), зв’язки між особою або сім’єю і різни-

ми системами.  

Створення еко-карти дозволяє оцінити життє-

ву ситуацію особи/сім’ї, виявити шляхи допомоги і 

спланувати подальшу роботу з нею на основі існую-

чих ресурсів середовища, оцінити результат роботи 

та зазначити зміни. Таким чином, еко-карта не прос-

то ідентифікує біологічні відносини, але й враховує 

зовнішні зв’язки та їхню якість, а саме : дружні від-

носини, членство в громадських організаціях і 

об’єднаннях, ресурси громади у забезпеченні прав 

людини. Водночас еко-карта не дає інформації про 

причини стосунків, що склалися у сім’ї в мікро- чи 

макросередовищі. 

Еко-карта вперше була розроблена у 1975 році 

Анною Хартман, професором Школи соціальної роботи 

Мічиганського університету, як інструмент (знаряддя, 

засіб) оцінки та визначення соціальної допомоги пра-

цівниками соціального захисту дитини при дослідженні 

потреб сімей (планування та втручання при наданні со-

ціальної допомоги). Цей інструмент зображає особу або 

сім’ю у життєвому просторі і його апробовано у цілому 

ряді випадків при роботі з широким колом користувачів 

соціальними послугами. 

Еко-карта створюється соціальним працівни-

ком разом з особою/сім’єю для виявлення ресурсів та 

планування роботи з урахуванням сильних і слабких 

сторін клієнта шляхом опитування (орієнтовний пе-

релік запитань для створення еко-карти міститься у 

навчально-методичній фаховій літературі). Спочатку 

у центрі карти зображають велике коло, яке позначає 

сім’ю. Це ядро сімейної системи (родини). У велико-

му колі зображають членів сім’ї : чоловіків – квадра-

тами, а жінок – колами. Відносини між членами сім’ї 

позначають так само як на традиційному сімейному 

дереві або генетичній схемі. Варто усередині кожно-

го кола чи квадрата написати вік людини. Після на-

креслення членів сім’ї у великому колі на карті до-

даються зв’язки між сім’єю та її соціальним оточен-

ням. Кола у лівому верхньому кутку відображають 

друзів, родичів, членів родини, що живуть окремо. 

Справа від кола позначають ресурси громади, необ-

хідні для добробуту і розвитку сім’ї/особи (забезпе-

чення прав людини), а саме: служби у справах дітей, 

громадські організації, заклади освіти, охорони здо-

ров’я, культури, інтегровані соціальні служби та ін. 

Можна додавати стільки кіл, скільки потрібно. Кола 

справа внизу представляють «Працевлаштування і 

доходи». Тут позначається місце роботи, а також до-

даткові джерела доходів, наприклад, соціальні випла-

ти. Остання група кіл позначає клуби, команди, інші 

об’єднання у громаді і розміщується внизу великого 

кола. Це може бути церква або громадські організа-

ції, до складу яких входить сім’я або окремий член 

родини.  

Зв’язки між членами родини, а також сім’ї з 

різними системами (у першу чергу з усіма людьми, 

які мають зв’язки з сім’єю) позначаються на еко-

карті різними лініями: неперервна лінія означає важ-

ливі або тісні, сильні зв’язки ; пунктирна – слабкі або 

незначні; хвиляста – конфліктні, стресові. Якщо 

зв’язок з представленим колом стосується тільки од-

ного члена сім’ї, проводиться лінія прямо до відпові-

дного маленького кола, в іншому випадку – до вели-

кого сімейного кола. Доцільно позначити напрямок 

надходження ресурсів, інтересу накресленням стрі-

лок вдовж ліній з’єднання, щоб з’ясувати звідки і від 

кого надходить допомога і підтримка. Візуалізація 

зв’язків за допомогою різних ліній дозволяє просте-

жити конфліктні і проблемні стосунки особи або 

сім’ї. 

У верхній частині еко-карти залишається місце 

для запису змін (нова робота, розлучення, смерть, 

новий член сім’ї тощо), які відбуваються у житті 

сім’ї або окремої особи протягом взаємодії соціаль-

ного працівника і клієнта та в результаті розв’язання 

проблемних питань, що виявляються і реєструються 

в процесі побудови карти. Оцінювання результату 

роботи та виміру змін здійснюється шляхом порів-

няння життєвої ситуації особи/сім’ї на початку взає-

модії із соціальними службами і на завершення реалі-

зації плану соціального супроводу і надання соціаль-

них послуг. 

Еко-карта дає можливість зобразити як зв’язки 

для всієї сім’ї загалом, якщо мається намір предста-

вити систему її зв’язків з певними системами оточен-

ня, так і зв’язки між окремим членом сім’ї і зовніш-

ньою системою, якщо ця особа є єдиною, хто з нею 

має зв’язок або якщо різні члени сім’ї пов’язані з ці-

єю системою по-різному. Це дає можливість показати 

за допомогою карти, як відрізняються контакти різ-

них членів сім’ї з соціумом. Еко-карта візуалізує ве-

ликий об’єм інформації, а також характер відносини 

між системами.  

Таким чином, створення та візуальне вивчення 

карти має вагомий вплив на те, як клієнт і соціальний 

працівник сприймають і розуміють ситуацію, що 

склалася під впливом складних життєвих обставин, 

та спланують подальшу роботу у забезпеченні прав 

людини при наданні соціальних послуг. 
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ДОСТУПНІСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ОБ’ЄКТІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 
Взаємодія людини з навколишнім середови-

щем носить багатоплановий характер, зумовлений 

багатьма факторами різного рівня біологічного, осо-

бистісного, соціального, що і створює основу для чи-

сленних бар’єрів для адекватної життєдіяльності. 

Порядок забезпечення умов доступності для 

людей з інвалідністю об’єктів соціальної інфраструк-

тури та надання соціальних послуг визначається за-

конодавством України. 

Закон України «Про основи соціальної захи-

щеності осіб з інвалідністю» (1991) гарантує їм рівні 

з усіма іншими громадянами можливості для участі в 

економічній, політичній і соціальній сферах життя 

суспільства, створення необхідних умов, які дають 

можливість особам з інвалідністю ефективно реалі-

зувати права та свободи людини і громадянина та ве-

сти повноцінний спосіб життя згідно з індивідуаль-

ними можливостями, здібностями і інтересами. 

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалі-

дністю в Україні» (2006) визначає доступність для 

осіб з інвалідністю об’єктів соціальної інфраструкту-

ри та інформації, виготовлення спеціального вироб-

ничого і побутового обладнання, пристосувань для 

полегшення побуту і праці цієї категорії громадян. 

У Конвенції про права осіб з інвалідністю на-

голошується на важливості доступності фізичного, 

соціального, економічного та культурного оточення, 

охорони здоров’я та освіти, а також інформації та 

зв’язку, оскільки вона дає змогу особам з інвалідніс-

тю повною мірою користуватися всіма правами лю-

дини й основоположними свободами. Водночас, щоб 

надати особам з інвалідністю можливість вести неза-

лежний спосіб життя й усебічно брати участь у всіх 

аспектах життя, держави вживають належних заходів 

для забезпечення особам з інвалідністю доступу на-

рівні з іншими до фізичного оточення, до транспорту, 

до інформації та зв’язку, зокрема інформаційно-

комунікаційних технологій і систем, а також до ін-

ших об’єктів і послуг, відкритих або таких, що нада-

ються населенню, як у міських, так і в сільських ра-

йонах. Ці заходи, які включають виявлення й усу-

нення перепон і бар’єрів, що перешкоджають досту-

пності, повинні поширюватися, зокрема: на будинки, 

дороги, транспорт й інші внутрішні та зовнішні 

об’єкти, зокрема школи, житлові будинки, медичні 

установи та робочі місця тощо. 

У Конвенції заявлено, що «Універсальний ди-

зайн» означає дизайн предметів, обстановок, програм 

та послуг, покликаний зробити їх максимально мож-

ливою мірою придатними для використання для всіх 

людей без необхідності адаптації чи спеціально-

го дизайну.  

На національному рівні таке право гарантуєть-

ся цілою низкою документів, провідну роль серед 

яких відіграють наступні: Закон України «Про регу-

лювання містобудівної діяльності»; Закон України 

«Про будівельні норми»; Закон України «Про архіте-

ктурну діяльність»; Закон України «Про відповідаль-

ність за правопорушення у сфері містобудівної дія-

льності»; ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. До-

ступність будинків і споруд для маломобільних груп 

населення». 

Держава, яка обрала курс соціальної, гарантує 

право людини бути невід’ємною частиною життя су-

спільства та брати активну участь у соціальних, полі-

тичних, економічних та культурних процесах. Багато 

в чому запровадження цієї політики залежить від до-

ступності оточуючого середовища, включаючи дос-

тупність житла, транспорту, каналів комунікації, за-

собів інформації, соціокультурних об’єктів тощо.  

Здійснення ефективної соціокультурної реабі-

літації людей з інвалідністю у рамках туристичної 

діяльності можливо лише при створення доступного 

середовища. Доступність – це ознака будинку, при-

міщення, місця надання послуг, яка дозволяє безпе-

решкодно досягати місця цільового призначення і 

скористатися послугою. Універсальним безбар’єрним 

середовищем варто вважати таке середовище, яке за-

безпечує отриманні послуги у сфері туризму всім ма-

ломобільним групам населення, передбачає влашту-

вання загальних маршрутів руху і пристосувань для 

осіб з особливими потребами. 

Особливі потреби для інклюзивного туризму 

мають бути задоволені суспільством і державою та за 

допомогою осіб із особливими потребами. Тому важ-

ливо пам’ятати заклик людей з особливими потреба-

http://www.p4e.org.ua/
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ми: «Нічого для нас без нас». Отже, до проектування 

та впровадження засобів, котрі допомагають компен-

сувати функціональні обмеження, потрібно 

обов’язково запрошувати у якості консультантів та 

експертів тих людей, для яких дані засоби впрова-

джуються. 

Забезпечення доступності туристичних 

об’єктів, рекреаційних зон та зон відпочинку дозво-

лить створити безбар’єрне і безпечне для людей з ін-

валідністю середовище, яке забезпечуватиме право 

на гармонійний розвиток в умовах оздоровлення і ві-

дпочинку. 
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СИСТЕМНА РОБОТА З РОДИНОЮ У ГРОМАДІ 

 
Сім’я, як мікросистема суспільства є відкри-

тою системою. Проблеми суспільства переходять в 

сім’ю, а проблеми сім’ї переходять в суспільство. 

Тому в родині як у фокусі сходяться психологічні, 

педагогічні та соціальні проблеми суспільства.  

Водночас сама громада є теж відкритою сис-

темою. Ресурси громади мають в нових умовах знач-

ний потенціал впливу на стан і можливості родини. 

Такими ресурсами є не тільки матеріальні або фінан-

сові можливості, а й культурні, педагогічні, рекреа-

ційні, соціальні. З одного боку, громада стає джере-

лом та рушійною силою розвитку сім’ї, з другого бо-

ку сама сім’я стає ресурсом та інструментом розвит-

ку громади.  

В умовах децентралізації найбільш важливим 

стає саме системний характер роботи з сім’єю. Роди-

на з пасивного отримувача соціальних послуг має пе-

ретворитися на партнера розвитку громади. З цією 

метою необхідне різнобічне залучення сім’ї у різні 

сторони та процеси розвитку громади – економічні, 

культурні, екологічні, моральні, дозвіллєві. Таке за-

лучення сприятиме різнобічному розвитку кожної 

родини, виявлення та розвиток потенціалу родини та 

вирішення специфічних проблем конкретної родини. 

В процесі такого залучення необхідно прагнути до 

поступово перейти від уявлення членів родини про 

установи громади як надавачів соціальних послуг до 

активною участі сім’ї в суспільній роботі в громаді. 

Саме активна участь родини в діяльності громади, як 

показую досвід, пришвидшує розвиток самої родини 

та сприяє вирішенню її проблем. Адже людина фор-

мується в діяльності та змінюється в діяльності. Та-

кий підхід поступово перетворює процес надання со-

ціальних послуг у процес виховання та розвитку.  

У цьому контексті важливою умовою органі-

зації такого підходу до роботи з сім’єю є координо-

вана діяльність фахівців соціономічної сфери, пра-

цюючих з родиною в умовах громади: управлінців, 

соціальних працівників, вчителів, педагогів, праців-

ників бібліотек, клубів, організаторів відпочинку та 

дозвілля. У такій системній діяльності ресурси гро-

мади стають рушійною силою розвитку родини, а но-

вий матеріальний та психологічний стан родини 

створює нові можливості розвитку громади. 

Важливим прикладом такої системної роботи є 

подолання проблеми насильства в сім’ї. В основі ви-

никнення цієї проблеми лежить використання наси-

льства як інструменту виховання [1]. Звичка до наси-

льства формується з дитинства і несвідомо згодом 

відтворюється у власній родині. До насильства вда-

ються з кількох причин. Перш за все, це найлегший, 

швидкий і простий спосіб управління поведінкою 

людини. Він не вимагає знань психології, творчого 

підходу.  

Однак досвід показує, що насильство не змі-

нює глибоко поведінки людини і вимагає постійного 

нагляду і безперервного насильства. Люди викону-

ють вимоги лише через страх покарання, і норми по-

ведінки не стають звичними, глибоко не засвоюють-

ся. Неефективність насильства давно доведена в пе-

дагогіці [5]. Але це не стало масовим переконанням. 

Крім цього, необхідні знання, розуміння і здатності 

для застосування ненасильницького управління. Тех-

нології ненасильницького виховання розроблені в 

роботах по самовихованню і саногенним мислення 

Ю.М.Орлова [4]. Необхідна популяризація цих мето-

дів і технологій в роботі службовців, педагогів, пра-

цівників культури, соціальних педагогів та соціаль-

них працівників. Засвоєння таких технологій можли-

http://ud.org.ua/images/pdf/Dostupnist_ta_universalniy_dizayn.pdf
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во на основі методів тренінгу та коучінгу на заняттях 

з фахівцями, студентами. Необхідно знайомство з та-

кими технологіями вчителів в інститутах післядип-

ломної освіти. Накопичений нами досвід показує, що 

ефективним інструментом може бути організація 

тренінгів, творчих груп фахівців соціономічної сфе-

ри. Однак роботи з батьками, сім’єю, вчителями, со-

ціальними працівниками недостатньо, якщо ці мето-

ди не будуть засвоєні керівниками різних рівнів у 

громаді.  

Методи ненасильницького управління довели 

ефективність і в бізнесі. Саме ненасильницький 

управління характерно для найбільш ефективних 

компаній [3]. Вперше на це вказав А.Маслоу, а також 

описав власний досвід такої управління [2].  

Поширення ненасильницьких методів управ-

ління, перш за все, в громаді може стати тим почат-

ком, яке здатне підтримати поширення таких техно-

логій в родині, а, потім і в суспільстві. Це є магістра-

льний шлях розвитку демократії. Насильство лише 

породжує насильство. Подолання насильства в сім’ї 

без впровадження методів і технологій ненасильни-

цького виховання та управління буде лише лікуван-

ням симптомів хвороби, а не її коренів. Почати цей 

процес, як видається, можна із зміни психологічної та 

педагогічної підготовки соціальних працівників, 

управлінців, працівників культури, вчителів, які пра-

цюють у громаді. Не можна навчити технології нена-

сильницького управління за допомогою технології 

насильницького управління. 
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ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 
У період пандемії COVІD-19 освіта опинилася 

в стані технологічного шоку: педагоги не мали дос-

тупу до своїх учнів/студентів. Довготривала ізоляція 

спонукала педагогів шукати додаткові засоби для за-

безпечення неперервності в освітньому процесі біль-

шою мірою це були соціальні сервіси, об’єкти, курси, 

відео, засоби комунікації, мережі (рис. 1). Нова фор-

ма навчання стала для учнів та студентів як соціальна 

освітня послуга, що надавалася педагогами засобами 

соціальних сервісів. 

 

 
 

Рис. 1. Дистанційне навчання як система соціальних освітніх послуг 

mailto:s.h.lytvynova@gmail.com
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Під соціальними освітніми сервісами ми розу-

мітимемо – цифрові засоби спільного використання 

для задоволення освітніх потреб здобувачів освіти та 

педагогів. 

Призначення соціальних сервісів: спілкування, 

миттєві повідомлення, мережева взаємодія, співпраця 

(над документами, проєктами та ін.). 

Соціальне освітнє відео – відеофайли освіт-

нього змісту надані в спільний доступ для викорис-

тання здобувачами освіти та педагогами в освітньому 

процесі (Youtube, відеоблоги, веб-телебачення). 

Соціальні освітні курси – відкриті безкоштовні 

освітні курси, створені соціальними підприємствами 

для забезпечення розвитку педагогічної громади, 

студентів, учнів (EdEra, Prometheus, MOOC та ін.)  

Соціальні освітні об’єкти – безкоштовні циф-

рові об’єкти освітнього змісту, розміщені в мережі 

Інтернет для використання широкою аудиторією, зо-

крема педагогами. Прикладами соціальних об’єктів 

можуть бути: тести, музичні файли, презентації, пуб-

ліцистичні, довідкові статті, фотографії, проєкти, 

комп’ютерні моделі, об’єкти віртуальної (VR) та до-

повненої реальності (AR), емодзі та ін. [1, с.72]. 

Соціальна освітня комунікація – спрямована 

на забезпечення онлайнового/офлайнового зв’язку 

між учасниками освітнього процесу, обумовленим 

конкретною ситуацією та відображенням інформації, 

ідей, емоцій (e-mail, Viber, Messenger, Telegram, 

WhatsApp тощо). 

Соціальні освітні сервіси – безкоштовні серві-

си, які можуть бути використані в навчальному про-

цесі для підвищення якості освіти. Наприклад, 

SlideShare, Last.fm, Wiki-Wikiі, Флікр, Scratch, PhEt, 

Go-Lab, CK-12.org, Padlet, Mentimeter, тощо. 

Соціальні освітні мережі – цифрова соціальна 

структура, утворена організаціями з метою 

об’єднання людей (зокрема, педагогів та учнів) для 

взаємодії мережі Інтернет засобами соціальних 

об’єктів. Наприклад, Facebook тощо. 

Отже, використання у дистанційному навчанні 

системи соціальних освітніх послуг забезпечило ши-

рокі можливості здобувачам освіти та педагогам, зо-

крема повсюдний доступ до навчальних матеріалів, 

актуальної інформації, засобів комунікації, спонука-

ло їх до співпраці, формувало інноваційні підходи в 

навчанні, зокрема для учнів, які знаходилися на інди-

відуальному навчанні. 

Список використаної літератури 
1. Биков В.Ю., Литвинова С.Г. Корпоративні соціальні мережі як об’єкт управляння освітньої соціальної системи. Тео-

рія і практика управління соціальними системами, 2016. №2. С.68-76.  

2. Литвинова С.Г. Інформаційно-комунікаційні компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Комп’ютер у школі та сім’ї, 2011. № 5(93). С. 6–10. 

3. Литвинова С.Г. Корпоративна електронна соціальна мережа Yammer як складова хмаро орієнтованого навчального 

середовища загальноосвітнього навчального закладу. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико–

математичної і технологічної освіти. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. Вип. 9. Час. 2. С. 197-203. 

4. Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників на основі технологій електронних со-

ціальних мереж: монографія / В.Ю.Биков, О.П.Пінчук, С.Г.Литвинова та ін.; наук. ред. О.П.Пінчук. К.: Педагогічна 

думка, 2018. 160 с. 

 

 

 

 

Malatyinszki Szilard 

Candidate of Earth Sciences, Ph.D., Senior Lecturer  

Director of Oroshaza Institute for Social Innovation Research  

Kodolanyi Janos University 

Oroshaza, Hungary 

mszilard@kodolanyi.hu 

 
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ НА РІВНІ ГРОМАДИ В УГОРЩИНІ 

 
У наш час більшість країн Європи стикаються 

зі зменшенням населення. Протягом останніх десяти-

літь люди переїжджали із сіл у міста у пошуці різно-

манітних якісних послуг. Люди переїжджають у ті 

населені пункти, де вони знаходять кращі життєві об-

ставини, фінансові умови та послуги на вищому рів-

ні. Конкуренція між населеними пунктами посилю-

ється, на сьогодні надання послуг мінімальної якості 

вже не є достатнім. Так само підприємства та інвес-

тори віддають перевагу тим населеним пунктам, де 

податкове зобов’язання є мінімальним, а людські ре-

сурси надаються у задовільній кількості та якості. 

Нами представлено послуги, які населення та підпри-

ємства очікують на рівні громади в Угорщині. 

Послуги, що закріплені законодавчо, та добро-

вільні послуги. 

Закон CLXXXIX від 2011 року покладає на ор-

гани місцевого самоврядування наступні функції та 

завдання: 

 благоустрій населених пунктів та планування по-

селень; 
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 функціонування населених пунктів (громадське 

кладовище, благоустрій місцевих доріг, форму-

вання та функціонування громадських парків та 

місць для відпочинку, формування та утримання 

місць для паркування); 

 послуги первинної медико-санітарної допомоги 

та пропаганда здорового способу життя; 

 здоров’я та безпека навколишнього середовища 

(прибирання вулиць, дератизація та дезинфек-

ція); 

 дитячі садочки; 

 культурні послуги: бібліотеки, кінотеатри, підт-

римка мистецьких заходів, охорона культурної 

спадщини, підтримка діяльності в галузі держав-

ної освіти; 

 служби та догляд за дітьми; 

 соціальні служби та соціальна допомога; 

 управління житловим господарством; 

 профілактика та догляд за безпритульними лю-

дьми; 

 захист місцевого навколишнього середовища та 

природи, управління водними ресурсами; 

 національна оборона, цивільна оборона, націона-

льна організація рятувальних служб, зайнятість 

на місцевому рівні; 

 стягнення місцевих податків, мита з організації 

економічного розвитку та туризму; 

 спорт та молодь; 

 етнічні питання; 

 внесок у забезпечення громадського порядку; 

 організація місцевого транспорту; 

 утилізація відходів; 

 централізоване опалення; 

 розподіл води. 

Поселення також можуть брати на себе забез-

печення будь-яких добровільних завдань / послуг за 

наявності достатніх ресурсів. 

Останнім часом вимоги щодо розвитку насе-

лених пунктів зазнали суттєвих змін. Наприклад, ро-

звиток транспортних засобів та збільшення викорис-

тання автотранспорту представляють головну про-

блему в житті населеного пункту. Мешканці вже 

сприймають як належне такі послуги: вода, електро-

енергія, газ, каналізація, доступ до якісної освіти. На 

додаток до цього, зміни способу життя висунули на 

перший план нові послуги: якість дорожньої мережі, 

безкоштовне покриття WIFI в населених пунктах, но-

ві культурні послуги, впровадження швидких теле-

комунікаційних систем та можливість роздільного 

збору відходів. Надання таких послуг є можливим 

лише завдяки співпраці та підтримці інших компаній, 

зовнішніх джерел (запозичення, субсидії ЄС). 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПОСЛУГИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ 

ІНТЕГРАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

 
Вступ. Побудова демократичного суспільства 

є актуальним напрямом розвитку сучасної держави, 

зокрема децентралізація стає умовою та провідним 

проявом цього процесу та забезпечує ефективне са-

моврядування на місцевому рівні. Доцільне викорис-

тання фінансових, технологічних, людських ресурсів 

зумовлює трансформацію підвалин нашої країни й 

потребує як територіальних та економічних змін, так 

і усталення ціннісних основ життєдіяльності з метою 

консолідації населення, гуманітарної підтримки про-

цесів децентралізації. Цьому сприятимуть соціокуль-

турні послуги, які мають об’єднувати спільноти, 

оскільки без підтримки та участі населення немож-

лива зміна свідомості громадян, ефективне запрова-

дження реформи децентралізації. Нині однією з про-

блем, на які спрямована децентралізація, є відсут-

ність сприятливого життєвого середовища, необхід-

ного для підтримки розвитку населення. До цього 

http://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/3592/4614
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призводить низька ефективність управлінських рі-

шень, дотаційність місцевих бюджетів, зношеність 

інфраструктури, низький професійний рівень та кон-

курентоспроможність управлінських кадрів місцево-

го значення.  

Дослідження цих процесів вченими Л. Ільчук, 

М. Кравченко, О. Сахарук, Т. Семигіною та іншими, 

дозволяє констатувати, що підвищення ефективності 

законодавчої підтримки, розробка нових технологій 

залучення населення до вирішення проблем віддзер-

калюють підвалини, сформульовані у Європейській 

хартії місцевого самоврядування та Концепції рефо-

рмування місцевого самоврядування та територіаль-

них органів влади (далі Концепція). Зокрема, на дру-

гому етапі запровадження реформи, актуалізуються 

окрім фінансових, законодавчих та управлінських 

напрямів, ще й напрями охорони здоров’я, освіти, 

культури, соціальних послуг та ін.  

Виклад основного матеріалу. Загалом послу-

га трактується як процес здійснення діяльності, в ре-

зультаті якої створюється корисний ефект для спо-

живача. Соціокультурна послуга – це комплекс дій 

суб’єкта соціокультурної діяльності, що спрямовані 

на засвоєння, збереження, транслювання, творення 

цінностей культури. Соціокультурні послуги забез-

печують інтеграцію населення певної громади на ос-

нові спільних цінностей, відносяться до тих, резуль-

тативність яких залежить від людського чинника. 

Соціокультурні послуги в широкому контексті 

включають в себе освітні, оздоровчі, туристичні, со-

ціальні та інші види діяльності, які забезпечують ро-

звиток та захист особистості та соціальних груп. Ме-

ханізмом інтеграції різних груп населення є взаємос-

прямована взаємодія, зокрема міжособистісна, міжг-

рупова та міжінституціональна, як сумісна дія кіль-

кох суб’єктів, під час реалізації якої результат дії од-

ного з них впливає на інших і навпаки. Це форма 

здійснення соціальних зв’язків, що ґрунтується на 

спільності інтересів, цілей, поглядів та реалізується в 

обміні діяльністю, інформацією, досвідом, здібнос-

тями, уміннями, навичками людей, соціальних спіль-

нот, ресурсів різноманітних соціальних інституцій. 

Інтеграція передбачає об’єднання в єдине ціле пев-

них елементів в процесі розвитку будь-якого явища, 

механізм взаємодії активізується в тому разі, коли є 

зв’язок між різними соціальними суб’єктами та сере-

довищами, що забезпечується інтегруючим факто-

ром. Таким чинником стають соціокультурні послу-

ги, які забезпечують реалізацію взаємодії, взаємозб-

лиження, утворення зворотних зв’язків, створення 

цілісності зусиль, що спрямовані на нівелювання не-

гативних соціальних впливів, посилення позитивних 

культурних цінностей.  

Соціокультурний простір територіальної гро-

мади складається з численних елементів, які під час 

взаємодії долучаються до забезпечення інтеграційно-

го процесу. Серед них: заклади та установи культур-

но-дозвіллєвого (клуби, туристичні маршрути та 

об’єкти, паркові комплекси, багатопрофільні розва-

жальні центри), мистецького (театри, кінотеатри, фі-

лармонії), просвітницького (музеї, бібліотеки, музеї, 

бібліотеки, планетарії), соціально-захисного та суспі-

льно-добровільницького спрямування (громадські 

організації, волонтерські групи). Умовами результа-

тивного включення соціальних суб’єктів до соціаль-

но-культурного простору під час надання відповід-

них послуг є: на індивідуальному рівні – посилення 

ціннісно-інтеграційних можливостей соціальних 

суб’єктів (формування ціннісних орієнтацій відкри-

тості, позитивного сприйняття змін, виявлення влас-

ного прихованого потенціалу до активних дій в но-

вих умовах) через залучення до культурних здобутків 

громади; на мікрогруповому рівні – розвиток вміння 

конструктивної спільної діяльності, генерування со-

ціальних ініціатив для вдосконалення функціонуван-

ня групи; на мезорівні – ініціативізація перетворень з 

метою покращення становища спільнот, що тимчасо-

во знаходяться у скрутних обставинах, шляхом іден-

тифікації з соціальним простором громади, активне 

знаходження прийнятних способів входження до но-

вих соціально-культурних умов життя і діяльності.  

Висновки. Таким чином, соціальна інтеграція 

різних верств населення здійснюється шляхом запро-

вадження соціокультурних послуг, основою яких є 

механізм взаємоспрямованої взаємодії та залучення 

культурних, мистецьких, дозвіллєвих ресурсів місь-

кої громади.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

СТУДЕНТІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ГРАФІКОМ 

 
Вступ. Відповідно до Закону України «Про 

освіту» та Закону України «Про вищу освіту» на-

вчання студентів за індивідуальним графіком приз-

начене реалізувати право на вищу освіту особам які 

не можуть з поважних причин відвідувати аудиторні 

заняття. При цьому, згідно досліджень 

О. В. Макаренко та Л. О. Першиної [1] індивідуальне 

навчання є однією з форм диференціації навчання на 

мікрорівні. В зв’язку з введенням карантинних захо-

дів спрямованих на запобігання виникненню і поши-

ренню COVID-19 (згідно Закону України Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширен-

ню коронавірусної хвороби (COVID-19) від 

18.04.2020) більшість українських закладів вищої 

освіти (ЗВО) були змушені тимчасово надати перева-

гу дистанційному навчанню (як одній з форм навчан-

ня). Тому проблема організації дистанційного на-

вчання студентів за індивідуальним графіком є до-

сить актуальною. 

Виклад основного матеріалу. Більшість хма-

рних сервісів, які наразі використовуються для підт-

римки дистанційного навчання в першу чергу зорієн-

товані на організацію колективної роботи студентів 

(синхронної, асинхронної, групової). Власне це і є 

основною особливістю хмарних сервісів та систем. 

