
Міністерство освіти і науки України  

Інститут соціальної та політичної психології АПН України 

Мелітопольський  державний педагогічний університет 

Мелітопольський інститут екології  

та соціальних технологій ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» 

Мелітопольський  міський центр соціальних служб  

для сім’ї, дітей та молоді  

ГО «Арт-терапевтична асоціація» 

 
 

                                                    
                                                 

 

 

 

 

 

Соціально-психологічні особливості 

професійної діяльності працівників 

соціальної сфери: ландшафти роботи з 

клієнтами 
 

 
(Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з 

міжнародною участю) 

 

 

 

29–31 травня 2008 року 
 

 

 

Київ 2008  

МІЛЕНІУМ  



 2 

 
Наукове видання 

 

 

УДК 159.9 + 378 + 316.6 

ББК 88.5 

 

 

 

 

Друкується за рішенням вченої ради МІЕСТ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» 

(протокол № 9 від 12.05.08) 

 

 

Редакційна колегія: 

Найдьонова Л.А., канд. психол. н., 

Федорова О.В., канд. пед. н., доцент, 

Брустінов В.М., канд. техн. н., професор. 

 

Відповідальний секретар: Плетка О.Т. 

Упорядники випуску: Плетка О.Т. 

 

Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих 

матеріалів 
 

 

 

Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників 

соціальної сфери: Матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. Участю / 

упор. Плетка О.Т. – К.: Міленіум, 2008. – 118 с. (на українській та російській 

мовах) 

 

 
У збірнику представлені матеріали ІІ всеукраїнської конференції: тези 

доповідей та наукові статті, присвячені проблемам професійної діяльності 

працівників соціальної сфери. Для студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів, 

практичних психологів, соціальних працівників, соціальних педагогів, 

науковців. 

 

 
© Автори, 2008 

 

 



 3 

ЗМІСТ 

 
 

 

 

 
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ…………………………………………………………………………………………… .. ……….4  

Александров В.М. Суїцид як феномен суспільного життя…………………………………………………… ... ……4  
Бердник А.Б. Профессиональное становление будущего специалиста социальной сферы в процессе обучения 

в ВУЗе как форма реализации его личностного роста ………………………………………………………… ..... …6  
Богданцева І. П.  Соціально-педагогічні умови впливу музикотерапії на рівень розвитку емоційної сфери 

молодших школярів із затримкою психічного розвитку…………..……………………………………………… .. ..8 

  Бондарь Н.Е.  Осадчук Л.В.    Гиперактивное поведение младшего школьника и его  коррекция с помощью 

средств практической психологии……………………………………………………………………………… . …  .11 

Бреусенко-Кузнецов А.А. «Легенды амазонок»:мелитопольские ландшафты в преломлении сказкотерапии .    13 

Грибенко И.В. Вплив  функціональної асиметрії великих півкуль головного мозку людини на формування 

обдарованої особистості………………………   …………………………………………………………… ........... ...16                   

Грибенко І.В. Штрихи до соціально-психологічного портрету  багатодітної  сім’ї…………………………. ... …18 

Гусак В.М. Розвиток особистості майбутнього соціального працівника як умова вихованняйого  

психологічної культури  …………………………………………………………………………………………… ...  20 
Захарова Л.Г   Роль інтерактивних методів навчання  у фаховій підготовці соціальних працівників……….. .. . 22 

Кохан Г.М Рівень професійного самовизначення у студентів………………………………………………..… .. ..24                                         

Куценко Я.М.  Актуальні проблеми адаптації студентської молоді до умов вузівського навчання………….. ..  26 

Лучко І.С Інклюзивне навчання як метод інтеграції дітей  з особливими потребами……………………...…. .. . 29 

Любезна Н.В. Особливості життєвого стилю сімейних та самотніх жінок…………………………………...… . .31 

Мілушина М.О Сприйняття проблеми інвалідності батьками, які виховують дитину з  

особливими  отребами…………………………………………………………………………………………… . …..32 

Момот Л.В Насильство над дитиною в сім’ї як соціальна проблема………………………………………..…. . ...34 

Петрик Г.С Соціальна підтримка дітей та молоді через роботу системи центрів соціальних служб для  

молоді  в Україні………………………………   ……………………………………………………………..…….. . 36 

Романенко І. В. Проблеми соціально-психологічної готовності молоді до шлюбних відносин……… . …….….39 

Федотова М.О.  Діяльність громадських організацій в Україні…………………………………………... . ………41 

Філь В.З Застосування техніки «Карта казкової країни» у підготовці соціальних педагогів до  

використання казкотерапіїу професійній діяльності ………………………………………………………… .. ...…43 

Харченко С     Соціально-психологічні особливості роботи зі студентами-першокурсниками в процесі 

 їх адаптації до умов навчання ВНЗ………………………  ……………………………………………………. . … 45 

НАУКОВІ СТАТТІ. ………………………………………………………………………………………… ...... ……..48  
Васильєв В.В.  Діяльність керівника підрозділу системи соціального захисту населення  

з адаптації  соціальних працівників……………………………………………………………….……… ..... ……...48 

Верхоляк М.Р Волонтерська діяльність як важливий засіб  Успішної професійної адаптації студентів  

спеціальності “соціальна педагогіка”  педагогічного коледжу львівського  Національного університету імені 

Івана Франка………………………………………………..   ………………………………………… .......... ………56 

Гриб А.Є  ППссииххооллооггііччнніі  ооссооббллииввооссттіі  ааккццееннттууаацціійй  вв  ххааррааккттеерріі    вваажжккооввииххооввуувваанниихх  ппііддллііттккіівв  ттаа  ммееттооддии  

ппррооффііллааккттииккии  ддееввііааннттннооїї  ппооввееддііннккии  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ..  ……....  62 

Грибенко І.В
 
 Особливості соціалізації підлітків і  утворення неформальних груп у межах класу. ……….. . .…72 

Корабельська О.О. Сучасні методи роботи зі спів залежними ………………………………………… .. ……...…79 

Ломакіна Я.С. Основні компоненти та характеристики поняття компетентності……………………….. …….... 84 

Перфільєва М.В.  Діяльність центрів соціальної та  професійної реабілітації дітей-інвалідів ………… . ….…...89 

   Плетка О.Т. Техніка «Образ професії» при роботі з фахівцями соціальної сфери……………………… . …….... 95 

   Рябицька Т.І. Стрес в професійній діяльності спеціалістів  з соціальної роботи………………………… . ….….101 

   Стремецька В.О. Дослідження проявів соціальної дезадаптації  у  кінці хіх – на початку хх ст. ..……………. 107 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ. 

 
УДК 316. 612        

Александров В. М.1 
 

Суїцид як феномен суспільного життя 
 

     Демографи стверджують, що половина жителів Землі помирає передчасно. 

Багато життів забирають війни. Однак вбивства, нещасні випадки, самогубства 

теж стають причиною смерті багатьох людей. Проблема самогубства в наш час 

набуває особливого значення, оскільки приймає риси епідемії глобального 

масштабу.  

          Більшість самогубств здійснюється людьми похилого віку (60-70 років), а 

також молоддю. Спостерігається виражена тенденція до «омолодження» 

суїциду, що також викликає занепокоєння. За даними центру дослідження 

дитинства Українського НП проблем молоді 27,2% дітей від 10 до 17 років час 

від часу навідують суїцидальні думки  (1, с.54).   

    Дослідженню проблеми суїциду присвятили свої роботи такі українські та 

російські вчені, як В.В.Сулицький, Н.Шавровська, Л.Шестопалова, 

Л.Ф.Бурлачук, И.Б.Михайлова. Заслуговують особливої ваги праці 

В.П.Москальця (2) та Я.Гилинського (3).   

     Самогубство як соціальний феномен зародилось ще в давнину. В різні 

історичні епохи ставлення до цієї проблеми було різним: одні культури його 

засуджували, деякі ставились нейтрально, в інших же воно за певних обставин 

взагалі на мало альтернатив. Погляди на суїцид змінювались в залежності від 

історичної епохи та рівня розвитку суспільства, що знайшло своє відображення 

в тих поняттях, якими позначалось це явище.  

     Одне з перших соціологічних досліджень проблеми суїциду у Х1Х ст.. 

здійснив Еміль Дюркгейм. Своєю монографією «Самогубство. Соціологічний 

етюд» Дюркгейм виносить вирок суспільству, стверджуючи, що людини не 

сама накладає на себе руки  -  її вбиває суспільство.    

     Представники психоаналізу шукають причину  ауто агресивної поведінки не 

в суспільстві, а у внутрішньому світі людини. Для  Фрейда смерть є чимось 

більшим, ніж подія тілесного життя, вона може бути бажаною. Суїцид і 

вбивство є проявом імпульсивного і руйнівного впливу Танатоса. Вбивство – 

агресія спрямована на інших, а суїцид – це агресія спрямована на себе. Фрейд 

підкреслює, що вбивство не можна виправдати і воно може бути попереджене. 

Суїцид також, як вбивство навиворіт, не може бути виправданий і може бути 

попереджений (4, с.25).   

                                                           
1
Александров Валентин Миколайович, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології  

Мелітопольського державного педагогічного університету 
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     Заслуговують уваги результати дослідження Д.Шнейдмана, який є першим в 

світі професором за спеціальністю «танатологія» і засновником Американської 

асоціації суїцидологів. Він вперше описав ознаки, які свідчать про наближення 

можливого самогубства і назвав їх «ключами до суїциду». Шнейдман 

приводить типологію індивідів, які грають безпосередньо, часто усвідомлену, 

роль у наближені своєї смерті.  

     Самогубство (суїцид)  -  це усвідомлене позбавлення себе життя. Класичне 

визначення поняття «суїцид» дав Е.Дюркгейм. За його трактовкою 

самогубством називається кожен смертельний випадок, який безпосередньо або 

опосередковано є результатом позитивного чи негативного вчинку самого 

постраждалого, якщо останній знав про можливі наслідки (5,с.13).  

     Існують спеціальні прогностичні таблиці ризику здійснення суїциду, котрі 

налічують до двадцяти критеріїв. Якщо створити портрет можливого 

суїцидента, то фактори, які підвищують ризик при схильності до самогубства 

можуть бути наступні: міжособистісні кризи ( в тому числі реакція короткого 

замикання); 

тяжка втрата (стан психології); падіння рівня самооцінки; втрата сенсу життя та 

перспективи; прагнення повернути собі контроль над оточенням; примітивність 

мислення; вживання наркотиків та алкоголю, які знімають бар‘єри здорового 

глузду та ін. (5.с.77). 

     Наявність певних умов та привидів до само руйнівної поведінки не скасовує 

домінування в подібних ситуаціях її причин. Причини суїциду відображають не 

тільки внутрішню ситуацію окремої особистості, а й ті процеси, які 

відбуваються у суспільстві в цілому.  

     Технічна революція, індустріалізація та урбанізація зруйнували 

патріархальний світ минулих сторіч. Світ став для людини занадто великим і, як 

наслідок, чужим. Будь-яке соціальне потрясіння, масові зміни соціального 

статусу викликають нову хвилю самогубств.  

     Протягом останніх десятиліть у більшості людей змінилась етична мотивація 

поведінки. Раніше її основою були установки релігії. Теперішня кризи віри  - це 

певна стадія розвитку суспільства. Змінюється система цінностей, що й створює 

сприятливе підґрунтя до протесту проти встановлених раніше канонів, в тому 

числі і відносно самогубства.  

     Змінюється самовідчуття сучасної людини, порівняно з попередніми 

періодами. Людина стала більш залежною від оточуючого світу. Диктат 

оточення стає більш опосередкованим, але не менш ефективним. Через засоби 

масової інформації та апарат масової культури сучасної людини нав‘язують 

певний  

стандарт життєвого успіху, невідповідність якому сприймається нею як 

катастрофа.  

     При цьому не слід забувати про подвійну природу людини, яка ставить її у 

залежність не лише від біологічних та психологічних, а від соціальних 

факторів, які можуть відігравати вирішальну роль у виборі в бік життя. 

«Лікування» потребує не лише кожна окрема особистість, а й свідомість 

суспільства в цілому. 
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Бердник А.Б..2 
 

Профессиональное становление будущего специалиста 
социальной сферы в процессе обучения в ВУЗе как форма 

реализации его личностного роста 
 

К постановке проблемы. На современном этапе социально-

экономического развития общества важной является проблема 

профессиональной подготовки и становления будущого специалиста 

социальной сферы, что способствует формированию его как активного 

субъекта деятельности, как зрелую личность с развитыми профессионально 

важными качествами. Рассматривая проблему профессионального становлення 

будущего специалиста социальной сферы, следует отметить, что условия 

существующего личностно-ориентированного образования, современный 

прогресс и возрастающая конкурентоспособность рынка труда приводять к 

повышению требований  к личностным и профессиональным характеристикам 

будущего социального педагога [3, с.85]. 

Актуальность изучаемой проблемы предопределена необходимостью 

создания условий, ориентированных на актуализацию личностного роста и 

профессионального становления будущего социального педагога на фоне 

дестабилизации ценностей современного общества. 

Состояние разработки проблемы в специальной литературе. В 

исследованиях прошлых лет проблема профессионального становления 

рассматривалась в широком контексте развития личности студента в процессе 

обучения (Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, Б.Б. Косов, В.Т. Лисовский, Н.М. 

Пейсахов, А.Р. Фонарев, К. Штарке, Е.Л. Яковлева и др.) [1, с.37]. Широко 
                                                           
2
 Бердник Анна Борисовна Мелитопольский государственный  педагогический университет 

г. Мелитополь 
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исследовалась учебная деятельность студентов (Р.С. Вайсман; А.И. Гебос, С.М. 

Джакупов, А.А. Зотов, Е.П. Ильин, М.М. Лапкина, А.К. Маркова, А.С. 

Мамбеталина, Ф.М. Рахматуллина, А.В. Юпитов, Н.В. Яковлева). 

Рассматривались этапы профессионального становления студентов (З.А. 

Оруджев, Г.Т. Хаопян, Э.Ф. Зеер) [2, с.148]. Значительное количество трудов 

говорит об актуальности и широте обсуждаемой проблемы. Однако 

психологические факторы профессионального становления и личностного 

развития будущих социальных педагогов в период обучения не получили 

достаточного освещения.  

Проблематика работы состоит в установлении взаимосвязи между 

личностным ростом и профессиональным становлением  будущего социального  

педагога, а также разработка  критериев профессионализма и личностной 

зрелости на различных этапах самореализации, становления и развития 

личности. 