Однак, якщо розглянути проблему організації диста-

нційного навчання студентів за індивідуальним гра-

фіком, то можна зауважити, що в даному випадку має 

бути забезпечено та налагоджено зв’язки між: студе-

нтом, викладачем та групою викладачів (як між учас-

никами навчального процесу). 

Якщо в ЗВО розгорнута система управління 

курсами Moodle, то наявного інструментарію буде 

достатньо задля повноцінної організації дистанційно-

го навчання студентів за індивідуальним графіком. 

Але, в даному випадку слід створити окремий курс 

для студентів, що навчаються за індивідуальним гра-

фіком. Подібна організація зумовлена тим, що студе-

нти, які не можуть бути присутніми на аудиторних 

заняттях, потребують додаткових навчальних матері-

алів та літератури. Наприклад, відеозапис лекції (яку 

викладач попередньо записує в аудиторії). Чи додат-

кова література з теми, що дозволить поглибити 

знання з окремих тем. Альтернативою системи 

управління курсами Moodle можна розглянути інте-

рактивну платформу Google Клас. Використання 

Moodle чи Google Клас є особливо актуальним, коли 

заздалегідь наявне наповнення більшості дисциплін в 

запропонованих сервісах та передбачено лише вне-

сення додаткових ресурсів задля повноцінної органі-

зації дистанційного навчання студентів за індивідуа-

льним графіком. Організувати дистанційне навчання 

можна і з використанням Microsoft Office 365. Однак 

також за умови попереднього розгортання та напов-

ненням навчальними матеріалами дисциплін, що вка-

зані в індивідуальному графіку студента. 

Однак лише системою управління курсами бу-

де замало. Задля корекції отриманих знань, консуль-

тації краще проводити в онлайн режимі (в режимі ре-

ального часу). Якщо мова йде про використання 

Google Класу, то дана форма навчального заняття 

може бути реалізована з використанням платформи 

для відеоконференцій Google Meet. Під час прове-

дення дистанційної консультації викладач зможе 

продемонструвати студенту свій екран пристрою, по-

казати додатково графіки, схеми, пояснити та вирі-

шити, за необхідності, те чи інше питання, що виник-

ло в процесі опанування навчальних матеріалів. 

Google Meet – далеко не єдиний сервіс відеоконфере-

нцій. Серед найрозповсюдженіших є: WebEx, Skype, 

Zoom, Google Hangouts. Усі з перелічених сервісів 

відеоконференцій надають можливість передавати 

файли, продемонструвати власний екран, зв’язатись з 

декількома користувачами (що буде корисно для 

консультацій з декількома викладачами одночасно та 

для проведення занять, що потребують міждисциплі-

нарних зв’язків). Серед месенджерів можна назвати: 

Viber, Telegram, WhatsApp. Використання месендже-

рів буде корисним для певних уточнень за індивідуа-

льною програмою та обміном повідомленнями для 

уточнень організаційних моментів. Хоча, в месен-

джерах можливий і відеозв’язок, але для контролю 

знань та об’єктивності оцінювання студента краще 

все ж використовувати сервіси для відеоконференцій.  

Висновки. Організація дистанційного навчан-

ня студентів за індивідуальним графіком можлива та 

доцільна за рахунок використання систем управління 

курсами та інтерактивних платформ (особливо за 

умови їх попереднього розгортання). Однак, не мож-

на обмежуватись лише інструментарієм систем 

управління курсами. Краще, консультації проводити 

в режимі онлайн, що дозволить проаналізувати рі-

вень підготовки студента та якість опрацьованого на-

вчального матеріалу. Для цього буде доречним вико-

ристання систем відеоконференцій. Додатковим сер-

вісом може бути месенджер для обміну миттєвими 

повідомленнями з викладачами та узгодженням орга-
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нізаційних питань. Використання спеціалізованих 

хмарних сервісів в дистанційному навчанні студентів 

за індивідуальним графіком також є доречним, але 

вимагає додаткових досліджень за кожною окремою 

дисципліною. Адже кожен окремий спеціалізований 

хмарний сервіс містить специфічний інструментарій 

та може бути використаний окремими викладачами 

за бажанням. Тому дане питання буде розглянуто в 

якості перспектив подальших розвідок. 
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ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ СПЕЦІАЛІСТІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

СЛУЖБИ В УМОВАХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 
Вступ. Процес децентралізації в Україні пе-

редбачає реформування всіх сфер життя місцевих 

громад. Одним із найбільших секторів, що надає пос-

луги населенню на рівні громад, є освіта. Очевидно, 

що децентралізація ставить на порядок денний низку 

проблем, пов’язаних із переглядом цілого ряду пи-

тань діяльності як органів управління освітою, закла-

дів освіти, так і педагогічних працівників, у тому чи-

слі й спеціалістів психологічної служби системи 

освіти. Одним із них є питання організації та забез-

печення належного науково-методичного супроводу 

практичних психологів, соціальних педагогів закла-

дів освіти в об’єднаних територіальних громадах. 

У нинішніх умовах маємо певне розбалансу-

вання системи організації та методичного супроводу 

діяльності спеціалістів психологічної служби, оскіль-

ки утворення великої кількості об’єднаних територі-

альних громад призвело або до знищення методич-

них служб, або до появи нових структур управління 

освітою, які часто не мають відповідного кадрового 

забезпечення, внаслідок чого відбувається руйнація 

методичної вертикалі. Це негативно позначається на 

системі професійного становлення і самореалізації 

практичних психологів, соціальних педагогів закла-

дів освіти, їхньому фаховому зростанні, на створенні 

належних умов для постійної самоосвіти, самовдос-

коналення.  

Виклад основного матеріалу. В умовах сут-

тєвих змін у місцевому самоврядуванні та територіа-

льній організації виконавчої влади значно підвищу-

ється роль методичних служб усіх рівнів, їхня стійка 

спільна позиція з організації якісної підготовки спе-

ціалістів психологічної служби до роботи в новій 

освітній ситуації, активна співпраця щодо підвищен-

ня професійної компетентності спеціалістів та ефек-

тивного науково-методичного супроводу освітнього 

процесу в умовах об’єднаних територіальних громад. 

Вирішення цього питання дозволить забезпечити ре-

алізацію одного з принципів діяльності психологічної 

служби системи освіти – принцип забезпечення про-

фесійної підтримки і допомоги спеціалістам психоло-

гічної служби. Структурно і функціонально психоло-

гічна служба має бути вибудувана так, щоб кожен 

окремий фахівець відчував методичну підтримку і 

психологічну допомогу, чи то у вигляді супервізії або 

інтервізії, чи то у вигляді навчальних семінарів і тре-

нінгів [2, с. 8]. 

Нові перспективи щодо організації методично-

го супроводу спеціалістів служби надає прийняття 

постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 

2020 р. № 672 «Деякі питання професійного розвитку 

педагогічних працівників», яким передбачено ство-

рення центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників (далі – Центр). Основними завданнями 

Центру є сприяння професійному розвитку педагогі-

чних працівників, їх психологічна підтримка та кон-

сультування. Реалізацію цих завдань покладено на 

консультантів Центру, що мають виконувати ролі су-

первізора, коуча, дорадника освітньої сфери та су-

проводжувати всі етапи навчання, професійної діяль-

ності та вдосконалення професійних компетентнос-

тей сучасних фахівців [3]. У цілому, мова йде не про-

сто про будь-яку допомогу, а перш за все про підт-

римку, в основі якої збереження максимуму свободи 

та відповідальності учасника суб’єкта розвитку за 

вибір варіанту вирішення актуальної проблеми. 

У той же час, перші кроки на шляху створення 

центрів професійного розвитку педагогічних праців-

ників дозволяють виокремити певні проблеми у ви-

рішенні питання забезпечення науково-методичного 

супроводу спеціалістів психологічної служби. Зокре-

ма, керівники органів управління освітою при визна-

ченні кількості консультантів у штаті Центру не бе-

руть до уваги практичних психологів та соціальних 

педагогів. Однак, відповідно до статті 76 Закону 

України «Про освіту», практичні психологи, соціаль-
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ні педагоги закладів освіти є педагогічними праців-

никами [1]. При цьому спеціалісти психологічної 

служби складають особливу професійну спільноту 

педагогічних працівників, оскільки вони за родом 

професійної (трудової) діяльності мають відмінні від 

інших педагогічних працівників мету, завдання, ме-

тоди та прийоми діяльності, форми та напрями робо-

ти, а тому потребують супроводу з боку спеціаліста, 

який має фахову освіту. 

Ще однією проблемою є намагання перекласти 

супровід спеціалістів на психолога Центру. Проте ві-

дповідно до основних завдань Центру, основними 

функціями консультанта є консультативно-

методична підтримка практичних психологів, соціа-

льних педагогів закладів освіти; супервізія їх профе-

сійної діяльності (професійне консультування та ана-

ліз доцільності та якості практичних підходів та ме-

тодів, що їх використовує практичний психолог чи 

соціальний педагог у своїй діяльності); проведення 

методичних нарад, тренінгів для спеціалістів, корот-

котермінових курсів підвищення кваліфікації; уза-

гальнення передового досвіду.  

Основне завдання психолога центру – психо-

логічна підтримка педагогів. 

Психологічна підтримка педагогів – це систе-

ма соціально-психологічних, психолого-педагогічних 

способів та методів допомоги особистості з метою 

збереження та зміцнення її психологічного здоров’я, 

сприяння професійному розвитку та особистісному 

зростанню, реалізації власної професійної кар’єри. 

Основними напрямками роботи психолога при 

цьому є: 

1) діагностико-прогностична робота (форми 

роботи: поглиблена психологічна діагностика і про-

гнозування індивідуального психологічного, особис-

тісного і соціального розвитку);  

2) консультативно-просвітницька робота (фо-

рми роботи: психологічні ігри, тренінги комунікати-

вної взаємодії, саморегуляції психоемоційних станів 

тощо); 

3) супервізія складних випадків у професійній 

діяльності педагогів (форми роботи: індивідуальні 

консультації, групові супервізії); 

4) психологічна корекція (форми роботи: тре-

нінги особистісного зростання, корекції стилю педа-

гогічної діяльності, особистісних і соціальних відхи-

лень у міжособистісних взаєминах). 

Як бачимо, існують певні відмінності у за-

вданнях діяльності консультанта та психолога 

Центру, що унеможливлює підміну одного спеціаліс-

та іншим. 

Висновки. Національна стратегія розбудови 

безпечного і здорового освітнього середовища в Но-

вій українській школі, затверджена Указом Президе-

нта України від 25 травня 2020 року № 195/2020, 

вкотре актуалізувала необхідність забезпечення кож-

ного закладу освіти практичним психологом і соціа-

льним педагогом з відповідною фаховою освітою та 

їх неперервного професійного зростання [4]. Необ-

хідною умовою професійного зростання спеціалістів 

служби є забезпечення розвитку професійних компе-

тентностей практичних психологів, соціальних педа-

гогів для здійснення психологічного втручання в си-

туації порушення депресивного спектра, підвищено-

го рівня тривожності та агресивності, самоушкоджу-

вальної поведінки та суїцидальних спроб у здобува-

чів освіти, емоційного та професійного вигорання в 

педагогічних працівників. 

Вважаємо, що позитивне вирішення питання 

організації методичного супроводу практичних пси-

хологів, соціальних педагогів закладів освіти сприя-

тиме реалізації одного із принципів діяльності спеці-

алістів психологічної служби: забезпечення профе-

сійної підтримки і допомоги спеціалістам психологі-

чної служби.  
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ВИКОРИСТАННЯ «SOFT SKILLS» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ФАХІВЦІВ 

 
Процеси глобалізації, зумовлені переходом 

людства від індустріального суспільства до інформа-

ційного, спонукають розвиток нових тенденцій в 

освіті, створення сучасних освітніх технологій пошу-

ку альтернативних форм освіти, інноваційної страте-

гії навчання й виховання, розгляду освіти в контексті 

культури і творчості тощо. Іншими словами, йдеться 

про фундаментальну зміну стратегічних цілей освіти 

і перехід до її антропоцентричної, гуманістичної мо-

делі, про становлення нової освітньої парадигми та 

інноваційних методів навчання, що можливо лише за 

оновлення форм та методів керування освітніми про-

цесами. 

Останні дослідження ринку праці відобража-

ють помітну тенденцію значної зацікавленості робо-

тодавців до «soft skills» у роботошукачів. В Україні 

поняття «soft skills» є відносно новим і достатньою 

мірою недослідженим. Тож розгляд питання розвитку 

«м’яких» навичок студентів під час їх навчання в 

університеті надзвичайно актуальне.  

Метою статті є аналіз механізмів оволодіння 

«м’яких» навичок під час навчання майбутніх фахів-

ців соціальної сфери.  

Термін «soft skills» найчастіше при перекладі 

визначають як «м’які» навички (компетенції), проте 

зустрічаються й інші переклади, наприклад, людські 

або уніфіковані. «Soft skills» – соціологічний термін, 

який відноситься до емоційного інтелекту людини, 

свого роду перелік особистих характеристик, які так 

або інакше пов’язані з ефективною взаємодією з ін-

шими людьми. Це навички, прояв яких достатньо 

важко виявляти, безпосередньо визначати, перевіря-

ти, наочно демонструвати. До цієї групи належать 

індивідуальні, комунікативні та управлінські навич-

ки. Поняття «soft skills» пов’язане з тим, яким чином 

люди взаємодіють між собою, тобто «м’які» навички 

рівною мірою необхідні як для повсякденного життя, 

так і для роботи. За даними досліджень, професійну 

успішність визначають саме «soft skills». Для 

кар’єрного зростання потрібно починати їх застосо-

вувати з самого нижчого рівня, зокрема, під час на-

вчання у ЗВО [1, с.162–163]. 

Але, соціальний працівник – це посуті високо-

кваліфікований фахівець, для якого головне – вміння, 

бажання йти до людей, виявляти доброчесність та 

«внутрішній контроль», знаходити форми спілкуван-

ня, причому на різних рівнях. 

Соціальний працівник повинен уміти виявляти 

соціальну проблему, встановлювати її причини, а по-

тім сприяти її вирішенню. Він допомагає людям, які 

опинилися у скрутній життєвій ситуації, почувати 

себе повноцінними членами суспільства. Ці найваж-

ливіші особисті якості для майбутнього соціального 

працівника прищеплюються та оволодівають ними 

під час навчання у ЗВО. 

Так, дослідниця О. Коваленко у своїй статті, 

опираючись на погляди Ю. Бойчук, зазначає: «в умо-

вах вищої професійної освіти на особливу увагу за-

слуговує набуття майбутнім спеціалістом професій-

ної компетентності – якості високопрофесійного пра-

цівника, здатного максимально реалізовувати себе 

конкретних видах трудової діяльності, здатного ада-

птуватися до умов, які змінюються разом із ринковим 

механізмом, що управляє професійною мобільністю, 

плануванням професійного зростання та професій-

ною самореалізацією. На думку О. Коваленко, най-

більш влучне визначення дав С. Горобець, який вва-

жає, що професійна компетентність – комплекс про-

фесійних та особистісних якостей фахівця, інтеграти-

вний показник ступеня оволодіння професійними 

знаннями, вміннями, навичками, поєднання профе-

сійного досвіду та особистісних компетентностей 

(креативності, готовності до постійного саморозвит-

ку, самовдосконалення), що дозволяє вирішувати як 

звичні, так і не типові проблемні виробничі задачі на 

високому професійному рівні» [2, с.82]. 

Деякі дослідники вважають, що «Професіона-

лізм фахівця із соціальної роботи включає: здатність 

аналізувати ситуацію, правильно її сприймати, брати 

до уваги всі існуючі альтернативи та робити необхід-

ний вибір; уміння встановлювати контакт з людьми, 

здійснювати диференційований підхід до клієнтів; 

здібність управляти діяльністю соціальної служби, 

використовувати в соціальної роботі технології прое-

ктування, моделювання та інші. 

Отже, у ЗВО надають ті професійні якості 

майбутнім соціальним працівникам, які дещо дотичні 

до «м’яких» навичок «soft skills», що надалі будуть 

корисними їм під час працевлаштування та гідному 

виконанню своїх професійних обов’язків. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ МІГРАНТІВ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 

США ЯК ОДНА З ВАЖЛИВИХ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 
Міграційні процеси набули з другої половини 

XX ст. глобальних масштабів. Міграція – від латин-

ського «migratio» – переселення, переміщення насе-

лення, яке може відбуватися в межах однієї країни 

(внутрішня міграція) або з однієї країни в іншу (зов-

нішня міграція). Це складний за своєю природою, рі-

зноманітний за формами і наслідками соціальний 

процес, який вимагає детального, ретельного дослі-

дження і є одним з основних факторів, що впливають 

на стабільність суспільства. Як наслідок, зростає со-

ціально-психологічна напруженість в сфері міжетні-

чних відносин. Зауважимо, що серед мігрантів значна 

частина неповнолітніх, у яких виникає багато про-

блем, пов’язаних з міграцією, зокрема освітніх. Що 

стосується України, тут більш відчутною є внутрішня 

міграція, як результат воєнних дій на сході країни, 

хоч останнім часом зростає і кількість випадків зов-

нішньої міграції. 

Країною мігрантів традиційно вважаються 

Сполучені Штати Америки, тому саме в цій країні 

накопичено значний досвід роботи з мігрантами, 

окремі ідеї якого можуть бути використані в Україні. 

Слід підкреслити, що мігранти – це одна з 

найбільш соціально проблемних груп населення, для 

якої утруднений доступ до одержання багатьох соці-

альних послуг. Уразливість мігрантів і їх дітей є ре-

зультатом дії багатьох факторів. По-перше, багато 

хто з них виявляються в абсолютно іншому етноку-

льтурному і мовному середовищі. По-друге, мігранти 

відірвані від звичного соціального оточення − знайо-

мих, друзів, рідних. Вони не мають у країні в’їзду со-

ціальних зв’язків, що відіграють велику роль в адап-

тації, у вирішенні актуальних проблем і задоволенні 

життєвих потреб, включаючи потребу в одержанні 

освіти. По-третє, соціальний статус мігрантів досить 

низький. Вони слабо залучені в життя місцевого со-

ціуму, зайняті переважно на не престижних важких 

роботах. Це також є серйозним чинником дезадапта-

ції. Їхній побут характеризується поганими житлови-

ми умовами. Мігранти перебувають у стані безперер-

вного стресу, нові умови викликають у переважної 

більшості почуття непевності, безпорадності. Відсут-

ність соціального досвіду поведінки в нових умовах 

приводить до росту захворюваності серед даної кате-

горії населення, психічних розладів, збільшення ри-

зику розвитку соціально значимих хвороб (алкого-

лізм, наркоманія й ін.), формування девіантної і суї-

цидальної поведінки. По-четверте, здійснювана в ба-

гатьох країнах, чи окремих регіонах міграційна й со-

ціальна політика, житлове законодавство ставлять 

мігрантів у досить уразливе положення. Їм важко, ча-

сто навіть неможливо, одержати реєстрацію й легалі-

зувати свою присутність на території іншої країни. У 

результаті мігранти в масовому порядку витісняють-

ся в тіньові сфери в плані зайнятості, житлової обла-

штованості та ін.; вони виявляються позбавленими 

ефективного соціального захисту, а для їхніх дітей 

стає утрудненим доступ до шкільної й післяшкільної 

освіти. І, нарешті, по-п’яте, стрімка трансформація 

міграційної ситуації, помітна зміна етнічного складу 

населення в ряді регіонів і міст в результаті масшта-

бної міграції викликає ріст антимігрантських настро-

їв у суспільстві, насамперед у місцях найбільшого 

припливу мігрантів. Останні часто виявляються в си-

туації соціальної ізоляції, соціального відторгнення, і 

це відношення до мігрантів транслюється в навчальні 

заклади, зачіпаючи дітей мігрантів, створюючи пе-

решкоди для отримання повноцінної освіти. Значна 

перерва в заняттях, слабке знання англійської мови, 

невідповідність вимогам у школах, як наслідок – ни-

зька успішність. Існують проблеми морально-

психологічного характеру: багатьом прибулим дітям 

властиве почуття пригніченості, переляку, психічної 

неврівноваженості. Ця категорія дітей вимагає спеці-

альних заходів у організації їх навчання, наприклад, 

корекції знань учнів, які прибули з інших країн, або 

поліетнічних регіонів даної країни, діагностики гото-

вності дітей до різних рівнів освіти, вивчення й вра-

хування особливостей культури, мови дітей. Потріб-

на систематизована психолого-педагогічна робота, 

яка реалізується в процесі психолого-педагогічного 

супроводу дітей-мігрантів і передбачає відповідну 

підготовку педагогів, психологів, забезпечення їх не-

обхідними методичними матеріалами. 

Таким чином, цілком очевидним є факт, що 

мігранти потребують допомогу у соціальній адаптації 
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(пристосування індивіда до умов зовнішнього сере-

довища, формування адекватної системи відносин, 

інтеграція особистості у соціальні групи, прийняття 

норм і цінностей нового соціального середовища). 

Головні цілі адаптації як суспільного феномена – по-

долання дисфункций соціальної системи, гармоніза-

ція взаємозв’язків соціального суб’єкта з елементами 

середовища [1]. 

Стосовно дітей-мігрантів актуальною є органі-

зація психолого-педагогічного супроводу процесу їх 

адаптації, спрямованого на максимальне розкриття 

потенціалу особистості кожної дитини, збереження її 

психічного здоров’я у процесі адаптації. 

Психолого-педагогічний супровід процесу 

адаптації підлітків з сімей мігрантів містить програ-

ми, спрямовані на створення в навчальному закладі 

толерантного розвиваючого простору, що включає 

вплив на освітнє середовище, оточення підлітка (од-

нолітків, батьків, вчителів), а також на нього самого. 

Результатом цього має стати збереження і розвиток 

психічного здоров’я учнів як одного з компонентів 

соціальної компетентності, показника успішної адап-

тації. Особливе значення надається навчанню дітей і 

підлітків конструктивним формам взаємодії на тому 

етапі, коли агресивні реакції на оточуючих сприйма-

ються ними як нормальні і прийнятні. Вивчення спе-

цифіки підліткової агресії тільки підтверджує необ-

хідність втручання фахівців (психологів, педагогів, 

соціальних працівників) з формування толерантних 

установок у виховний процес в означений віковий 

період [2, с.52-56]. 

Психолого-педагогічний супровід процесу 

адаптації мігрантів ґрунтується на критеріях психіч-

ного здоров’я: причинна обумовленість психічних 

явищ, їх необхідність, упорядкованість; відповідна 

віку індивіда зрілість почуттів; максимальне набли-

ження суб’єктивних образів до відображених об’єктів 

дійсності, гармонія між відображенням обставин дій-

сності і ставленням індивіда до неї; відповідність ре-

акцій (як фізичних, так і психічних) силі й частоті зо-

внішніх подразників; критичний підхід до обставин 

життя; здатність підпорядкування поведінки відпові-

дно до норм, що встановлені в різних колективах; 

адекватність реакцій суспільним обставинам (соціа-

льному середовищу); почуття відповідальності за се-

бе і близьких членів родини; почуття сталості й іден-

тичності переживань в однотипних обставинах; здат-

ність змінювати спосіб поведінки залежно від зміни 

життєвих ситуацій; самоствердження в колективі (су-

спільстві) без шкоди для інших його членів; здатність 

планувати й здійснювати свій життєвий шлях. 

Створення умов для успішної інтеграції мігра-

нтів – це завдання, оптимальне вирішення якого мо-

жливе при спільних зусиллях широких верств гро-

мадськості та участі фахівців. В США практикується 

такий підхід до вирішення проблем адаптації дітей-

мігрантів, що поєднує зусилля педагогів і шкільних 

психологів, адміністрації шкіл, департаментів освіти, 

соціальних, психологічних та інших служб. Розробка 

системи супроводу мігрантів з моменту прийняття 

рішення про еміграцію і протягом усього періоду со-

ціокультурної, соціально-психологічної адаптації пе-

редбачає комплексний підхід, що включає науково-

дослідні проекти в області крос-культурної психоло-

гії, освітні програми, спрямовані на підготовку фахі-

вців в галузі психології міграції, а також організацію 

практичної допомоги мігрантам (правовий та психо-

лого-педагогічний супровід, соціальна підтримка).  

Таким чином, психолого-педагогічний супро-

від процесу адаптації дітей- мігрантів кінцевою ме-

тою вбачає формування і розвиток у них, насамперед, 

соціальної компетентності, толерантності, що веде до 

формування відповідальності; емоційної саморегуля-

ції; навичок конструктивної взаємодії; адекватної са-

мооцінки, узгодженої з потребою в досягненні; моти-

вації досягнення успіху; конструктивної поведінки в 

життєвих труднощах. Організація психолого-

педагогічного супроводу процесу соціально-

психологічної адаптації, яка забезпечує швидке і по-

вне подолання негативних наслідків «культурного 

шоку», проходження кризи ідентичності, що настає в 

результаті крос-культурного переміщення, є ефекти-

вним інструментом сприяння адаптації до нової си-

туації в соціокультурному середовищі. 
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ЗМІСТ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ 

 
Вступ. В науково педагогічній літературі 

«адаптація» визначається як пристосування організ-

му чи індивіда до нових умов. В сучасних умовах до-

сить важливим є адаптація військовослужбовців 

шляхом організації ефективного виховного процесу в 

частинах та підрозділах Збройних Сил України. Його 

метою є одночасне забезпечення високого рівня мо-

рально-психологічного стану особового складу дос-

татнього для виконання ним завдань за призначен-

ням, та створення умов для саморозвитку і самовдос-

коналення кожного військовослужбовця у військово-

професійній діяльності. Реалізація даної мети сприяє 

формуванню всебічно розвиненої, високоосвіченої, 

толерантної особистості громадянина України, яка 

спроможна свідомо виконувати свій патріотичний і 

професійний обов’язок.  

Виклад основного матеріалу. Адаптація є 

важливою умовою для нормального проходження 

служби військовослужбовця, а також оволодіння ним 

військовою спеціальністю. Знаходячись у межах ста-

тутних відносин, які не припускають самостійного 

вибору, особистість солдата зазнає труднощів, які 

пов’язані з прийняттям норм та цінностей нового со-

ціального оточення (групи, колективу, організації, 

територіальної спільності, в які потрапляє індивід), 

норм соціальної взаємодії, що склалися у військово-

му колективі (формальні і неформальні зв’язки, стиль 

керівництва тощо), а також форм предметної діяль-

ності (засобів професійного виконання робіт, служ-

бових обов’язків тощо). 

Досить важливим при розробці та створенні 

умов для ефективної адаптації військовослужбовців є 

врахування адаптаційних стадій, які сприятимуть 

ефективності соціально-виховної роботи з військово-

службовцями та прискорять процес їх адаптації. 

Класичні стадії соціальної адаптації, визначені 

А.Мудриком [1]: 

1) стадія початкова (етап формування адап-

таційних навичок і розвитку здібностей, які поклика-

ні в подальшому полегшити соціальну адаптацію); 

2) стадія терпіння (етап, у ході якого і соціа-

льне середовище, і індивід визнають рівноцінність 

еталонів поведінки); 

3) стадія пристосування (етап засвоєння соці-

ально корисних ролей); 

4) стадія правової адаптації (етап засвоєння 

прав і обов’язків, які прийняті в даному соціальному 

середовищі);  

5) стадія повної адаптації (етап «асиміляції», 

коли індивід відмовляється від попередніх зразків і 

цінностей і повністю визнає нові). 

Також для визначення ефективності адапта-

ційних умов та адаптованості особистості необхідно 

враховувати критерії адаптованості. За часту такими 

критеріями стають наступні: стабільність функціона-

льного стану організму, відсутність яскраво вираже-

них ознак втоми, задоволеність колективом і сфор-

мованими в ньому відносинами, прояв активності в 

діяльності та її успішність. 

У військовослужбовців під час адаптаційного 

процесу одним із компонентів діяльності виступає 

колектив з його власною структурою, звичаями, тра-

диціями, стилем керівництва, лідерами та з певним 

морально-психологічним кліматом.  

Отже, головним каталізатором соціальної ада-

птації є встановлення адекватних відносин між осо-

бистістю та військовим колективом, що сприяє фор-

муванню у солдата стійкої групової ідентичності. Це 

також буде впливати на встановлення позитивних 

взаємовідносин між солдатом та керівником. 

Тому, враховуючи специфіку умов військової 

служби та основні сфери військової діяльності адап-

тацію військовослужбовця можна визначити як:  

1. Адаптацію до нових соціальних контактів, 

встановлення взаємовідносин з командирами, стар-

шими та рівними по посаді, процес включення моло-

дих воїнів в суспільне життя військового колективу, 

вироблення у них нових ціннісних орієнтацій.  

2. Адаптацію до розпорядку дня, регламен-

тації всієї діяльності, виконання службових 

обов’язків, дисципліни, дотримання військового під-

порядкування, формування навичок і звичок самооб-

слуговування. 

3. Адаптацію до фізичних навантажень. 

4. Адаптацію до навчально-виховного проце-

су, занять, оволодіння бойовою спеціальністю, засво-

єння функціональних обов’язків, набуття вмінь та 

навичок службової діяльності [2; 3]. 