Основная цель работы состоит в изучении особенностей и факторов 

профессионального становления и личностного роста будущих социальных 

педагогов в существующих рыночных условиях и повышенных социальных 

требованиях к профессионализму. 

Материалы экспериментальногог исследования. Исследование 

проводилось на базе Мелитопольского государственного педагогического 

университета в 2007-2008 году среди студентов IV курса специальности 

«Практическая психология. Социальная педагогика». Экспериментальное 

исследование включало проведение блока методик: «Определение 

профессиональных предпочтений», «Диагностика реализации потребности в 

саморазвитии», тест «Готовность к саморазвитию», «Направленность 

личности» [4, с.116]. Основные результаты исследования представлены в 

таблице 1: 

Таблица 1 

Определение профессиональных предпочтений 

Сфера профессиональной деятельности (в процентном соотношении) 

«Человек- 

знаковый 

образ» 

«Человек-

техника» 

«Человек 

– живая 

природа» 

«Человек – 

художественный 

образ 

«Человек-

человек» 

«Человек 

– 

неживая 

природа» 

40% 30% 49% 60% 83% 31% 

Диагностика реализации потребности в саморазвитии 

Активная реализация 

потребности в 

саморазвитии 

Отсутствие системы 

саморазвития 

Стадия остановившегося 

саморазвития 

58% 42% 0% 

Определение уровня готовности личности к саморазвитию  

Уровни готовности к саморазвитию 

1. Квадрат А 2. Квадрат Б 3. Квадрат Г 

27% 27% 46% 
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Определение уровня направленности личности 

Направленность на себя Направленность на 

взаимодействие 

Направленность на 

задание 

42% 31% 29% 

В следствии проведения экспериментального исследования было 

выявлено, что большая часть будущих социальных педагогов ориентирована на 

активную позицию реализации потребности в саморазвитии, однако на ряду с 

этим прослеживается тенденция знать больше о себе при отсутствии навыков 

самосовршенствования, доминирование направленности на себя, т.е. на 

удовлетворение собственных целей и потребностей. 

Выводы. Следовательно, можно констатировать, что такие предпосылки 

личностного развития будущих социальных педагогов, как стремление к 

самопознанию, упорядочение личных интересов и требований общества, 

актуализациция системы личностного роста, выбор адекватной системы 

самоутверждения и направленности личности, - является доминирующими в 

процессе профессионального становления.  

 

Література: 

 

1. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. Избранные 

психологические труды. / Под ред. А.А. Бодалева.- М.: Институт практической 

психологии, Воронеж: НПО МОДЭК, 1996. – 477с. 

2. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для вузов / Э.Ф. Зеер. - 

2-ое изд., пер., доп. - М.: Академический проект, Екатеринбург, 2003. – 348с.  

3. Костенко Н.В., Оссовский В.Л. Ценности профессиональной деятельности. - 

Киев, 1996. - 150 с. 

4. Семиченко В. А. Психология личности. -  Киев, 2001. - 426с.  

 
 

   УДК 37.013.42:376.4:78  

                                                                                         Богданцева І. П.3 
                  

 Соціально-педагогічні умови впливу музикотерапії на рівень 
розвитку емоційної сфери молодших школярів із затримкою 

психічного розвитку 
 

Радикальні соціальні, політичні та економічні зміни в країні зачіпають 

життя кожної людини, змінюють соціокультурну ситуацію. Особистість, яка 

росте та розвивається в умовах, що стрімко змінюються особливо потребує 

допомоги та психолого-педагогічної підтримки. Така підтримка може носити 

особистісну орієнтацію, а може відноситися і до умов, у яких здійснюється 

                                                           
3
 Богданцева Ірина Петрівна Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили 

 м. Миколаїв 
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життєдіяльність і взаємодія суб‘єктів. В якості інструменту для забезпечення 

емоційного благополуччя та психолого-педагогічної підтримки великого 

значення набувають в сучасному суспільстві засоби мистецтва, особливо 

музичного. 

Актуальність теми полягає в тому, що сьогодні мало уваги приділяється 

дітям з особливими потребами. Аналіз літератури доводить, що досить довгий 

час дана категорія дітей мала перебувати в закритих, спеціалізованих закладах. 

На даному етапі розвитку українського суспільства ситуація дещо покращилася 

в тому плані, що поступово проблема інтеграції дітей в суспільство починає 

займати належне їй місце, хоча й дуже важко відбувається цей процес: сьогодні 

ці діти мають можливість навчатися в загальноосвітніх школах із однолітками, 

які нормально розвиваються. Але проблема залишається, тому що дана 

категорія дітей потребують особливих знань, умінь та навичок виховання. 

Успішність впливу музикотерапії на рівень розвитку емоційної сфери 

молодших школярів із затримкою психічного розвитку залежить від створення 

та реалізації відповідних педагогічних умов. При цьому, зміст поняття ―умови‖ 

ми інтерпретували з огляду на визначення, подані в довідкових джерелах. 

Тлумачний словник української мови трактує це поняття як ―...необхідну 

обставину, яка робить можливим здійснення, створення, утворення чого-

небудь, або сприяє чомусь; наявність певних сприятливих обставин, чинників 

після здійснення чогось; обставини, особливості реальної дійсності, при яких 

відбувається або здійснюється що-небудь‖ [1, с. 617.]. 

У філософському словнику зазначено, що ―...на рівні експерименту під 

умовами пізнання розуміють фон протікання досліджуваних процесів, який 

опосередковано взаємодіє з об‘єктами пізнання, а також засобами дослідження 

цих об‘єктів – система референції та вимірювані приладами, що їх 

сконструював дослідник на основі певних теоретичних передумов‖ [5, с. 704.]. 

Згідно із цими визначеннями, педагогічними умовами можуть бути 

обставини та чинники, які сприяють підвищенню рівня емоційної сфери 

молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Щодо конструювання 

теоретичних передумов, то основою для них стали проаналізовані нами 

теоретико-методологічні аспекти даного питання. 

Першою умовою впливу музикотерапії на рівeнь розвитку емоційної 

сфери молодших школярів із затримкою психічного розвитку має стати 

цілеспрямований систематичний педагогічний впливу на особистість дитини 

молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку з урахуванням її 

індивідуальних психологічних особливостей. Молодші школярі із затримкою 

психічного розвитку мають певні особливості уваги, сприйняття, пам‘яті, 

мислення, мови, ігрової та навчальної діяльності, у порівнянні з їх однолітками, 

тому потрібно враховувати ці особливості, щоб здійснювати на дітей 

позитивний педагогічний вплив. Дане питання досліджували та описували у 

своїх працях сучасні науковці, такі як О.В.Защиринська [2], С. Тржесоглава, 

З.Н.Дунаєва Б.І.Білий. 

Другою умовою впливу музикотерапії на рівень розвитку емоційної 

сфери молодших школярів із затримкою психічного розвитку має стати 
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зорієнтовність навчального процесу на об‘єднання традиційних методів 

навчання і музикотерапії з метою підвищення рівня розвитку емоційної сфери 

дітей із затримкою психічного розвитку. Ці методи не є інноваційними, але 

нові підходи щодо їх використання й взаємодоповнення сприятимуть 

результативності. Дане питання вивчають сучасні науковці С.Г.Рибакова [4], 

І.І.Мамайчук, М.В.Киселева [3]. 

Наступною умовою впливу музикотерапії на рівень розвитку емоційної 

сфери молодших школярів із затримкою психічного розвитку ми визначили 

збагачення змісту виховної роботи методом музикотерапії в поєднанні з 

елементами інших соціокультурних методів з метою досягнення істотного 

підвищення рівня емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку із 

затримкою психічного розвитку в позакласній діяльності. Основним завданням 

цієї умови є виховний вплив на дітей молодшого шкільного віку із затримкою 

психічного розвитку у процесі їх позакласної діяльності. 

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що молодші школярі із 

затримкою психічного розвитку мають досить специфічні психологічні та 

індивідуальні особливості розвитку. Дані психічні процеси співвідносяться з 

проблемою формування розумової діяльності, знижуючи можливості дітей у 

навчанні. Тобто, вони вимагають від вчителів, психологів особливих знань, 

умінь та навичок щодо виховання та навчання дітей. Також, на нашу думку, 

використання музикотерапії у поєднанні з традиційними методами навчання є 

дуже ефективним напрямком роботи для підвищення рівня розвитку емоційної 

сфери дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. Так, 

поєднання даних методів може відбуватися на уроках, які не потребують 

великої концентрації на певному предметі вивчення, тобто на таких уроках, як 

„Праця‖, „Образотворче мистецтво‖, „Музика‖, „Світова культура‖ тощо. 

Вважаємо, було б доцільно розробити та ввести в поза навчальну діяльність 

комплекс тренінгових занять, які б були спрямовані на розвиток рівня 

емоційної сфери молодших школярів із затримкою психічного розвитку. 
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УДК 159.922.7 

 Бондарь Н.Е.  
Осадчук Л.В. 4 

               

Гиперактивное поведение младшего школьника и его  
коррекция с помощью средств практической психологии. 

 

 Гиперактивное расстройство с дефицитом внимания – ГРДВ (другие 

обозначения: "гиперактивное поведение", "гиперкинетический синдром" и др.) - 

самая распространенная причина нарушений поведения и трудностей обучения в 

дошкольном и школьном возрасте. Поэтому интерес к этой патологии проявляют 

не только детские неврологи и психиатрам, но и психологи. ГРДВ встречается у 

4,0-9,5 % детей [3]. Относительная распространенность среди мальчиков и девочек 

колеблется от 3:1 до 9:1, в зависимости от критериев диагноза, методов 

исследования и групп исследования (дети, которых направили к врачу; 

школьники; население в целом). ГРДВ предполагает неуместную избыточную 

активность, дефекты концентрации внимания, импульсивность в социальном 

поведении и интеллектуальной деятельности, проблемы во взаимоотношениях с 

окружающими, нарушения поведения, трудности обучения, слабую успеваемость 

в школе, низкую самооценку. При этом общий уровень интеллектуального 

развития таких детей, как правило, соответствует норме. 

 Целью нашего исследования является разработка программы психокоррекции 

гиперактивного поведения младших школьников, т.е. такого поведения, которое 

проявляется не свойственными для нормального ребенка невнимательностью, 

отвлекаемостью, импульсивностью и повышенной активностью.  

Основная гипотеза исследования состояла в предположении о том, что 

разработка  и реализация методов психокоррекции гиперактивного поведения 

младших школьников направленных на формирование управляющих звеньев 

(произвольности) психомоторики, внимания, мышления, воображения и 

коммуникативной компетентности, позволяет: а.предотвращать закрепление 

гиперактивного поведения; б. устранять предпосылки и проявления гиперактивного 

поведения.  

Для решения поставленных задач и проверки гипотез применялись 

психодиагностические и  экспериментальные (констатирующий и развивающий 

эксперименты) методы. В качестве диагностических методов были использованы: 

методики для исследования параметров внимания и импульсивности поведения.  

Для оценки эффективности программы психокоррекции необходимо было 

сопоставить экспериментальную группу с контрольной группой, которая не 

принимала участия в тренинге. Сложность процедуры исследования заключалась в 

том, что нередко родители гиперактивных детей, уставшие от постоянных 

назиданий,  замечаний и упреков по поводу поведения их детей, с нежеланием идут 
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к психологу или, отчаявшись, ждут немедленного  разрешения их проблемы. 

  Исследование проводилось в несколько этапов.  

  Первый этап - анкетирование родителей (матерей и отцов) и педагогов для 

выделения детей в контрольную  и экспериментальную группы. Тестирование 

каждой пары родителей проводилось индивидуально. В результате обработки анкет 

были сформированы 2 группы детей с признаками гиперактивного поведения. 

Второй этап - изучение когнитивных  и личностных характеристик младших 

школьников, отобранных для исследования. 

В  эксперименте участвовали ученики 1-4 классов  Мелитопольской гимназии 

№ 16 Запорожской области. Всего 24 человека, 7-10 лет, из которых 20 – мужского 

пола  и 4 – женского.  

В качестве основного диагностического экспериментального материала были 

использованы: методики «Корректурная проба», модифицированные таблицы 

Шульте, методика изучения концентрации и устойчивости внимания (модификация  

Пьерона - Рузера), опросник «Импульсивность поведения» А. Максимовой. [2]. 

В качестве формирующего экспериментального материала использованы 

упражнения для психологической коррекции [1].  

В экспериментальной группе было проведено 20  часовых занятий, по 3 раза в 

неделю. Диагностическая процедура  проводилась дважды – до первого занятия и 

после последнего.  

Анализ результатов. Главный результат эксперимента представлен в 

диаграмме. Как показывает статистический анализ (критерий Крамера-Уэлча), в 

экспериментальной группе после проведения психокоррекции гиперактивного 

поведения          статистически значимо  понизились (р = 0,05)  показатели 

импульсивности, а также  временные и качественные показатели по работе с 

таблицами Шульте (т.е. улучшились показатели  объема внимания). 

Данные, полученные с помощью методики «Корректурная проба» и  методики 

изучения концентрации и устойчивости внимания (модификация метода Пьерона - 

Рузера) таковы: до коррекционной работы у всех испытуемых были низкие или 

даже очень низкие показатели внимания,  после коррекции у большинства из них 

(83% - по «Корректурной пробе» и 75% по методике Пьерона - Рузера)  эти 

показатели улучшились, перешли из разряда низких в разряд средних. 

Сопоставление данных до и после психокоррекции (по  статистическому критерию 

углового преобразования Фишера), позволяет сделать вывод о статистически 

значимом  результате  (р = 0,05).  
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В контрольной группе  показатели  испытуемых  по всем тестам  остались  на  

прежнем уровне (статистически значимо не изменились). 

Таким образом, эффективность программы психокоррекции гиперактивного 

поведения младшего школьника с помощью средств практической психологии   

получила    экспериментальное доказательство.  

Литература:  

1. Заводенко H.H.  Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте. М., 

Изд-во Института   Психотерапии, 2005. – 245с. 

2. Максимова А. Гиперактивность и дефицит внимания у детей. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006. - 224с. 

3. Мэш Э., Вольф Д. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка. – 

СПб.: прайм_ЕВРОЗНАК, 2003.- 384с. 

 

 

УДК 159.92                                                                                

Бреусенко-Кузнецов А.А.5
 

 

 «Легенды амазонок»: мелитопольские ландшафты 
в преломлении сказкотерапии 

 

Психотерапевтические аспекты ландшафта сегодня являются активно 

осваиваемой сферой; арт-терапия выходит на местность. По своему способу 

действия изобразительная арт-терапия устанавливает связь физического 
                                                           
5
 Бреусенко-Кузнецов Александр Анатольевич, кандидат психологических наук, доцент, Национальный 

технический университет Украины «КПИ»,сказко-терапевт, м. Киев 
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пространства с феноменологическим (использует физическое пространство в 

качестве средства обнаружения и преобразования феноменологического). 

Ландшафтная терапия устанавливает ту же связь, но с большим охватом 

физического простора: человек приглашается со всей своей феноменологией в 

храм природы и истории, учится в нѐм чувствовать и двигаться. 

Ландшафтность, вынесенная в название конференции этого, 2008-го года, 

вполне может стать визитной карточкой всех будущих Мелитопольских 

конференций по социальной работе. Влияние ландшафтов на саму мотивацию 

посещения Мелитополя киевскими терапевтами бесспорно; при этом речь идѐт 

о сакральных и первозданных ландшафтах (Каменная Могила, Молочная река, 

заповедник Аскания Нова), способных действовать на посетителя магически 

(по механизму контагиозной, «заразительной» магии). Оказываясь на 

местности, в которой сохранились топонимические и особенно материальные 

следы былых великих времѐн, а то и мифологических первособытий, человек 

покидает суетную повседневность и становится восприимчивым к 

экзистенциальным темам. Впрочем, человеку, который обитает в избыточно 

сакральной местности – и не желает становиться отшельником, – по-видимому, 

приходится нарабатывать как раз механизмы невосприимчивости, механизмы 

психической защиты от священного. 

Личные впечатления автора доклада от посещения Мелитопольской 

конференции год назад – ландшафтны и антитетичны: город Мелитополь 

предстал как суетный противовес вечности Каменной Могилы, а она – как 

смысловое оправдание существования города. 

Предложенный нами тогда по авторскому методу «Сочинение волшебной 

сказки» мастер-класс, который сегодня может быть рассмотрен лишь 

ретроспективно, поскольку текст не был сохранѐн, оказался привязан к 

сакральному ландшафту. Смысловым центром сказки сделалась «главная 

пирамида города», которую ввѐл сам ведущий – под впечатлением от 

посещения Каменной Могилы. Группа, работавшая над созданием сказки в тот 

раз, была слишком велика, чтобы быть продуктивной, и слишком знакома в 

педагогическом общении, чтобы работать непринуждѐнно. Студенты, 

демонстрируя негативизм, вводили ущербных героев-жертв ядерной 

катастрофы – мальчиков и девочек с чрезмерным или недостаточным 

количеством голов и конечностей; преподаватели легко (слишком легко, чтобы 

говорить о готовности их всерьѐз решать) «уничтожали» возникающие 

проблемы пафосными тирадами и наделяли героев чересчур абстрактными 

возможностями. С одной стороны – подавленная агрессия, с другой – 

подавленная тревога. Под конец сказки герои, так и оставшиеся увечными, 

«пошли по миру», чтобы ... «сеять разумное, доброе, вечное» (вот подлинный 

гимн стесняющихся позаботиться о себе представителей помогающих 

профессий с их самоотверженным и саморазрушительным героизмом!). 

Чтобы «сеять разумное, доброе, вечное», героям сначала следует прийти 

к самим себе, и сделать это наиболее эффективно можно в правильной 

географической точке, в которой, стоя перед вечностью, не станешь 

обманывать самого себя.  
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Может ли сказкотерапия быть ландшафтной? Да, может. Известно, что 

если работаешь не с готовым сказочным текстом, а с процессом его сочинения, 

то на соблюдение границ жанра сказки рассчитывать не приходится; вместо 

сказки может возникнуть эпическое сказание, легенда, детская страшилка, 

повесть в жанре фэнтези. Сказкотерапевту в любом случае нужно быть 

готовым к этим поворотам, а для этого – способным ориентироваться в 

особенностях феноменологии соседних и родственных со сказкой жанров. 

Вместе с тем, ориентировка в этих жанрах позволяет более гибко применять 

сказкотерапевтический инструментарий. Тот жанр, который наиболее 

адекватен ландшафтной форме сказкотерапии – легенда.  

Что такое легенда? Это «ландшафтная» сказка. Легенда (в отличие от 

сказки, в которой пространство совершенно условно, которая никак не 

соотносится с земной географией и не может «приземлять» свои образы), 

достаточно часто оказывается привязанной к конкретным географическим, 

топографическим объектам (определѐнным камням, скалам, рекам, строениям 

и т.д.), служащим своего рода «вещественными доказательствами», 

призванными верифицировать легендарные события, нанесшие на них свой 

отпечаток. В Мелитополь с его потенциалом сакральной географии, поэтому 

уместно «везти» не сказку, а легенду.  

В зоне Каменной Могилы локализована конкретная ниша в камнях, с 

которой связываются существующие легенды об амазонках – сторонящихся 

мужчин воительницах, выжигавших себе правую грудь ради мастерства 

стрельбы из лука, построивших в античную эпоху целое феминистское 

государство. В запланированной нами работе на мастер-классе «Легенды 

амазонок», целью которого выступает обретение опыта экзистенциально 

вдохновлѐнного творчества, есть время и место как припоминанию  

участниками существующих  легенд, так и созданию собственных. Местом 

работы будет Каменная Могила, место легендарного сожжения царицы 

амазонок. Ход работы планируется подразделить на этапы: 

1. Припоминание связанной с данным местом легенды амазонок каждым 

участником – с письменной фиксацией легендарного повествования. 

2. Обсуждение получившихся записей легенды, выявление единства и 

разночтений в повествованиях. То, насколько разноречивыми бывают версии 

одной легенды, зависит от личной феноменологии пересказчиков, 

преломляющей дошедший извне архетипический сюжет через индивидуальные 

смыслы. 

3. Прочувствование участниками амазонки в себе; создание собственной 

легенды (без оглядки на дошедший источник). Здесь – с опорой на сакральную 

географию Каменной Могилы – участники обратятся непосредственно внутрь 

себя, к внутрипсихической универсальности коллективного бессознательного. 

Они обратятся к архетипу феминного начала в человеке (к аниме К.Г.Юнга) в 

одной из семи главных еѐ ипостасей, выделенных Т.Б.Василец (ростовской 

символдраматисткой, основательницей оригинальной версии инициационной 

терапии). Создаваемые на этом этапе легенды придут изнутри 

феноменологических миров участников  
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4. Представление адресата созданного легендарного повествования: для 

кого была создана легенда (для знакомого или незнакомого, для одного 

человека, или для группы). В конечном итоге адресатом всех наших творений 

часто оказывается внутренняя фигура, но спроецированная вовне. Получая от 

себя самих послание-легенду, мы можем что-то поменять в своей жизни, чтобы 

приблизить еѐ к уровню значимости легендарных событий.  

 

 

УДК 159.9                                  

Грибенко І.В.6 
 

Вплив  функціональної асиметрії великих півкуль головного 
мозку людини на формування обдарованої особистості    

                 

  Очевидно, ні в кого не викликає заперечення твердження, що 

обдарована особистість – це людина, в якої певні структури головного мозку 

функціонують в іншому режимі, ніж у людини середньостатистичної. 

Звичайно, у даному зв‖язку  постають деякі питання, наприклад, про межу між 

здібностями та властивостями та їх розвитком в процесі становлення 

особистості,  про межу між обдарованістю та патологією. 
  Виходячи з відомостей про функціональну асиметрію великих півкуль 

головного мозку людини  та нашого особистого досвіду роботи, можна 

говорити про те, що  обдарована людина – це людина, в якої функціональна 

асиметрія яскраво виражена, тобто має місце переважання в мисленнєвій 

діяльності однієї з півкуль. Або ж (що теж не рідкість) це амбідекстр, який 

навчився успішно справлятися з ―проблемою вибору‖. Соціум, як правило, 

надає зручні умови для розвитку правші і пригноблює права лівші та 

амбідекстра (людини в якої однаково добре розвинені навички діяльності як 

правої, так і лівої руки). Вважається, що функціональна асиметрія парних 

органів (рук, очей, вух та ніг) є проявом функціональної асиметрії великих 

півкуль мозку. Як випливає з наших спостережень за студентами 

політехнічного університету  та результатів тестування та бесід з ними, 

амбідекстри та люди з ―мозаїчною‖  лівизною-правизною парних органів (за 

Н.Н. Брагіною та Т.А. Доброхотовою) постійно мають ―проблему вибору‖, - 

коливання між можливостями виконати завдання одним або другим способом. І 

це впливає на результат, знижує його, особливо, якщо ефективність виконання 

завдання залежить від часу. Особливо сказане є актуальним для амбідекстрів. 

Постійні коливання та сумніви дуже ускладнюють їхнє життя і можуть 

призвести навіть до нервових порушень. Але амбідекстр, який навчився долати 

цей бар‖єр, отримує перевагу над іншими людьми, завдяки тому, що його 

мислення  набуває особливої гнучкості. Очевидно також, що в деяких людей 
                                                           
6
 Грибенко Ірина Вітальєвна, н.с. Інститута соціальної та політичної психології  АПН України, психолог-

практик,  м. Київ. 
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(які якраз і належать до потенційно обдарованих) ця властивість є добре 

розвиненою від природи, генетично, внаслідок певних якостей нервової 

системи – скажімо, гармонійне поєднання високої рухливості нервових 

процесів з їх  силою, але це вже тема для фізіологічного, а не психологічного 

дослідження. 

 На нашу думку, одна з головних причин, чому багато талантів не 

отримують свого розвитку, розкриття, якраз і полягає у недостатній вивченості 

психологічних механізмів, які відповідають за ―проблему вибору‖. Мозок 

дитини – це практично мозок амбідекстра. Дитині байдуже, в якій руці тримати 

ложку. І в той же час, сприйняття світу дитиною відзначається яскравістю та 

цілісністю, яка більш характерна для лівші. Потім соціум настирливо починає 

формувати з дитини правшу, прививаючи корисні навички раціонального 

мислення і в той же час знищуючи важливі елементи творчого потенціалу. 

Про недоліки в сучасній системі освіти можна говорити багато. Хочу 

наголосити лише на тому, що всі педагоги повинні знати елементарні 

відмінності між лівшою та правшою. Для правші більш характерне аналітичне 

мислення, для лівші синтетичний спосіб обробки інформації. При чому 

важливими тут є як функціональні асиметрії рук, так і очей та вух. Для лівші та 

правші є характерними різні способи засвоєння та обробки інформації. Тому 

доцільними в ідеалі для них  були б, якщо і не різні підручники, то хоча б різні 

додаткові методичні матеріали до  підручників. 

Яскраво виражений правша або лівша – це людина, перед якою від природи 

не стоїть ―проблема вибору‖. Перевчений лівша – це людина, якій цю проблему 

нав‖язали і в тому випадку, якщо лівизна була яскраво вираженою це може 

призвести до серйозних розладів у психіці.  

Таким чином, на нашу думку, індивідуальні особливості функціональної 

асиметрії великих півкуль головного мозку людини є одним з важливих 

факторів, які мають вплив на формування обдарованої особистості. Правильне 

навчання може усунути деякі перешкоди на цьому шляху. І спільним завданням 

психологів і педагогів є створення таких навчальних методик, які б 

забезпечували гармонійний розвиток особистості, з урахуванням її потенційних 

можливостей до самовдосконалення та творчого росту. 
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УДК 159.9                                                                                    

Грибенко І.В.7  
 

Штрихи до соціально-психологічного портрету 
 багатодітної сім’ї 

 

Багатодітні сім‘ї в залежності від рівня соціально-економічного статусу можна 

розділити на такі категорії: 

1) добре адаптовані в соціумі та забезпечені; 

2) сім‘ї, що близькі до середнього достатку; 

3) з низьким рівнем достатку; 

4) такі, що знаходяться за межею бідності. 

Більшість багатодітних сімей належить до сімей з низьким рівнем достатку. 

З досвіду роботи можна сказати, що мислення матерів з багатодітних сімей 

характеризується вузькою практичністю та обмеженістю. Проблемою для 

фахівця при роботі з багатодітними матерями є утруднене сприйняття ними 

більш широких життєвих перспектив. Вони стурбовані наявністю пільг, 

страхом, - чи дадуть  чи не дадуть, характеризуються недостатньою соціальною  

адаптованістю. Вони сидять в декреті роками, випадаючи з життя соціуму в 

широкому розумінні, їхні соціальні зв‘язки обмежені. Все це призводить до 

підвищеної тривожності та різного роду страхів. Їм постійно здається, що 

держава та урядовці їх намагаються обдурити, недодати матеріальних благ. 

Така тенденція підсилюється впевненістю багатодітних матерів,  що держава їм 

зобов‘язана за народження нових членів суспільства. Вони відчувають себе 

обійденими увагою та обділеними вдячністю з боку держави. Звичайно, в 

деякій мірі, особливо у порівнянні з високорозвиненими країнами це так і є, але 

все ж такі почуття багатодітних матерів набувають  хворобливого забарвлення і 

є гіпертрофованими. Ці риси   споріднюють їх з певною категорією  людей 

похилого віку, які постійно всім невдоволені. Звичайно, бувають винятки з 

загального правила, але в цілому можна говорити про тенденцію. 

Робота з психолога з багатодітними матерями має бути спрямована на 

зменшення тривожності та корекцію комунікативних навичок, а соціального 

працівника – на роз‘яснення їхніх прав. Адже стратегія вимагання своїх прав та 

образи на ввесь світ, як правило, призводить до результатів, протилежних 

очікуваним. 

Сім‘ї, які перебувають за межею бідності частіше за все є асоціальними, 

часто (хоча й не завжди) в них батьки-алкоголіки, а діти практично є «дітьми 

вулиці» при живих батьках. 

Сім‘ї з низьким рівнем достатку, на нашу думку, є групою ризику, 

оскільки вони вразливі в періоди економічних криз та реформ. Перехід за межу 

бідності може бути стресовим фактором, що підштовхне членів сім‘ї до 

девіантної поведінки. 
                                                           
7
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Ми вважаємо, що  на успішну адаптацію в соціумі дітей з багатодітних 

сімей в більшій мірі, ніж не з багатодітних, впливає вроджений темперамент. 