Висновки. Отже, виходячи з вище сказаного, 

можна зробити висновок, що процес соціальної адап-

тації молодих військовослужбовців строкової служби 

є досить актуальним питанням та вимагає врахування 

всіх етапів та факторів адаптаційного процесу при 

соціально-виховній роботі з ними. Крім цього необ-

хідне створення відповідних умов для підвищення 

рівня адаптованості військовослужбовців строкової 

служби та здійсненню профілактики дезадаптації мо-

лодих військовослужбовців. 
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НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 
Вступ. Давно відомо про важливість соціаль-

них послуг. Та те як вони змінюють життя людей з 

інвалідністю. Але мало відомо про те, як змінюється 

їхнє життя коли цих послуг люди з інвалідністю не 

отримують. В умовах пандемії та у зв’язку із встано-

вленням карантинних обмежень пріоритетними яви-

щами у суспільстві є самоізоляція, аби запобігти по-

ширенню хвороби.  

Виклад основного матеріалу. В таких умовах 

всі стають рівні в певній мірі, тому що зіштовхують-

ся зі схожими бар’єрами в першу чергу вільного пе-

ресування та перебувають в стресовому стані. А як-

що говорити про людей з інвалідністю то вони взага-

лі можуть відчувати себе покинутими. Хоч і для де-

яких з них бар’єр вільного пересування не є новим, 

через фізіологічні особливості. Але рівень допомоги 

який вони отримували різко зменшується, або взагалі 

зникає. Тому що під натиском великої кількості об-

межень і застережливої інформації всі починають 

жити за принципом «кожен сам за себе». А для лю-

дей з інвалідністю такий принцип життя може бути 

невиконуваним.  

Що стосується всього суспільства то треба 

адекватно сприймати всю інформацію та вміти її пе-

реоцінювати відповідно своєї особистості. Не можна 

забувати про свою людяність та те які важливі 

обов’язки ми маємо перед суспільством, особливо в 

умовах пандемії. В першу чергу це стосується фахів-

ців соціального захисту населення, працівників різ-

них громадських організацій, волонтерів та родичів 

людей з інвалідністю. Щоб не порушуючи ніяких за-

борон та обмежень, дотримуючись всіх правил, нада-

вати допомогу та підтримку людям з інвалідністю. В 

свою чергу державне забезпечення таких людей теж 

підлаштовується під такі умови діяльності, але зва-

жаючи на непідготовленість до такої ситуації та ша-

лений тиск, основна частина завдань та функцій пок-

ладається на громадськість. Тим паче що у час циф-

рових трансформацій можливостей для забезпечення 

життя у самоізоляції дуже багато. Можливості робо-

ти вдома, онлайн навчання, проходження різних кур-

сів та тренінгів.  

Активно розвиваються трансформуються та 

адаптовуються різні екскурсії, онлайн подорожі та 

можливості цілих турів Україною і не тільки, через 

які людина з інвалідністю зможе забути про деякі 

свої обмеження. Звичайно на перешкоді цій всій дія-

льності можуть стати стани тривоги, паніки, інфор-

маційної необізнаності. З боку роботи установ сфери 

соціального захисту та громадських організацій на-

самперед мають проводитись навіть і онлайн, різно-

манітні просвітницькі бесіди, вебінари, тренінги, 

консультації з психологами. 

У монографії «Громадські організації та спіл-

ки осіб з інвалідністю як субʼєкти надання соціаль-

них та реабілітаційних послуг засобами інклюзивно-

го туризму в громаді» науковцями [1] виділено ряд 

наймасштабніших організацій, діяльність яких спря-

мована на вирішення проблем людей з інвалідністю 

та покращення рівня їхнього життя:  

− Громадська спілка «Всеукраїнське громадсь-

ке об’єднання «Національна Асамблея людей з інва-

лідністю України» (ГС ВГО НАІУ);  

− Громадська спілка «Всеукраїнська спілка 

громадських організацій»; «Конфедерація громадсь-

ких організацій інвалідів України» (ГС «ВСГО 

«Конфедерація ГОІ України»);  

− Всеукраїнська спілка громадських організа-

цій «Національний комітет з неолімпійських видів 

спорту інвалідів України» (ВСГО «НКНВСІУ»); 

− Громадська організація інвалідів «Всеукра-

їнська Асоціація працездатних інвалідів» Всеукраїн-

ське об’єднання осіб з інвалідністю; «Група активної 

реабілітації» (ГО «ГАР»);  

− Спілка об’єднань громадян «Національний 

комітет спорту інвалідів України»;  

− Організація ветеранів України (ОВУ);  

− УТОГ;  

− УТОС.  
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Беззаперечно їхня робота в цей складний пері-

од не припиняється а тільки активізовується та адап-

товується до нових викликів. Онлайн-підтримка по-

винна стати окремим повноцінним видом роботи цих 

установ та організацій. І також мати на меті створен-

ня єдиної платформи з онлайн екскурсій, подорожей, 

вистав у театрах і операх тощо. Де всі охочі, не тіль-

ки люди з інвалідністю зможуть задовольняти свої 

потреби особливо в умовах пандемії. Підґрунтям для 

цієї платформи може стати навчально-методичний 

довідник «Історико-культурні, природно-заповідні та 

лікувально-оздоровчі об’єкти Черкащини крізь приз-

му інклюзивного туризму» [3], де зібрані всі визнач-

ні, цікаві та корисні місця. Розширивши його в межах 

усієї країни можна створити неповторний збірник 

онлайн-екскурсій. 

Згідно поновлюваних даних міжнародних ор-

ганізацій, у людей з інвалідністю спостерігається пі-

двищений ризик зараження COVID-19 через низку 

бар’єрів, з якими вони стикаються в своєму повсяк-

денному житті. Складнощі для людей з інвалідністю 

можуть виникати в зв’язку з фізичною недоступністю 

базової інфраструктури, необхідних коштів для гігіє-

ни рук, а також фізичні складності ретельного миття 

рук. Більш того, цим людям постійно необхідно чіпа-

ти технічні засоби реабілітації (інвалідні візки, трос-

тини для незрячих, милиці, слухові апарати та ін.). 

Згідно зі звітами Всесвітньої організації охо-

рони здоров’я, якщо порушення функцій організму 

пов’язані з дихальними функціями, імунною систе-

мою, хворобами серця або діабетом, то люди з таки-

ми формами інвалідності можуть піддаватися біль-

шому ризику розвитку більш важких випадків коро-

навіруса, якщо вони заразилися. При цьому при де-

далі більшого навантаженні на систему охорони здо-

ров’я люди з інвалідністю можуть зазнавати трудно-

щів у доступі до необхідних медичних послуг. Таким 

чином, можна було б підтримати осіб з інвалідністю, 

які залишилися без заробітку в неформальному сек-

торі. 

В екстреній соціальній підтримці краще спи-

ратися на модель «знизу - вгору», і допомога повинна 

надаватися саме волонтерами, їх організаціями та са-

моініціативними недержавними організаціями. Це 

можна зробити, проінструктувавши всіх волонтерів і 

співробітників громадських організацій про заходи 

безпеки і забезпечивши їх усіма необхідними засоба-

ми захисту (масками і спеціальною формою) при на-

данні підтримки соціально вразливим верствам насе-

лення [2]. 

Висновки. Потрібно використовувати сфор-

мовану важку ситуацію для нарощування організа-

ційного потенціалу нерозвинених інститутів грома-

дянського суспільства щодо соціальної підтримки 

населення і розглядати їх як активних агентів, а не 

пасивних одержувачів благодійності. Представники 

громадських організацій людей з інвалідністю, а та-

кож інші громадські та волонтерські організації по-

винні бути активно залучені в планування, реалізацію 

і оцінювання наданої допомоги, щоб заходи, прийня-

ті проти COVID-19, були інклюзивними.  
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ІНВАЛІДНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОНСТРУКТ 

 
Вступ. Соціокультурний прогрес, як процес 

гуманізації відносин між особистістю й суспільством, 

спрямований на збереження духовної спадковості 

людських взаємин, вимагає особливої уваги до пред-

ставників найменш соціально захищених верст насе-

лення, серед яких – люди з інвалідністю (ЛІ). Сучас-

на українська наукова спільнота розглядає ЛІ не 

тільки як об’єкт соціально-педагогічної допомоги й 

турботи, але й як активний суб’єкт навколишнього 

соціуму, який має створювати умови для його мак-

симально можливої самореалізації й інтеграції в сус-

пільство. На думку О. Хорошайло [8], принципово 

новий погляд на проблему ЛІ пов’язаний: 1) з пере-

ходом суспільства до постіндустріальної стадії роз-

витку; 2) з поворотом суспільної свідомості від «ку-

льтури корисності» до «культури гідності». З огляду 
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на це, пошук оптимальних шляхів навчання, культу-

рної і соціальної інтеграції ЛІ стає одним з першоче-

ргових завдань педагогічної науки та об’єктом між-

дисциплінарних досліджень і практичних пошуків.  

Виклад основного матеріалу. Сьогодні ЛІ ча-

сто розглядають як певну культурну групу в різнома-

нітних сферах життя суспільства. Культура інвалід-

ності може визнавати і вітати життя людей з обмеже-

ними можливостями, аргументуючи це тим, що з цим 

не обов’язково пов’язане щось трагічне, і їх не слід 

вважати меншовартісними. Групи всередині громади 

ЛІ можуть мати спільну соціально-культурну істо-

рію. Деякі групи мають спільну мову, наприклад, мо-

ву жестів, шрифт Брайля або деякі спеціальні термі-

ни, які вони використовують, щоб говорити про інва-

лідність або про себе. Вони часто поділяють звичаї і 

традиції, такі як святкування просвітництва в питан-

нях інвалідності й гідності тощо.  

Молоді ЛІ не завжди мають можливість брати 

активну участь у культурному житті суспільства на 

місцевому або національному рівні через фізичні та 

психологічні бар’єри. Серед фізичних бар’єрів варто 

відзначити відсутність «універсального дизайну» 

(спеціального транспорту або фізичного доступу до 

різних будівель), відсутність інформації в доступно-

му форматі. Серед психологічних бар’єрів – страх 

перед потенційною недоступністю бажаних об’єктів, 

до яких складно або неможливо дістатися самостій-

но. Значущим психологічним бар’єром є самоіденти-

фікація: люди сприймають себе як належних до «ме-

ншості». Деякі ЛІ не хочуть бачити себе в якості ме-

ншості, оскільки це має негативний прихований зміст 

для них.  

Інвалідність в Україні часто породжує «ком-

плекс гандикапу» – властивість особистості, яка фо-

рмується під впливом усвідомлення інвалідності, що 

руйнує життя, не залишаючи в ньому сенсу, та су-

проводжується негативними переживаннями, дестру-

ктивними оцінками себе і соціуму [7]. З психологіч-

ної точки зору це поняття пояснюється як стан, при 

якому поєднання фізичних, розумових, психологіч-

них та соціальних якостей інвалідизованих осіб 

ускладнює процес пристосування, не дозволяючи їм 

досягнути оптимального рівня розвитку і функціону-

вання. Л.С.Виготський [2, c.73] називав цей феномен 

«повною недовершеністю або соціальною інвалідніс-

тю». Комплекс гандикапу – це індивідуальне, внут-

рішнє неприйняття ЛІ самого себе, деформований 

образ «Я» внаслідок негативних впливів соціальних 

установок. Основою для розвитку в неповносправної 

особи комплексу гандикапу є гандикапізм – суспіль-

не явище, що актуалізується за рахунок негативних 

уявлень про неповносправних (пов’язане з поняттями 

дискримінації, ксенофобії та стигматизації). Такі по-

гляди містяться в суспільній свідомості, а також ви-

являються на несвідомому рівні як колективне підс-

відоме (архаїчні стереотипи) [7].  

Наукова спільнота України сходиться на тому, 

що ЛІ мають право на соціальну підтримку, незалеж-

но від їх потенційного внеску в суспільство. Вклю-

чення людей з обмеженими можливостями також 

вимагає введення в дію політики та програм, котрі 

усували б бар’єри і гарантували здійснення цивіль-

них, культурних, економічних, політичних і соціаль-

них прав. Важливу роль у формуванні суспільного 

відношення до ЛІ відіграють медійні засоби. Як за-

значає О.Ставицький [5], інформованість суспільства 

про різні інвалідизуючі стани неухильно підвищуєть-

ся завдяки ЗМІ, що допомагають побачити, скільки 

завзятості й рішучості докладаються ЛІ, щоб жити 

повноцінним життям. Важливо достовірно інформу-

вати суспільство про життя ЛІ, утверджувати толера-

нтне ставлення до цієї категорії громадян. Основни-

ми стратегіями на шляху до цієї мети є: формування 

образу ЛІ та її оточення, як успішних, оптимістич-

них, сильних духом особистостей, соціальна інтегра-

ція ЛІ, формування в суспільстві толерантного став-

лення до ЛІ, нейтралізація соціального нерозуміння, 

байдужості та фобій, привернення уваги державних і 

громадських організацій до проблем інвалідності.  

Оскільки в суспільстві України досі вирізня-

ється гостротою проблема нетерпимості на етнічно-

му, релігійному ґрунті, насильства щодо соціальних 

меншин, у т.ч. до ЛІ, вітчизняні дослідники наголо-

шують на необхідності зміни суспільних відношень 

до явища інвалідності в цілому, формування толеран-

тного ставлення громадян до ЛІ [3; 6]. При цьому до-

цільно уникати крайнощів, коли ЛІ показують як або 

дуже бідних, потребуючих жалю, або вшановують як 

героїв, які наважуються жити. Таке зображення тіль-

ки сприяє формуванню неконструктивних стереоти-

пів. Натомість доцільно формувати розуміння того, 

що ЛІ утворюють групу, таку ж цікаву і різноманіт-

ну, як і будь-яка інша група в суспільстві. 

Важливою ланкою між культурою суспільства 

і внутрішнім світом особистості, у т.ч. ЛІ, є розвиток 

духовно-моральних цінностей, що є внутрішніми сві-

тоглядними переконаннями, формують погляди та 

принципи, життєву позицію та поведінку людини. 

Українські дослідники [1; 8 та ін.] стверджують, що 

виховання духовно-моральних цінностей дозволить 

сформувати в суспільстві розуміння абсолютної цін-

ності кожної людини, пріоритету її прав на повно-

цінну реалізацію своїх здібностей та інтересів, неза-

лежно від індивідуальних особливостей. Це дозво-

лить, з одного боку, розвивати толерантне відношен-

ня суспільства до ЛІ, а з іншого боку, ЛІ позбутись 

деструктивної «Я-концепції», подолати комплекс га-

ндикапу, спрямувати ціннісну сферу у напрямі само-

розвитку і суспільної інтеграції.  

Висновки. Нині еволюційний рух від медич-

ної (сегрегаційної) та інтегрованої моделей організа-

ції життя ЛІ до інклюзивних моделей свідчить про 

поступ українського суспільства на демократичних, 

гуманістичних, людино-центристських засадах. Утім, 

на сьогодні проблемою і важливою задачею україн-

ського суспільства в аспекті покращення життя ЛІ 

залишається розроблення механізмів взаємодії між 

державним, громадським сектором та суспільством; 

розвиток цілісної державної політики щодо покра-
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щення умов життя ЛІ; інформування суспільства та 

формування його готовності до прийняття соціальної 

інклюзії. 
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МОДЕЛЬ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ КЛІЄНТА ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА 

СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ 

 
Вступ. Соціальна робота з молоддю реалізу-

ється у різних сферах життя суспільства: громадсь-

кій, економічній, освітній, виховній, культурній, 

оздоровчій. 

Одним із сучасних напрямків соціальної робо-

ти з молоддю є соціальний супровід, який передбачає 

здійснення: службами у справах неповнолітніх, 

центрами соціальних служб для молоді системного 

обліку та догляду дітей і молоді, які опинилися в 

складних життєвих ситуаціях; систематичних і ком-

плексних заходів, спрямованих на подолання життє-

вих труднощів, збереження та підвищення соціально-

го статусу дітей та молоді; низки заходів, спрямова-

них на подолання різних видів залежностей, які за-

вдають шкоди психічному й фізичному здоров’ю ді-

тей та молоді; соціальної опіки щодо дітей з вадами 

фізичного та розумового розвитку. 

До проблеми соціального супроводу звертали-

ся Т.Шанскова, М.Бітянова, Г.Бевз, 

В.Кузьміновський, О.Нескучаєва, К.Соколова, 

А.Капська, Н.Комарова, І.Пєша та ін.  

Нормативно-законодавче визначення базових 

принципів соціального супроводу міститься у Поряд-

ку здійснення соціального супроводу центрами соці-

альних служб для сім’ї, дітей та молоді сімей та осіб, 

які опинилися у складних життєвих обставинах [2]. 

Зокрема називають такі:  

− добровільність,  

− активна участь сім’ї або особи в подоланні 

складних життєвих обставин,  

− повага до людини,  

− індивідуальний та диференційований підхід,  

− толерантність та гуманізм,  

− системність,  

− комплексність,  

− безоплатність,  

− доступність соціальних послуг,  

− пріоритетність інтересів сім’ї в цілому й 

окремих її членів,  

− збереження цілісності сім’ї. 

Згідно Закону України «Про соціальну роботу 

з сім’ями, дітьми та молоддю» соціальний супровід − 

це вид соціальної роботи, спрямованої на забезпе-

чення оптимальних умов життєдіяльності сім’ї, дітей 

та молоді, шляхом надання необхідних соціальних 

послуг, допомоги та здійснення відповідних заходів. 

Виклад основного матеріалу. Надання 

соціальних послуг у ході соціального супроводу 

здійснюється на регулярній основі: індивідуально 

кожному члену родини; усім членам родини; 

індивідуально або в групах з осіб, які складають 

значиме соціальне оточення особи чи сім’ї 

(найближчі родичі, сусіди, друзі тощо); в групах 

взаємопідтримки та взаємодопомоги. 
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Таблиця 1. Потреби та форми підтримки клієнта на різних стадіях зміни поведінки 

Етап Потреби клієнтів відповідно до кож-

ного етапу 

Форми підтримки клієнта спеціалістом 

Стадія  

байдужості 

Інформаційні (потреба у розумінні 

особливостей професійної діяльності 

соціального працівника). 

 Налагодження контакту із сім’єю; 

 Подолання недовіри та психологічного захисту за умови 

можливого втручання в сім’ю. 

Стадія 

 роздумів 

Особистісно-психологічні (потреба у 

визнанні наявності в житті суттєвої 

проблеми, власної відповідальності за 

її вирішення). 

 Вивчення стану дітей та ставлення до них зі сторони 

оточення; 

 Аналіз розповідей кожного із членів сім’ї про проблеми 

і потреби родини та шляхи їх подолання. 

Підготовча 

 стадія 

Потреба в розумінні та підтримці з бо-

ку соціального працівника; 

Потреба у рішучості для прийняття 

рішень з метою покращення свого 

життя. 

 Виявлення ресурсів сім’ї та її найближчого оточення; 

 Інформування сім’ї про соціальні послуги, які вона 

може отримати; 

 Інформування членів сім’ї щодо кваліфікації фахівців та 

забезпечення конфіденційності соціальних послуг; 

 Отримання згоди на майбутнє співробітництво. 

Стадія  

дій 

Матеріально-побутові (потреба у по-

кращенні умов проживання); 

Педагогічні (потреба у зміні стилю 

виховання дітей); 

Медичні (потреба у лікуванні різного 

роду хвороб/залежностей, зміна спосо-

бу життя); 

Психологічні (потреба у покращенні 

внутрішнього психоемоційного стану, 

навчання навикам вирішення конфлік-

тів тощо); 

Юридичні (потреба у створенні банку 

необхідних документів для отримання 

соціальних послуг). 

 Підвищення виховного потенціалу батьків, навчання 

батьків ефективним методам виховання; 

 Покращення психоемоційного стану в сім’ї, допомога у 

вирішенні конфліктних ситуацій; 

 Сприяння у працевлаштуванні членів сім’ї; 

 Оформлення або відновлення документів, реєстрації, 

отримання громадянства; 

 Покращення матеріального становища сім’ї, допомога в 

залученні додаткових ресурсів, гуманітарна допомога; 

 Сприяння у поліпшенні житлово-побутових умов, 

придбання житла, ремонт, покращення санітарно-

гігієнічних умов; 

 Допомога в подоланні залежностей, мотивація батьків 

щодо здорового способу життя; 

 Відновлення соціальних зв’язків членів сім’ї; 

 Сприяння в оформленні належних соціальних виплат та 

допомог; 

 Психологічна підтримка, психодіагностика, психокоре-

кція; 

 Сприяння в медичному обстеженні та лікуванні 

 Проведення профілактичної роботи з батьками щодо 

належного виконання батьківських обов’язків; 

 Сприяння у вирішенні соціально-побутових проблем; 

 Мобілізація власних ресурсів сім’ї для вирішення про-

блем у подальшому; 

 Юридичні консультації, консультації з питань чинного 

законодавства. 

Стадія  

підтримки 

Потреба у самореалізації та самовдос-

коналенні; 

Потреба у незалежності в діях; 

Потреба в особистісній мотивації та 

самопідтримці. 

 Підтримка членів сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, у вирішенні життєвих проблем, 

які вони не спроможні подолати за допомогою власних 

засобів і можливостей; 

 Попередження появи нових складних життєвих обста-

вин; 

 Створення умов для подальшого самостійного 

розв’язання життєвих проблем, які з’являються. 



НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

73 

 

Соціальний супровід передбачає комплекс со-

ціальних послуг, спрямованих на допомогу у 

розв’язанні проблем сім’ї чи особи, що спричинили 

складні життєві обставини, які вона не може подола-

ти самостійно, визначення головної проблеми, що 

провокує неблагополуччя, вирішення якої дозволить 

сім’ї чи особі в подальшому забезпечити належне 

функціонування.  

Враховуючи ті обставини, що соціальний су-

провід передбачає зміни поведінки та стилю життя 

клієнта, при плануванні завдань та оцінці досягнень 

соціальний працівник повинен враховувати стадії 

змін і відповідно до них застосовувати методи впли-

ву. 

У таблиці 1 зображено етапи зміни поведінки 

клієнта, його потреби на кожному із етапів, зокрема 

інформаційні, особистісно-психологічні, матеріаль-

но-побутові, медичні, психологічні, юридичні та фо-

рми підтримки клієнта фахівцем соціальної сфери. 

Стадія байдужості говорить про те, що людина 

не усвідомлює того, що у неї є проблема і всерйоз не 

думає про необхідність зміни поведінки. 

Стадія роздумів свідчить про те, що людина 

починає усвідомлювати проблему. 

Підготовка до дії або рішення засвідчує, що 

людина володіє достатньою інформацією про наявну 

проблему та починає шукати вихід із ситуації. 

Стадія дій. Поступово особа змінює свою по-

ведінку, починає вірити у власні можливості, прояв-

ляють перші зміни поведінки. 

Підтримка дії. Прагнення запобігти повернен-

ню до минулого способу життя, проявляється страх 

можливості рецидиву та невпевненість у своїх силах. 

Саме на цьому етапі дуже важливими є підт-

римка найближчого оточення та допомога соціально-

го працівника [1]. 

Висновки. Отже, можна говорити про те, що 

індивідуальна робота з клієнтом, яка передбачає на-

дання допомоги у розв’язанні психологічних, міжо-

собистісних, соціальних проблем на основі вивчення 

індивідуальних потреб і можливостей особистості, є 

широко застосовуваним і ефективним методом соціа-

льної роботи. У процесі такої взаємодії соціальний 

працівник вибудовує схему надання клієнту соціаль-

ної допомоги, в першу чергу, враховуючи його інди-

відуальні особливості і потреби.  
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ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОГО ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЗАЛУЧЕННЯ 

МОЛОДІ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
Вступ. Соціальна робота постає ефективним 

інструментом для розв’язання проблем громад, а ре-

форма децентралізації дала для цього більше повно-

важень і ресурсів. Без перебільшення можна говори-

ти, що майбутнє існування громади безпосередньо 

залежить від наявності та перспектив розвитку в гро-

маді людського ресурсу, а отже, розуміння особливо-

стей роботи з молоддю стає все більш актуальним. 

Враховуючи це, особливої цінності набуває дослі-

дження та практичний досвід з організації соціальної 

роботи з молоддю, які спираються на розуміння її 

особливостей, пов’язаних з новими суспільними тра-

нсформаціями та викликами. 

Виклад основного матеріалу. Соціальна ро-

бота з молоддю як окремий напрямок соціальної ро-

боти проаналізована у роботах А.Капської, 

Я.Кондратьєвої, С.Григор’єва. Волонтерська діяль-

ність в системі соціальної роботи досліджена в робо-

тах О.Безпалько, Р.Вайнола та Т.Лях,. Аналізували 

специфіку соціальної роботи в громаді у своїх робо-

тах Т.Семигіна та Г.Слозанська. Водночас у науковій 

літературі ще відчувається брак досліджень, які б ви-

світлювали особливості залучення молоді до волон-

терської діяльності у розрізі соціальної роботи в гро-

маді в умовах децентралізації.  

На нашу думку, здійснення соціальної роботи 

з залучення молоді до волонтерської діяльності на 

рівні громади може вважатись ефективним тоді, коли 

така діяльність буде, з одного боку, задовольняти ін-

дивідуальні потреби молоді, а з іншого – вирішувати 

проблеми громади. Спираючись на дослідження, ми 

узагальнили найбільш пріоритетні проблеми новост-
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ворених громад: кадрові, інфраструктурні, фінансові 

та ті, що пов’язані з соціальним капіталом [1; 5], про-

аналізували ціннісні орієнтири молоді (здоров’я, без-

пека, матеріальний добробут), проблеми національ-

ного (війна на Сході України, незадовільний рівень 

життя, корупція) та локального рівня (реконструкція 

доріг/тротуарів, лікарень, місць відпочинку), що тур-

бують молодь, її інтереси та потреби (профорієнта-

ційні, спортивні заходи, отримання навичок співробі-

тництва) [2; 3]. Базуючись на результатах дослі-

джень, ми вважаємо за доцільне визначити фактори, 

врахування яких при залученні молоді до волонтер-

ської діяльності в межах соціальної роботи буде зна-

чно підвищувати ефективність – тобто, мати позити-

вний вплив і на молодь і на громаду:  

1) суб’єкт-суб’єктні відносини, які у взаємодії 

соціального працівника з молоддю будуть передбача-

ти дотримання принципу «участі молоді». Врахуван-

ня цього фактору, з одного боку, буде відповідати 

бажанням молоді займати суб’єктну позицію стосов-

но власного життя та впливати на навколишнє сере-

довище [2], а з іншого, буде сприяти розв’язанню 

проблеми з соціальним капіталом у громаді. «Участь 

молоді» визначають як право молоді брати на себе 

відповідальність та обов’язки у повсякденному житті 

на місцевому рівні, а також право демократичними 

методами впливати на своє життя [6]. Цей принцип 

буде мати своє практичне відображення у спільному 

плануванні з молоддю основних волонтерських проє-

ктів або стратегічної діяльності, концентрацію не 

тільки на сфері дозвілля, але й на вирішенні пробле-

мних сфер громади, які турбують молодь. Це буде 

сприяти поширенню серед молоді основних демокра-

тичних цінностей, які є важливою противагою патер-

налізму, який може бути причиною проблем розвит-

ку соціального капіталу в громадах.  

2) орієнтація на індивідуальні інтереси молоді 

та мотиваційні особливості участі молоді у вирі-

шенні суспільних проблем. Результати щорічного 

опитування молоді фіксують потреби молоді в отри-

манні навичок співпраці та значний інтерес до захо-

дів, що сприяють професійному розвитку молоді [2]. 

Такі особливі потреби та інтереси молоді обов’язково 

потрібно враховувати для її залучення до волонтер-

ської діяльності. Широкий спектр соціальних послуг 

дозволяє представникам молоді, залученим до волон-

терства спробувати різний досвід, який може стати 

цінним у їх подальшій професійній діяльності. Якщо 

долучати волонтерів, наприклад, до діяльності струк-

тур, що надають соціальні послуги, до будування 

партнерств з місцевим бізнесом або фандрейзингової 

діяльності, то це дозволить молоді поспілкуватись з 

потенційними працедавцями свого населеного пунк-

ту проживання або найближчих місць. Знайомство з 

місцевим ринком праці, розуміння можливостей реа-

лізації власних професійних перспектив та особливо-

стей місцевого бізнес-середовища буде сприяти тому, 

що молодь залишиться будувати власну кар’єру на 

території громади. Отже, цей фактор буде не тільки 

задовольняти потреби молоді у професійному стано-

вленні, але й потенційно допоможе вирішити кадрові 

проблеми громади. 

3) орієнтація на вирішення конкретних про-

блем громади. При здійсненні соціальної роботи, фа-

хівець не тільки допомагає у вирішенні проблем 

окремих категорій населення, але й, розуміючи міс-

цевий контекст, орієнтується на вирішення проблеми 

громади. Аналіз напрацювань міжнародних науков-

ців щодо соціальної роботи в громаді, демонструє, 

що активізація громади задля розв’язання місцевих 

проблем є одним з важливих завдань соціальної ро-

боти на рівні з проведенням індивідуальної роботи з 

клієнтом [4, с. 44-45]. Організація волонтерського 

руху є однією з форм активізації громади та інстру-

ментом стимулювання людей до спільної діяльності 

для розвитку громади. Предметом такої діяльності 

може і повинно бути розв’язання конкретних про-

блем громади – як інфраструктурних, так і фінансо-

вих. Звичайно, що деякі інфраструктурні проблеми, 

наприклад, такі як будівництво доріг, потребують 

значного фінансування і їх буде складно вирішити 

через волонтерські ініціативи. Але, наприклад, обла-

штування місць для дозвілля та інших громадських 

просторів – що також є пріоритетною проблемою 

мешканців громад, і проблемою, що турбує молодь 

зокрема, цілком може бути вирішено зусиллями во-

лонтерів з-поміж молоді. Реалізація волонтерських 

проєктів з благоустрою буде сприяти отриманню 

швидкого результату від волонтерської участі, що є 

вкрай важливим з урахуванням наявної проблеми 

зневіри молоді у власних силах та в тому, що їхня 

участь впливова та призведе до бажаних молоддю 

змін [3, с. 53].  

Висновки. Соціальна робота в громаді повин-

на реагувати на ті нові виклики, які постали перед 

новоствореними громадами в контексті децентралі-

зації. В системі соціальної роботи в громаді соціаль-

на робота з молоддю є одним із пріоритетних напря-

мків, тому що молодь - це ключовий ресурсний поте-

нціал для розвитку громади. На нашу думку, ефекти-

вність соціальної роботи з молоддю на рівні громади 

з залучення її до волонтерської діяльності визнача-

ється позитивним впливом такої діяльності на грома-

ду та на молодь зокрема. У своїй роботі ми виділили 

фактори, що допомагають досягти такої ефективності 

в процесі залучення молоді до волонтерської діяль-

ності на рівні громади: взаємодія на основі суб’єкт-

суб’єктних відносин; орієнтація на індивідуальні ін-

тереси молоді та мотиваційні особливості участі мо-

лоді у вирішенні суспільних проблем; орієнтація на 

вирішення конкретних проблем громади.  
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ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 
В Україні відбуваються широкомасштабні 

процеси соціально-економічних і політичних змін, 

коли максимально загострюються суспільні супереч-

ності. Протягом багатьох років державна підтримка 

людей з особливими потребами зводилась до певного 

матеріального забезпечення (пенсійні виплати), на-

дання медичних послуг (діагностика, лікування) та 

освіти (навчання у спеціальних навчальних закла-

дах). Поряд з цим, більшість людей, маючи обмежен-

ня, були ізольовані від навколишнього світу. 

Особливу категорію людей з особливими пот-

ребами становлять діти. До цієї категорії відносяться 

діти, які мають обмеження життєдіяльності, що приз-

водить до соціальної дезадаптації внаслідок пору-

шення росту і розвитку дитини, здатності до пересу-

вання, самообслуговування, орієнтації, контролю за 

поведінкою, навчання та трудової діяльності [1, с. 4]. 

Створення оптимальних умов для життєдіяль-

ності, відновлення втрачених контактів з навколиш-

нім світом, успішного лікування і подальшої корек-

ції, психолого-педагогічної реабілітації, соціально-

трудової адаптації та інтеграції цих людей в суспіль-

ство належить сьогодні до першочергових державних 

завдань.  

Науковий аналіз проблеми соціальної адапта-

ції дітей з особливими потребами пов’язується з дос-

лідженням таких її складових частин, як процес інди-

відуальної адаптації, роль різноманітних соціальних 

інститутів у роботі з дитячим контингентом та ін. 

Необхідно визнати, що дослідження соціальної адап-

тації дітей з особливими потребами не знайшло ши-

рокого відображення в науковій літературі. Суть 

процесу соціальної адаптації досліджували 

А.Арнольдов, Л.Буєва, Л.Коган, Т.Кисельова, 

Ю.Красильников та ін. Загальні проблеми інвалідно-

сті, психологічні особливості людей з особливими 

потребами розкриті в роботах А.Асмолова, 

Л.Виготського, Т.Добровольської, А.Леонтьєва, 

А.Лурія.  

Проте дані дослідження відображають лише 

окремі сторони проблеми соціальної адаптації дітей з 

особливими освітніми потребами.  

Проблема адаптації до умов навчального за-

кладу виникає в дитини будь-якого віку, коли вона 

вперше приходить у ясла або дитячий садок. Для та-

кої дитини все незвично: відсутність близьких, не-

знайомі дорослі, багато дітей, новий розпорядок дня, 

нове приміщення, незвичні умови. Нове життя пот-

ребує від дитини трансформації сформованого рані-

ше стереотипу поведінки. Як відомо, він формується 

вже з перших днів життя в родині й до 2 – 3 років 

стає досить стійким. Така різка зміна звичних форм 

життя викликає насамперед нервово-психічне на-

пруження, не завжди проходить без труднощів, а в 

деяких дітей супроводжується важкими емоційними 

переживаннями. У дітей у період адаптації можуть 

порушуватися сон, апетит, настрій, набуті раніше по-

зитивні звички й навички, іноді підвищується темпе-

ратура тіла, може спостерігатися тимчасова втрата 

мови. Життя людини від самого початку і до кінця є 

адаптацією до середовища. 

Соціальна адаптація – процес пристосування 

індивіда до умов соціального середовища, форму-

вання адекватної системи стосунків із соціальними 

об’єктами, інтеграція особистості в соціальні групи, 

діяльність щодо освоєння стабільних умов, прийнят-

тя норм і цінностей нового соціального середовища 

[3, с.7]. Важливу роль у процесі адаптації відіграють 

http://www.un.org.ua/images/documents/4790/THE%20STATE%20OF%20YOUTH%20IN%20UKRAINE%202019%20%D1%83%D0%BA%D1%80.pdf
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особистісні якості педагога, його чутливість до іншої 

людини, гуманність у помислах і діях. 

Вихователь – головна фігура педагогічного 

процесу. Його особистий приклад – могутній фактор 

виховного впливу. Завдяки спілкуванню з дітьми пе-

дагог виховує їх не тільки словами, але й своєю осо-

бистістю. Не менш важливими є вимоги вихователя у 

процесі взаємодії з дитиною з особливими потреба-

ми. Вони передбачають глибокі знання індивідуаль-

но-психологічних особливостей дітей з особливими 

освітніми проблемами.  

Важливим моментом у створенні комфортних 

умов перебування дітей з особливими потребами в 

дошкільному закладі є надання їм можливості періо-

дично розвантажуватися, розслаблятися. Для цього 

можна використати ігри у «клякси» або ігри з папе-

ром, які сприяють релаксації. Для зняття агресії, зві-

льнення від негативних емоцій слід боксувати гумову 

грушу. Ще можна запропонувати дитині виконати 

певні фізичні вправи, танцювальні рухи. 

Отже, важливим чинником соціальної адапта-

ції дітей з особливими потребами в дошкільному за-

кладі є забезпечення їх емоційної рівноваги. Пріори-

тетна роль у цьому питанні належить вихователю, 

адже саме він несе відповідальність за ефективність 

педагогічної взаємодії. 

Методика педагогічного впливу є системою 

засобів організації різнопланової діяльності дітей, що 

забезпечує її різнобічний розвиток. Розрізняють такі 

види засобів: гра, слово, музика [5, с.46]. 

Провідною діяльністю дітей дошкільного і мо-

лодшого шкільного віку є гра. Наукові дослідження 

свідчать, що існують відмінності в кількості та якості 

та якості ігрових умінь у дітей із вадами та їхніх здо-

рових товаришів. У малюків з особливими потребами 

гірше розвивається символічне мислення. Наприклад, 

вони можуть вимагати для гри іграшковий телефон, 

тоді як їхні однолітки без вад уже використовують 

еквіваленти – слова, дії, що зображають розмову по 

телефону, або символічні об’єкти, наприклад, де-

рев’яний кубик. 

Гра є тією універсальною формою діяльності, 

в середині якої, за визначенням Д.Ельконіна, відбу-

ваються основні прогресивні зміни в психіці та осо-

бистості дитини-дошкільника, гра визначає його від-

ношення з оточуючими людьми, готує до переходу 

на наступний віковий етап, до нових видів діяльності 

[2, с.210]. 

Саме у грі, на фоні яскравих і глибоких пози-

тивних емоцій, формуються перші знання, уміння та 

навички дитини, закладаються перші цеглини її мо-

ральних витоків, інтелекту, фізичної досконалості, 

набувається перший життєвий досвід. Дитина із осо-

бливими потребами не завжди може самостійно виб-

рати гру або взяти у ній участь. Така дитина більшою 

мірою залежна від оточення, товаришів та дорослих. 

Вдало підібрані і вміло проведені ігри стануть гаран-

тованими помічниками у набутті необхідних нави-

чок. 

Саме тому все більшого значення набуває іг-

рова терапія – метод корекції емоційних і поведінко-

вих розладів у дітей шляхом залучення їх до різнома-

нітних ігрових ситуацій. 

Л.Френк зауважив, що гра для дітей – це спо-

сіб навчитися тому, чому їх ніхто не зможе навчити, 

спосіб орієнтації в реальному світі, просторі і часі, 

спосіб дослідження предметів та людей. Включаю-

чись у процес гри, діти вчаться жити в сучасному 

світі. Гра допомагає дитині оволодіти цінностями ку-

льтури, виробити певні навички. Коли діти грають, 

вони відображають особисту індивідуальність і бли-

жче підходять до внутрішніх ресурсів, які можуть 

стати частиною їх особистості [4]. 

Для того, щоб використання ігрової діяльності 

було ефективним важливо формувати позитивне 

емоційне ставлення у дитини до гри та приділяти 

увагу таким компонентам як мотивація до гри, пос-

тановка ігрової мети, пояснення правил дій, контро-

лю та оцінки поведінки дитини під час гри. Ефектив-

ність проведення ігор передбачає також врахування 

індивідуально-психологічних особливостей дітей рі-

зних категорій з особливими освітніми потребами та 

реалізацію індивідуального підходу під час гри. 

Висновки. Отже, ігрова діяльність є засобом 

розвитку пізнавальної активності дитини; її здатності 

сприймати та аналізувати сенсорну інформацію, що 

забезпечує більш ефективне ознайомлення з довкіл-

лям; розвитку мовленнєвої та комунікативної компе-

тентності дитини; формування у дитини уявлення 

про саму себе і позитивного ставлення до себе та 

оточуючих. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ, ЯКІ ДЕМОНСТРУЮТЬ 

ПРОТИПРАВНУ ПОВЕДІНКУ 

 
Вступ. Наслідком пандемії, з якою зіткнулося 

людство сьогодні є не тільки економічна криза, але і 

соціальна. Тривога, невизначеність та страх перед 

завтрашнім днем можуть провокувати спалахи девіа-

нтних реакцій. В сучасних умовах особливо гостро 

постає питання не тільки соціального контролю про-

типравної поведінки, але і інтенсифікація превентив-

них заходів. Одним із напрямків комплексної превен-

тивної стратегії являється соціальна робота з непов-

нолітніми правопорушниками.  

Виклад основного матеріалу. 
Л.І.Анциферова називає такі характерні риси для не-

повнолітніх, які є факторами ризику протиправної 

поведінки: несформована, нестійка спрямованість 

особистості; невеликий життєвий досвід, рівень та 

ступінь соціалізації; дефіцит самоконтролю, підви-

щена емоційна збудливість, негативізм, імпульсив-

ність; несформованість стійких моральних позицій, 

прагнення престижу у референтній групі [1].  

Дослідження великої гетерогенної групи з 

асоціальною поведінкою показало функціональну 

ефективність на зміщення фокусу із поведінки осо-

бистості на емоційні особливості і дозволило виділи-

ти підгрупи дітей із афективно-особистісними пору-

шеннями, які демонструють особливо агресивні па-

терни протиправної поведінки [2]. Тим не менше, 

причини та умови протиправної поведінки дітей, як і 

злочинності в цілому, носять соціально обумовлений 

характер. Вони, перш за все, залежать від конкретних 

історичних умов життя суспільства, від змісту і 

спрямованості його інститутів, від сутності та спосо-

бів вирішення основних протиріч [3].  

Зміст соціальної роботи з неповнолітніми пра-

вопорушниками визначатиметься як їх психологіч-

ними, так і соціальними характеристиками. При оці-

нці ресурсного потенціалу цієї категорії клієнтів осо-

бливу увагу слід звернути на проекції майбутнього. 

Необхідно врахувати ризики пов’язані із недовірою 

та скепсисом правопорушника до пропонованої в ра-

мках соціальної роботи моделі майбутнього. 

Суб’єктивна уявна конструкція майбутнього непов-

нолітніх правопорушників відрізняються максималь-

ною невизначеністю в силу їх педагогічної занедба-

ності, важковиховуваності та схильністю до ризико-

ваної поведінки. Поведінка може визначатися по-

мстою за минулі образи, захистом від уявної небез-

пеки в майбутньому або міфічними загрозами невда-

лої ініціації.  

Майбутнє неповнолітніх, що демонструють 

протиправну поведінку, є невизначеним, лякає їх, по-

роджує песимізм та відчайдушність. Відновлення ба-

лансу між об’єктивною та суб’єктивними моделями 

неповнолітніх правопоушників є можливим за раху-

нок корекції соціальних факторів або корекції 

суб’єктивних моделей дітей. У першому випадку, ос-

новою корекції є директивні методи, у другому – 

більш гнучкі, відновні.  

Важливим напрямком соціальної роботи з не-

повнолітніми, що демонструють протиправну пове-

дінку є профілактика, яка полягає у здійсненні ком-

плексу виховних, соціально-психологічних, соціаль-

но-економічних, адміністративно-правових та інших 

заходів, які запобігають можливості скоєння непов-

нолітніми правопорушень. 

Однією із найбільш ефективних методів пре-

вентивної соціальної роботи щодо протиправної по-

ведінки дітей ми вважаємо трирівневу модель запро-

поновану П.С.Пінейру: 

 1) попередження на соціально-політичному 

рівні, коли профілактика правопорушень виступає як 

політична мета;  

2) профілактика на рівні громади, коли попе-

редження виступають в якості негайних та оточую-

чих факторів ризику; 

3) превентивні заходи на рівні ключових ситу-

ативних факторів. 

Висновки. В основі соціальної роботи з непо-

внолітніми повинні знаходитися такі положення: 

комплексне дослідження особистості неповнолітньо-

го для здійснення ефективних заходів соціального 

контролю, комплексного впливу щодо корекції пове-

дінки та фактичного супроводу відновного правосуд-

дя; комплексне вивчення побутових умов життя не-

повнолітнього, соціально-економічної ситуації та 

психологічного клімату у родині для визначення ре-

сурсного потенціалу неповнолітнього та можливості 

цілеспрямованого корекційного та ресоціалізаційного 

впливу.  

Список використаної літератури 
1. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысление, преобразование ситуаций и психоло-

гическая залящита // Психол. Журнал. 2011. № 1. Т.15. с.11 

mailto:oleksandra.oros@uzhnu.edu.ua


МАТЕРІАЛИ  ДОПОВІДЕЙ ТА ПОВІДОМЛЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  

78 

2. Атаджыкова Ю.А., Ениколопов С.Н. Особенности антисоциального поведения детей и подростков: психопатия и че-

рты холодной бесчувственности. Современная зарубежная психология. 2019. Том 8. № 3. С.16–28. 

doi:10.17759/jmfp.2019080302 

3. Орос О.Б. Детермінація насильницької поведінки серед дітей підліткового віку. Вісник Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. Київ, 

2017. № 1/2 (33/34). С.138-142 

4. Пінейру П.С. Доповідь про насильство щодо дітей у світі / редкол.: Шірін Аумірудді-Чіффра, Ненсі Берон, Джо Бе-

кер та ін. К.: Перфект Стайл, 2006. 364 с. 

 

 

 

Панок Віталій Григорович 

доктор психологічних наук, професор 

член-кореспондент НАПН України 

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи 

Національної академії педагогічних наук України 

м.Київ, Україна 

panokvitaly@ukr.net 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ 

ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
Вступ. Децентралізація державного управлін-

ня, розвиток місцевого самоврядування покликані 

докорінно змінити усі сфери суспільного життя в 

нашій країні, в тому числі і систему освіти. 

Психологічна служба, як органічна складова 

системи освіти, також переживає етап реформування. 

З уведенням укрупнених районів, створенням 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ) змінюють-

ся функції або взагалі ліквідовуються методичні 

центри, посади методистів, що відповідають за пси-

хологічну службу, подекуди створюються центри 

професійного розвитку педагогічних працівників 

(ЦПРПП), подекуди місцева влада не готова до ство-

рення подібних центрів [2; 4]. Але у багатьох випад-

ках серед працівників служби панує розгубленість і 

невизначеність у своєму професійному майбутньому. 

Нижче ми наводимо наше бачення перебудови 

організаційної структури методичного забезпечення 

працівників психологічної служби – практичних пси-

хологів і соціальних педагогів. 

Виклад основного матеріалу. Організаційні 

моделі діяльності психологічної служби на рівні 

«ОТГ (район/місто) – заклад освіти». 

Психологічна служба ОТГ (району/міста) має 

розглядатися у якості основної структурної одиниці 

психологічної служби системи освіти. У зв’язку з 

цим, ця ланка психологічної служби має бути укомп-

лектована належним чином і методично і кадрово і 

матеріально. Організаційна форма – центр психоло-

гічного супроводу освіти (ЦПСО). Він може бути са-

мостійною методичною одиницею, або відділом у 

іншій методичній структурі, наприклад – освітньому 

сервісному центрі (ОСЦ), ІРЦ, ЦПРПП, або методи-

чному кабінеті при відділі освіти ОТГ. Це – перша, 

основна, модель організації психологічної служби на 

базовому рівні. Тут забезпечується вторинна психо-

логічна і соціально-педагогічна допомога здобувачам 

освіти і їх батькам. Зрозуміло, що первинна допомога 

здійснюється працівниками психологічної служби 

закладів освіти [1; 2]. 

Зауважимо, що у розвинутих країнах у місце-

вих громадах (графствах, землях і т.п.), тобто у пер-

винних ланках місцевої влади, існують органи управ-

ління освітою а при них – методичні сервісні (ресур-

сні) центри. Основні функції таких центрів: методич-

на підтримка фахівців закладів освіти; супервізія; 

проведення методичних нарад, тренінгів для праців-

ників освітніх закладів, короткотермінових курсів 

підвищення кваліфікації; здійснення методичного 

контролю; узагальнення передового досвіду; надання 

безпосередньої кваліфікованої допомоги здобувачам 

освіти і їх батькам. Очевидно, що подібна модель має 

бути застосована й у нашій країні. 

Друга модель. Застосовується в умовах, коли, 

через різні причини, не має можливості реалізувати 

першу: відсутнє фінансування; у керівників освітою 

відсутнє розумінні необхідності методичного забез-

печення діяльності практичних психологів і соціаль-

них педагогів закладів освіти; ОТГ є малочисельною 

з низьким рівнем фінансової спроможності і т.п. 

Сутність цієї моделі полягає у розподілі функцій 

центру психологічного забезпечення між працівни-

ками служби, що працюють у закладах освіти ОТГ 

(району/міста). Хтось один має виконувати функції 

координатора, хтось - методиста, хтось – супервізора. 

Вторинна психологічна допомога здобувачам освіти 

забезпечується силами працівників служби закладів 

освіти, які мають відповідні ліцензії.  

Третя модель передбачає наявність центру 

психологічного супроводу освіти але без існування 

ставок працівників служби в освітніх закладах. У та-

кому випадку за кожним працівником ЦПСО закріп-

люються заклади освіти, де він має здійснювати свої 

професійні функції. Така модель застосовується, зок-

рема, в Канаді у малонаселених територіях. 

Друга і третя моделі передбачають надання 
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всім учасникам освітнього процесу як первинної, так і 

вторинної психологічної допомоги.  

В умовах перебудови і невизначеності вважа-

ємо найбільш оптимальною формою методичної під-

тримки фахівців методичні об’єднання, які на пере-

хідному етапі зможуть частково виконувати роль ме-

тодиста чи методичного центру. 

Організаційні моделі діяльності психологічної 

служби на рівні «область - ОТГ (район/місто)».  

До структури психологічної служби системи 

освіти області входять: обласний навчально-

методичний центр психологічної служби (ОЦПС), 

психологічна служба закладів профтехосвіти, психо-

логічні служби закладів вищої освіти (ЗВО), психо-

логічні служби закладів освіти обласного підпоряд-

кування. Обласна психологічна служба у своїй діяль-

ності забезпечує усі напрями і види роботи психоло-

гічної служби системи освіти відповідно до нині дію-

чого Положення.  

Основні функції ОЦПС: методичний супровід 

і методичне забезпечення психологічної служби об-

ласті; проведення підвищення кваліфікації працівни-

ків служби; координація діяльності психологічної 

служби області; здійснення супервізії професійної 

діяльності працівників служби; планування розвитку 

мережі психологічної служби; атестація працівників 

служби; моніторинг розвитку мережі служби області; 

проведення скринінгів, моніторингів, опитувань всіх 

учасників освітнього процесу в області або в окремих 

населених пунктах чи громадах [2].  

Перша модель. Обласний центр є структурним 

підрозділом обласного інституту післядипломної пе-

дагогічної освіти (ОІППО). Керівник обласного 

центру є керівником психологічної служби області.  

Друга модель. Центр є самостійною організаці-

єю, що має статус навчально-методичного центру з 

усіма правами юридичної особи. Підпорядкований 

він безпосередньо обласному департаменту освіти і 

науки. Директор (завідувач) центру є керівником 

психологічної служби області.  

Третя модель − об’єднані центри. Вони схожі 

з центрами другої моделі, але до їх складу входить 

також обласний ресурсний центр інклюзивної освіти. 

До складу об’єднаного центру можуть входити також 

інші підрозділи, зокрема – центр розвитку дитини, 

консультативний кабінет, тренінговий центр та ін.. У 

цій моделі об’єднані методичні, навчальні і практич-

ні функції. Такі центри можуть надавати як первинну, 

так і вторинну психологічну допомогу учасникам 

освітнього процесу. Ця модель видається найбільш 

перспективною. 

Висновки. Збереження психічного здоров’я 

всіх учасників освітнього процесу – головна мета ді-

яльності психологічної служби системи освіти [2;3]. 

Реалізація цього завдання можливе тільки за умови 

ефективного функціонування структури науково-

методичного забезпечення діяльності фахівців. 

Остання, у свою чергу, має бути адаптована до 

управлінських змін в освіті, які обумовлює децентра-

лізація. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕОБҐРУНТОВАНИХ ІНДИКАТОРІВ У ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРОГРАМАХ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЯК ЧИННИК НЕЕФЕКТИВНОГО 

НАДАННЯ ОБ’ЄДНАНИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

І ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ЦІЙ СФЕРІ 

 
Вступ. Парламентські слухання у Верховній 

Раді України від 23.03.2016 «Шляхи розвитку фізич-

ної культури і спорту в Україні в умовах децентралі-

зації влади», які вперше відбулись після 1998 року з 

питання розвитку цієї сфери, стали своєрідною плат-

формою для реалізації комплексу соціально значу-

щих питань щодо вирішення завдання формування 

здорового способу життя громадян України, в тому 

числі в сільській місцевості. 

За результатами цих Парламентських слухань 

було прийнято Постанову Верховної Ради України 

від 19.10.2016 № 1695-VIII «Про забезпечення стало-

го розвитку сфери фізичної культури і спорту в Укра-

їні в умовах децентралізації влади» [1], в якій хоча з 

великим запізненням, але було передбачено стратегі-

чні завдання, серед яких передбачено невідкладно 

затвердити Державну цільову соціальну програму ро-

звитку фізичної культури і спорту на період до 2020 

року (далі – Державна цільова соціальна програма), 

запропонувати механізми відповідальності керівни-

ків центральних та місцевих органів виконавчої вла-

ди, органів місцевого самоврядування за створення 

неналежних умов для ведення здорового способу 

життя та забезпечення фізіологічних норм рухової 

активності школярів та студентів, нормативів фізич-

ної підготовленості населення, виписати чіткі реко-

мендації щодо формування на місцях ефективної мо-

делі здійснення функцій з управління дитячо-

юнацькими спортивними школами (далі – ДЮСШ), 

уникнення дублюючих функцій у системі місцевих 

органів виконавчої влади тощо. 

Виклад основного матеріалу. За результата-

ми нашого дослідження щодо ефективності виконан-

ня Державної цільової соціальної програми встанов-

лено, що серед очікуваних результатів її виконання 

передбачалось залучення до 13 відсотків дітей та мо-

лоді віком від 6 до 18 років до занять у ДЮСШ, 

створення умов для розвитку резервного спорту та 

ефективного поповнення складу національних збір-

них команд шляхом забезпечення функціонування та 

удосконалення мережі закладів фізичної культури і 

спорту цього типу у кількості 1298 ДЮСШ на 

2020 рік [2].  

У зазначених ДЮСШ передбачалось забезпе-

чити відбір осіб, які мають високий рівень підготов-

леності та здатні під час проведення спортивних за-

ходів витримувати значні фізичні та психологічні на-

вантаження, для подальшого залучення їх до резерв-

ного спорту, а чисельність учнів і вихованців ДЮСШ 

мала поступово збільшуватись від запропонованого 

початкового опорного індикатора – чисельності ви-

хованців ДЮСШ у кількості 371 786 осіб станом на 

2017 рік до 381 011 осіб станом на 2020 рік. 

В ході аналізу результатів виконання заплано-

ваних показників розвитку сфери фізичної культури і 

спорту виявлено, що початкові опорні індикатори за-

лучення дітей до занять у ДЮСШ, що встановлені у 

Державній цільовій соціальній програмі та реальна 

чисельність учнів і вихованців ДЮСШ станом на по-

чаток 2017 року, у порівнянні з вказаними показни-

ками Звітності за формою № 5-ФК (річна) «Звіт ди-

тячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої 

дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського 

резерву)» (далі – державні статистичні дані по 

ДЮСШ за формою 5-ФК) мають значні негативні ро-

збіжності [3].  

Так державні статистичні дані по ДЮСШ за 

формою 5-ФК станом на початок 2017 року (безпосе-

редньо перед затвердженням Державної цільової со-

ціальної програми) вказують на те, що в Україні фу-

нкціонувало 1293 ДЮСШ та відповідно в яких уже 

навчалось 493 246 учнів, водночас у Державній ці-

льовій соціальній програмі було передбачено всього 

371 786 учнів для тренування у 1292 ДЮСШ на 2017 

рік [3]. 

При цьому відповідно до статистичних даних 

Державної служби статистики України чисельність 

осіб віком від 0 до 17 років станом на 2017 рік стано-

вило 7 млн. 615 тис. 600 осіб, а природній рух цієї 

категорії з 2005 року мав сталі негативні тенденції: 

станом на початок 2017 року (також термін затвер-

дження Державної цільової соціальної програми) 

щорічне природнє зменшення осіб віком від 0 до 

17 років складало в середньому 127 133 особи [4]. 

Таким чином в ході нашого дослідження підт-

верджується виявлення у Державній цільовій соціа-

льній програмі значно заниженого опорного індика-

тора зростання залучення осіб, що мають можливість 

навчатись у закладах фізичної культури і спорту типу 

ДЮСШ та можна зробити висновок про те, що під 

час формування опорних індикаторів зростання не 

враховано щорічне стале природнє зменшення осіб 

віком від 0 до 17 років. 
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Варто звернути увагу на те, що Державна ці-

льова соціальна програма формувалась тривалий пе-

ріод з 2015 року по 2017 рік, де їй передувала Конце-

пція Державної цільової соціальної програми розвит-

ку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-

ни від 9.12.2015 № 1320-р, що в свою чергу вказує на 

виключення технічних помилок під час формування 

опорних показників [5]. 

Застосування у Державній цільовій соціальній 

програмі значно заниженого опорного індикатора по-

тягнуло наступні наслідки. Так станом на початок 

2020 року в Україні чисельність дітей віком 6-18 ро-

ків складала усього 5 млн. 620 тис 624 осіб.  

Між тим, в самій Державній програмі перед-

бачено залучити до 13 відсотків дітей та молоді віком 

від 6 до 18 років до занять у ДЮСШ, загальна чисе-

льність яких зазначена вище, тобто прогнозовано 

730 тис. 682 особи [6].  

Між тим, у Державній цільовій соціальній 

програмі визначено темпи зростання учнів ДЮСШ 

до 2020 року до 381 тис. 011 осіб за наявності 1298 

ДЮСШ. У той же час за державними статистичними 

даними за формою 5-ФК у ДЮСШ у 2019 році вже 

тренувалось 460 тис. 175 вихованців, що становить 

8,18 відсотка дітей віком від 6 до 18 років від їх зага-

льної чисельності.  

Таким чином центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізацію дер-

жавної політики у сфері фізичної культури і спорту, 

не передбачив застосування наявних завчасно відо-

мих індикаторів для забезпечення створення умов 

для тренування в ДЮСШ для 270 тис. 506 дітей ві-

ком від 6 до 18 років, що на нашу думку унеможли-

вило формування повноцінного складу резервного 

спорту. При цьому навіть збільшення фінансування в 

2020 році не змогло вплинути на розвиток резервного 

спорту шляхом залучення до 13 відсотків дітей та 

молоді віком від 6 до 18 років до занять у ДЮСШ. 

Висновки. В ході нашого дослідження вияв-

лено застосування завідомо неточних фахово необ-

ґрунтованих даних для формування окремих опорних 

і водночас соціально значущих показників зростання 

певного сектору сфери фізичної культури і спорту у 

Державній цільовій соціальній програмі, внаслідок 

чого об’єднані територіальні громади особливо сіл і 

селищ, в умовах реформи децентралізації влади не 

приділили належної уваги навіть збереженню 

ДЮСШ, чисельність яких станом на 2020 рік змен-

шилась до 1231 ДЮСШ замість 1298 ДЮСШ, запла-

нованих для фінансування у Державній цільовій со-

ціальній програмі.  