Дитина зі слабким типом нервової системи при не дуже гарних квартирних 

умовах (коли немає окремої кімнати) у багатодітній родині має більше шансів 

вирости невротиком, ніж дитина з звичайної родини. 

Навчальна успішність у дітей з багатодітних сімей найчастіше середня. 

Як правило, у батьків недостатньо часу для навчання дітей вдома власними 

силами і недостатньо грошей для навчання дитини в привілейованих 

навчальних закладах. Внаслідок цього багато здібних дітей не розвивають свої 

здібності, задовольняючись посередніми оцінками. Процент двієчників серед 

дітей з більш-менш благополучних багатодітних менший, ніж може здатися на 

перший погляд, оскільки для батьків важливо, щоб все було «не гірше, ніж у 

людей», ну в усякому разі «не набагато гірше». 

   Добре адаптовані в соціумі та забезпечені матеріально сім»ї часто не 

йдуть на контакт з працівниками соціальних служб та не хочуть приймати 

участь у діяльності груп взаємодопомоги багатодітних, мотивуючи це  

поширеними стереотипами такого плану «у соціальну службу звертаються 

лише неблагополучні, всілякі  бомжі та наркомани», «там можна бліх 

понабратися», «чим там нам допоможуть, тільки казок по нарозповідають», «це 

хочуть чимось нашим скористатися, грошей проситимуть» і т.п. 

     Найбільш благополучними в психологічному плані є сім‘ї, що близькі до 

середнього достатку. Як правило, така сім»я  характеризується міцними 

емоційними та матеріальними зв»язками між її членами. Хоча б один з батьків 

походить також з багатодітної сім»ї  і хоча б один має активну життєву 

позицію, спрямовану на забезпечення матеріального благополуччя сім»ї. 

Частіше це буває батько, але може бути «ведучою» в матеріальному плані і 

мати, особливо, якщо вже старші діти підросли і можуть виконувати функцію 

няні для молодших братиків та сестричок. Також часто досить міцними є 

зв»язки  з іншими членами роду: бабусями, дідусями, тітками, дядьками і т.д. 

    З усього вищесказаного можна зробити такий висновок. Багатодітна сім»я є 

соціально бажаним утворенням в тому випадку, коли батьки мають активну 

життєву позицію та адекватно оцінюють оточуючий світ. Така сім»я буде 

міцною, дружною і діти в ній матимуть все необхідне для того, щоб стати 

повноцінними членами суспільства. Якщо ж батьки, створюючи сім»ю, 

покладатимуться лише на очікувані пільги від держави і вважатимуть, що всі 

оточуючі їм щось заборгували, результатом може стати  депресивний  стан 

батьків, а потім і дітей, який може призвести до соціально небажаних наслідків, 

таких як алкоголізм, «діти вулиці» і т.п. 
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УДК   37.032:364-43                                                                                 

 Гусак В.М.8  

 Розвиток особистості майбутнього соціального працівника як 
умова виховання його психологічної культури 

Спеціальність «соціальна робота» має свою специфіку: з одного боку 

вимагає ґрунтовної психологічної підготовки,  з іншого – дуже часто її як 

майбутню професію обирають студенти з глибокими внутрішньоособистісними 

конфліктами, з особливими потребами та труднощами мовлення, тому 

професійна підготовка студентів перетворюється на практичну соціальну 

роботу, з використанням соціально-психологічного супроводу, консультування, 

підтримки та наснаження, навчання методам самодопомоги. 

Неодноразові опитування показали, що відношення студентів до 

навчання залежить від їх ставлення до викладача, а це, у свою чергу, пов‘язане 

із спроможністю останнього вибудовувати відповідні суб‘єкт-суб‘єктні 

відносини, основані на довірі і прищепленні любові до предмету. При цьому, 

будь-яка інноваційна педагогічна технологія буде марною, якщо не матиме у 

своєму підґрунті особливої позиції, установки викладача, що їх застосовує. На 

нашу думку, основні принципи гуманістичної освіти та моделі 

«людиноцентричного навчання» К.Роджерса [3] та А. Маслоу [2] якнайкраще 

відповідають завданню особистісного розвитку майбутнього соціального 

працівника і можуть стати концептуальною основою виховання його 

психологічної культури.  Наведемо їх в узагальненому вигляді.  

1. Мета отримання освіти полягає в самоактуалізації, яка передбачає 

задоволення базових потреб, досягнення психологічного здоров‘я, відкриття 

власного покликання,  знаходження справи свого життя. А. Маслоу додає: 

«одним із завдань освіти має бути навчання тому, що життя являє собою 

цінність» [2, 183].  

2.    Багато залежить від гармонійно організованого освітнього 

середовища, під яким  Ф.З. Вільданова розуміє допомогу студентові «в 

самореалізації, в розкритті і розвитку особистісного потенціалу, в прийнятті і 

освоєнні власної свободи та відповідальності за життєві вибори» [1,  133],  що 

передбачає відсутність примусу. 

3.  Навчання має приносити радість, при цьому важливим є набуття 

студентами досвіду радісних переживань, тобто тих рідкісних моментів повної 

задоволеності, які А. Маслоу називає «піковими переживаннями» [2]. 

4.  Викладач-фасилітатор (з англ. facilitate – полегшувати, допомагати, 

сприяти) розподіляє зі студентами відповідальність за процес навчання, він 

«повністю довіряє їх здібностям самостійно думати і самостійно навчатися»  [3, 

302]. У такий спосіб студент стає учасником організації та здійснення процесу 

навчання. 
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5.  Необхідно організувати викладання не як трансляцію інформації, а як 

активізацію (фасилітацію) процесів усвідомленого навчання. Важливим 

завданням вищої школи є навчити навчатися, привити студентам смак до 

самостійного пошуку та отримання нових знань [3]. 

6. Основними установками викладача-фасилітатора можуть бути: 

конгруентність (відкритість), безумовне позитивне прийняття студента, довіра, 

а також емпатичне розуміння та безоціночне ставлення до нього («тріада 

Роджерса») [3]. В.І. Юрченко наголошує, що «оптимальні» особистісно-

орієнтовані взаємини у системі ―студент - викладач‖ «забезпечують 

дотримання психологічних умов для самоствердження і самореалізації 

студента, створюють емоційно-психологічний клімат, який сприяє виникненню 

почуття психологічної захищеності» [4,  104]. 

7.   Важливими для кожного студента є зворотній зв‘язок у процесі 

оцінювання результатів його навчання, а також супервізія замість критики. 

Слід поважати в кожному особистість, незважаючи на те, як він навчається. 

Пропонуємо ряд заходів, основаних на вищенаведених концептуальних 

положеннях, які на сьогоднішній день активно використовуються в нашому 

ВНЗ у процесі викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу.  

Неможливо змусити студента «хотіти» вчитися або навіяти мотивацію, 

реалістичніше запитати про його особисті інтереси, пов‘язані з дисципліною. 

Так, на першому семінарському занятті процес знайомства можна завершити 

письмовою відповіддю на питання: «Чого я очікую від вивчення курсу? Про що 

б я хотів дізнатися?». Опрацювання даної інформації дозволить викладачу без 

відхилення від програми робити процес навчання цікавим та особистісно 

значимим для студентів.  

Супровід першокурсників передбачає: написання студентами власних 

психологічних портретів за результатами вивчення «Загальної психології», 

ознайомлення з ними кураторів; проведення тренінгів з основ тайм-

менеджменту та самоменеджменту, цілепокладання, мотивації самопізнання та 

особистісного зростання, зміцнення психологічного здоров‘я, профілактики 

синдрому вигорання тощо. 

Помітні результати в напрямку особистісного розвитку студентів дають 

наступні форми організації групових занять: науково-практична конференція – 

перевтілення у видатних вчених, реклама-презентація прочитаного 

першоджерела, творчі проекти, розвінчання особистостей казкових та 

літературних героїв, техніка колажу та спонтанної театралізації, а також методи 

діалогічного викладання з використання інтерактивних підручників, руханок-

розминок, коротких проективних методик під час лекцій для активізації 

пізнавального процесу.  

Серед методів соціально-психологічної роботи зі студентами, які добре 

себе зарекомендували: індивідуальне психологічне консультування по методу 

позитивної психотерапії Н. Пезешкіана; співробітництво в організації 

дозвіллєвої діяльності в межах та поза межами університету; сприяння 

активному залученню до участі в молодіжних освітніх проектах, волонтерської 

діяльності.  
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Як бачимо, фасилітуючі особистісні установки викладача важливіші 

навіть від методів навчання, які він практикує. Освітній простір має стати 

джерелом саморозвитку та безперервного самовдосконалення майбутнього 

соціального працівника, природним наслідком якого будуть зміни в напрямку 

підвищення рівня його психологічної культури. 
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УДК 378.147:364 

Захарова Л.Г.9 
 

  Роль інтерактивних методів навчання  
у фаховій підготовці соціальних працівників. 

 

Поряд із традиційними методами навчання (лекції, семінари, колоквіуми 

тощо), які є необхідними для ґрунтовного засвоєння студентами необхідного 

обсягу знань, все більше знаходять застосування так звані активні або 

інтерактивні методи навчання. К.В. Гапотченко пропонує відносити до 

інтерактивних  ті методи навчання, які організують такий процес соціальної 

взаємодії, на основі якого в учасників виникає деяке ―нове‖ знання, що 

народилося безпосередньо в ході даного процесу, або як його результат. [2] 

До таких методів можна віднести наступні: міні-лекції, обговорення з 

„відкритою відповіддю‖, кейс-метод, генерація ідей за допомогою ‖мозкової 

атаки‖, активні суспільні дії (листи, плакати, звернення, реклама), вираз своїх 

думок і почуттів невербальними засобами( за допомогою „мови тіла‖, у 

малюнках, тощо), ігри ( сюжетні, рольові, ділові, рухливі, тощо). [5] 

Мета  доповіді – розкрити потенціал інтерактивних методів навчання у 

фаховій підготовці соціальних працівників. 

Аналізуючи структуру ключових компетенцій і кваліфікацій у професійній 

освіті, Н. Віннік зазначає, що до компетенцій, які входять до структури 

особистості будь-якого фахівця поряд з деякими іншим входять професійна, 

комунікативна та особистіста компетенції.  
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Розглянемо, як групи компетенцій можуть формуватися за допомогою 

інтерактивних методів навчання. 

По-перше, цілеспрямоване використання таких методів як дискусія, гра, 

групова робота та робота в парах, групове обговорення сприяє формуванню 

професійної компетентності студентів. До вмінь професійної компетентності 

соціального працівника, які можна сформувати за допомогою активного 

навчання, можна віднести наступні: 1) Безпосереднє надання допомоги з 

використанням методів індивідуальної, групової роботи та роботи в громаді; 2) 

Керування процесом допомоги; 3)Здійснення первинного оцінювання; 4) 

Представництво інтересів клієнта. [] 

По-друге, побудова взаємодії за принципом «тут та зараз» сприяє 

формуванню комунікативної компетентності, тобто володіння вміннями та 

навичками ефективного спілкування.  До таких навичок можна включити  

оцінку ситуації,  вибір стратегії,  ведення процесу комунікації в потрібному 

руслі,  постійний аналіз ситуації спілкування.  За допомогою таких прийомів, 

як групове обговорення, різні види комунікативних ігор, висловлювання своєї 

думки, цілеспрямоване спостереження за процесом комунікації студент може 

навчитись моделювати власну ефективну комунікацію в безпечних умовах, а 

потім використовувати свої здобутки в реальній практичній діяльності.  

По-третє, персональна  (або особистісна) компетентність також входить 

до центральної підструктури особистості фахівця. Під цим терміном ми маємо 

на увазі здатність до рефлексії, формування та підтримання власної 

самооцінки, формування власної лінії поведінки та емпатії як особистісної 

риси.  

Використання інтерактивних методів залучає студентів до розв‗язання як 

власних проблем так і проблем інших членів групи.  Молода людина стає більш 

толерантною і до інших, і до себе, а також набуває толерантності до 

невизначеності. Можливість вирішити особистісно значущі проблеми у межах 

ситуації безпечної, але максимально наближеної до реальності, підвищує 

самооцінку студента, яка є необхідною складовою особистісної 

компетентності.  

Одним з обов‗язкових правил ведення групи в межах активного навчання 

є «правило конфіденційністі». Дотиримання цього правила сприяє формуванню 

ціннісної складової особистості соціального працівника та одночасно підвищує 

рівень довіри та згуртованості в студентській групі, створює нові канали 

комунікації в групі та урізноманітнює стратегії спілкування між  студентами. 

Роль викладача при такому засобі роботи полягає у  фасилітації процесу, 

і це примушує студентів займати активну позицію, нести відповідальність за 

результативність і власної і групової діяльності.  

Безумовно, при використанні інтерактивних методів навчання в межах 

навчального процесу ВНЗ виникають деякі труднощі. Наприклад, оцінювання 

студентів за результатами такої діяльності. На думку Олени Пометун,  це 

пов‘язано з відсутністю обґрунтованих підходів до розробки стратегії 

оцінювання інтерактивних видів діяльності [4]. На наш погляд, в цьому 

випадку, викладач може залучати студентів до процесу оцінювання, робити 
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його повноправним суб‗єктом навчальної взаємодії (на відміну від суб‗єкт-

об‗єктної під час традиційної лекційно-семінарської системи).  

Підсумовуючи вищесказане, можна сказати, що застосування 

інтерактивних методів навчання дає можливість формувати всі рівні 

компетентності людини. Нарешті, інтерактивні методи навчання є практичним 

методом засвоєння будь-яких знань, вмінь, навичок, володіючи якими студент 

отримує ефективні інструменти для  подальшої професійної діяльності. 
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Рівень професійного самовизначення у студентів 
 

Вибір професії, чи професійне самовизначення, основа самоствердження 

людини у суспільстві, одне з головних рішень у житті. Це процес визначення 

людиною свого призначення, пошуку місця у житті та суспільстві, 

усвідомлення своїх інтересів та бажань, які стосуються подальшої 

самореалізації у трудовій діяльності. 

Фахівці виділяють три рівня професійного самовизначення: високий 

(сформованість інтересів, відповідність особистих якостей обраній професії, 

тверде переконання в правильності вибору); середній (відсутність стійкої 

зацікавленості, переконаності у правильності вибору); низький (відсутність 

зацікавленості, волі, бажання досягти високих результатів, мала активність, 

оцінка себе відносно майбутньої професії) [1,29]. 