Причинами такого підходу на нашу думку є не 

врегульовані на законодавчому рівні вимоги статті 14 

Закону України «Про державні соціальні стандарти 

та державні соціальні гарантії» від 5.10.2000 № 2017-

III щодо створення дієвих Державних соціальних но-

рмативів у сфері обслуговування закладами фізичної 

культури та спорту, які в умовах децентралізації вла-

ди мають бути затверджені виключно постановою 

Кабінету Міністрів України. 
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ЕТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ В ОСВІТІ 

 
Вступ. З переходом переважної більшості 

психологічних послуг як в сфері загальнодопомагаю-

чих професій як то приватні психологи, психотерапе-

вти, так і в сфері надавачів освітньо-психологічних 

послуг (практичні психологи закладів загальної осві-

ти усіх видів) на дистанційні види діяльності, актуа-

лізувалася нагальна проблема окреслення етико-

психологічних, компетентнісних та особистісно-

екологічних питань в професійній діяльності практи-

чних психологів системи освіти.  

Звертаючись до єдиного, прийнятого на дер-

жавному рівні в Україні законотворчого акту – Етич-

ного Кодексу психолога, (прийнятий на І Установчо-

му з’їзді Товариства психологів України 20 грудня 

1990 року в м. Києві) [3], можемо зосередитись, ско-

ріше, на відсутності врахування вузько-специфічних 

аспектів роботи практичного психолога системи 

освіти. Зокрема, акцентуючи увагу на основних ети-

чних принципах Кодексу, можемо визнати, що від 

самого початку посадові обов’язки практичного пси-

холога в системі освіти не передбачають дотримання 

професійного Кодексу. Також, попри те, що в усіх 

нормативних документах психологічної служби є по-

силання на Етичний кодекс психолога, він не затвер-

джений жодним нормативним документом Міністер-

ства освіти і науки.  

На відміну від системи освіти, етичні норми 

діяльності більш чітко відрегульовані в соціальній 

сфері – ще в 2005 році Міністерством у справах мо-

лоді та спорту було прийнято наказ «Про затвер-

дження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної 

роботи України» (№1965 від 2005.09.09). Вказаний 

нормативний акт об’єднує спеціалістів із соціальної 

роботи (соціальних працівників і соціальних педаго-

гів) України і ґрунтується на міжнародних етичних 

принципах і стандартах соціальної роботи, визначе-

них на загальних зборах Міжнародної Федерації со-

ціальних працівників (IFSW) у м. Коломбо (Шрі-

Ланка) 6-8 липня 1994 р. [4]. 

Наразі, з тими вимогами, які ставить перед на-

ми реформа освітньої галузі, обставинами, створени-

ми необхідністю забезпечувати психологічний су-

провід освітнього процесу в змішаному очно-

дистанційному форматі, дотримання етичних норм в 

своїй діяльності постає в більш актуалізованому кон-

тексті.  

З огляду на умови здійснення часткової он-

лайн діяльності практичних психологів все більш ак-

туальними постають питання етичних принципів та 

стандартів в роботі, дотримання особистих та профе-

сійних кордонів, робочого часу та включеності в 

освітній процес.  

Виклад основного матеріалу. Окреслюючи 

необхідність мати більш спеціалізований норматив-

ний документ, що регламентуватиме етичні аспекти 

діяльності практичного психолога системи освіти, 

можна звернути увагу на уже існуючі невідповідності 

функціональним обов’язкам діючого Кодексу. 

Зокрема, в частині першого принципу «Відпо-

відальність» [3] (п.1.4.), де на психологів (не практи-

чних) покладається відповідальність за «надійність 

використовуваних методів та програмного забезпе-

чення, валідність обробки даних досліджень, у тому 

числі і тих, які проводяться з використанням 

комп’ютерних технологій».  

Причини: не кожен (скоріше, рідко який) на-

вчальний заклад має ліцензоване програмне забезпе-

чення для роботи саме психолога; лише в останні ро-

ки почали ліцензуватися користувачі окремих психо-

діагностичних методик, решта методик використо-

вуються на власний розсуд. Звичайно, на державному 

рівні була спроба взяти під контроль методики, яки-

ми користуються спеціалісти психологічної служби 

(наказ Міністерства освіти і науки України №330 від 

20.05.2001 року «Про затвердження Положення про 

експертизу психологічного і соціологічного інстру-

ментарію, що застосовується в навчальних закладах 

Міністерства освіти і науки України» [5], однак така 

гарна на самому початку свого зародження ідея з ча-

сом була зведена нанівець: інколи – через банальну 

відсутність коштів на таку експертизу, з часом – че-

рез ліквідацію тих самих центрів практичної психо-

логії та соціальної роботи, або через відсутність на 

місцях фахівців, здатних таку експертизу здійснюва-

ти. В результаті – кожен молодий спеціаліст щоразу 

наступає на одні й ті ж граблі, формуючи свою влас-

ну картотеку тестових методик для користування. 

Знову ж таки, можна звернутись до уже готових та 

систематизованих збірників тестових методик, час-

тина з яких, однак, все ж не пройшли апробацію та 

валідизацію українською мовою. 

Наступний принцип «Компетентність» [3], та-

кож має певні зауваження про невідповідність реалі-

ям, пануючим в психологічній частині освітньої сфе-

рі. Насправді можна позаздрити ентузіазму практич-

них психологів освіти, які більше половини своєї за-

робітної плати витрачають на самоосвіту, стаючи 

учасниками вартісних освітніх проектів, якими пере-

повнений ринок країни в різних сферах психологіч-

них послуг: від сертифікованих поважних довготри-
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валих програм навчання в одному із психотерапевти-

чних напрямків (гештальт, позитивна психотерапія, 

транзактний аналіз, когнітивно-поведінкова психоте-

рапія та ін.) до вузькоспеціалізованих короткотрива-

лих семінарів та курсів.  

Однак, якщо говорити про особистісну про-

працьованість психологів, то, зважаючи на рівень мі-

сячного доходу від офіційної роботи, це недоречно. 

Психолог в освітньому закладі залишається підпо-

рядкованим вимогам, насамперед, закладу, в якому 

він працює, професійним та особистісним особливос-

тям керівництва закладу, колективу, в якому він \ во-

на працюють. Необхідність балансувати на межі 

професійності та особистісних взаємодій часто прив-

носить дисонанс в особистісну структуру особистості 

психолога, при цьому, досить часто перевага нада-

ється саме особистісним контактам та взаємодіям, 

що, в свою чергу, протирічить змісту Етичного коде-

ксу психологів України, тобто, вже самі умови про-

фесійної діяльності обумовлюють порушення спеціа-

лістами свого етичного кодексу. 

Наступні два принципи «Захист інтересів кліє-

нта» та «Конфіденційність» [3] також мають бути 

адаптованими до реалій, адже здійснення необхідної 

психодіагностичної, прописаної в посадових 

обов’язках роботи з учасниками освітнього процесу, 

включає не лише учнів / вихованців освітнього за-

кладу, але й трудовий колектив, з яким психолог уже 

має подвійні стосунки, коли здійснює будь-яку із ви-

дів своєї діяльності виступаючи і як практичний пси-

холог закладу і як член цього трудового колективу. 

Частина міжсекторальної взаємодії закладу 

освіти передбачає взаємоінформування дотичних 

структур (служби у справах дітей, центри соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді). При цьому, левова 

частина інформативної складової належить спеціалі-

стам психологічної служби, отже і в цій частині від-

бувається порушення етичних засад роботи психоло-

га. 

Не відповідає дійсності і наступний принцип 

«Етичні правила психологічних досліджень», адже, в 

силу системної роботи в освітній галузі психологом 

можуть проводитись дослідження, які він зо-

бов’язаний проводити, виступаючи лише технічним 

працівником. 

Досить відверто останнім часом в батьківських 

спільнотах в соціальних мережах, на телевізійних 

платформах та ток-шоу, обговорюються питання 

професійності практичних психологів системи осві-

ти, добровільності участі дітей в психодіагностичних 

дослідженнях та конфіденційності отриманих ре-

зультатів. Подібний досвід провокує психологів уни-

кати відвертих суджень, зосереджуючись на загаль-

них фразах та кальках, які не несуть в собі змістовно-

го навантаження та демонструють роботу психолога 

в закладі освіти як непродуктивну, що, в свою чергу, 

підриває довіру до самого інституту психології в сис-

темі освіти. 

Висновки. Нові вимоги, які ставить перед 

психологічною службою закладу освіти реформа 

освітньої галузі, ускладнюють подальшу орієнтацію 

на керівництво Етичним кодексом психолога України 

в своїй професійній діяльності та спонукають до ви-

рішення питання розробки, суспільного обговорення 

та прийняття нової редакції Етичного кодексу прак-

тичного психолога в системі освіти України. При ро-

зробці та обговоренні нового нормативного докумен-

ту варто орієнтуватися на уже існуючі етичні станда-

рти в психологічній спільноті: Meta-Code of Ethics 

(efpa) [8], Американської психологічної Асоціації 

(APA) [2], загальної декларації етичних принципів 

для психологів (IUPsyS) [6], Європейської федерації 

професійних психологічних асоціацій (EFPPA) [7]. 

До етичних трансформацій активно долуча-

ються професійні спільноти країни: мають або в про-

цесі розробки власні етичні кодекси / принципи 

УАТА (Української асоціації транзакційного аналі-

зу), ВПА (Всеукраїнської психодіагностичної асоціа-

ції), УСП (Етичний кодекс Української спілки психо-

терапевтів, НПА (Національної Психологічної Асоці-

ації) та інших професійний спілок психологів \ пси-

хотерапевтів.  
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ВИЩІЙ ШКОЛІ США В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
Аналіз стану розробленості у вітчизняній пе-

дагогічній освіті проблеми надання освітніх послуг в 

умовах децентралізації свідчить про недостатнє ви-

вчення цього питання і актуалізує доцільність озна-

йомлення із зарубіжним досвідом. Особливо важли-

вим для України є досвід надання освітніх послуг у 

вищій школі США, оскільки ця країна відзначається 

високим рівнем децентралізації.  

Отже, у порівнянні з Україною, сучасна сис-

тема американської вищої освіти відзначається висо-

ким рівнем децентралізації, автономією навчальних 

закладів і наявністю значної кількості академічних 

свобод. Освіта США є класичним прикладом децент-

ралізованої освітньої системи та адекватного їй 

управління. Згідно із законодавством управління сис-

темою середньої освіти здійснюють уряди штатів, 

їхні органи та відомства. Кожен із 50 штатів має свої 

нормативно-правові акти, які регулюють діяльність 

освітньої сфери. На рівні штату визначають термін і 

зміст навчання, умови зарахування на навчання, дже-

рела та об’єми фінансування, вимоги до кваліфікації 

педагогічних працівників, оплати їхньої праці. Осві-

тню політику на рівні штату визначає Рада з освіти 

(State Board of Education) до якої входять 7-11 осіб, 

що призначаються губернатором із числа представ-

ників ділових кіл, професійних асоціацій, різних ре-

лігійних конфесій. Вона визначає діяльність вико-

навчого органу з освіти у штаті - Департаменту з 

освіти (Department of Education) та виборного служ-

бовця - Інспектора державних шкіл (Superintendent of 

Public Instruction). Основна адміністративна одиниця 

в освіті СІЛА - Місцевий шкільний округ (Local 

Education Agency). Проте управлінські повноваження 

цих органів поширюються в основному на дошкільну 

та шкільну освіту, а вища освіта користується широ-

кою автономією.  

Сьогодні в США існує система закладів вищої 

освіти, які суттєво відрізняються між собою. Вони 

можуть бути державними і приватними (іноді фінан-

суються одночасно як державою, так і приватними 

особами), відрізняються акредитаційним статусом 

(акредитовані і неакредитовані), а також термінами 

навчання (дворічні і чотирирічні). В деяких випадках 

навчальний заклад може бути неакредитованим, але в 

ньому функціонують окремі акредитовані факультети 

або освітні програми. Слід підкреслити, що акреди-

тація є добровільною, але тільки акредитовані вищі 

навчальні заклади мають право надавати повноцінну 

освіту. Крім того, вищі навчальні заклади можуть бу-

ти комерційними і некомерційними.  

В сучасній системі вищої освіти США можна 

виділити три основні типи навчальних закладів – уні-

верситети, коледжі і спеціалізовані інститути. Уні-

верситети є ядром вищої школи США. Вони забезпе-

чують високий рівень професійної підготовки, оскі-

льки тут сконцентрований потужний кадровий поте-

нціал та значний обсяг наукових досліджень. Проте 

найбільш поширеними закладами в системі вищої 

освіти США є коледжі: магістерські, старші або чо-

тирирічні і молодші або дворічні [1].  

Зауважимо, що точно визначити кількість ви-

щих навчальних закладів у США досить важко через 

складну структуру системи освіти, і різні джерела ча-

сто пропонують різну інформацію, хоч, як свідчить 

аналіз довідкової літератури, значної різниці в показ-

никах немає.  

Як відзначає українська дослідниця М.Братко, 

в США немає чіткого визначення поняття «вищий 

навчальний заклад». До таких закладів належать усі 

освітні заклади, що здійснюють освітню підготовку 

після середньої школи (postsecondary institutions). 

Найбільш прийнятною версією класифікації вищих 

навчальних закладів у країні є Класифікація установ 

вищої освіти Карнегі (The Carnegie Classification), яку 

застосовують вже упродовж 40 років. У класифікації 

Карнегі, здійсненої у 2015 році, офіційне оновлення 

якої вийшло 1 лютого 2016 року, використовується 

найновіша доступна інформація, зокрема, федераль-

них агентств: Національного центру статистики осві-

ти (National Center for Education Statistics), Націона-

льного центру статистики науково-технічної інжене-

рії (National Center for Science and Engineering 

Statistics) та некомерційного агентства Рада коледжів 

(The College Board), згідно з якою вищих навчальних 

закладів в США нараховується 4 664 [2, с.6].  

Кількість студентів у різних типах коледжів, 
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університетів, спеціалізованих інститутів, які пред-

ставляють вищу школу США на сучасному етапі її 

розвитку, коливається, один рік їх може бути більше, 

інший – менше.  

Навчальні плани і програми в США розробля-

ються на основі існуючих державних стандартів са-

мостійно кожним вищим навчальним закладом. За-

уважимо, що, на відміну від України, в розробці на-

вчальних планів зазвичай беруть участь і студенти. 

Значна частина їх слушних зауважень і побажань 

враховуються. Вони мають право голосу в обгово-

ренні і затвердженні навчальних планів.  

У США вищим навчальним закладам надана 

повна свобода у виборі освітніх програм та джерел 

фінансування. Кожен штат має власну систему ви-

шів, які помітно відрізняються один від одного, як за 

завданнями діяльності, так і за якістю навчання. Різ-

номанітність освітніх закладів дає можливість опти-

мального вибору особистістю коледжу чи універси-

тету, що якнайкраще відповідає персональним запи-

там в академічному, культурному, територіальному 

контексті. У межах штату студенти мають право ві-

льно переходити із одного вищого навчального за-

кладу в інший, за умови відповідності їхнього акаде-

мічного статусу. Заліки та іспити, що склав студент в 

одному університеті чи коледжі, зараховуються в ін-

шому.  

При розробці навчальних програм і планів 

обов’язково враховується специфіка конкретного ре-

гіону. Наприклад, якщо це поліетнічний регіон, на-

вчальні плани містять значну частина курсів і спец-

курсів полікультурного спрямування, що особливо 

стосується професійної підготовки фахівців гумані-

тарного профілю.  

Слід відзначити, що в США здійснюється зна-

чна робота з метою надання повноцінних освітніх 

послуг представникам етнічних меншин, проте пов-

ністю ця проблема ще не вирішена. 

 Структурною складовою системи вищої осві-

ти США є етнічно-расові коледжі, в яких навчаються 

афроамериканці, американські індіанці, іспаномовне 

населення країни. Незважаючи на те, що після при-

йняття антидискримінаційного закону в 60-х роках 

ХХ століття було узаконене право расово-етнічних 

меншин на навчання нарівні з білими американцями 

в будь-яких освітніх закладах країни, історично сфо-

рмовані групи етнічних коледжів продовжують фун-

кціонувати й сьогодні. Більшість вищих навчальних 

закладів США встановлює певні квоти і різні пільги 

для навчання представників етнічних меншин, проте 

студентів – представників етнічних, расових, націо-

нальних меншин (іспанців, мексиканців, афроамери-

канців, латиноамериканців та ін.) у вищих навчаль-

них закладах навчається незначна кількість (прибли-

зно 20 – 25 %). Вони зазвичай навчаються у дворіч-

них коледжах [3]. Впродовж останнього десятиріччя 

кількість студентів – представників національних 

меншин у вищих навчальних закладах зросла, але не 

більше, ніж на 1-2%. 

Варто відзначити, що в США поширеною фо-

рмою надання освітніх послуг є робота «Університе-

тів третього віку», де освіту здобувають люди не тра-

диційного студентського віку. Деякі з них отримують 

дипломи про вищу освіту, інші не претендують на 

диплом, вони навчаються для себе, для підвищення 

рівня свого розвитку 

Значна частина студентів в США навчаються 

за різними програмами дистанційного навчання. 
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КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

 
Вступ. Однією з найгостріших проблем сучас-

ного українського суспільства є проблема становлен-

ня його соціальної сторони. В цілому зв’язок соціа-

льної політики держави і соціальної справедливості і 

обумовлює соціальність держави, те на скільки вона 

розвинена і всесторонньо забезпечує як безпеку так і 

добробут і виконання соціальних стандартів грома-

дянам які проживають на її території. Поняття «соці-

альна держава» та «соціальна справедливість» доста-

тньо глибоко проаналізовані у соціально-

філософській літературі, передусім у працях учених 

та фахівців – В.А.Бачиніна, О.О.Лукашової, 

С.І.Максимова, Г.В.Мальцева, М.І.Попова, 

В.М.Селіванова, О.В.Скрипнюка, І.В.Строкова та ін. 

Окремі аспекти поєднання соціальної справедливості 

й держави висвітлено у публікаціях В.В. Копєйчико-

ва, В.Д.Бабкіна, І.В.Яковюка. 

Виклад основного матеріалу. Уявлення про 

соціальну справедливість є тим спільним ціннісним 

знаменником, який дозволяє виносити судження про 

виправданість існування соціально-політичних стру-

ктур, в межах яких протікає життя кожної людини. 

На основі застосування цієї категорії вирішується пи-

тання про те, чи варто приймати навколишню соціа-

льну дійсність у тому вигляді, як вона є, чи варто на-

магатися її коректувати або ж необхідно, розхитавши 

несучі конструкції соціуму, повністю змінити облич-

чя відомого світу суспільних і політичних відносин 

[3, с.15-19]. 

Сутність соціальної політики держави полягає 

– у підтримці відносин як між соціальними групами, 

верствами суспільства, так і всередині їх, у забезпе-

ченні умов для підвищення добробуту, рівня життя 

членів суспільства, створенні соціальних гарантій, у 

формуванні стимулів для участі у суспільному виро-

бництві. При цьому соціальна політика держави є 

складовою заходів держави щодо регулювання умов 

суспільного виробництва в цілому, тісно пов’язана з 

загальною ситуацією в країні [5]. 

Уявлення про справедливість є не тільки дже-

релом вимог, які висуває до себе високоморальний 

індивід, але й підставою для моральних претензій до 

інших людей. На відміну від етики милосердя, етика 

справедливості не може спиратися на заклик «не су-

діть». Фіксація несправедливості породжує у люди-

ни, що володіє почуттям справедливості, прагнення 

вербалізувати своє обурення, зробити його гласним, 

щоб відновити порушену рівновагу (покарати пору-

шника, компенсувати втрати постраждалому, пере-

будувати структуру інститутів і т. д.). Але все це 

означає також, що для реалізації почуття справедли-

вості необхідний могутній зовнішній ресурс, чи то 

ресурс розподілюваних матеріальних благ, чи то ре-

сурс легітимної влади. Остання обставина також є 

характеристикою дефінітива цієї моральної цінності 

[2, с.84]. 

Існує чотири умови застосування поняття «со-

ціальної справедливості»: 

– першою умовою застосування поняття 

«справедливість», з його точки зору, є такий стан су-

спільства, який лежить між двома крайнощами: абсо-

лютним дефіцитом благ, коли найбільш правий їх ро-

зподіл залишає більшість без засобів для гідного 

життя, і абсолютним достатком, за якого будь-яке 

бажання може бути задоволене без і утиску інтересів 

іншого (помірна нестача благ) [1, с.16-17]; 

– другою умовою служить той факт, що здіб-

ність індивідів до жертв і поступок обмежена тенде-

нцією упередженого ставлення до власних інтересів 

та інтересів близьких (обмежена щедрість).  

– третя умова пов’язана з нездатністю членів 

людських співтовариств гарантувати власну безпеку, 

спираючись виключно на свої власні сили (приблизна 

рівність можливостей і здібностей або взаємна ураз-

ливість); 

– нарешті, четверта умова визначається необ-

хідністю присутності інших людей у якості учасників 

кооперативної діяльності із забезпечення матеріаль-

них засобів для життя і партнерів з міжособистісного 

спілкування (взаємозалежність) [4, с.14-20]. 

Соціальна рівність і свобода взаємозв’язані та-

ким чином, що чим більше в суспільстві свободи, тим 

менше в ньому соціальної рівності, і навпаки. Реалі-

зація неоднакових розумових і фізичних здібностей 
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людей обов’язково призводить до соціальної нерів-

ності, поглиблення якої створює напруженість у сус-

пільстві, породжує конфлікти. Тому суспільство 

об’єктивно зацікавлене в обмеженні соціальної нері-

вності, створенні перешкод для її зростання [6, с.26-

27]. 

Концепт соціальної справедливості в межах 

реалізації соціальної політики держави необхідно 

аналізувати відразу з трьох напрямках, що буде мак-

симально ефективно з точки зору: 

− реалізації прав, свобод і умов життя всіх 

учасників конкретної суспільної (соціальної) групи, 

віднести їх до ідеального суспільства; 

− згоди більшості осіб, які беруть участь в іс-

нуючій системі соціальних зв’язків даної суспільної 

формації, з власне принципами організації цієї суспі-

льної формації; 

− практичного і фактичного виконання тих 

принципів і законів, які формально чи неформально 

регламентують життєдіяльність аналізованої суспі-

льної формації [7, с.127]. 

Висновки. Отже, розглянувши сутність і зміст 

«соціальної політики держави» і «соціальної справе-

дливості» переходимо до вивчення сучасних концеп-

цій соціальної справедливості в контексті українсь-

кого суспільства. Концепт соціальної справедливості 

може бути повністю регламентований і впровадже-

ний в життя сучасного суспільства і мати повний до-

ступ і вплив на соціальну політику держави. 
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СОЦІАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ’ЄКТИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ  

У ГРОМАДАХ 

 
Вступ. Cоціальне підприємництво визнається 

одним з інструментів соціального захисту та соціаль-

ної інтеграції вразливих груп населення, а також за-

безпечення спроможності територіальних громад. 

Попри ряд чинників (політичних, економічних, соці-

альних, технологічних), які негативно позначаються 

на потенціалі його розвитку, позитивна динаміка 

цього явища в Україні зберігається. Новий адмініст-

ративно-територіальний устрій базового рівня перед-

бачає, що після місцевих виборів в Україні буде 1469 

територіальних громад. Передача повноважень з на-

дання базових соціальних послуг та вжиття заходів 

до надання інших соціальних послуг з центрального 

рівня на місцевий може стати драйвером зміцнення 

позицій соціальних підприємств (далі – СоцП) на ло-

кальному рівні. Адже реалізація згаданих повнова-

жень потребує створення мережі надавачів соціаль-

них послуг, залучення до неї недержавного сектору. 

Кожна громада стає зацікавлена у підприємницькій 

інфраструктурі, орієнтованій на самозайнятість насе-

лення, створення нових робочих місць, вирішен-

ня/пом’якшення соціальних проблем. 

Виклад основного матеріалу. Законодавчі, 

організаційні та фінансові інструменти діяльності 

СоцП в Україні формуються з початку 2000-х років і 

досі не завершені. Відтак за відсутності спеціальних 

нормативних актів вони діють у правовому полі Ци-

вільного та Господарського кодексів України, Закону 

України «Про основи соціальної захищеності людей з 

інвалідністю в Україні» та ряду інших. Згадані акти 

регулюють відповідно діяльність непідприємницьких 

товариств; створення підприємств об’єднань грома-

дян для здійснення господарської діяльності з метою 

виконання їх статутних завдань; господарську діяль-

ність громадських організацій людей з інвалідністю 

та створення цими організаціями суб’єктів господа-

рювання, продукція яких може включатися до держа-

вного замовлення. 

Таким чином, суб’єктність СоцП закріплена 

різними формами організаційно-правової діяльності: 

http://psibook.com/com/sociology/19/
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товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ); 

благодійний фонд із комерційним проектом; громад-

ська організація (ГО) з комерційним проектом; при-

ватне підприємство (ПП); громадська організація з 

ТОВ (ПП), що потребує письмового договору щомі-

сячних витрат; підприємство об’єднаних громадян 

(ПОГ); кооператив (виробничий, обслуговуючий, пе-

реробний). 

З 1 січня 2020 року набув чинності новий За-

кон України «Про соціальні послуги» [3]. До системи 

надавачів соціальних послуг він включає як держав-

ні, так і недержавні підприємства, установи, органі-

зації, громадські об’єднання, благодійні, релігійні ор-

ганізації, фізичні особи. Окрім залучення органів са-

моорганізації населення до надання соціальних пос-

луг, цим актом передбачені закупівля соціальних по-

слуг за загальними процедурами, державно-приватне 

партнерство, конкурс проектів, встановлення єдиних 

вимог до надавачів будь-якої форми власності. Кож-

на соціальна послуга надаватиметься за відповідним 

соціальним стандартом, який затверджує Міністерст-

во соціальної політики. 

 Замовниками соціальних послуг і розпоряд-

ники бюджетних коштів, на яких покладається 

обов’язок з організації надання соціальних послуг, 

виступають виконавчі органи сільської, селищної, 

міської ради об’єднаної територіальної громади (далі 

– ОТГ). Тому для зміцнення суб’єктності СоцП у 

сфері надання соціальних послуг на рівні ОТГ важ-

ливою є сприятлива регіональна політика. Місцеві 

органи виконавчої влади відповідають за розроблен-

ня програм соціально-економічного розвитку та про-

грам розвитку малого і середнього підприємництва 

(МСП), до яких включають й розвиток СоцП. Меха-

нізм соціального замовлення надає ОТГ можливість 

закуповувати соціальні послуги не тільки у традицій-

них надавачів – державних установ, а й недержавних 

суб’єктів: громадських та релігійних організацій, ло-

кальних бізнесів. Залучення СоцП до цього механіз-

му передбачає підготовку конкурсних пропозицій 

для участі в конкурсі. Переможці отримують компен-

сацію як відшкодування вартості наданих соціальних 

послуг. 

Для функціонування соціального підприємни-

цтва на рівні ОТГ існують й інші фінансові можливо-

сті. Зокрема, до розвитку компетенцій громад у сфері 

соціальної допомоги нині активно долучається між-

народна технічна допомога (гранти). Так, проект «Ро-

звиток громад в Україні через соціальне підприємст-

во» має на меті сприяти сталому розвитку громад за-

вдяки підвищенню спроможності місцевих НУО ге-

нерувати дохід для розвитку громади, покращення 

їхньої фінансової життєздатності і незалежності. 

Інновацією для СоцП як представників бізнесу 

стала можливість отримувати банківські кредити за 

ринковими відсотками, які надає Western NIS 

Enterprise Fund (WNISEF) у співпраці з Ощадбанком 

та Кредобанком [1]. Згадана програма соціального 

інвестування ставить за мету вирішення соціальних 

проблем у громадах через надання доступного капі-

талу, консультування і менторство. Критеріями учас-

ті в Програмі виступають: 1) зайнятість вразливих 

груп населення (більше 50% співробітників предста-

вляють уразливі групи населення, значна частина 

прибутку реінвестується для створення нових робо-

чих місць); 2) за умови зайнятості менше 50% спів-

робітників з числа уразливих груп щонайменше 10% 

від прибутку спрямовується на соціальну мету); 3) 

мінімум 20% від прибутку спрямовано на соціальну 

мету.  

Фінансовій підтримці соціального підприєм-

ництва сприяють також краудфандингові платформи. 

Одним із найбільш успішних майданчиків краудфан-

дингу в Україні є «Спільнокошт» на платформі «Ве-

лика Ідея» (biggggidea.com).  

Проте серед напрямів фінансування СоцП 

перше місце посідає власна комерційна діяльність. 

Тобто більшість успішних СоцП самостійно генеру-

ють прибутки для надання соціальних послуг або фі-

нансування окремих видів послуг для людей, що 

опинилися у складних життєвих обставинах: осіб з 

інвалідністю, жінок у кризових ситуаціях, ветеранів 

АТО/ООС та їхніх сімей, внутрішньо переміщених 

осіб, колишніх ув’язнених, бездомних осіб та ін. Ге-

нерація прибутку здійснюється різними шляхами: 

вирощування та збут сільськогосподарської продук-

ції, швейне виробництво, пошиття та ремонт одягу; 

освітні послуги; харчова промисловість; столярні ви-

роби; кафе, ресторани, благодійні крамниці тощо. 

Найбільш поширеними соціальними послу-

гами є працевлаштування вразливих груп (91 із 150 

СоцП), а також медична, соціальна та професійна ре-

абілітація людей з інвалідністю [4]. Затребуваною 

залишається послуга денного догляду у громадах. 

Затверджений у липні 2020 року Класифіка-

тор соціальних послуг [2] унормовує цілий ряд інно-

ваційних для України послуг. Зокрема, це транзитне 

підтримане проживання/учбова соціальна квартира 

(будинок); короткотермінове проживання; підтрима-

не проживання осіб похилого віку, осіб з інвалідніс-

тю, бездомних осіб; денний догляд дітей з інвалідніс-

тю; тимчасовий відпочинок для осіб, які здійснюють 

догляд за дітьми/особами з інвалідністю тощо. 