Була висунута гіпотеза, що перед вступом до вищого навчального 

закладу (ВНЗ) більшість абітурієнтів не усвідомлюють сутності майбутньої 

професії, не замислюються над подальшою самореалізацією, обирають 

                                                           
10
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професію через низку сторонніх причин, а тому і до навчання ставляться 

відповідно, не відповідально, що в подальшому призводить до втрати 

кваліфікованих кадрів на ринку праці. Причиною складності і небажання в 

ефективному опануванні обраної професії може слугувати не відповідність до 

неї рис характеру, можливостей і типу особистості студентів. Тому нашою 

метою було визначити рівень цієї відповідності, а також думку самих студентів 

про те, чи відповідають їхні можливості обраній спеціальності. Також ми 

визначали мотивацію вступу на той чи інший факультет. Тому що, наприклад, 

вибір професії лише через її престижність не свідчить про те, що кожен може 

оволодіти нею і потім вдало працювати за спеціальністю. Важливим фактором 

є те, що не всі студенти розуміють власні можливості і схильність до того чи 

іншого виду діяльності. В таких випадках в нагоді необхідні спеціальні 

профорієнтаційні методики, які б допомогли визначитися з професійним 

вибором, але їх потрібно проводити ще до вступу до ВНЗ, – в школах, серед 

учнів старших класів, і пояснювати їм наскільки важливим буде цей крок у 

виборі майбутньої професії і загалом в подальшому житті. Таким чином, ми 

також намагались з'ясувати кількість студентів, які проходили такого роду 

тестування перед вступом до ВНЗ. 

Дослідження проводилось на базі Мелітопольського інституту екології та 

соціальних технологій ВНЗ ВМУРоЛ "Україна" серед студентів усіх 

спеціальностей, загальна кількість яких склала сто осіб. Були використані: тест 

Д. Голланда на визначення типу особистості та розроблена автором анкета 

"Рівень професійного самовизначення студентів". 

Аналіз результітів дослідження виявив, що кількість студентів, чий тип 

особистості відповідає вимогам обраної професії склала 77% опитаних, а тих, 

хто сам вважає, що їх можливості відповідають даній спеціальності – 79%. 

Серед них особлива відповідність у студентів факультету соціальних 

технологій, в середньому 85%. Цікава ситуація у студентів факультету 

інженерних технологій: тих, хто вважає, що їх можливості відповідають 

професії – приблизно на 20% більше, ніж таких виявлених за допомогою 

методики; і зовсім протилежна картина у студентів факультету соціальних 

технологій – таких приблизно на 15% менше (крім спеціальності "Фізична 

реабілітація" – там показники майже співпадають), вони ніби заперечують і 

протестують своїй спрямованості і схильності. Профорієнтаційні тестування 

проходили перед вступом лише 33 % опитаних студентів.  

Що стосується причин вибору професії, то 20 % респондентів обрали 

професію через рішення батьків, 10 % – через престижність професії, 2 %  – 

вступили "за компанію", 68 % респондентів відповіли, що самостійно і свідомо 

обрали свою спеціалізацію; 55 % опитаних впевнені у своєму виборі, 48 % 

планують працювати за спеціальністю. Про відповідальність у навчальному 

процесі свідчать відповіді студентів на питання про те, з якою метою вони 

відвідують заняття – 70 % опитаних відповіли, що через бажання отримати 

знання.  

Отримані дані свідчать про те, що рівень відповідності типу особистості 

студентів до обраної майбутньої професії досить високий, і незважаючи на те, 
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що тільки третина опитаних проходили профорієнтаційне тестування перед 

вступом до ВНЗ, більшість з них обрали шлях, який відповідає їх 

психологічним та особистісним особливостям. Тож, можна сказати, що 

абітурієнти добре орієнтуються у власних можливостях і розуміють до якого 

виду діяльності вони схильні без допомоги відповідних методик. За 

результатами нашого дослідження можна відмітити досить високий рівень 

професійної спрямованості у студентів таких спеціальностей: "Фізична 

реабілітація", "Комп‘ютерний еколого-економічний моніторинг" та "Екологія 

навколишнього середовища"; серед опитаних студентів інших спеціальностей, 

а саме: "Соціальна робота" та "Видавнича справа та редагування" – рівень 

середній. Виявлена велика кількість студентів, які хоч і обрали професію не 

через цілеспрямоване щире бажання навчатись саме за тим чи іншим фахом, до 

навчання ставляться відповідально, і ототожнюють себе як майбутніх 

спеціалістів саме з обраної професії. Отже, можна припустити, що більш менш 

остаточне ставлення до зробленого вибору і його розуміння, також до себе як 

до суб‘єкту майбутньої професійної діяльності формується під час навчання у 

ВНЗ. 
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Куценко Я.М.11 
Актуальні проблеми адаптації студентської молоді до умов 

вузівського навчання. 
 

Сучасне суспільство динамічно змінюється, зокрема й у зв‘язку з тим, 

що з кожним роком кількість нагромаджених знань у кожній галузі науки 

зростає майже в арифметичній прогресії. У ВНЗ розширюється кількість 

навчальних дисциплін, виходять нові підручники, які містять не тільки 

установлену наукову інформацію, але й пропонують широкий спектр 

проблемних завдань, а ці фактори відбиваються на процесі адаптації студентів 

до нових умов життєдіяльності. Визначень адаптації як процесу в сучасній 

науці не бракує. 

Головне питання нашого дослідження полягає в тому, яким чином 

процес адаптації приводить до змін первісного психічного стану студента, з 

якого він розпочинає свій адаптивний процес. Виявившись у проблемній 

ситуації й відображаючи її, індивід переживає певний психічний стан. По 
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завершенні адаптивного процесу первісний психічний стан разом з 

проблемною ситуацією, що його детермінувала, зникає або сильно змінюється.  

Особлива увага приділяється студентам першокурсникам, так як 

звичне для них навчання у школі суттєво відрізняється від навчання у ВУЗі. 

Адже між діяльністю осіб, які навчаються в умовах ВНЗ і школи, мають 

суттєві якісні і кількісні відмінності. В умовах ВНЗ вища інтенсивність 

розумової праці, більший об‘єм знань, які необхідно засвоїти, різко виражена 

нерівномірність навантажень, яка дуже зростає у період сесії. Навчальний 

процес характеризуються суттєвими змінами кількості предметів, з якими 

студент пов‘язує свою майбутню професійну діяльність. Студенту-

першокурснику при вступі у ВНЗ приходиться пристосовуватися до нових 

вимог, які ставить перед ним вища школа, особливо до нових умов навчання 

(самостійне опрацювання матеріалу, відсутність підручників, які б повністю 

відповідали програмі та ін.) та побутову (відсутність звичного соціального 

оточення, матеріальні труднощі, проживання в гуртожитку та ін.). Для 

навчального процесу першокурсників характерні, особливо під час сесії, 

висока емоційна напруга та тривожність, що регламентовані змістом їх 

діяльності. 

Незважаючи на безперервний характер адаптації виникає ряд 

суб‘єктивних факторів, які негативно впливають на процес соціально-

психологічної адаптації першокурсників ВНЗ: 

1. Недостатній рівень підготовленості по шкільній програмі та 

ігнорування деяких предметів зі шкільної програми; 

2. Слабо виражені навички учбової роботи і недостатній розвиток 

словесно-логічного мислення; 

3. Пасивність і відсутність самостійності; 

4. Невпевненість у власних силах. 

Говорити про адаптацію лише першокурсників не випадає: 

відбувається адаптація студентів всіх курсів. Особливо складно цей процес 

проходить у студентів середніх курсів, адже їм необхідно не тільки навчатися, 

але й пристосовуватися до виробничо-навчальної діяльності. Грубо кажучи 

спочатку працювати, а потім вчитися. 

Не менш досліджуваним питанням являється динаміка адаптації. 

К.О.Сантросян вважає, що адаптація до соціального середовища закінчується 

на 1 курсі, а до учбової і професійної – на старших курсах. Згідно з Б.Г. 

Рубіном і Ю.С. Колесніковим, що процес адаптації в цілому стосується і 

першого і другого року навчання. 

Для вирішення проблем студентської адаптації до умов навчання у 

ВНЗ визначаємо наступні основні напрями роботи:  

 1.активніше залучати студентів до громадського життя факультету і 

групи; 

2. звернути увагу на формування позитивної мотивації студентів, 

спрямувати їх на розвиток саморегуляції;  

3. викладачам вузів і кураторам груп необхідно постійно проявляти 

активність у формуванні комунікативних відносин із студентами, зробити 
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перший крок назустріч студентові у вирішенні навчальних проблем (не 

замикатися в рамках аудиторних знань); 

Академія Муніципального управління вирішує проблеми адаптації за  

допомогою психологічної служби. На всіх факультетах (менеджмент, 

економічний, юридичний, міського господарства) є психологи, які проводять 

індивідуальні консультації, психологічні клуби, що допомагають студентам 

набути певного соціально-психологічного статусу, досягти гармонії між 

внутрішніми і зовнішніми умовами життєдіяльності, допомагає досягти 

взаємодії студента і групи. Також ми проводимо комунікативний тренінг зі 

студентами 1-го курсу, це сприяє формуванню позитивної мотивації студентів, 

спрямуванню їх на розвиток саморегуляції, допомагає більш глибше вивчити 

динаміку психічних станів студентів та визначити норми у навчально-

виховному процесі студентів. 

Конкретизуючи вище сказане хочемо зробити посилання на результати 

анкетування, яке ми проводили зі студентами 1-го курсу за результатами 

заліково-екзаменаційної сесії 1-го семестру. Серед причин, які не дозволили 

деякій кількості студентів бути повністю успішними, тобто тим, хто має 

заборгованості, студенти назвали, а відповідно усвідомили такі: 

1. Не встиг набрати бали; 

2. Не все зрозумів у болонському процесі; 

3. Не встиг адаптуватися до цієї системи; 

4. Не звик до нового місця; 

5. Мав депресивний стан; 

6. Не надав значення і відповідно мало приділяв уваги      навчанню; 

7. Мало часу; 

8. Особисті проблеми, справи; 

9. Недалекозорість; 

10. Байдужість (відсутність внутрішньої мотивації); 

11. Немає підтримки, нервові розлади; 

12. Не сподобався викладач; 

13. Підпрацьовують (суміщати складно); 

14. Не знання комп‘ютера; 

15. Лінь, але намагаються з нею боротися; 

16. Сам винен, дуже шкодую; 

 17.Вимушені пропустити заняття, дуже шкодують. 

Серед конструктивних кроків, які студенти зробили і ще зроблять для 

виправлення ситуації названі такі: ретельніше вивчати рекомендовану 

літературу, виділяти більше часу для самостійних занять тощо. 

Серед не конструктивних кроків були названі такі: 

1. Підключив інтернет, купив принтер (щоб наприклад скачувати реферати); 

2. Серйозно ставитися до навчання (серйозно – це дуже абстрактно сказано); 

3. Хочу на днях розпочати вивчати…(були перелічені різні дисципліни); 

4. Намагатимусь домовитися з викладачем (як саме?); 

5. Буду старатися (в чому це проявлятиметься?).  

 



 

 29 

Література: 

 

1. Влас В.Г. Социально-психологические проблемы подготовки 

молодежи к труду. - К., 1991 – 138с. 

2. Доній В.М. Мистецтво життєдіяльності особистості. К.: Науково-

методичний посібник, 1997. 

3. Зимняя І.А. Психология студента, как субъекта учебной деятальности. 

М.: Московский институт иностранных языков им. М.Тореза, 1989 – 131с. 

4. Ломов Б.Ф., Зебродін Ю.М. Психологические проблемы деятельности 

в особых условиях. 1985. 

5. Томчук М.І. Психологія адаптації до навчання студентів з особливими 

потребами. В., 2005. 

 

 

УДК 369.048.6-056.24                                                                                        

Лучко І.С.12 
                                                 

Інклюзивне навчання як метод інтеграції дітей  
з особливими потребами 

 

 Коли в сім‘ї народжується дитина-інвалід, то це стає тяжким 

випробуванням для батьків. Вони розгублені, не знають, як її правильно 

виховувати, навчати, готувати до життя в суспільстві. Труднощі 

супроводжують дитину і в спілкуванні з оточенням, особливо, якщо вона 

навчається в загальноосвітньому закладі (образи з боку інших дітей, 

неспроможність опанувати шкільну програму, виявити творчість, застосувати 

отриманні знання і навички на практиці і т. п.). 

Ось чому надзвичайно важливим і актуальним завданням виховання 

особистості є розробка нових педагогічних підходів до соціальної підтримки та 

допомоги дітям з особливими потребами з метою їх адаптації до сучасного 

соціального середовища. 

Значної уваги вирішенню даної проблеми приділяє Ю. Соловйов, 

працюючи над питанням соціалізації дітей з відхиленнями у розвитку методом 

комплексного і системного підходу до діагностичної і корекційної роботи [4]. 

І. Доброскок висвітлює успішність інтеграції та соціальної адаптації молоді з 

особливими потребами в сучасне українське суспільство через призму 

діяльності українських молодіжних організацій. Практичні психологи 

В. Левченко та О. Рудницька висвітлюють створення творчої групи з учителів, 

які працюють з дітьми з обмеженими можливостями [2]. Психологи та 

соціальні педагоги значну увагу приділяють адаптації та реабілітації дітей з 

відхиленнями у розумовому розвитку, вадами мови, зору, слуху.  
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Метою статті є висвітлення ефективності впровадження інклюзивного 

навчання у процес адаптації дітей-інвалідів до соціального оточення. Особлива 

увага зосереджена на питаннях інтеграції дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату. 

Нині поняття «інвалідність» трактується не як функціональне порушення 

чи фізичний недолік, а як обмеження або втрата людиною можливостей брати 

активну участь у житті суспільства на рівних засадах з іншими. У 2004 р. в 

Україні було зареєстровано 135 773 дітей з особливими потребами, що 

становить 1,8 % від загальної кількості дітей в нашій державі [3, 43]. 

Для дітей з обмеженими функціональними можливостями значні труднощі 

складають проблеми фізичної доступності, рівних можливостей у освіті. Саме 

тому досить актуальним питанням є впровадження інклюзивного навчання як 

методу інтеграції дитини-інваліда в колектив здорових однолітків [1, 38]. 

Сучасна соціальна педагогіка користується терміном «інклюзія» для 

опису процесу навчання дітей з обмеженими функціональними можливостями 

в масових загальноосвітніх школах. 

Мета інклюзивної школи полягає у тому, щоб забезпечити всім учням 

можливість повноцінно розвиватися, брати активну участь у житті колективу, 

досягаючи тим самим найбільш повної взаємодії і турботи один про одного як 

членів співтовариства.  

Сутність інклюзивного навчання полягає в тому, що всі діти навчаються 

разом у звичайній школі. Допомагають їм фахівці, звертаючи увагу на сильні і 

слабкі сторони особистості дитини. Вивчаючи історію інвалідного руху, діти 

сприймають відмінності в людях як звичайні. Важливо, що при інклюзивному 

навчанні не треба віддавати дитину в спеціалізовану школу далеко від дому – 

діти проживають разом з батьками. Також немає потреби у створенні 

спеціалізованих класів у звичайній загальноосвітній школі. Діти не просто 

перебувають у школі кілька годин, а повноцінно навчаються, їм надають 

необхідну підтримку, враховуючи їхні можливості. 

Про необхідність інклюзивної освіти в Україні вперше почали говорити 

ще на початку 1996 р. Лише у 2001 р. Міністерство освіти та науки України та 

Інститут педагогіки Академії педагогічних наук України почали сприяти її 

впровадженню. Проте й сьогодні в нашій країні інклюзивна освіта 

впроваджується тільки на рівні експерименту [3, 44]. 

Таким чином, ідеологія інклюзивного навчання виключає будь-яку 

дискримінацію дітей, забезпечує рівне ставлення до всіх, створюючи водночас 

необхідні умови соціалізації та адаптації учнів з особливими освітніми 

потребами. 
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Любезна Н.В.13 
  

Особливості життєвого стилю сімейних та самотніх жінок 
 

На сьогодні у сучасному світі спостерігається змінення загальноприйнятої 

думки про місце та роль жінки у суспільстві. У розвинених країнах жінка 

перестає бути тільки пасивною домогосподаркою. Це пояснюється тим, що на 

сучасному етапі відбувається переосмислення шлюбу та шлюбних обов‘язків. На 

сьогодні у світі спостерігається тенденція до того, що у шлюб вступають значно 

пізніше, після того, як досягнуть певних успіхів на суспільних надрах. 

         Тобто, у молодому віці жінка намагається якомога краще реалізувати себе та 

набути певного суспільного становища, а у зрілому віці вступає у шлюб та 

народжує дітей. Однак, спостерігається знецінення ролі сім‘ї у житті жінки. 

На теренах колишнього СРСР продовжують діяти певні стереотипи 

стосовно жінок. Самотність вважається майже гріхом. А в питаннях, що 

стосуються сімейних стосунків та побуту домінує «домостроївська система». 

Сучасна жінка не дивлячись на сімейні обов‘язки та правила змушена 

частково, або повністю виконувати роль чоловіка (забезпечення сім‘ї, прийняття 

рішень, що стосуються сім‘ї). Тобто, спостерігається парадокс: жінка бере на себе 

всі сімейні обов‘язки, а чоловікові залишаються усі права, і при цьому жінка не 

завжди займає лідерську позицію [11;25] 

Самотні жінки, які можливо розчарувалися у сімейному житті, намагаються 

усю свою енергію направити на роботу, тобто розчинитися у виробництві щоб не 

думати на болючу тему. Тобто, спостерігається використання захисного 

механізму, а саме – сублімація – енергія напруження повністю реалізується у 

суспільно-корисній діяльності [22;45]. 

Численні дослідження І.С. Кон, Т.М. Титаренко, Л.М. Карамушка) 

доводять, що для само актуалізації жінки надзвичайно важливими є сім‘я і 

сімейні цінності. Виходячи з цього дослідники підкреслюють, що для жінки сім‘я 
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– це не лише істотна складова «жіночого» щастя і місце самореалізації жінки, але 

й середовище фасилітації особистісного потенціалу жінки [55;71]. 

Отже, із всього вищесказаного слід зазначити, що фактор сімейного стану 

зумовлює стильові особливості саморегуляції індивідуальної поведінки сучасних 

жінок.   
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Сприйняття проблеми інвалідності батьками, які виховують 

дитину з особливими потребами 

Сім я, яка виховує дитину-інваліда є однією із соціально уразливих сімей і 

потребує великої уваги і піклування з боку держави. Інвалідність різко змінює 

все буття і поведінку сім ї – цінності, прагнення батьків, психологічні стани 

дорослих і здорових дітей, взаємодію з соціальними інституціями і оточуючим 

світом. Однією з проблем таких сімей є сприйняття інвалідності як фактора, що 

порушує нормальну функцію сім ї та специфіку виховання.  

Для більшості батьків, які мають дітей  з психофізичними порушеннями 

домінуючими стилями виховання є диктат та опіка. Диктат припускає 

насильство, наказ, жорсткий  авторитаризм, а опіка – турботу. Однак, результат 

часто той самий – у дітей відсутня самостійність, ініціатива, вони так або 

інакше відсторонені від розв‘язання питань, що стосуються їх особисто, а тим 

більш – проблем родини. Замість самостійності, в них  спостерігається 

зростання залежності від батьків, які стають  для дитини чи не єдиним 

джерелом отримання соціального досвіду.  

Дослідження сім ї, яка має хвору дитину або дитину-інваліда, у вітчизняній 

науці зосередились головним чином у галузі психіатрії, педагогіки, 

дефектології і психології. Так,  проблеми виховання і догляду  за дитиною з 

церебральним паралічем вивчені у працях М.Іпполітової [3], дітей з 
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психоневрологічними захворюваннями – у працях С.Болтівця, виховання в сім ї 

глухої дитини –Л.Лєбєдєвої, Л.Ступнікової, Л.Вікулової, Н.Бєлопольської [2]. 

Проблеми психологічного мікроклімату сім ї, яка виховує дитину-інваліда, 

проаналізовано в статтях З.Зайцевої, І.Іванової [1]. Особливості взаємовідносин 

в сім‘ях з дитиною-інвалідом вивчали  О.П.Антонова-Тученко, В.Д.Святієнко, 

С.Ю.Московська; наслідки конфліктів у сім ї на подальше сімейне  життя та  

реабілітація дітей-інвалідів (Холостова Є.І., Демєнтьєва Н.Ф.) [4, 5]. 

Метою  дослідження  було вивчення особливостей сприйняття та 

виховання дітей з особливими потребами сім‘ї. Дослідження проводилося на 

базі Центру реабілітації і адаптації інвалідів м.Мелітополя. Учасниками 

дослідження були батьки, які виховують дітей з обмеженими можливостями 

віком до 18 років.  Їхня кількість становила 35 осіб. 

Під час емпіричного дослідження було використане глибинне інтерв‘ю. 

Результати представляють практичний інтерес, так як надають достовірну 

інформацію і виявляють головні тенденція соціального  становища сім ї. 

Аналіз кількісних результатів показує, що у переважної більшості 

опитуваних хороші і спокійні стосунки в родині (68,6%), у меншості, мають 

місце скандали (часті або постійні). Проте  надані відповіді ми вважаємо 

соціально очікувані, так як більшість батьків вказали, що в сім ї відбуваються 

конфлікти.  

Основними причинами конфліктів є:  матеріальні ускладнення, що 

пов‘язані з нестачею коштів (14,2%);  проблема догляду за хворою дитиною 

(7,2%);  природна нестриманість характерів одного із членів родини (7,2%).  

У процесі виховання переважною частиною опитуваних використовується 

покарання (підвищення голосу) (48,6%), заохочення і вмовляння (11,4%), та 

деякі респонденти надали свій варіант - «ставлю у куток» (14,3%). Зазначимо, 

що фізичне покарання використовують 14,3% опитуваних (дуже часто).  

З точки зору батьків їхній дитині необхідно:   лікування (51,4%),  любов 

батьків і хороші взаємини із іншими членами родини (34,3%);  спілкування з 

однолітками (14,3%). Найбільше потрібно фізіотерапевтичне лікування 

(31,4%), а найменше  - психологічна (8,6%) і матеріальна допомога (8,6%); 

трудове навчання (5,6%). 

Батьки не задоволені якістю медичної допомоги, що надається їхній дитині 

через: недовіру до медицини та некомпетентність лікарів.  

Таким чином, на основі вище викладеного, можна зробити висновок, що 

батьки по-різному діють у ситуаціях, пов‘язаних із вихованням дитини з 

особливими потребами.  Деякі примиряються та опікують дитину, інші активно 

діють у пошуках допомоги. Така неконструктивна поведінка батьків не 

створює сприятливих умов для повноцінної соціалізації даної категорії дітей.  

Вважаємо, що у процесі реабілітації необхідно залучати і батьків,  через 

інформування про специфіку взаємодії з дитиною-інвалідом та наслідки 

неправильного  виховання на її подальше життя. 
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 УДК 159.9.8                                        

Момот Л.В.15                                                         
 

Насильство над дитиною в сім’ї як соціальна проблема 
                                                                                                                                                                     

На даному етапі розвитку нашої країни проблема викорінення насильства 

в  сім‘ї є актуальною для нашої країни, оскільки її суть у порушенні прав 

людини і  прав члена родини у сім‘ї. Сім‘я має надавати безпеку, затишок, 

радість, наснагу до діяльності, життя, спілкування, що є можливим тільки за 

умови відсутності в ній будь-яких проявів насильства. 

          Сімейне насилля – це форма деструктивної соціальної взаємодії в сім‘ї, що  

відображає її загальне неблагополуччя і порушення в ціннісно-нормативній 

сфері  індивідів. Насилля в сім‘ї є чинником соціального ризику, що спричиняє   

поглиблення соціально-психологічної і моральної відчуженості, взаємну 

недовіру і ворожість стосовно інших членів сім‘ї, брутальність і жорстокість у 

спілкуванні.  

            Згідно з законом України «Про попередження насильства в сім‘ї»  

насильство в сім‘ї розглядається як будь-які умисні дії фізичного, 

сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім‘ї 

по відношенню до іншого члена сім‘ї як людини та громадянина та наносять 

йому моральну шкоду, шкоду його фізичному та психічному здоров‘ю [ 3; 15 ]. 

           Такі дослідники, як Алексєєва Л.С., яка проводила певні опитування       

дітей в знайомих їм сім‘ях і визначила такі основні причини: вину, 

дратівливість, біду в домі, сім‘ї алкоголіків і т.д. 

            Волинець Л.С., П‘єша І.В. та ін. запропонували певні правила для  

запобігання поширення жорстокого поводження над членами сім‘ї [ 2;80 ]. 

           Але причини, які провокують насильство над членами своєї сім‘ї хоч і 
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намагаються  прояснити багато вчених , але відображають не реальну картину 

цього явища.  

           Наукові основи психолого-педагогічної діяльності щодо попередження 

та подолання причин та наслідків насильства стосовно дітей у сім‘ї висвітлено 

у працях А.Бондаровської, Г.Говорун, О.Кікінеджі, І.Трубавіної, 

М.Ліборакіної. 

           Про міжнародну увагу до проблеми насильства в сім‘ї свідчать такі 

факти, як обговорення і прийняття рішень на Всесвітній програмі дій стосовно 

інвалідів і Конвенції про права дитини. 

           На думку Л.С. Алексєєвої, діти – сама незахищена, уразлива соціальна 

група. Саме через вину дорослих вони стають жертвами фізичного, 

сексуального, емоційного насилля [ 1; 4 ]. 

           На сьогоднішній день існують такі форми психологічної допомоги, які 

спрямовані на допомогу дітям, які стали жертвами насилля у сім‘ї, а саме: 

арттерапія, ігрова терапія, казкотерапія, пісочна терапія. Саме тому метою 

соціальної роботи з проявами насильства в сім‘ї є надання допомоги членам 

сім‘ї, які зазнали насильство чи були свідками цих дій, у попередженні фактів 

насильства над ними та подолання наслідків насильницької поведінки шляхом 

наснаження та підтримки, використання інтервенційних та консультативних 

стратегій, організації безпечного середовища, створення служб мережі 

підтримки та формування ненасильницької культури взаємовідносин у сім‘ї. 

          Перш за все допомога починається з поставлення діагнозу. Соціальному 

педагогу необхідно звернути увагу на такі аспекти: хто прийшов і як 

сформулював проблему; хто відсутній і чому; що говорять про конфлікт; як 

реагують, говорять, поводяться; чи існує ознака загрози; чи насправді в сім‘ї 

чекають на допомогу зі сторони. 

           Для загальної оцінки ситуації і постановці діагнозу важливо: швидкість 

надання допомоги (ступінь нанесення пошкоджень здоров‘ю); оцінка стану 

жертви (його розвиток, вигляд потреби) [ 4; 79-80 ].           

           В результаті дослідження дошкільнят віком від 5 до 7 років було 

виявлено, що                                                                                                                                 

будь-який прояв насилля для дитини переживається важко. Було виявлено, що 

майже у кожній сім‘ї проявляється психологічне насилля ( моральний натиск, 

зневага в потребах дитини, відмова допомогти, вимогливість. ), та фізичне 

насилля, яке супроводжується покаранням за погану поведінку. 

          Комплексні програми можуть стабілізувати стан дитини, допомогти у 

подоланні кризової ситуації, усунути замкнутість та агресивну поведінку, 

недовіру до людей, за допомогою видів психологічної допомоги, а саме: 

арттерапії, казкотерапії, пісочної терапії, ігрової терапії, де дитина зможе 

розслабитись, не думаючи про свої проблеми, а також за допомогою методик, 

де дитина малює і на їх основі психолог характеризує і знає як їй допомогти. 

          Проникнення насилля в життя сім‘ї призводить до деконструкції  

гуманістичних, моральних основ сімейного виховання, до зросту дитячої  
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безпритульності, заохочення до вживань спиртних напоїв, наркотиків, до  

проституції та кримінальної діяльності. В такому середовищі засоби  

попередження насильства в сім‘ї стають важливою метою не тільки органів 

внутрішніх справ, а й всього суспільства в цілому. 

           Отже, із всього вищесказаного слід визначити, що у нашій країні 

соціальна робота з жертвами сімейного насильства знаходяться на стані 

розвитку, але настане той день, коли почнуть активно діяти служби, які 

займаються консультативною діяльністю з жертвами, та служби, які 

каратимуть тих, хто проявляє насильницькі дії стосовно членів своєї сім‘ї. 
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Соціальна підтримка дітей та молоді через роботу системи 
центрів соціальних служб для молоді в Україні. 