Впровадження цих послуг, у тому числі й за-

собами соціального підприємництва, набуває особ-

ливої актуальності у контексті адміністративної та 

медичної реформ й тривалого процесу змін у системі 

інституційного догляду дітей-сиріт та осіб з інвалід-

ністю. 

Висновки. Соціальні підприємства як 

суб’єкти надання соціальних послуг продовжують 

активно розвиватися. Задля вирішення нагальних со-

ціальних проблем вони ініціюють використання різ-

номанітних бізнес-моделей. Результатом стає надан-

ня достатньо широкого спектру соціальних послуг 

для вразливих груп населення. Адміністративна й 

медична реформи та наслідки деінституціалізації за-

гострюють потребу модернізації соціальних послуг. 

Водночас це розширює можливості соціальних підп-

риємств збільшувати масштаби діяльності, розвивати 
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власну екомережу, закріплювати свої позиції в зага- льній системі надавачів соціальних послуг. 
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РОЛЬ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДІАГНОСТИЦІ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ 

ПОСЛУГ ВДОМА У ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ 

 
Забезпечення населення якісними послугами 

соціальної сфери є важливим покажчиком максима-

льно ефективного відтворення та капіталізації люд-

ського життя. Еволюція в Україні концептуальних 

засад соціальної політики вимагає вдосконалення си-

стем маркетингу та менеджменту послуг, як механіз-

мів розподілу соціальних благ серед громадян. Реалі-

зація функції контролю, в цьому руслі, здійснюється 

через діагностику або оцінку якості. Означений 

принцип цілком може бути застосований і по відно-

шенню до сфери надання соціальних послуг на дому. 

Тому оцінка якості останніх є в Україні одним з пер-

шочергових завдань на шляху розбудови концепції 

сервісної держави. До того ж, об’єктивність неупере-

дженність, системність оцінки якості цього типу об-

слуговування мають стати ключовим моментом в 

окресленні ефективності діяльності відповідних соці-

ально орієнтованих організацій та закладів. Першо-

чергової актуальності тут набуває й проблема рівня 

задовільнення потреб клієнтів, якість життя яких, у 

більшості випадків, може бути визначена низькими 

покажчиками.  

Соціальними послугами на дому є комплекс 

заходів спрямованих на задовільнення потреб одино-

ких непрацездатних громадян, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують сторон-

ньої допомоги з метою поліпшення або відтворення 

їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернен-

ня до повноцінного життя. Суб’єктами надання цього 

типу послуг як правило виступають державні та ко-

мунальні спеціалізовані підприємства, установи і за-

клади [1, с. 34], серед яких відділенням соціальної 

допомоги вдома при Територіальних центрах соціа-

льного обслуговування (надання соціальних послуг) 

належить провідне місце.  

Оскільки надання соціальних послуг на дому є 

майже монопольним обов’язком місцевих владних 

установ по всій території України, то вважаємо мож-

ливим екстраполювати результати наших досліджень 

на весь сегмент соціального обслуговування. При 

цьому, отримувачі соціальних послуг на дому скла-

дають по відношенню до відповідних спеціалізова-

них закладів специфічну контактну соціальну групу. 

Вони є особами переважно похилого віку – інваліда-

ми та пенсіонерами, які належать до категорії соціа-

льно незахищених громадян й не можуть жити без 

допомоги держави [2, с. 398]. Матеріальне забезпе-

чення користувачів цього різновиду соціальних пос-

луг знаходиться на такому рівні, що його вистачає 

тільки на забезпечення базових або вітальних потреб. 

Унаслідок ускладнень зі здоров’ям вони ізольовані 

від суспільства, мають занижені вимоги щодо якості 

власного життя.  

З 2006 року в багатьох містах нашої держави 

були реалізовані програми, спрямовані на вдоскона-

лення діяльності державних і муніципальних уста-

нов, що спеціалізуються на наданні соціальних пос-

луг на дому. В їх межах обов’язковою ланкою стали 

соціологічні дослідження якості соціальних послуг. 

До теперішнього часу в Запорізькій області та облас-

ному центрі, в межах науково-дослідної теми «Фор-

мування інституційних засад публічного управління 

якістю соціальних послуг в умовах трансформації 

українського суспільства» факультету соціології та 

https://socialbusiness.in.ua/news/zelena-knyha-sotsial-noho-pidpryiemnytstva-druha-redaktsiia/
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управління Запорізького національного університету 

проведена низка соціологічних досліджень спрямо-

ваних на оцінку якості соціальних послуг вдома. Рес-

пондентами їх стали понад 1000 користувачів послуг, 

а також понад 500 соціальних працівників. При цьо-

му, кількість останніх коливалася від 51 опитаних на 

базі територіального центру соціального обслугову-

вання (надання соціальних послуг) Чернігівської ра-

йонної ради до 220 у Запорізькому міському терито-

ріального центру соціального обслуговування (на-

дання послуг) [3, с. 337].  

У зв’язку з відсутністю комерційного зиску з 

надання соціальних послуг вдома профільні відді-

лення при територіальних центрах соціального об-

слуговування (надання соціальних послуг) виступа-

ють майже монополістами, а соціальні робітники 

сприймаються клієнтами чи не як єдині помічники і 

зв’язківці із зовнішнім світом [4, с. 107].  

Аналіз результатів соціологічних досліджень 

дав змогу стверджувати, що серед головних критеріїв 

якості отримуваних соціальних послуг і клієнти, і со-

ціальні робітники визначають своєчасність виконан-

ня замовлень, відповідність потребі, акуратність ви-

конання, обсяг виконаних робіт, точність і швидкість 

при наданні. Обидві категорії високо оцінюють (4,56 

та 4,62) якість соціального обслуговування на дому. 

В ході соціологічних досліджень було виявле-

но, що при наданні цього різновиду послуг викорис-

товується синтез «імпульсного» та «інтуїтивного» 

стилів обслуговування. Цей факт обумовлений низь-

ким престижем соціальних робітників, низьким соці-

альним статусом і рівнем матеріальних прибутків і їх 

клієнтів, плинністю кадрів, наявністю в діяльності 

співробітників ірраціональних, атрактивних мотивів, 

відсутністю дієвих стандартів і чіткої системи конт-

ролю.  

Результати соціологічних досліджень дозволи-

ли запорізьким науковцям сформулювати рекомен-

дації зорієнтовані на те, що підвищення якості соціа-

льних послуг на дому повинне відбуватись шляхом 

упровадження технологій, спрямованих на зростання 

ролі цілераціональних норм. Це має призвести до 

зниження впливу вищезазначених чинників.  

Реалізація таких соціальних стратегій як роз-

робка стандартів, удосконалення інформування, сис-

темний моніторинг, оптимізація праці на макро- і мі-

крорівні буде сприяти підвищенню ефективності дія-

льності соціальних служб. Разом з цим зростання 

якості соціальних послуг буде більш відчутним і для 

клієнтів, і для службовців у разі суттєвого підвищен-

ня якості життя всього населення країни. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БРИТАНСЬКОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ  

З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 
Вступ. Соціальна політика Великої Британії 

впроваджена та містить певні елементи у всіх сферах 

суспільного життя. Вона пов’язана та інтегрується в 

наступні сфери: економічну, освітню, культурну, ме-

дичну та має чітку гуманістичну спрямованість і орі-

єнтована на загальнолюдські цінності. Особливу ува-

гу при цьому спрямовується на незахищені верстви 

населення, а саме на дітей та дітей з інвалідністю. 

Виклад основного матеріалу. Система соціа-

льної роботи з дітьми з інвалідністю у Великій Бри-

танії пов’язана з наданням соціальних послуг даній 

категорії клієнтів. Соціальні послуги в даній країні 

можуть надаватись дітям з інвалідністю, а саме тим 

які мають фізичні, розумові вади та хронічні захво-

рювання. Соціальні послуги надаються такими стру-

ктурами як: департаментами соціальної роботи, міс-

цевою владою, волонтерськими (громадськими) ор-

ганізаціями. При цьому всі перераховані організації 

мають спільну мету та ставлять однопланові завдан-

ня, які спрямовані на допомогу дітям з інвалідністю 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/156911/source:default
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вести повноцінне життя та максимально сприяти їх 

соціалізації та інтеграції у громаду.  

Одним із принципів соціальної роботи у Вели-

кій Британії є пріоритетність надання соціальної до-

помоги особам, які знаходяться у ситуації, що загро-

жує їх здоров’ю чи життю. Тому, відповідно до цього 

принципу законом «Про дітей» визначено категорії 

дітей (неповнолітніх), які потребують першочергово-

го соціального обслуговування. Таких неповнолітніх 

об’єднують у 3 групи чи категорії. 

− категорія «А» − неповнолітні, яким негайно 

надається доступ до соціальних послуг (скривджені 

або занедбані діти; діти, які перебувають у небезпеці 

та можуть піддаватися кривді чи нехтуванню; хворо-

бливі діти; діти з вадами у розвитку); 

− категорія «В» − діти з фізичними вадами, се-

нсорними порушеннями, розумовими вадами, дітей, 

які зазнають негативного впливу у зв’язку з прожи-

ванням в сім’ї особи з інвалідністю або у якої спосте-

рігається погіршення здоров’я (психічного чи фізич-

ного), діти, за якими доглядають, діти, яким може бу-

ти необхідний догляд, діти хворі на ВІЛ та СНІД то-

що. 

− категорія «С» − доступ до соціальних послуг 

по можливості, коли не має категорії дітей «А та В» 

[1, с.136-138]. 

Отже, можна визначити, що допомога у Вели-

кій Британії дітям з інвалідністю має трьох рівневий 

характер та включає першочерговість надання соціа-

льних послуг та обслуговування. Такі послуги надає 

три групи організацій: приватні структури, що забез-

печують догляд та види послуг за певну плату; гро-

мадський сектор (волонтерські, громадські та благо-

дійні організації); місцеві органи влади. 

Центри соціальних служб у Великій Британії 

переважно надають допомогу у дома, в денних 

центрах, денних школах. У всіх цих установах осно-

вна увага приділяється формуванню та навчанню ді-

тей з інвалідністю, розвиток у них навичок спілку-

вання, навчанню правилам поведінки у різних соціу-

мах (на вулиці, громадських місцях тощо). Для стар-

ших підлітків організовуються спеціальні профорієн-

таційні заняття, а для підлітків з розумовою відсталі-

стю функціонують центри професійної підготовки [2, 

с.115-120]. 

Важливим завданням роботи перерахованих 

вище структур з дітьми з інвалідністю є розвиток у 

таких дітей оптимального рівня незалежності в сере-

довищі, а саме розвиток її фізичної, психічної та со-

ціальної складової. 

Соціальний працівник Департаменту соціаль-

них служб Великої Британії може надавати допомогу 

у вигляді консультацій, підтримки по особистих пи-

таннях особи з інвалідністю та їх родин; розробляє 

індивідуальні програми реабілітації; займається ор-

ганізацією їх дозвілля. 

Однією із форм роботи з дітьми з інвалідністю 

є робота в домашніх умовах. Сюди відносять послуги 

з ведення домашнього господарства (доставка харчів, 

прання) та послуги з довготривалої або короткотри-

валої опіки, які переважно надаються батькам, що 

займаються утриманням та вихованням дітей з інва-

лідністю. Окремо існує послуга опіки над дітьми з 

інвалідністю під час відпустки батьків чи на вихідні. 

Деякі соціальні інституції пропонують реабілітаційні 

програми для дітей з інвалідністю та їх батьків, які 

перебувають у лікарні. А також існує послуга підт-

римки вдома для збільшення у дітей домашньої акти-

вності та безпеки.  

Досить розповсюдженою у британській систе-

мі соціальної роботи з дітьми з інвалідністю є вико-

ристання концепції підготовки до незалежного жит-

тя. Дана концепція розглядається з двох позицій: пе-

рша – це підготовка особистості до того, що вона є 

повноправним членом суспільства та має право акти-

вно брати участь у його житті, а з іншої – формуван-

ня навичок самостійного життя. 

Для впровадження такої концепції створюють-

ся Центри незалежного життя, які виступають однією 

із моделей соціального обслуговування інвалідів. Ча-

сто такі центри організовуються громадами, вони 

можуть бути громадськими, некомерційними, управ-

ління може здійснюватися особами з інвалідністю. 

Частіше всього такі центри надають наступні види 

послуг: інформаційні (надання довідкової інформа-

ції) дітям та їх батькам; консультативні; індивідуаль-

не консультування по захисту прав та інтересів осіб з 

інвалідністю та їх родичів; надання послуг (ведення 

домашнього господарства, підтримки у дома, органі-

зація дозвілля, послуги опіки). 

Прикладом такого центру у Великій Британії є 

центр незалежного життя у м. Глазго. Даний центр 

реалізує наступні проекти та надає такі види послуг: 

інформаційні (існує комп’ютерна база даних дітей з 

інвалідністю, центрів допомоги та їх реабілітації); 

тренінги для дітей з інвалідністю; програми по відно-

вленню та захисту прав осіб з інвалідністю; заняття з 

профорієнтації; ресурсний центр для сліпих; заняття 

для громадян з формування толерантного ставлення 

до осіб з інвалідністю; юридична допомога та консу-

льтування; формування навичок самообслуговування 

та здобуття соціальних умінь (робити покупки, готу-

вати їжу, користуватися громадськими місцями, по-

водитися з грішми тощо). У центрах організовуються 

заняття з малювання, рукоділля, фізкультури тощо [3, 

с.209-211].  

Висновки. Робота з дітьми з інвалідністю у 

Великій Британії спрямована на їх медико-соціальну 

адаптацію та життєву самореалізацію. Головні зусил-

ля спрямовуються на формування спроможності у 

дитини з інвалідністю умінь до самостійного життя. 

Часто до таких умінь зараховують трудову діяль-

ність, навчання, здатність до читання, писання, само-

стійного пересування комунікативні навички. Це 

здійснюється та досягається шляхом співпраці різно-

профільних установ та фахівців. 
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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
Вступ. Процес децентралізації в Україні пе-

редбачає реформування всіх сфер життя місцевих 

громад. Одним із найбільших секторів, що надає пос-

луги населенню на рівні громад, є освіта. Децентралі-

зація, прийняття нового Закону «Про освіту» ставить 

на порядок денний низку питань, пов’язаних із пере-

глядом функцій як відділів, управлінь і департамен-

тів освіти, так і районних (міських) науково-

методичних установ у контексті наближення освітніх 

послуг до громади з дотриманням трьох основних 

принципів: принципу рівного доступу до якості осві-

ти, принципу якості освіти і принципу ефективності. 

Зміни структури управління освітою породили супе-

речності щодо розуміння і дотримання вимог щодо 

діяльності працівників служби закладів освіти, які 

викладені у Положенні про психологічну службу у 

системі освіти України [1]. Практичні психологи, со-

ціальні педагоги закладів освіти в окремих новоство-

рених об’єднаних територіальних громадах (далі 

ОТГ) залишилися без належного методичного супро-

воду, поза межами процесу міжкурсової підготовки й 

атестації, без належної супервізії обласного і район-

них методичних центрів [2, с.6]. Це негативно позна-

чилося на системі професійного становлення і само-

реалізації спеціалістів, на якості соціально-

психологічних послуг, які отримують учасники осві-

тнього процесу. 

Виклад основного матеріалу. Протягом 2018-

2020 років трансформація методичних послуг для 

практичних психологів і соціальних педагогів закла-

дів освіти в ОТГ відбувалася відповідно хаотично, в 

основному в залежності від розуміння керівництвом 

необхідності і важливості цієї роботи. 

З вересня 2020 року розпочалася трансформа-

ція методичних послуг у консультативні для педаго-

гічних працівників, які вони зможуть отримувати у 

Центрах професійного розвитку, які утворюються ор-

ганами місцевого самоврядування з урахуванням по-

треб відповідної територіальної громади. Отже сіль-

ські, селищні, міські ради можуть утворювати 

центри, забезпечувати та організовувати їх діяльність 

відповідно до цього Положення [3], а можуть і не 

утворювати. Наразі існує загроза забезпечення пов-

ноцінного методичного супроводу, якісного консуль-

тування щодо траєкторії професійного розвитку фа-

хівців психологічної служби закладів освіти в умовах 

децентралізації, оскільки штатним розписом у Поло-

женні про центри не визначено особливості для цієї 

категорії педагогічних працівників. Також ми маємо 

враховувати реалії того, що у складі багатьох ОТГ 

(наприклад, в Чернівецькій області) лише 2-3 заклади 

освіти з загальною кількістю педагогічних працівни-

ків до 100-150 осіб. А тому сам факт створення таких 

центрів є під питанням. Зараз в Чернівецькій області 

відбувається ліквідація районних/міських методич-

них кабінетів/центрів. Натомість більшість ОТГ фі-

нансово не спроможні створити Центри професійно-

го розвитку, в кращому випадку це може призвести 

до уведення до штату 1-2 консультантів, на яких буде 

покладено консультативний супровід з усіх питань 

організації роботи закладів освіти та усіх категорій 

педагогічних працівників. Для вирішення цієї про-

блеми в такому центрі має бути окремий консультант 

з фаховою психологічною освітою, який, на жаль, не 

передбачений запропонованим Положенням. 

З метою визначення організаційних та науко-

во-методичних проблем забезпечення діяльності 

психологічної служби в сучасних умовах у березні-

квітні 2020 року було проведене опитування досвід-

чених фахівців міських/районних методичних кабі-

нетів/центрів системи освіти Сумської та Чернівець-

кої областей. 

В опитуванні взяли участь 90 фахівців мето-

дичних служб: з них 37 фахівців методичних кабіне-

тів/центрів органів управління освітою райдержадмі-

ністрацій, міських рад (Сумська область – 25, Черні-
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вецька область – 12) та 53 відповідальних за діяль-

ність психологічної служби фахівців методичних 

служб об’єднаних територіальних громад (Сумська 

область – 32; Чернівецька область – 21). Серед рес-

пондентів було 13 завідувачів міських/районних ме-

тодичних кабінетів/центрів управлінь/відділів освіти 

міських рад, райдержадміністрацій, об’єднаних тери-

торіальних громад; 40 методистів РМК/ММЦ, що ві-

дповідають за діяльність психологічної служби орга-

нів управління освітою міських рад, райдержадмініс-

трацій, об’єднаних територіальних громад з відпові-

дною фаховою освітою; 27 фахівців управлінь та від-

ділів освіти ОТГ, що відповідають за діяльність пси-

хологічної служби без фахової освіти; 10 керівників 

районних методичних об’єднань працівників психо-

логічної служби, досвідчених практичних психологів 

закладів освіти ОТГ, на яких керівниками покладено 

координацію діяльності практичних психологів і со-

ціальних педагогів на громадських засадах. 

За результатами опитування було визначено 

рейтинговий список основних проблем, наявність 

яких гальмує розвиток психологічної служби системи 

освіти взагалі, негативно впливає на якість організа-

ційного-методичного забезпечення діяльності прак-

тичних психологів і соціальних педагогів закладів 

освіти та якість соціально-психологічних послуг в 

умовах децентралізації: 

 Дефіцит фахівців психологічної служби взагалі в 

районах, містах, ОТГ – відсутня стратегія кадрової 

політики щодо укомплектування практичними 

психологами, соціальними педагогами закладів 

освіти (38% виборів).  

 Відсутність фінансової спроможності міських та 

сільських рад, райдержадміністрацій для організа-

ції роботи навчально-методичних центрів психо-

логічної служби як окремих, юридично незалеж-

них інституцій, або хоча б фахівців із психологіч-

ною освітою у структурі центрів професійного ро-

звитку педагогічних працівників, які б змогли зо-

середитися на розвитку професійної компетентно-

сті практичних психологів, соціальних педагогів, 

якості здійснюваного цими фахівцями психологіч-

ного супроводу та соціально-педагогічного патро-

нажу в закладах освіти (37% виборів). 

 Проблеми кадрового забезпечення фахівців, які 

готові до здійснення якісної методичної роботи: 

відсутність у досвідчених фахівців бажання (внут-

рішньої мотивації) у зв’язку з відсутністю зовніш-

ньої мотивації (невідповідна оплата праці, подвій-

не навантаження, адже методист-психолог має 

працювати і з фахівцями психологічної служби, і з 

усіма педагогічними працівниками району, міста, 

ОТГ); іноді особистісна і професійна неготовність 

до зміни діяльності (29% виборів). 

 Недостатньо якісна базова професійна підготовка 

практичних психологів, соціальних педагогів у за-

кладах вищої освіти до практичного виконання 

трудових функцій в освітньому середовищі, до 

розв’язання складних ситуацій щодо збереження 

психічного здоров’я учасників освітнього процесу 

(17% виборів). 

 Відсутність нормативних документів для здійс-

нення методичного супроводу, надання послуг із 

професійного розвитку фахівців психологічної 

служби в об’єднаних територіальних громадах 

(9% виборів). 

Висновки. Отже, більшість опитаних вказали 

на важливість посади окремого консультанта для фа-

хівців психологічної служби в штатному розписі 

центрів професійного розвитку педагогічних праців-

ників (80%). Разом з тим, частина опитаних (20%) 

зазначила, що психологічна служба була б значно 

ефективнішою, якщо б вона не входила в структуру 

такого Центру, а була б окремою юридичною одини-

цею, з якою можна було б укласти угоду на психоло-

гічне забезпечення професійного зростання педагогі-

чних працівників, на надання супервізійних послуг 

вчителям в ОТГ.  

Тому, потребує конкретизація послуг щодо 

професійного зростання практичних психологів, со-

ціальних педагогів закладів освіти у Положенні про 

центри професійного розвитку педагогічних праців-

ників та оновлення Положення про психологічну 

службу у системі освіти України в умовах децентра-

лізації. 
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ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ЧЛЕНІВ ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ 

ОБ’ЄДНАНЬ 

 
Вступ. Сутнісним чинником соціалізації і ви-

ховання підростаючого покоління в сучасній Україні 

стали виникнення і діяльність сотень дитячих гро-

мадських об’єднань, що не може не викликати суспі-

льного і науково-педагогічного інтересу до них. Ефе-

ктивність соціально-педагогічного процесу в дитячо-

му громадському об’єднанні в цілому, і соціалізації 

особистості, зокрема, в багатьох аспектах залежить 

від ролі громадської думки, що циркулює у ньому. 

У працях К.Абульханової-Славської, 

Г.Андрєєвої, І.Беха, С.Белічевої, О.Леонтьєва та ін-

ших ми знаходимо обґрунтування того, що думка ди-

тячо-юнацького колективу має важливе значення в 

процесі формування особистості. Особливе значення 

для розуміння механізму впливу дитячого громадсь-

кого об’єднання на юну особистість мають дослі-

дження І. Волкова, А. Журавльова, Г.Локарєвої, 

М.Красовицького та Л.Новикової. Зокрема, 

М.Красовицький стверджує, що «громадська думка 

регулює вплив на особистість різноманітних чинни-

ків. Орієнтація на думку значущого колективу сприяє 

тому, що особистість відбирає з цих впливів ті, які 

імпонують колективній думці, і відкидає ті, що супе-

речать їй» [1, c.14].  

Виклад основного матеріалу.  У енциклопе-

дичному словнику подається таке трактування дано-

го поняття: «Громадська думка – це спільне суджен-

ня людей, яке виникає в процесі їх діяльності та спіл-

кування і виражає їхнє ставлення до різних явищ, 

проблем, тенденцій навколишньої дійсності, що ма-

ють загальний інтерес» [3, c.912]. 

Основою процесу виникнення громадської ду-

мки є комплекс психічних явищ і закономірностей, 

які становлять суспільну психологію у взаємодії з рі-

зними формами суспільної свідомості. Соціально-

психологічні закономірності спілкування (навіюван-

ня, лідерство, психічне зараження, традиції і звичаї, 

суспільний настрій тощо) діють головним чином як 

механізм процесу становлення і функціонування 

громадської думки, хоч вони певною мірою вплива-

ють і на її зміст. Вважаємо, що більш сильний вплив 

на формування громадської думки в дитячій органі-

зації здійснюють різні форми суспільної свідомості 

(ідеологія, культура, традиції, звичаї, обряди тощо). 

Думка дитячо-підліткового колективу є своєрі-

дним барометром оцінки вчинків та поведінки кож-

ного його члена (через механізм схвалення чи засу-

дження). У такій оцінці одночасно проявляється і ві-

дношення особистості до суспільства, колективу, то-

варишів, і відношення колективу до особистості. 

Сформована громадська думка допомагає особистос-

ті осмислювати свої дії з точки зору інтересів колек-

тиву, сприяє виробленню звички рахуватися з дум-

кою оточуючих, узгоджувати особисті і громадські 

інтереси. Важливим є і те, що громадська думка здій-

снює функцію соціального контролю за поведінкою 

особистості в силу того, що кожний член дитячого 

об’єднання включений в складну систему внутріш-

ньо колективних відносин і залежностей. 

Думка колективу дитячої спілки виступає та-

кож як потужний регулятор внутрішньоспілкових ві-

дносин. Лідери дитячих об’єднань знають, що найча-

стіше громадська думка членів об’єднання стосується 

тих чи інших дій особистості в колективі, її відносин 

з товаришами. У сферу обміну думками входять про-

яви дружби, товариської взаємодопомоги, вірності, 

відданості ідеалам дитячо-підліткового співтоварист-

ва.  

Вивчення процесу формування і функціону-

вання громадської думки в дитячих громадських 

об’єднаннях свідчить про те, що їй притаманні певні 

якісні характеристики. Ці характеристики, природно, 

дуже динамічні, знаходяться в постійному розвитку, 

піддаються змінам. Без їхнього знання і врахування 

соціальний педагог, що працює з дитячою спілкою, 

не може кваліфіковано визначити ефективність соці-

алізуючого і виховного впливу громадської думки, 

спрогнозувати його результати. 

Можна виділити дві групи основних характе-

ристик і відповідних показників:  

– зміст і спрямованість громадської думки (ді-

апазон, рівень оціночних суджень, міра єдності, 

спектр принциповості, об’єктивність); 

– культура функціонування громадської думки 

(активність і своєчасність реакції, стійкість і послідо-

вність, відношення до особистості тощо). 

Як свідчать результати проведеного нами дос-

лідження, важливим моментом у процесі функціону-

вання дитячої організації є прийняття стратегії конк-

ретної діяльності. Визначення програми майбутньої 

діяльності завжди пов’язане з певною реакцією гро-

мадської думки. Саме вона, як підсвідомий «колекти-

вний розум», як смислова соціально-педагогічна 

установка, відіграє вирішальну роль у прийнятті від-

повідних рішень. Чим більше існує можливостей ви-

словити свою особистісну думку, тим більше громад-

ська думка впливає на формування і позицію кожно-
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го члена об’єднання. Цей вплив здійснюється прямо і 

опосередковано.  

Безпосередній вплив полягає в тому, що дитяча 

спілка прямо ставить конкретні вимоги до своїх чле-

нів, дає публічну оцінку їхній діяльності і вчинків 

(тобто схвалює або засуджує їх). Цей вплив може 

здійснюватись у вигляді критики або самокритики, 

товариської розмови, зауваження, вимоги; обрання в 

керівні органи спілки; завдяки створенню певної ат-

мосфери навколо особистості (ігнорування, осуд, ви-

яви поваги, захопленості, підтримка, схвалення то-

що). 

Опосередкований вплив здійснюється завдяки 

виникненню морально-інтелектуальної атмосфери у 

дитячій спілці. Думки, моральні звички, традиції, 

звичаї і обряди, що склалися у спілці засвоюються 

особистістю в процесі активної діяльності і визнача-

ють її поведінку навіть тоді, коли безпосередні вимо-

ги до неї не ставляться. Такий вплив є наслідком ак-

тивної ролі, що відіграє кожний член спілки в її ко-

лективі, наслідком чого він сам виступає як виразник 

громадської думки.  

Громадська думка має великий вплив на емо-

ційну сферу членів дитячих організацій. Цей вплив 

спирається на потребу одержати схвалення своїх то-

варишів та запобігти негативному ставленню до себе. 

Оцінка дій особистості створює певну атмосферу, 

викликає стан, який визначає її наступну поведінку. 

Колективний вплив викликає складну гамму почут-

тів, збагачує емоційне життя особистості, активізує ті 

почуття, які співзвучні її емоційному настрою. 

Важливим актом впливу громадської думки на 

особистість є утворення, зміна або посилення особи-

стісних соціально-психологічних установок. Під 

впливом громадської думки  в особистості члена ди-

тячої спілки відбувається утворення, зміна або поси-

лення відповідних установок, виникає певне ставлен-

ня до тих чи інших явищ.  

Колективна думка членів дитячого об’єднання 

є також важливим чинником виховання вольової 

сфери дітей і підлітків. Очікування колективної оцін-

ки змушує особистість здійснювати вольові зусилля, 

щоб довести справу до успішного завершення. Схва-

лення громадською думкою позитивних звичок зміц-

нює їх, громадський же осуд негативні звички руй-

нує. Складні форми звичної поведінки виникають не 

тільки в результаті багаторазових повторень, а й на 

основі узагальнення багатьох вчинків, що відбува-

ються в різних ситуаціях. Громадська думка, даючи 

більш або менш узагальнену оцінку вчинків особис-

тості, реально сприяє цьому процесу.  

Висновки. У зв’язку з тим, що кожний член 

дитячої спілки входить до складної системи внутрі-

шньо колективних взаємин, у дитячо-підлітковому 

колективі найбільш повно проявляється внутрішня 

сутність особистості, яка постійно оцінюється гро-

мадською думкою. Ми вважаємо, що вплив громад-

ської думки на особистість члена дитячого 

об’єднання – це складова частина соціально-

педагогічного процесу, що відбувається в об’єднанні. 

Він не обмежується актами схвалення або засуджен-

ня. Це значно глибша дія, яка полягає в засвоєнні 

особистістю соціального досвіду, цінностей і норм в 

процесі її активної діяльності.  

Отже, громадська думка дитячого об’єднання 

має великі виховні і соціалізаційні можливості. Тому 

перед соціальними педагогами постає непросте за-

вдання: використовуючи соціалізаційну і виховну 

функцію, яка об’єктивно притаманна громадській 

думці, перетворити її в постійно діючий ефективний 

засіб соціалізації членів дитячих спілок.  
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ДО ПИТАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА ЗАКАРПАТТІ 

 
Децентралізації на сьогоднішній день є однією 

з наймасштабніший реформ в Україні, яка триває з 

2014 року. В результаті її реалізації було створено 

понад 800 об’єднаних територіальних громад (ОТГ), 

які охопили третину території України. Новостворені 

громади отримали більше фінансових ресурсів, прямі 

відносини з Державним бюджетом, та, одночасно, 

ширші повноваження та обов’язки. А чи стали жити 

краще в найвіддаленіших куточках України та як 

змінилось життя громад підсумовувати та аналізува-

ти вже нам. 

Як нам вже відомо, реформа децентралізації 

передбачає передачу повноважень, фінансів на їх ре-

алізацію та відповідальності за їх виконання від 

центральної влади органам місцевого самоврядуван-

ня (ОМС), тобто тому керівництву (місцевим радам 

та їх головам), яке жителі територіальних громад са-

мі собі виберуть. Вихідним пунктом реформи є усві-

домлення, що на місцях краще орієнтуються в лока-

льних проблемах і ефективніше можуть використати 

кошти на їх вирішення. Тому метою децентралізації є 

наблизити владу до мешканців, а мешканців – до 

влади для підвищення доступності та якості освітніх, 

медичних, культурних, адміністративних, комуналь-

них і соціальних послуг, які отримують ті самі меш-

канці громад [3]. Кінцевою ж метою має стати повна 

зміна системи менеджменту на місцях. Це в першу 

чергу сформовані сильні громади, які виконують всі 

функції для своїх мешканців, а центральна влада фо-

рмує політику і підтримує цей процес. Саму реформу 

провадять через об’єднання базових територіальних 

громад (міст, сіл, селищ) в укрупнені територіальні 

одиниці – так звані об’єднані територіальні громади 

(ОТГ). У результаті об’єднання органи місцевого са-

моврядування ОТГ отримують набагато більші мож-

ливості для розвитку (повноваження та кошти), аніж 

окремі села чи міста. Пов’язано це зі зміною адмініс-

тративно-територіальної вертикалі.  

Отже, ключовими моментами реформи децен-

тралізації є: 

 Наблизити послуги до громадянина та підвищити 

їх якість; 

 Створити повноцінну систему місцевого самовря-

дування, де громади будуть спроможні виконувати 

покладені на них повноваження та відповідати за 

їх виконання; 

 «Зміцнити» громади, щоб їх об’єднані ресурси 

(фінансові, майнові, інтелектуальні) можна було 

використати для підвищення якості послуг та роз-

витку місцевої інфраструктури; 

 Створити передумови для економічного розвитку 

громад, оскільки у них тепер залишаються подат-

ки і вони стають більш зацікавлені в розвитку те-

риторій, бізнесу та інфраструктури; 

 Підвищити спроможність громад напряму залуча-

ти іноземні інвестиції, отримувати міжнародну те-

хнічну допомогу [2]. 

На початок 2019 року в Україні було створено 

876 ОТГ. Проте вибори керівних органів ОТГ, які є 

передумовою початку функціонування ОТГ, прове-

дено лише у 806 ОТГ. Загалом же, за затвердженими 

перспективними планами, має бути створено 1289 

ОТГ. Найбільше ОТГ функціонує в Дніпропетровсь-

кій (62), Черкаській (54) і Житомирській (53) облас-

тях. Що стосується Закарпаття, то тут поки най-

менше створених ОТГ, оскільки в області довгий час 

не було затвердженого плану створення ОТГ. Його 

було затверджено лише 18 грудня 2019 року Кабіне-

том Міністрів. Також вагомою причиною стало не-

бажання місцевого керівництва втратити владу в ба-

гатих громадах (тобто тих, які мають ресурси напов-

нення місцевих бюджетів) через об’єднання з бідні-

шими; неможливість чітко визначити критерії для 

об’єднання громад. 

На сьогодні створено 17 ОТГ, кількість насе-

лення яких становить 278194 чол. (22% населення 

області), тому Закарпатській області потрібно наздо-

ганяти те, що було упущено за 6 років децентраліза-

ції. 

Що ж стосується соціальних послуг, то з 1 січ-

ня 2020 року стала чинною нова редакція Закону 

України «Про соціальні послуги» [4]. Отже в цьому 

році змінюється розподіл повноважень центральних 

та місцевих органів влади, а також встановлюється 

система соціальних послуг та її учасників, етапи ви-

значення потреб, планування, організації та фінансу-

вання соціальних послуг. Повноваження у сфері со-

ціальних послуг передають громадам − максимально 

близько до отримувачів цих послуг. Такі повнова-

mailto:viktoria.riul@uzhnu.edu.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19


НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

97 

ження визначаються новою редакцією Закону як вла-

сні повноваження громад. Щоб реалізувати їх, в гро-

маді мають створити відповідний структурний під-

розділ. Кожна ОТГ буде зобов’язана надавати базові 

соціальні послуги. Водночас, кожна соціальна послу-

га надаватиметься за відповідним соціальним станда-

ртом, який затверджує Міністерство соціальної полі-

тики. Процес передачі повноважень з надання соціа-

льних послуг на місця не є простим і швидким, у 

громад виникає безліч запитань і труднощів. Щоб 

допомогти громадам, ми збиратимемо у цьому розді-

лі корисну та актуальну інформацію: посилання на 

нормативні документи, посібники та роз’яснення, но-

вини та кращі практики у сфері соціальних послуг. 

На сьогоднішній день серед позитивного 

впливу децентралізації на Закарпатті слід відмітити 

найголовніше це дороги, яких роками ніхто не ремо-

нтував або їх взагалі не було по селам, особливо в 

гірській місцевості. До прикладу до села Родникова 

Гута відновили понад 17 км автошляху. Ще у 2015-

му там відбувся паводок, багато шляхів зруйнувало, 

але зробили дорогу вже тоді, коли з’явилася 

об’єднана громада. Другим позитивним моментом 

децентралізації на Закарпатті стане відкриття ЦНА-

Пів, щоб отримання довідок та інших документів в 

об’єднаних громадах має бути швидким та зручним. 

До прикладу у Вільховецькій громаді Центр надання 

адмінпослуг працює вже майже рік - з осені 2019-го. 

ЦНАП розташований у повністю реконструйованій 

громадою та обладнаній для потреб людей з інвалід-

ністю двоповерховій будівлі колишнього будинку 

культури. На першому поверсі нового Центру знахо-

дяться шість робочих місць адміністраторів. Кожне з 

них Програма устаткувала меблями та IT-технікою. В 

установі також працюють дві станції для видачі зако-

рдонних біометричних паспортів та ID-карток, які 

було придбано за кошти громади. Одним з перших в 

Ужгородському районі буде Центр надання адмінпо-

слуг в Баранинській ОТГ, будівництво якого вже під-

ходить до завершення. Також до кінця року буде мо-

дернізований Хустський ЦНАП, який надаватиме бі-

льше 130 послуг мешканцям своєї громади. І третім 

позитивним ефектом децентралізації можна виділити 

вдосконалення закладів, які безпосередньо є страте-

гічно важливими для громад: школи, дитсадки, клу-

би, спортивні майданчики та лікарні. В кожній Зака-

рпатській ОТГ є приклади позитивних зрушень у 

вдосконаленні цих будівель [1]. 

Отже, незважаючи на те, що Закарпатська об-

ласть дуже довгий період була аутсайдером у плані 

децентралізації, потенціал в області великий. Закар-

паття, як прикордонна область, може спостерігати як 

Європа живе за принципом об’єднаних громад та са-

моуправління. Жителі краю на власні очі можуть ба-

чити як Європа досягла успіху в децентралізації і це є 

хорошим стимулом до господарювання на рідній зе-

млі і до розуміння того в якому напрямку рухатись. 

На сьогоднішній день, ще багато не вирішено питань, 

які гальмують децентралізацію області, а після цьо-

горічних виборів ОТГ мають утворитись всюди тому 

буде над чим працювати і що вирішувати. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 
Вступ. Слід констатувати, що перехід до рин-

кових методів господарювання в Україні й багатьох 

країнах пострадянського простору, досі майже не 

поширювався на реформування системи послуг соці-

альної сфери. Вона залишається переважно побудо-

ваною за принципом утримання постачальників, а не 

купівлі тієї чи іншої послуги. Підвищення адресності 

та якості надання соціальних послуг, при раціональ-

ному використанні бюджетних коштів, є одним із 

пріоритетів реформування системи соціального об-

слуговування в цих країнах. Однак головним недолі-

ком існуючої системи є відсутність ринкової конку-

ренції. Споживачі послуг соціальної сфери позбавле-

ні можливості вибору постачальника, а сам постача-

льник позбавлений стимулів підтримки на належно-

му рівні і підвищення доступності та якості послуги. 

Виклад основного матеріалу. Інструментом 

демонополізації ринку послуг соціальної сфери й ро-

https://decentralization.gov.ua/areas/0312
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text
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зподілу замовлень на їх виконання на конкурсних за-

садах, є введення технології замовлення, яке відбува-

ється за принципом купівлі послуги замовником – 

органом державної влади або місцевого управління, 

на який прямо або делеговано покладені певні соціа-

льні функції. Формування замовлення на основі кон-

кретних пріоритетів соціальної політики дозволяє чі-

тко визначити і на договірних умовах орієнтувати 

постачальників послуг на певні групи одержувачів 

цих послуг, номенклатуру необхідних послуг і їх 

якість. Впровадження технології замовлення створює 

для органів місцевої влади вагомий інструмент реалі-

зації місцевої та регіональної стратегій соціальної 

політики. 

Крім впровадження технології соціального за-

мовлення одним з базисних елементів соціальної по-

літики держави і провідним фактором успіху держа-

ви в сфері соціального забезпечення є формування 

соціальних стандартів. Стандарти необхідні: державі 

– як інструмент управління; постачальникам – для 

підвищення конкурентоспроможності, споживачам – 

для визначення якості наданих їм послуг. На відміну 

від соціального мінімуму, стандарт – це гарантія ви-

сокого рівня певної якості, яку держава зо-

бов’язується забезпечити громадянам у відповідні 

терміни: 

 застосування соціальних стандартів дозво-

ляє здійснити перехід від постатейного до подушного 

фінансування витрат на соціальні потреби, що має 

значно підвищити ефективність використання кош-

тів, що спрямовуються на соціальний розвиток; 

 державні соціальні стандарти дають мож-

ливість обґрунтовано визначити розміри витрат бю-

джетів всіх рівнів та соціальних фондів на соціальний 

захист і соціальне забезпечення населення, а також 

утримання соціальної сфери; 

 соціальні стандарти передбачають встанов-

лення головних критеріїв якості послуг; 

 формування чітких стандартів надання по-

слуг дозволяє значно коректніше оцінити фінансу-

вання багатьох галузей і прискорити їх реформуван-

ня; 

 визначення можливості впровадження со-

ціальних стандартів визначає раціональні потреби і 

умови проведення реформи адміністративно-

територіального устрою країни, критерії утворення 

адміністративно-територіальної одиниці: існування 

повного набору бюджетних установ, що надають со-

ціальні послуги, їх завантаженість на рівні, передба-

ченому соціальними стандартами тощо. 

Нові відносини між замовниками та постача-

льниками соціальних послуг вимагають і нових зо-

бов’язань між ними, а також відповідальності перед 

клієнтами. Кожен одержувач/споживач послуг має 

законне право на отримання якісних послуг на захист 

своїх прав у разі ненадання або надання послуг низь-

кої якості. 

Тому для забезпечення якості соціальних пос-

луг на державному рівні важливо не тільки встанови-

ти вимоги, але і забезпечити дотримання цих вимог 

усіма постачальниками послуг, передбачити санкції 

за недотримання вимог стандартів. 

Як правило, функції контролю за якістю соціа-

льних послуг відносяться до повноважень держави. 

Сьогоднішній системі контролю в сфері соціальних 

послуг України бракує інструментарію, знань і нави-

чок для оцінки якості. Таким інструментарієм мають 

бути стандарти якості соціальних послуг. Вони міс-

тять критерії, орієнтовані на аспекти якості життя 

отримувачів і за допомогою яких можна оцінити рі-

вень якості послуг. 

У багатьох країнах Західної Європи, а також в 

США і Австралії сформовані спеціальні органи для 

виконання функцій контролю. Ці органи мають пов-

новаження щодо здійснення реєстрації, сертифікації 

або ліцензування діяльності з надання соціальних по-

слуг дітям, інвалідам, людям похилого віку, розгляду 

скарг і прийняття рішень щодо санкцій за недотри-

мання якості. 

На підставі результатів перевірок інспекція 

складає звіт, який містить або позитивні відгуки або 

рекомендації щодо необхідних поліпшень. Такі звіти 

оприлюднюють з метою інформування постачальни-

ків, користувачів послуг, органів влади та громадсь-

кості. Якщо стандарти не виконуються в будь-яких 

аспектах і значно відстають від встановлених вимог, 

застосовують відповідні процедури для усунення не-

доліків або припинення діяльності постачальника по-

слуг через скасування ліцензії. 

Для органів влади або інших замовників стан-

дарти є інструментом порівняння результату послуг з 

обсягом вкладених ресурсів, прийняття рішень щодо 

доцільності контрактування та фінансування послуг. 

Крім того, стандарти якості є основою для визначен-

ня правомірності дій працівників. 

Висновки. Отже, стандарти якості є ключовим 

механізмом для забезпечення якості на національно-

му рівні і стимулом для постійного поліпшення сис-

теми соціальних послуг. І, хоча процес вироблення 

стандартів соціальних послуг вже триває, він потре-

бує уваги держави та громадськості. 

Розробка стандартів якості повинна відбувати-

ся із застосуванням таких підходів: участь працівни-

ків і користувачів (їх представників); виклад в про-

стій зрозумілій для всіх учасників процесу формі; ві-

дображення найкращої практики, яка можлива при 

наявних ресурсах, базування на практичному досвіді; 

орієнтування на досягнення результатів, без зайвої 

деталізації методик досягнення цих результатів; на-

дання можливості проведення самооцінок управлін-

ня, оцінок одержувачами, громадського моніторингу. 
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНІЙ 

РОБОТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Вступ. У сучасних умовах розвитку 

незалежного українського суспільства набуває 

актуальності проблема технологізація процесу 

соціально-виховної роботи, оптимізація процесів 

програмування, проектування, конструювання, 

прогнозування, моделювання, спрямованих на 

упорядкування педагогічного середовища. Це 

завдання визначається такими особливостями 

освітніх технологій: включенням великої кількості 

індивідів, що наділені волею та свідомістю; 

суб’єктивністю змісту освітніх технологій (тобто 

обумовленістю їх успіху діями суб’єктів); 

комплексним характером освітніх технологій тощо. 

При цьому метод проектів трактують як первинний у 

підготовці сучасних, конкурентоспроможних 

фахівців. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз психо-

лого-педагогічної літератури засвідчує, що в сучасній 

науці накопичено вже численні за обсягом доробки, 

присвячені проблемі методу проектів у соціально-

виховній роботі. Зокрема, загальнотеоретичні напря-

ми у вивченні досліджуваного феномену відображені 

у роботах А. Сластьоніна, В. Розова, Є. Шиянова та 

ін.; психолого-педагогічні аспекти економічного ви-

ховання відображено у роботах Л.Денисенко, 

Д.Закатнова, А.Нісімчука, Л.Новікова, О.Падалки, 

А.Сиротенка, О.Шпака та ін. 

Oкремим напрямкoм пoстають дoслiдження, 

присвяченi рoзгляду рiзних аспектiв соціально-

вихoвнoї рoбoти зi студентами (Р.Вайнола, 

А.Капська, В.Лаппо, В.Тернoпiльська, Н.Чернуха та 

ін.). В освітній сфері метод проектів знайшов свою 

реалізацію у діяльності американського педагога та 

філософа Дж. Дьюї та російських педагогів 

(С.Шацького, В.Шульгіна, А.Макаренко, 

М.Крупеніної та ін).  

Метод проектів у вищеназваних дослідженнях 

постає як сукупність педагогічних та соціологічних 

методик, що спрямовані на впорядкування дій, 

операцій по вирішенню завдань освіти. Ця позиція 

підкріплюється твердженням О.Пєхоти, яка зазначає, 

що феномени, які досліджує педагогіка, в багатьох 

випадках розглядаються в якості соціальних 

феноменів та існують в якості взаємообумовлених 

технологічних моделей [3].  

З метою удосконалення навчально-виховного 

процесу педагоги нині можуть обирати певні 

технології або їх ефективно поєднувати. Але за всієї 

варіативності педагогічних технологій є загальні 

вимоги, яким вони повинні відповідати: по-перше, 

будь-яка педагогічна технологія повинна 

забезпечувати якісне засвоєння знань; по-друге, будь-

яка педагогічна технологія повинна сприяти 

становленню особистості [1]. 

Більшість дослідників визначає такі етапи про-

ектування: наявність проектного задуму (покладання 

і творення нового об’єкта, нових його якостей і ста-

нів); проектна конструктивізація (розробка специфі-

чною проектною мовою задуму об’єкта, що передба-

чає процедури аналізу, синтезу, конструювання, уз-

годження, конкретизації тощо); спрямованість на 

проектну реалізацію (як можливість створення за 

проектом нового об’єкту, яка може і не здійснитися); 

проектна онтологія (відчуття зв’язку проектування з 

практичною діяльністю, належність до цінностей 

проектної свідомості тощо) [2]. 

Застосування методу проектів у соціально-

виховній роботі зі студентами надає можливість май-

бутнім фахівцям самостійно отримати знання у про-

цесі вирішення практичних завдань або проблем, які 

потребують інтеграції знань із різних галузей наук. 

Педагоги під час використання цього методу висту-

пають у ролі розробників завдань для інноваційного 

проекту, координаторів, експертів, консультантів. У 

свою чергу студенти виконують роль організатора 

проектної діяльності, автора, генератора проектних 

ідей, виконавця проектних завдань. 
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Нами за основу прийнято підхід Н.Гридасова 

до створення освітніх проектів, що передбачає наяв-

ність таких етапів: проблемно-цільовий, аналітичний, 

процесуальний, етап первинної презентації, етап за-

хисту, етап оцінки [4]. 

Виходячи з цих міркувань ми визначили такі 

критерії оцінки ефективності проектів студентів у 

соціально-виховній роботі: актуальність і соціальна 

значущість проекту; відповідність матеріалу темі, 

меті і завданням обраної проблеми; практична 

спрямованість проекту; аргументованість і 

доцільність рішень; відповідність рішень нормам 

права і моралі; оформлення проекту, якість його 

презентації. 

Висновки. Таким чином, ми розглядали про-

ект як метод фахової підготовки фахівців освітньої та 

соціальної сфери, засіб соціально-виховної роботи зі 

студентами по розвитку їхньої соціальної відповіда-

льності 
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СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПРОЄКТУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ STEAM-

ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-

ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

 
Вступ. Соціальні очікування щодо підвищення 

конкурентоспроможності освіти і науки України 

пов’язані з формуванням ключових компетентностей 

особистості, які, перш за все, стосуються готовності, 

вмінь і навичок вирішувати завдання будь-якої скла-

дності в різних сферах життєдіяльності людини. Це 

сприяє перегляду принципів і підходів в системі осві-

ти.  

Глобалізаційні процеси модернізації освіти 

передбачають формування всебічно розвиненої, ак-

тивної особистості, яка спроможна самореалізувати, 

самовизначити себе у суспільстві знань. З огляду на 

це особливого значення набуває STEАM-освіта, що 

передбачає, на нашу думку, запровадження практико-

орієнтованого, міждисциплінарного та проєктного 

підходів у процесі вивчення учнями дисциплін при-

родничо-математичного циклу (англ. Science), робо-

тотехніки (англ. Technology, Engineering, 

Mathematics) та формування в них креативного, твор-

чого мислення завдяки використанню в освітньому 

процесі різноманітних галузей мистецтва (англ. Art) 

та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

[1]. 

Виклад основного матеріалу. Загальне за-

вдання STEАM-освіти у межах соціального аспекту є 

підготовка учнів до подальшого навчання і працев-

лаштування відповідно до вимог ХХІ століття. Це 

потребує створення STEАM-орієнтованого освітньо-

го середовища, що забезпечило б: 

− можливості навчання учнів дистанційно, не 

зважаючи на час, місце знаходження та фізичний 

стан; спілкування та консультації з фахівцями різних 

галузей науки; проведення навчальних проєктів та 

досліджень, як індивідуальних, так і групових; 

− можливості викладання вчителів дистанцій-

но, не зважаючи на час, місце знаходження та інші 

фактори, зокрема, наприклад, для підтримки і розви-

тку інклюзивної освіти в Україні [2]; надання консу-

льтацій учням у проведенні навчальних проєктів, ди-

станційних лабораторних робіт та ін.; спілкування з 

колегами для створення і організації STEАM-

проєктів; 

− можливості брати участь у STEАM-проєктах 

закладу освіти зацікавлених батьків учнів цього за-

кладу та фахівців у галузях STEАM. 

З огляду на вищезазначене виникає суттєва 

проблема розроблення відповідних стратегій щодо 

підвищення кваліфікації учителів згідно з роботою в 

умовах такого середовища, що включає в себе, перш 

за все, розвиток їхньої інформаційно-комунікаційної 

компетентності. 
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Висновки. Рішеннями щодо проєктування та 

впровадження STEAM-орієнтованого освітнього се-

редовища для розвитку інформаційно-цифрової ком-

петентності вчителя, на наш погляд, можуть бути та-

кі: 

 зв’язок середовища із соціальними мережами; 

 взаємозв’язок формальної і неформальної осві-

ти; 

 надання соціальних послуг у підтримці 

STEAM-орієнтованого освітнього середовища та 

привертання до цього середовища фахівців, учителів, 

учнів; 

 надання методичних рекомендацій щодо вико-

ристання ІКТ вчителями для створення та організації 

навчальних STEАM-проєктів 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ ЗІ СКЛАДНИМИ ЖИТТЄВИМИ ОБСТАВИНАМИ В 

УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 
Вступ. В умовах сьогодення перед молодим 

українським суспільством постала ціла низка соціа-

льно-психологічних, педагогічних та економічних 

проблем, які не тільки підвищують рівень соціально-

го напруження, але потребують невідкладного вирі-

шення. Такі проблеми негативно впливають на різні 

сторони суспільного життя та позначаються на 

сім’ях, члени яких опинилися в несприятливих умо-

вах: безробіття, підвищення цін, економічна та полі-

тична нестабільність, тощо. Зазначені обставини 

знижують добробут родин і стабільність їх функціо-

нування, а також руйнують сімейні стосунки. Слід 

констатувати, що сьогодні майже кожна сім’я харак-

теризується нестабільністю, конфліктністю, а тому 

логічним стає те, що більшість її членів потребує 

психологічної підтримки та захисту, особливо гостро 

це питання постає в умовах децентралізації. Особли-

вої уваги, заслуговують сім’ї, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. Від скоординованос-

ті та узгодженості дій як державних установ, так і рі-

зноманітних громадських організацій, залежить шви-

дкість та якість надання адресних соціальних та пси-

хологічних послуг.  

Виклад основного матеріалу. Актуальність 

дослідження зумовлена тим, що адміністративно-

організаційні та соціально-психологічні підходи, фо-

рми і методи роботи з сім’ями із складними життє-

вими обставинами постійно перебувають у процесі 

розвитку та вдосконалення, а особливо в умовах ре-

формування системи державного управління у сфері 

надання соціальних послуг та децентралізації. 

У пошуках порозуміння у важку хвилину ко-

жен з нас звертається до найближчих і, звичайно, ро-

зраховує на допомогу. Але часто буває так, що за-

мість очікуваної підтримки людина наштовхується на 

стіну байдужості та холодності. Остання є не просто 

певним соціальним фактом, а приховує у собі обста-

вини, які мають надскладну соціально-психологічну 

природу. Адже батьківська недбалість, агресія стосо-

вно шлюбного партнера чи дітей, конфліктність, не-

вміння знайти своє місце у житті, девіантна поведін-

ка – лише наслідок невирішених особистісних про-

блем, незнання і невміння розв’язувати складні жит-

тєві задачі [1]. 

Одним із завдань здійснення психологічного 

супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, є допомога у вирішенні проблем, які 

члени сім’ї не можуть вирішити самостійно [3]. 

Психологічний супровід розуміється як процес 

побудови внутрішнього стану людини, формування 

свідомого оптимізму, вміння справлятися з трудно-

щами, здатністю любити себе та своє життя.  

Все це стає реальним, при застосуванні певних 

психологічних методів, таких як: 

− тестування, що дає змогу встановити рівень 

розвитку у членів сім’ї необхідних знань, умінь, на-

вичок, особистісних характеристик;  

− психодрама, під час якої використовується 

рольова гра, що дозволяє створити умови для вира-

ження індивідом почуттів, що пов’язані з важливими 

для нього проблемами;  

http://ceur-ws.org/Vol-2643/paper27.pdf
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− соціограма, що спрямована на аналіз відно-

син між різними групами людей;  

− ігрова терапія, що передбачає залучення, 

перш за все дітей, до різноманітних ігрових ситуацій 

(розрізняють діагностичні, корекційні, розвивальні та 

творчі ігри). 

З’ясовано, що на корекцію міжособистісних 

стосунків між членами подружжя, батьками й дітьми 

спрямована сімейна психотерапія, у процесі якої ро-

бота соціального працівника/психолога передбачає 

пошук і усунення причин емоційних розладів у сім’ї. 

Метод впливу на людину за допомогою різних 

видів художнього та ужиткового мистецтва (малю-

вання, живопис, ліплення, різьба, випалювання тощо) 

називається арт-терапія. Цей метод особливо ефекти-

вний, якщо в сім’ї є діти з функціональними обме-

женнями. Групові заняття арт-терапією сприяють 

формуванню комунікативних навичок членів сім’ї. 

Епістолярна терапія дозволяє здійснити корек-

цію міжособистісних стосунків між членами сім’ї 

(лист до батьків, лист до самого себе, лист у майбут-

нє). 

Однією із цікавих психокорекцій них технік є 

казкотерапія. Форми казкотерапії, що можна викори-

стовувати при роботі з сім’ями:  

− аналіз відомих казок,  

− створення казки «по колу від кожного»,  

− експромтне інсценування казки,  

− вигадування початку чи кінця казки,  

− створення авторської казки кожним членом 

сім’ї тощо.  

Аналіз казок дозволяє соціальному працівни-

кові/психологу проаналізувати проблеми сім’ї. Вели-

ким потенціалом впливу на сім’ю, яка опинилися у 

складних життєвих обставинах, володіє соціально-

психологічний тренінг як метод активного навчання 

[2]. 

Реалізація цих методів стає реальною при ви-

діленні окремої можливості проведення психологіч-

ного супроводу зазаначених типів сімей. 

Висновки. Події, які відбуваються в Україні, 

вкрай складна соціально-політична ситуація у суспі-

льстві показали необхідність соціально-

психологічного захисту і психологічної допомоги як 

дітям та дорослим, так і цілим соціальним групам, 

зокрема сім’ям зі складними життєвими обставина-

ми. Нинішні суспільні процеси, в тому числі децент-

ралізація, вимагають переосмислення традиційних 

технологій. В умовах концентрації допомоги на гро-

мадах зростає необхідність психологічної допомоги, 

в якості реалізації головного принципу соціальних 

послуг, а саме – адресносності. В цьому контексті, в 

якості рекомендацій, вважається доцільним створен-

ня спеціальних служб (на базі установ соціального 

захисту) психологічного супроводу сімей із важкими 

життєвими обставинами.  
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ПРОФЕСІЙНІ РОЛІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
У літературі по-різному описують та класифі-

кують ролі соціальних працівників. В американській 

“Енциклопедії соціальної роботи” описано понад 20 

різновидів таких ролей. В українській та російській 

літературі прийнято здебільшого говорити не про ро-

лі, а про функції соціальних працівників. Досить час-

то виділяють такі функції, як: 

1) діагностична (оцінювальна) – вивчення, 

аналіз та оцінка життєвого поля клієнта (індивіда, 

групи, громади), оцінка результатів, досягнутих у 

процесі роботи; 

2) прогностична – розробка плану розв’язання 

проблеми; 
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3) організаторська – діяльність соціального 

працівника з забезпечення взаємодії всіх учасників та 

установ, задіяних до роботи з клієнтом; 

4) комунікативна – встановлення, продовжен-

ня й припинення необхідних професійних контактів, 

обмін інформацією; 

5) правозахисна – використання законів та 

правових норм для захисту прав і інтересів клієнтів; 

6) превентивна – запобігання виникненню 

життєвих колізій у окремих індивідів і груп ризику; 

7) коригуючa – конструктивні зміни в соціумі 

та системі життєзабезпечення людини; 

8) соціально-економічна – задоволення матері-

альних інтересів і потреб бідних клієнтів, а також 

інші функції. 