 
       Перспективи розвитку будь-якого суспільства цілком справедливо 

пов‘язують з молоддю. Але об‘єктивно енергія, сила і потенціал молодого 

покоління здатні відігравати позитивну роль у розвитку суспільства лише за 

певних умов. Визначальними серед них є ставлення старших поколінь, 

суспільних інституцій та особливо держави, що виявляється в державній 

молодіжній політиці. Успіх у реалізації державної молодіжної політики також 

залежить і від участі самої молоді у цьому процесі, від її активної громадської 

позиції. 

       Входження України в новий період розвитку всіх сфер соціального життя, 

відновлення державності і відродження традицій національного виховання 

висуває на передній план проблему соціальної роботи з дітьми та молоддю. 
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       Молодь має великий ресурсний потенціал і поступово залучається до 

соціальної роботи: налагоджує комунікативні канали задля отримання 

інформації та впровадження власних ідей, впевнено висловлює власну позицію, 

бере участь у конкретних справах і має своє слово у вирішенні молодіжних 

проблем. Враховуючи, що основа загального розвитку молоді – її здоров‘я, слід 

пам‘ятати: найціннішим ресурсом його охорони є сама молодь, а це потребує 

від тих, хто здійснює соціальну роботу з нею, бути більш чутливим до потреб і 

особливостей молодих людей [ 2; 23]. 

Згідно з основними напрямками державної молодіжної політики і з метою 

реалізації головних завдань, визначених Законом України ―Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні‖ почала 

організовуватися система центрів соціальних служб для молоді. Діяльність їх 

передусім передбачала створення умов, що сприяють соціальній адаптації та 

самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави в 

цілому [ 1; 4 ]. 

       ЦССМ – це спеціалізовані заклади, уповноважені державою і покликані 

здійснювати соціальну роботу з дітьми та молоддю відповідно до Закону 

України ―Про соціальну роботу з дітьми та молоддю‖. До основних технологій 

соціальної роботи з молоддю відносять соціальне обслуговування, соціальний 

супровід, соціальну профілактику, соціальну реабілітацію та соціальне 

інспектування. У своїй діяльності центри керуються Конституцією України, 

законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

наказами Державного комітету України у справах сім‘ї та молоді, рішенням 

відповідних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, 

Положеннями про центри соціальних служб для молоді. 

      Основа діяльності центрів – це реалізація Національних програм, серед яких 

найпоширенішими є: ―Профілактика негативних явищ у дитячому та 

молодіжному середовищі, ―Соціальна підтримка сім‘ї, ―Всеукраїнська школа 

волонтерів ‖, ―Сприяння працевлаштуванню та вторинній зайнятості молоді‖, 

―Соціальна робота з допризовною молоддю та військовослужбовцями‖[4; 88].   

      Вивченню сутнісних ознак молодіжної політики в Україні присвятили свої 

праці багато вітчизняних дослідників, серед яких Н.М. Заверико, О.О. 

Яременко, О.В. Вакуленко, А.Й. Капська, С.В. Толстоухова, Ю.М. Щотова. 

        Предметом дослідження стала діяльність ЯРЦСССДМ, встановлення 

сфери потреб та інтересів дітей та молоді. Метою нашого дослідження є 

особливості організації соціальної підтримки молоді центрами соціальних 

служб для молоді. 

        В ході дослідження  були використані: 

        1) методика ―Ціннісні орієнтації‖ М. Рокіча і розроблена анкета для 

виявлення обізнаності молодих людей про діяльність центрів соціальних служб 

для сім‘ї, дітей та молоді. При обробці даних анкетного опитування було 

виявлено, що 55% опитаних не знають, що являє собою Державна молодіжна 

політика, 70% знають про наявність законів, що захищають інтереси молоді, 

але які саме закони не знає ніхто. Про існування центрів соціальних служб 

знають  80%, але опитувані жодного разу не зверталися за допомогою до 
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центрів. Про службу ―Телефон Довіри‖ знають 60%, але за допомогою ніхто не 

звертався. На питання ―Яку б саме допомогу Ви хотіли б отримати від ЦССМ?‖ 

30% відповіли – моральну, 40% - допомогу у працевлаштуванні та 23% не 

хочуть отримувати від ЦССМ ніякої допомоги . 

        2) анкета О. Балакірєвої ―Якою мірою особисто Вас турбують наведені 

нижче проблеми?‖. Під час обробки даних анкети було виявлено, що 30%  

молодих людей турбує питання легковажного ставлення до статевих стосунків, 

50% опитаних турбує в деякій мірі, 20% зовсім не турбує. Проблеми куріння 

дуже турбує 30% опитаних, 50% турбує в деякій мірі, зовсім не турбує 20%. 

Зловживання алкоголем серед підлітків та молоді дуже турбує 30% опитаних, 

турбує в деякій мірі 40%,  зовсім не турбує 30%. На питання формування 

здорового способу життя  30% опитаних відповіли, що їх дуже турбує це 

питання, 60% турбує в деякій мірі та 10% зовсім не турбує. 

       3) анкета (на замовлення Державного інституту проблем сім‘ї та молоді, 

Українського інституту соціальних досліджень) М. Рябової ―Звідки Ви хотили 

б отримувати інформацію стосовно статевих стосунків та захворювань, що 

передаються статевим шляхом?‖. Дані анкети показують, що підлітки 

насамперед хотили б отримати інформацію від телебачення і радіо 80%, на 

другому місці – 70% за допомогою ―Телефону Довіри‖, 60% опитаних хотіли б 

отримувати інформацію від батьків та інших родичів, 55%  з газет, журналів та 

бюлетенів. Досить незначна частка (50%), тих, хто хотів би отримувати 

інформацію від фахівців. 

       4) тест О. Яременка ―Твій спосіб життя‖.  За результатами тесту було 

виявлено, що 40% опитаних ранкову зарядку роблять інколи, 35% вживають 

овочі і фрукти щодня, 50% опитаних весь вільний час проводять на свіжому 

повітрі, 40% відвідують спортивні секції або танцювальні гуртки, 60% молодих 

людей вважають себе здоровими. 

       5) анкета І.М. Авдєєвої ―Як ти вважаєш, наскільки твої однолітки 

ризикують зашкодити своєму здоров‘ю, якщо вони...‖ Під час обробки даних 

анкети було виявлено 35% опитаних, які вважають, що ризику немає, якщо 

інколи курити, 40% вважають слабкий ризик, випивши 1-2 порції алкогольних 

напоїв, 92% відповіли, що мають великий ризик зашкодити своєму здоров‘ю, 

інколи вживаючи наркотики [ 3; 64]. 

       Виходячи з вищезазначеної проблеми можна дійти висновків про те, що  

соціальна робота з молоддю як важливий елемент державної молодіжної 

політики, повинна провадитись не лише  протягом перехідного періоду, а 

повсякчасно, з урахуванням можливостей країни, її економічного, соціального, 

історичного, культурного розвитку і світового досвіду в цьому напрямку. Разом 

з тим кожний відтинок часу, історичний етап у розвитку країни потребує свого, 

специфічного підходу до вирішення проблем молоді, реалізації державної 

молодіжної політики. 
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Проблеми соціально-психологічної готовності молоді до 
шлюбних відносин. 

 
Сім'я є  найважливішою формою організації особистого життя, яка 

основана на шлюбному союзі й родинних зв‘язках. Це позитивний фактор у 

житті та розвитку людини. При цьому шлюбно-сімейні стосунки, їх структура, 

розвиток та особливості нерозривно пов‘язані із структурою та розвитком 

конкретного суспільства, є його відображенням. Сьогодні все чіткіше стали 

проявлятись ознаки трансформації інституту сім'ї: зменшення кількості 

шлюбів, ріст прихильників незареєстрованих взаємин, зниження 

народжуваності або добровільна відмова від народження дітей. Зростання 

розлучень, зниження культури шлюбно-сімейних взаємовідносин свідчать про 

«незрілість», психологічно неготовими до нових стосунків осіб, які вступають 

до шлюбу. Особливо це стосується сучасної молоді. 

Тому сьогодні дуже важливим є питання готовності молоді до шлюбу. 

Готовність до шлюбу - система соціально-психологічних установок 

особистості, що визначає емоційно-психологічне ставлення до способу життя, 

цінностям шлюбу [1; 112]. Грєбєнніков І.В. [2] виділяє такі аспекти готовності 

до шлюбу як: фізичну зрілість; соціальну зрілість; етико-психолгічну 

готовність.  

Показниками соціальної готовності до шлюбу вважаються: завершення 

освіти, набуття професії чи подальше навчання, початок самостійної трудової 

діяльності. Тобто соціальна готовність містить в собі «усвідомлення молоддю 

того, що вони беруть на себе відповідальність один за одного, за сім'ю та дітей» 

[4; 188]. 
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Психологічну готовність до подружніх взаємовідносин А.О.Денисенко 

визначає як відносно стійкий стан особистості, що характеризує певну систему 

соціальних установок, сімейних цінностей, орієнтованих на позитивні 

подружні взаємовідносини [3]. Психологічна готовність до шлюбу, базуючись 

на когнітивній, емоційно-вольовій та поведінковій складових, передбачає 

сформованість поглядів та ідеалів сім'ї та життя в цілому, усвідомлення мотивів 

одруження, прав та обов‘язків, пов‘язаних з отриманням нових соціальних 

ролей, володіння уміннями і навичками успішної комунікації та продуктивного 

вирішення конфліктних ситуацій [5]. Із психологічною готовністю до шлюбу 

нерозривно пов‘язана психологічна зрілість особистості, яка має пряме 

відношення до успішності шлюбу в усіх його аспектах, а також до вибору 

майбутніх чоловіка чи дружини. Психологічна готовність до шлюбу, як і 

зрілість особистості, формується у процесі соціалізації людини. 

Різноманітні емпіричні дослідження вказують на трансформацію 

структури інституту шлюбно-сімейних взаємин. І хоча спостерігається 

тенденція до розповсюдження думки, що шлюб не є обов‘язковим кроком у 

житті, цінність шлюбно-сімейного життя все одно залишається досить 

вагомою. При цьому у шлюбі молоді люди прагнуть до досягнення душевного 

комфорту, взаємин любові та поваги, народження та виховання дітей, 

самореалізації. Психологічна готовність до шлюбно-сімейних взаємин 

залежить переважно від віку, володіння певними знаннями, вміннями та 

навичками та піддається корекції шляхом систематичного просвітницького 

впливу. 

Підготовка молодого покоління до подружнього життя, як зазначає 

І.В.Мезеря, повинна виступати як комплекс всебічного впливу, в результаті 

якого проходить усвідомлення особливостей взаємовідносин, розвиток 

відповідних почуттів, формування поглядів, якостей та звичок, пов‘язаних із 

готовністю до шлюбу та сімейного життя  [6]. 

У березні 2007 року серед студентів I-IV курсів МІЕСТ ВНЗ ВМУРоЛ 

«Україна» було проведене емпіричне дослідження щодо виявлення ставлення 

молоді до шлюбних взаємин та їх соціально-психологічну готовність до 

створення власної сім'ї. 

За результатами досліджень більшість студентів-респондентів 

визначають сім‘ю як важливу суспільну цінність, засновану на взаємній любові 

та взаєморозумінні. Для дівчат важливим є емоційний комфорт та народження 

дітей. Чоловіки ж бачать шлюб одним із шляхів самореалізації. І хоча 

народження дітей вони не вважають одним з головних мотивів, у майбутньому 

більшість респондентів-юнаків, в протилежність до дівчат, бачать свою сім'ю 

як багатодітну. Що ж стосується загальної готовності до шлюбно-сімейних 

стосунків, то більшість респондентів виказали середній рівень готовності. Хоча 

є й такі, хто визначає себе як не готовим до таких стосунків та не уявляють своє 

подружнє майбутнє взагалі. 

Таким чином, не зважаючи на структурні зміни в інституті шлюбно-

сімейних відносин, сімейний комфорт й сьогодні залишається вагомою 

цінністю для студентської молоді. Усвідомлене створення сім'ї та її подальша 
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стабільність забезпечуються шляхом системного формування соціально-

психологічної готовності молоді до шлюбних взаємин. 
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Федотова М.О.18 
   

Діяльність громадських організацій в Україні 
  

 Складний період соціальних трансформацій та економічної 

нестабільності, який переживає Україна сьогодні, позначився на розвиткові 

нових форм участі громади у розв‘язанні соціальних проблем. В Україні агенції 

і установи, працюють для користувачів послуг соціальних служб на 

комерційних засадах, але їх небагато. В усьому світі будь-яка благодійницька 

діяльність спрямована на розвиток освіти та науки, боротьбу за бідністю, 

соціальну допомогу, розвиток культури, спорту, допомогу в профілактиці і 

попередженні катастроф, миротворництво тощо, вважається суспільно 

корисним [3]. 

Соціальна робота громадських організацій різна за спрямуванням і 

залежить від профілю конкретної організації. Вони спеціалізуються на роботі з 

наркоманами, алкоголіками, ВІЛ-інфікованими, дорослими інвалідами, 

особами які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильської АЕС, 

військовослужбовцями і людьми, які повернулись з місць позбавлення волі. Їм 

надають такі види допомоги як матеріальна допомога, фінансова підтримка; 

організація дозвілля; питання планування сім‘ї; проведення різних досліджень і 
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обстежень; реабілітаційна робота з інвалідами; консультації (індивідуальні і 

групові); юридична допомога; безкоштовні побутові послуги; профілактика 

захворювань; психологічна допомога; робота з профілактики правопорушень; 

патріотичне і моральне виховання [2]. 

Найбільшого поширення набула соціальна робота дитячих організацій 

серед своїх членів та однолітків. Значна частина громадських дитячих структур 

займається організацією дозвілля дітей та молоді. Проводяться культурно-

масові заходи, профілактика негативних явищ, підготовці юнаків до військової 

служби, пропаганді здорового способу життя, підтримці здорової молоді [4]. 

Досить широко у практичній діяльності жіночих організацій представлені 

індивідуальні форми роботи, спрямовані на підготовку молодих людей до 

подружнього життя чи роботу з молодими сім‘ями. Разом з тим члени 

громадських організацій соціально-медичного спрямування надають 

гуманітарну допомогу, тим хто її потребує [2]. 