Проте така класифікація більше описує мож-

ливі професійні обов’язки соціальних працівників і 

напрями, вона не бере до уваги модель поведінки со-

ціального працівника по відношенню до клієнта, ко-

лег по роботі й ширшого суспільства. Ґрунтовний 

аналіз рольового репертуару соціальних працівників 

можна знайти у працях українського фахівця 

В.Сидорова [1], котрий виділяє шість груп ролей: 

практичні, посередницькі, управлінські, дослідниць-

кі, сервісні, латентні (приховані).  

Усі ролі взаємопов’язані між собою. При на-

данні соціальних послуг, соціальний працівник може 

інтегрувати ці ролі, тобто одночасно виконувати кі-

лька ролей; ролі можуть включати в себе додаткові 

ролі та функції.  

Якщо орієнтуватися на головні цілі практики 

соціальної роботи, визначені Національною Асоціа-

цією соціальних працівників США, то можна розпо-

ділити ролі працівників на чотири групи 

(див.табл. 1). 

Таблиця 1. Ролі соціальних працівників 
Мета діяльності Ролі 

1. Підвищувати здатність клієнта до ро-

звитку, до вирішення проблем та здат-

ність справлятися з труднощами. 

Практичні 

фасилітатор та заохочувач 

всі терапевтичні ролі – консультант консультант-клініцист, тера-

певт групи, сім’ї;  

тренервчитель соціальних навичок  

2. Зв’язувати клієнтів з системами, які 

надають ресурси, послуги та можливо-

сті. 

Посередницькі 

керівник (управляючий) випадку 

брокер соціальних послуг 

захисник прав та інтересів клієнта (представництво) 

3. Просувати ефективну та гуманну ді-

яльності систем, які забезпечують ре-

сурси та послуги. 

Адміністративні 

консультант, експерт соціальних служб 

координатор 

керівник (супервізор). 

4. Розвиток та удосконалення соціаль-

ної політики. 

Пов’язані з аналізом політики та розвитком систем 

розробник програм напрямів роботи, 

дослідник, 

аналітик, 

представник інтересів громад. 
 

Фокус практичних ролей зосереджено “на лю-

дині”, саме тому соціальні працівники виступають 

головним чином як фасилітатори або заохочувачі. У 

ролі фасилітатора соціальний працівник працює пе-

реважно як той, що надає можливість, полегшує вза-

ємодію з соціальним оточенням. Виконання цієї ролі 

передбачає надання допомоги соціальним працівни-

ком окремим індивідам або групам виразити свої по-

треби, ідентифікувати/з’ясувати свої проблеми, роз-

робити та застосувати стратегії їх вирішення. Фасілі-

татор допомагає розвинути здатності клієнта справ-

лятися з проблемами більш ефективно.  

Ця рольова модель трапляється в практиці со-

ціальної роботи найчастіше і застосовується як підхід 

при виконанні практиком соціальної роботи ро-

лей/функцій вчителя, терапевта або консультанта ін-

дивідів, груп та сімей . Також використовується у ро-

боті з громадою – переважно коли метою є допомог-

ти людям організувати допомогу самим собі. Орієн-

туючись на концепцію „людина в оточенні”, соціаль-

ні працівники допомагають клієнту “навчитися жи-

ти” в умовах громади, наприклад за програмою 

“Проживання розумово відсталих людей у громаді”.  

Соціальні працівники можуть також виконува-

ти функції вуличного працівника, а також того, хто 

надає догляд (забезпечує послуги підтримки для тих, 

хто не може самостійно вирішити свої проблеми та 

задовольнити особистісні потреби), або того, хто змі-

нює поведінку (як-то зміна специфічних патернів по-

ведінки клієнта). Виконання цих ролей вимагає за-

стосування таких методів роботи, як: індивідуальна 

робота/консультування, подружня сімейна терапія, 

групова робота, освіта/ поширення інформації та ін-

ших. 

При виконанні ролі тренера-вчителя навичок 

мова йде про практичні та соціальні навички. Залеж-

но від проблем, стану здоров’я та ступеню функціо-

нального обмеження (інвалідності) клієнта виділяють 

кілька підходів до розгляду проблем, пов’язаних з 

практичними та соціальними навичками. Згідно з 

цими підходами, соціальні працівники, виконуючи 

роль вчителя навичок, ставлять за мету: 
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– набуття навичок (яких клієнт не мав),  

– поновлення втрачених навичок,  

– компенсування втрачених шляхом понов-

лення інших,  

– попередження втрати існуючих навичок вна-

слідок соціальної ізоляції і практичної залежності від 

інших. 

Наприклад, працюючи з розумово відсталими 

дітьми, соціальний працівник в якості тренеравчите-

ля навичок допомагає дітям набути та закріпити 

практичні та соціальні навички, необхідні для що-

денного життя: навички самообслуговування, самогі-

гієни, самодогляду, прання, користування побутови-

ми приладами, готування їжі, використання транспо-

рту, планування часу, поведінка у типових побутових 

ситуаціях, навичкам прийнятної міжперсональній по-

ведінці під час спілкування, звернення по допомогу 

до фахівця в разі необхідності тощо.  

Необхідно зазначити, що підтримка навичок та 

їх поновлення необов’язково має виконуватись соці-

альними працівниками, професіоналами. Соціальний 

працівник може просто пояснити або навчити близь-

ких, родичів, або тих, хто доглядає клієнта, як потрі-

бно терпляче і наполегливо, без дратування допомог-

ти клієнту відновити навички. Це економія професій-

ного часу.  

Виконання ролі тренера-вчителя соціальних і 

практичних навичок – не легке і не швидке завдання. 

Цей процес може залучати закріплення ситуаційної 

динаміки, пошук і залучення ресурсів, підтримання 

використання їх клієнтом до тих пір, поки не буде 

досягнуто певних результатів. 

Чимало авторів стверджують, що програми 

набуття, поновлення та попередження втрати нави-

чок є більш ефективними, коли соціальні послуги на-

дають у громаді, коли використовують нормальні, 

природні соціальні процеси і можливості. В умовах 

інституції (стаціонарних закладах соціального чи ме-

дичного обслуговування) досягти певних результатів 

у соціальній абілітації чи реабілітації значно важче: 

адже будь-який заклад – це штучний конструкт, за-

здалегідь визначений географічно та соціально. 

Соціальні працівники, що перебирають на себе 

терапевтичні ролі, консультують клієнтів з різнома-

нітних життєвих запитів, таких як: 

– консультування молоді, що втікає з дому,  

– консультування суїцидальної особистості;  

– консультування фостерних (прийомних) ба-

тьків при влаштуванні бездомних дітей в сім’ю; 

– консультування підлітків щодо вживання на-

ркотиків; 

– консультування клієнтів, що мають сексуа-

льні дисфункції; 

– допомога алкоголікам усвідомити, що вони 

мають проблеми; 

– професійне консультування та з питань вла-

штування на роботу 

Терапевтичну роль виконує соціальний пра-

цівник, коли здійснює сімейні терапевтичні сесії, у 

сім’ях, що мають родича з проблемами психічного 

здоров’я. Під час таких терапевтичних сесій, напри-

клад за моделлю Андерсена, соціальний працівник 

заохочує співпрацю між клієнтом та членами сім’ї, 

допомагає членам сім’ї справитися зі своїми почут-

тями, проговорити очікування, врегулювати сімейні 

ролі, визначити стилі поведінки, посилювати незале-

жність, підтримувати баланс влади. 

Поряд з тими ролями, які соціальний праців-

ник виконує безпосередньо, сформувалась низка ла-

тентних (прихованих) ролей, котрі приписуються со-

ціальному працівникові. Серед латентних ролей ви-

діляють такі: захисник порядку, що існує; руйнівник 

порядку, що існує; донор; брокер у сірих тонах. 

Існування цих латентних ролей багато в чому 

зумовлене стереотипами щодо соціальної роботи та 

соціального працівника. Так, соціальний працівник, 

виконуючи роботу, діє в межах повноважень, даних 

агенцією, і часто представляє інтереси держави. Тому 

клієнти сприймають його як представника влади, що 

надає ресурси або обмежує доступ до них і, таким 

чином, виступає захисником встановленого порядку. 

Разом з тим, саме соціальні працівники, працюючи зі 

складними проблемами, часто виступають з найгост-

рішою критикою на адресу держави і стають руйнів-

никами панівного порядку. 

Соціальний працівник у ролі донора сприйма-

ється як той, хто має постійно жертвувати собою за-

ради інших, ставити інтереси та потреби інших понад 

усе. Але така жертовність не несе нічого доброго, бо 

повністю нівелює стосунки партнерства між клієнтом 

і соціальним працівником, може набувати різних 

форм: потурання, позбавлення влади, розбещування, 

позбавлення досвіду тощо. 

Отже, соціальним працівникам властивий роз-

маїтих функціонально-рольовий репертуар. При цьо-

му один і той самий працівник може виконувати або 

одну визначену роль, або застосовувати в процесі 

своєї щоденної діяльності різні функції, переключа-

ючись з однієї ролі до іншої. 

Список використаної літератури 
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СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 
Вступ. В сучасному світі актуалізується су-

часна парадигма дослідження державного дослі-

дження на рівні соціально-ціннісного аналізу. Дер-

жавне управління як соціально-політичне явище ви-

ступало об’єктом дослідження з давніх часів виник-

нення держави як політичного утворення. Спочатку 

науковий підхід до державного управління ґрунтува-

вся на принципах позитивізму і раціональності (що 

особливо простежується в класичному практико орі-

єнтованому підході в американській школі державно-

го управління), але починаючи з середини ХХ ст. в 

державному управлінні застосовується гуманістич-

ний підхід, в якому приділяється значна увага соціа-

льним цінностям державного управління і державної 

служби. 

Становлення науки державного управління 

пов’язано з пошуком адекватності його соціально-

ціннісного обґрунтування (Дж.Дрижек, Дж.Ганнелл, 

Р.Лейн, Ю.Меен, Ф.Тейлор, Л.Уайт, М.Фоллет, 

Е.Мейо, А.Маслоу, Д.Істон, М.Саймон, Д.Трумен, 

Д.Сінгер, П.Дизель, У.Раньян, Г.Райт, Б.Гурне та ін.).  

Виклад основного матеріалу. Будь-яка дер-

жава функціонує в певному соціальному оточенні, 

залежить від економіки та культури суспільства, його 

структури, психології та матеріальних і духовних 

цінностей громадян, їх менталітету, історичної 

пам’яті поколінь тощо. У свою чергу, держава поту-

жно впливає на них, певним чином підсилюючи ва-

гомість цих важелів для розвитку політичної систе-

ми. 

Управління справами суспільства, захист прав 

і свобод людини, визначення й реалізація основ дер-

жавної політики, державних програм у сферах дер-

жавного, економічного, екологічного, соціально-

культурного, національного розвитку; забезпечення 

режиму законності; бюджет, фінанси, податки; охо-

рона довкілля, громадського порядку та громадської 

безпеки, керування державною власністю, зовніш-

ньоекономічна діяльність; координація питань охо-

рони здоров’я, освіти, соціального захисту – все це, в 

основному й переважно, державна діяльність на ос-

нові застосування правових механізмів, які встанов-

люються органами державної влади України. 

Управлінський характер і правова природа функцій 

держави полягають у тому, що саме державне управ-

ління набирає таких специфічних ознак [6]: 

1) у процесі його формуються та реалізуються 

завдання, функції, інтереси держави та її суб’єктів і 

конституційні громадянські права, забезпечуються 

законні інтереси громадян; 

2) функції управління виконуються спеціаль-

ними суб’єктами, котрі формуються переважно дер-

жавою; 

3) ці суб’єкти діють за дорученням держави; 

4) вони наділені необхідними повноваженнями 

державно-владного характеру; 

5 вони діють у межах компетенції, визначеної 

для них у відповідних правових актах; 

6) більшість варіантів управлінських зв’язків 

опосередковуються також іншими нормативними ак-

тами. 

Хоча, як зазначає В.Авер’янов, у вітчизняній 

та зарубіжній літературі не сформувалося сталого та 

загальновизнаного визначення державного управлін-

ня [3]. Така сама думка висловлюється Г.Райтом [4]. 

Так, запропонований професором 

В.Бакуменком парадигмальний підхід до розв’язання 

проблем сучасного державного управління [1]. Крім 

того, у сфері наукових інтересів цього дослідника пе-

ребували проблеми: розвитку соціальних систем; ро-

звитку філософських, світоглядних та методологіч-

них засад державного управління; державної іннова-

ційної політики; соціально-етичної культури держав-

ної служби; формування етичної і управлінської са-

мосвідомості, моральності як характеристик держав-

но-управлінської еліти; пошуку закономірностей, 

принципів, концепції організаційного розвитку дер-

жавного управління соціальних систем; регуляції ор-

ганізаційно-функціональної структури державного 

управління, особливостей національної традиції пуб-

лічної влади й управління в Україні. 

Як зазначає В. Цвєтков, «державне управління 

можна розглядати як діяльність органів і установ всіх 

гілок державної влади, яка спрямована на визначення 

цілей розвитку, розробку і здійснення регулюючих, 

організуючих і координуючих впливів на всі сфери 
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суспільства для задоволення потреб громадян, які по-

стійно змінюються, і досягнення поставленої суспі-

льної мети розвитку» [5, с.13]. 

Розглядаючи державне управління як основний різ-

новид соціального управління, В.Цвєтков визначає 

такі найхарактерніші ознаки державного управління: 

1) державне управління − це, передусім, соціа-

льно-політичне явище; 

2) державне управління та державні органи, 

що здійснюють його функції, є складовою єдиного 

механізму державної влади; 

3) державне управління − це процес реалізації 

державної влади, її зовнішнє, матеріалізоване вира-

ження і поза ним не існує. Зміст влади найяскравіше 

виявляється в державному управлінні [6]. 

Більш продуктивним, зазначає В.Авер’янов, є 

розгляд управління як специфічного виду суспільної 

діяльності, визначення його характерних рис і ознак, 

не обмежуючись юридичною оцінкою [2].  

Представники загальносоціологічних наукових 

напрямів визначають управління як систематично 

здійснюваний цілеспрямований вплив людей на сус-

пільну систему в цілому або на її окремі ланки на пі-

дставі пізнання й використання властивих системі 

об’єктивних закономірностей і тенденцій в інтересах 

забезпечення її оптимального функціонування та ро-

звитку, досягнення поставленої мети. 

Висновки. Отже, державне управління – це 

цілеспрямований організаційний та регулюючий 

вплив держави на стан і розвиток суспільних проце-

сів, свідомість, поведінку та діяльність особи і гро-

мадянина з метою досягнення цілей та реалізації фу-

нкцій держави, відображених у конституції та зако-

нодавчих актах, шляхом запровадження державної 

політики, виробленої політичною системою та зако-

нодавчо закріпленої, через діяльність органів держа-

вної влади, наділених необхідною компетенцією. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З СІМЕЙ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 
Вступ. Робота з дітьми з сімей внутрішньо пе-

реміщених осіб – це складний процес в силу багатьох 

об’єктивних та суб’єктивних обставин. Внутрішньо 

переміщенні діти мали різні умови життя до переїзду 

і звичайно їх сім’ї по різному змогли влаштуватися в 

новій громаді та стикаються з різними проблемами. 

Соціально-психологічна служба закладу освіти 

стикається з багаторівневою проблемою взаємодії з 

вимушено переміщеними дітьми та їхніми батьками, 

дитячими та дорослими колективами, в які вони інте-

груються, загальним дестабілізованим емоційним 

станом в освітньому просторі. Завдання, що стоять 

перед соціальним педагогом, шкільним психологом – 

це бути максимально мобільними, гнучкими і креа-

тивними, реагуючи на кожний запит, як на нову про-

блему. Адже за кожною дитиною з сімей внутрішньо 

переміщених осіб стоїть своя власна історія, кожний 

класний колектив є унікальним, кожний заклад зага-

льної середньої освіти має свою специфіку і можли-

вості [3]. 
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Виклад основного матеріалу. Плануючи ро-

боту з дітьми внутрішньо переміщених осіб, соціаль-

ному педагогу потрібно враховувати, що більшість з 

них часто не усвідомлюють, якої саме допомоги пот-

ребують. Особливо, коли це стосується вирішення 

нагальних проблем. 

Досягнення мети, виконання завдань і реаліза-

ція змісту соціально-педагогічної діяльності здійсню-

ється за допомогою сукупності методів, прийомів, 

засобів та форм, які є складовими різноманітних тех-

нологій діяльності соціального педагога.  

Слід зазначити, що методи соціальної роботи – 

сукупність прийомів, способів діяльності, що вико-

ристовуються для розв’язання соціальних проблем 

клієнтів, стимулювання розвитку їхніх сил, констру-

ктивної діяльності щодо зміни несприятливої життє-

вої ситуації [4].  

До класичних методів соціальної роботи, які 

використовують і в закладах загальної середньої 

освіти, належать: індивідуальна допомога, групова 

робота, робота в громаді.  

До інноваційних первинних методів відносять 

індивідуальну терапію, сімейну терапію, групову те-

рапію. До вторинних – супервізію, планування, кон-

сультування, супровід, розвиток організації, менедж-

мент. Вторинні методи застосовують, як правило, 

при структурних змінах, коли індивідуальні процеси і 

розвиток перебувають, ніби на другому плані. Засо-

бами змін виступають дії, активна позиція і меншою 

мірою – вербалізація [4]. 

Інновації – це кінцевий результат інноваційної 

діяльності у вигляді нового чи удосконаленого про-

дукту або технологічного процесу, який наділено які-

сними перевагами при використанні та проектуванні, 

виробництві, збуті. Інновації використовуються у 

практичній соціально-педагогічній діяльності та ма-

ють суспільну перевагу. 

Відповідно до Закону України «Про іннова-

ційну діяльність» під інноваціями слід розуміти «но-

востворені (застосовані) і (або) вдосконалені конку-

рентоспроможні технології, продукція або послуги, а 

також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого харак-

теру, що істотно поліпшують структуру та якість ви-

робництва і (або) соціальної сфери» [2]. У великому 

тлумачному словнику термін «інновація» тлумачить-

ся, як нововведення в галузі техніки, технології, ор-

ганізації праці або управління, засноване на викорис-

танні досягнень науки та передового досвіду [1]. 

Більшість дітей-внутрішньо переміщених осіб 

намагаються не привертати до себе увагу, по можли-

вості уникають спілкування з однолітками та вчите-

лями, без особливого ентузіазму приймають участь у 

житті закладу освіти. Під час суперечок з одноклас-

никами або вчителями інколи проявляють агресію. 

Працівники закладів загальної середньої осві-

ти не завжди готові до тих викликів, які готує сучас-

не життя. Змінити ситуацію можна змінивши став-

лення всіх причетних до роботи з дітьми і не лише 

внутрішньо переміщених осіб. Робота з дітьми по-

винна перейти з розряду формальної в розряд пріорі-

тетної. Стисло зазначимо, на наш погляд, перспекти-

вні інноваційні форми та методи соціально-

педагогічної роботи з дітьми з сімей внутрішньо пе-

реміщених осіб у закладі загальної середньої освіти. 

Сімейна терапія – це не лише почути, а й вміння на-

вчити чути тих, хто поряд. Консультування повинно 

охоплювати всі рівні життя дитини та її сім’ї, оскіль-

ки розповсюдженою проблемою сучасних людей є 

невміння висловлювати свої думки, бажання, мрії, а 

результатом стають закритість, відлюдькуваність, 

комплекси та образи на весь світ, нещасливі сімейні 

стосунки та нещасливі діти.  

Робота соціального педагога з дітьми з сімей 

внутрішньо переміщених осіб, їх батьками, вчителя-

ми через інформаційне навчання за допомогою Інте-

рнет-технологій і включення в життя закладу освіти 

може стати поштовхом до адаптації в новому освіт-

ньому середовищі цієї категорії дітей і зменшить не-

гативний вплив на них інших учасників освітнього 

процесу. 

Формування особистості може відбуватися че-

рез надання корисної та потрібної інформації за до-

помогою таких інноваційних методів роботи, як Ін-

тернет-платформа; «Галерея професій» (як один із 

методів підготовки до дорослого життя); «Легінь – 

фест» (заохочення до здорового способу життя та ви-

ховання патріотизму у хлопців-підлітків, навчання 

дівчат вмінню відстоювати свої кордони честі) тощо. 

Це ті пріорітетні завдання соціального педагога, ви-

конання яких може дозволити вийти на новий рівень 

спілкування в закладі освіти та підвищити його зна-

чимість у освітньому та виховному процесах. 

Висновки. Отже, діти з сімей внутрішньо пе-

реміщених осіб, які тривалий час перебувають в но-

вому освітньому середовищі, мають проблеми з соці-

альною адаптацією, налагодженням стосунків з од-

нокласниками та вчителями потребують нових під-

ходів в роботі соціального педагога. Саме інновацій-

ні технології роботи з цією категорією дітей можуть 

суттєво вплинути на ефективність роботи соціально-

го педагога, шкільного психолога, вчителів та допо-

могти покращити результати виховної роботи та 

освітнього процесу в закладі загальної середньої 

освіти. 
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ФОСТЕРНА СІМ’Я ЯК ІНСТИТУТ ОПІКИ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ 

 
Міжнародна практика пропагує політику деін-

ституалізації, як умову для проведення реформ, 

спрямованих на зменшення сирітства в державі. Де-

інституалізація повинна сприйматися як комплекс 

дій, направлених на досягнення однієї мети – ство-

рення умов для виховання дітей поза установами ін-

тернатного типу. Серед основних завдань політики є 

скорочення чисельності дітей-сиріт у державних за-

кладах, створення служб супроводу сиріт та сімей, 

розвиток сімейних форм виховання. Саме на цьому 

шляху перебуває нині й Україна. В умовах суспільно-

політичної та економічної кризи порушується повно-

цінне функціонування сім’ї. Сьогодні вона, як ніколи, 

потребує допомоги, соціально-правового захисту і 

підтримки, впровадження нових ефективних форм 

соціально-виховної роботи з родиною. В цьому плані 

заслуговує на уваги вивчення зарубіжного досвіду .  

За рівнем та тривалістю діяльності прийом-

них сімей виокремлюються такі групи: 

− країни, де прийомні сім’ї існують більше 

тридцяти років (США, Велика Британія, Фінляндія, 

Нідерланди тощо); 

− країни, де система прийомних сімей введена 

нещодавно (Угорщина, Румунія Україна, Грузія, Вір-

менія, Болгарія, Польща, Словаччина тощо). За пріо-

ритетністю форми опіки в міжнародній практиці ви-

значаються так: усиновлення, опіка в сім’ях родичів, 

прийомна сім’я, інтернатний заклад. 

У контексті нашого дослідження представляє 

інтерес форми роботи з дітьми-сиротами у Великій 

Британії.  

Найбільш поширеними є два типи «fostering» і 

«mainstay» (фостерні сім’ї), які пройшли у своєму ро-

звитку кілька етапів: як добровільна громадська іні-

ціатива, як законодавчо обумовлений соціальний ін-

ститут і як змінне та постійно удосконалюване соціа-

льно-педагогічне середовище, функціонування якого 

спрямоване на створення комфортних умов для жит-

тєдіяльності прийомної дитини. Зміст і форми соціа-

льно-виховної роботи з прийомними дітьми на кож-

ному з виокремлених етапів визначались історични-

ми, економічними і соціальними умовами британсь-

кого суспільства. Особливість їх полягає в тому, що 

догляд за чужою дитиною здійснює прийомна сім’я 

упродовж тривалого періоду часу (до повноліття). 

Відповідно, контакти дитини із біологічними батька-

ми зберігаються i, як тільки умови в сім’ї стають 

більш сприятливими для виховання дитини, вона має 

змогу повернутися до своїх батьків [1]. 

«Mainstay» – сім’ї з тимчасовим утриманням 

дітей (від 11 до 17 років). Метою існування таких 

форм сімей є надання допомоги дітям, батьки яких 

опинились перед труднощами. Якщо батьки у визна-

чений термін взмозі подолати їх, то дитина поверта-

ється в сім’ю; в іншому випадку − дитина оформля-

ється на виховання у фостерну сім’ю («fostering»: 

foster caring –турботливий вихователь) [1]. 

У рамках нашого дослідження представляє ін-

терес і досвід роботи альтернативної форми 

«emergency care» – догляд у надзвичайних (критич-

них) ситуаціях. Ця форма роботи виникає за необхід-

ності негайної ізоляції дитини у випадку психічної 

травми (убивство, арешт, аварія, раптова смерть ба-

тьків i т.д.). У таких межових, емоційно-критичних 

станах, дитину передають на кілька днів або тижнів у 

«Сarers» для з’ясування подальшого перебування ди-

тини та її особисте життя. «Сarers» (англ.) – люди, які 

за будь-яких умов приймають в свою сім’ю чужу ди-

тину. Це можуть бути як сімейні, так і одинокі люди, 

яким виповнилось 25 років, i які виявили бажання 

виховувати чужих дітей [1].  

Так, при створенні таких сімей суттєвими мо-

ментами є: поетапне введення дитини у фостерну 

сім’ю; врахування важливих проблем дітей-сиріт, по-

силена турбота про гетеросексуальні стосунки, конф-

лікти з ровесниками чи батьками; розв’язання стре-

сових ситуацій, з якими доводиться стикатися при-

йомним дітям вдома, у школі, у групі ровесників то-

що. Зазначимо, що створення прийомної сім’ї і част-

кове делегування їй батьківських прав та обов’язків 

не знаменує собою завершення роботи практичного 

психолога з конкретною дитиною [2; 3].  

Країни Австрія, Бельгія, Великобританія, Ру-

мунія, Словаччина, Югославія, Угорщина перевагу 

надають саме сімейному вихованню, сімейній опіці 

дітей, які залишилися без батьківської опіки. Особ-

ливістю їх концепції є турбота про утримання вели-

ких груп дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-

кої опіки в сім’ях. Дана концепція прописана в нор-

мативному документі у сфері захисту прав дитини – 

Конвенції ООН, яка проголошує сім’ю як основний 

осередок суспільства та природного середовища для 

зростання і благополуччя всіх членів і особливо ді-

тей, яким має бути надано необхідний захист і спри-

яння з тим щоб вони могла повністю покласти на се-

бе зобов’язання в рамках суспільства». 

Для різнобічного, гармонійного розвитку осо-

бистості дитини-сироти сім’я є виховне середови-

щем, вплив якого відчувається й переживається про-
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тягом усього життя. Л.Виготський наголошує, що 

домінуюча роль в соціогенезі психіки належить до-

рослому як носію культурних засобів, які опосеред-

ковують взаємодію дитини із світом. Отже, найкра-

щим середовищем, у якому формується 

прив’язаність, є сім’я, поза сім’єю встановити її дуже 

складно. Концепція дублювання батьківських влас-

тивостей передбачає, що людина вчиться виконувати 

чоловічу чи жіночу роль в значній мірі від своїх ба-

тьків і неусвідомлено використовує у своїй сім’ї мо-

дель відносин батьків. Відбувається ідентифікація – 

елементарна психологічна реакція, яка полягає в то-

му, що індивід в думках прирівнює себе до іншої лю-

дини (одного з батьків). Інколи, не помічаючи, він 

переносить спосіб мислення, ідеї і цінності, і найго-

ловніше  емоційні реакції і внутрішні стани, неусві-

домлено чи свідомо намагається уподібнитись до ба-

тьків. Батьківські відносини стають еталоном. 

Прийняте Кабінетом Міністрів України Поло-

ження про прийомну сім’ю створює правову базу для 

запровадження в Україні інституту прийомної сім’ї 

як такої, що всебічно відповідає потребам виховання 

та утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-

ківської опіки та піклування [4]. 

Соціально-психологічні аспекти функціону-

вання прийомних сімей особливі. З одного боку, вони 

містять у собі весь спектр проблем звичайної багато-

дітної сім’ї. З іншого – перед такою сім’єю постають 

завдання щодо корекції та компенсації вад розвитку, 

відставання та занедбаності здоров’я дитини, а також 

подолання наслідків психологічних травм. 

Досвід існування прийомних сімей в інших 

країнах та дитячих будинків сімейного типу в Украї-

ні підказує, що в умовах їх поширення виникає пот-

реба у створенні спеціальної служби для надання 

прийомним батькам необхідної медичної, психологі-

чної та соціальної допомоги і підтримки. Завданням 

цієї служби мають бути забезпечення комплексності 

роботи (медичної, психологічної, педагогічної та со-

ціальної), залучення спеціалістів (психоневролога, 

дитячого психіатра, логопеда та інших), надання 

психологічної допомоги конкретним дітям, батькам, 

сім’ї в цілому. 

Вивчення та аналіз життєдіяльності сімейних 

форм виховання переконують, що ця форма реабілі-

тації та соціалізації дітей необхідна і прогресивна. 

Однак подальший розвиток таких форм виховання та 

утримання сиріт залежить від того, наскільки держа-

ва та суспільство зможуть пом’якшити вплив неста-

більності та економічної кризи на ці сім’ї, допомогти 

їм виконувати свої виховні функції. 

Проблеми підбору прийомних батьків та їх по-

чаткової підготовки необхідно вирішувати разом з 

органами освіти та охорони здоров’я, оскільки орга-

нізація обов’язкового відбору, підготовки прийомних 

батьків – це зміцнення внутрішньої медико-

психолого-педагогічної структури прийомної сім’ї. 

В процесі роботи з людьми, які вирішили ста-

ти прийомними батьками, головним завданням є ус-

відомлення відповідальності та складності завдань, 

які їм необхідно буде розв’язувати. Те, що в стосун-

ках між батьками та рідними дітьми виникає в силу 

природних почуттів, у випадку прийомної сім’ї по-

винно стати підсумком свідомої поведінки, терпіння, 

витримки, стійкості, розрахованих не на порив, а на 

дні, місяці, роки копіткої роботи. 
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