Діяльність релігійних організацій і представників різних професійних 

конфесій, впливають на духовне виховання, самі організовують благодійні 

акції щодо збору  речей і продуктів, утримують благодійні їдальні для дітей 

сиріт і людей похилого віку, надають допомогу дітям вулиці, колоніям для 

неповнолітніх, школам інтернатам [1]. 

Загалом можна дійти висновку, що громадські організації у соціальній 

роботі серед населення, безперечно, мають значний потенціал. Кожна група 

громадських організацій має свій специфічний об‘єкт соціальної допомоги і 

свої форми роботи з ним. Дуже важливо, що в умовах економічних труднощів 

діяльність громадських організацій здійснюється значною мірою на 

волонтерських засадах, соціальна допомога надається безкоштовно. На 

сьогодні кількість таких організацій повинно збільшуватись і найбільше 

задовольняти потреби населення. 
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Застосування техніки «Карта казкової країни» у підготовці 
соціальних педагогів до використання казкотерапії  

у професійній діяльності 
 

Авторська казкотерапевтична техніка Т. Зінкевич-Євстігнєєвої та               

Д. Кудзілова «Карта казкової країни» [1], [2] була адаптована нами для 

студентів спеціальності соціальна педагогіка з метою дослідження 

індивідуального образу цілі студентів та їх навчання, зокрема, для формування 

уміння використовувати казкотерапевтичні методики у роботі з різними 

категоріями клієнтів під час вивчення курсу «Основи казкотерапії».   

Техніка складається з двох частин: графічної (Карта казкової країни) та 

описової (постмалюнкове опитування або Створення казки за мотивами 

мандрів казковою країною) [1, 96]. Якщо метою проведення цієї техніки у 

студентській групі є складання прогнозу професійної ефективності, ми 

пропонуємо також ввести додаткове завдання: «Визначте, на вашій карті місце 

для майбутньої професії». 

Аналіз отриманих результатів ми пропонуємо проводити у три етапи: 

- самоаналіз отриманих результатів - здійснюється студентом у процесі 

аналітичної роботи над малюнком; 

- взаємоаналіз результатів дослідження, який полягає у взаємному 

аналізуванні, обговоренні та оцінюванні студентами отриманих 

результатів. Цей етап аналізу дозволяє студентам при підтримці з боку 

викладача безпосередньо на практиці відпрацювати уміння аналізувати 

результати проведеної казкотерапевтичної техніки. 

- аналіз результатів дослідження викладачем дозволяє зібрати відомості 

щодо індивідуальної динаміки процесу формування образу цілі та 

скласти прогноз професійної ефективності кожного студента та групи в 

цілому. 

Відзначимо, що особливістю визначення приналежності мети на карті 

казкової країни до певної групи потреб є обов‘язкова участь у цьому процесі 

самого автора малюнка. Це робиться з метою запобігання викривлення 

інформації та власних проекцій  спеціаліста. У нашому випадку співставлення 

мети та групи потреб відбувалося студентами під час обговорення та аналізу 

малюнків у групах чи парах за підтримки викладача.  

Проаналізувавши «Карти казкової країни» створені студентами 

спеціальності соціальна педагогіка денного відділення 4 та 5 випускних курсів 

ми зробили наступні висновки щодо сформованості образу цілі та групи 

потреб, до якої вона належить.  За основу ми взяли ієрархію потреб, розроблену           

А. Маслоу [3]. 

Отже, за результатами дослідження чотири відсотка студентів пов‘язали 
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свою мету із потребою у безпеці та захисті, яка проявилася на карті та під час 

обговорення у прагненні досягнення відчуття комфорту і захищеності в колі 

сім‘ї та друзів. При цьому  мета на карті казкової країни розташована в центрі, 

що свідчить (і це підтверджено самими студентами) про актуальність і 

значимість досягнення  цієї мети.  

Потребу в приналежності та любові вважають для себе центральною так 

само 4 % студентів. Ще для 13 % реципієнтів ця потреба є значимою, але не 

досить актуальною в поточний період їхнього життя і виражена через наступні 

назви територій на карті:  «Простір душевної рівноваги», «Будинок спокою», 

«Будинок кохання».  

Прагнення до самоповаги, досягнення відчуття власної сили, впевненості, 

розуму, здатностей, можливостей є важливим для 9 % студентів і проявляється 

через зображення на карті казкової країни таких територій, як «Півострів 

успіху», «Озеро фантазії, творчості» тощо. 

Потреба у знаннях, досягнення відчуття ясності, зрозумілості, 

пояснюваності явищ є важливою для 26 % опитаних студентів При цьому  для 

13% ця потреба є актуальною, про що свідчить розташування в центрі карти 

мети, пов‘язаної із цією потребою: «Простір прагнення до мети, її досягнення», 

«Поселення знання», «Дім навчання» тощо. Ще 13 % студентів розташували 

території, пов‘язані із задоволенням цієї потреби на периферії карти («Центр 

навчання та науки: А ми - Енштейни», «Пагорб – ясний погляд», «Дерево 

мудрості»), що може свідчити про недостатню актуальність, або неможливість 

задоволення цієї потреби на даному відрізку життєвого шляху. 

Потреба в самоактуалізації, особистісному самовдосконаленні, яка 

виражається у переживанні почуття чи прагненні до внутрішньої гармонії, 

виконаного призначення, реалізованості власних талантів та можливостей є 

актуальною для найбільшого числа опитаних – 44 % і виражається в малюнках 

карти через  такі назви образу цілі як «Дерево життя та гармонії», «Дім 

допомоги», «Гори кар‘єрних досягнень» тощо. При цьому половина опитаних 

студентів вважають цю мету довгостроковою, і такою, що не може бути 

досягнена у найближчий час.  

Проведений аналіз звісно не вичерпує  всіх можливостей роботи з цією 

технікою у студентській групі. Перспективними у подальшій роботі нам 

видаються наступні цілі:  зібрання відомостей щодо індивідуальної динаміки 

процесу формування образу цілі; прогнозування у професійній сфері; 

оцінювання ефективності проведеної роботи під час викладання курсу «Основи 

казкотерапії» у вищому навчальному закладі (показовим є переміщення образу 

цілі вгору за шкалою ієрархії потреб А. Маслоу); навчання студентів 

використанню техніки дослідження індивідуального образу цілі у майбутній 

професійній діяльності. 
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      Соціально-психологічні особливості роботи зі студентами-
першокурсниками в процесі їх адаптації до умов навчання ВНЗ 

 
 До постановки проблеми. Процес входження студента до освітнього 

простору ВНЗ, що визначається як його адаптація до умов навчання, далеко не 

завжди є легким та безболісним. Зниження успішності порівняно зі шкільними 

навчальними досягненнями, неможливість витримати сесійні випробування, 

пасивність у засвоєнні нового учбового матеріалу – усе це показники слабкої 

адаптивності студентів до умов навчання у вищій школі. Сенс адаптаційного 

періоду полягає у тому, щоб зробити цей процес більш безболісним та 

продуктивним для студента, що вимагає комплексної роботи усього 

педагогічного колективу ВНЗ.  

Аналіз стану розробленості проблеми у спеціальній літературі. 
Проблема адаптації досить широко відображена в психологічній літературі. 

Насамперед, питанню класифікації адаптації присвячена робота Медвєдєва В.І. 

[2,362]. Дослідження психосоціальних факторів адаптації студентів до 

навчання у ВНЗ відображені в роботах Казміренко В.П., Научителя Е.Д. [1,76], 

[3,21]. Хазратова Н.В. присвятила свою роботу вивченню особливостей 

засвоєння соціально-психологічного простору ВНЗ [4,5]. Але серед  

дослідників немає чіткої думки щодо особливостей та характеру надання 

адаптантам психологічної допомоги у ході адаптаційного процесу студентів.  

Проблематика роботи. Враховуючи те, що вже існує велика кількість 

робіт, присвячених проблемі адаптації, ряд аспектів цієї теми залишаються 

недостатньо вивченими. Насамперед, це стосується особливостей роботи зі 

студентами в процесі їх адаптації, що вимагає врахування їх індивідуально-

психологічних особливостей та особистісних якостей.  Саме тому у своїй 

роботі ми звернули увагу на дослідження саме цих показників. Адже від них 

буде залежати те, як швидко студенти подолають «вузівський поріг», що в 

значній мірі визначить успішність та ефективність їх навчання, можливості 

особистісного розвитку в умовах навчання у ВНЗ.  

Основна мета роботи. Виходячи з цього, метою роботи є виявлення 
                                                           
20

 Харченко Світлана Віталіївна Мелітопольський державний педагогічний університет  м. Мелітополь  



 

 46 

особливостей та закономірностей роботи зі студентами в процесі їх адаптації. 

Відповідно, головними завданнями стали дослідження особистісних якостей та 

індивідуально-психологічних особливостей студентів, а також розробка 

методик по оптимізації адаптаційного процесу з врахуванням цих показників.    

Матеріали експериментального дослідження. Дослідження 

проводилось на базі МДПУ у листопаді 2007-2008 навчальних років серед 

студентів першого курсу денного відділення зі спеціальності «Практична 

психологія та соціальна робота». У ході дослідження студентам  було 

запропоновано відповісти на запитання наступних методик. 

І  методика «Моя самостійність» була проведена з метою виявлення 

рівня сформованості самостійності у студентів-першокурсників при прийняті 

рішень та у складних життєвих ситуаціях. Студенти мали відповісти на 10 

запитань, обираючи з трьох запропонованих один варіант відповіді. 

ІІ методика «Визначення рівня схвильованості» була спрямована на 

виявлення схвильованості студентів як якості особистості, що обумовлює їх 

поведінку в стресовій ситуації, якою є процес адаптації. Студентам була 

запропонована методика, що містить 2 частини – оцінки ситуативної та 

особистісної схвильованості. Питання необхідно було оцінити по відношенню 

до себе за допомогою наведеної шкали. 

ІІІ методика «Методика діагностики соціально-психологічної адаптації 

К. Роджерса та Р.Раймонда» націлена на дослідження показників соціально-

психологічної адаптації студентів. Методика складається з 101 питання, які 

студенти мали співвіднести з собою, використовуючи наведену шкалу. 

Після обробки результатів були отримані  такі дані. Більшість студентів 

мають середній рівень самостійності, що виявляється в умінні самостійно та 

впевнено приймати рішення. Робота показала, що студенти приймають себе та 

відкриті до інших, зберігають емоційний комфорт, підпорядковуючи свої дії 

внутрішньому контролю, прагнуть до домінування.  На фоні цих показників, у 

студентів спостерігають високі показники ситуативної та особистісної 

схвильованості, Ці студенти характеризуються наявністю суб‘єктивних 

переживань у різноманітних ситуаціях в процесі адаптації, особливо тих, що 

стосуються оцінки їх компетентності та престижу. 

Висновки. Підводячи підсумки роботи, слід зазначити, що соціально-

психологічна робота з першокурсниками повинна включати в себе 

ознайомлення з індивідуальними особливостями студентів, ситуацією і 

типовими проблемами навчання, мотиваційний компонент та формування 

чутливості до змін в оточуючому середовищі і разом з тим гнучкості поведінки. 

Важливим є формування позитивного мислення, яке захищає особистість від 

стресу адаптації і забезпечує змогу конструктивно сприйняти незвичні риси 

нового середовища. Враховуючи отримані дані, нами був розроблений 

адаптаційний тренінг, спрямованого на успішність процесу адаптації 

першокурсників до навчання у ВНЗ. 

Перспективи подальших вишукувань у даній області. Перевірка 

ефективності розробленого тренінгу виступає перспективами подальших 

вишукувань у цій області. 
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НАУКОВІ СТАТТІ. 

 
УДК 378                                                                                     

Васильєв В.В.21
  

 

Діяльність керівника підрозділу системи соціального захисту 
населення з адаптації соціальних працівників  

 

Раскрываются подходы в деятельности руководителя подразделения 

государственного учреждения по формированию личности специалиста 

системы социальной защиты населения. На основе существующего опыта 

изложены методические подходы организационно-воспитательной работы по 

адаптации молодых социальных работников. 

Ключевые слова: Руководитель подразделения, адаптация, 

государственные служащие, управления труда и социальной защиты 

населения, професионализация. 

 

Approaches in activity of the head of division of official body on formation of 

the person of the expert of system of social protection of the population are 

discussed. On the basis of existing experience methodical approaches of 

organizational - educational work on adaptation of young social workers are stated. 

Keywords: the Head of division, adaptation, state employees, managements of 

work and social protection of the population. 
 

Адаптаційну роботу з молодими державними службовцями системи 

соціального захисту населення проводять керівники та їх заступники 

відповідних структурних підрозділів. Вони являють собою підготовлену, 

досвідчену категорію державних службовців як організаторів-педагогів, яким 

належить провідна роль з адаптації нових спеціалістів. 

Дослідження показують, що молоді керівники управлінь праці та 

соціального захисту мають такі неоціненні якості, як кипуча енергія, свіжий 

запас знань, потяг досконало оволодіти професією соціального працівника, 

певними вміннями соціального організатора, педагога. Складності, з якими 

вони стикаються в своїй діяльності, пов'язані з нестачею досвіду в організації 

службового процесу, у навчанні та вихованні підлеглих [2, 69 – 70]. У роботі 

керівників на перших порах мають місце недоліки з адаптації нових 

спеціалістів. Основними з них є: поспішність у вирішенні складних службових 

питань, в оцінці діяльності і вчинків випускників вищих навчальних закладів; 

відсутність вміння встановлювати правильні взаємини з новими спеціалістами, 

знаходити вірні шляхи формування виконавчої дисципліни, відсутність 
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витримки в конфліктних ситуаціях; слабке керівництво діяльністю підлеглого 

колективу, недостатня опора на нього у вирішенні завдань адаптації нових 

спеціалістів; відсутність необхідної цілеспрямованості, гнучкості, 

винахідливості. вміння планувати та організовувати службову діяльність нових 

спеціалістів; недостатнє вміння аналізувати підсумки діяльності структурного 

підрозділу та своєї праці з адаптації нових соціальних працівників. 

Дуже складним питанням з адаптації державних службовців є всебічне 

вивчення їх індивідуальних особливостей. Деякі молоді керівники не відразу 

приходять до висновку про першочергову важливість такої роботи і з цієї 

причини припускаються серйозних прорахунків у професіоналізації нових 

соціальних працівників. Для окремих молодих керівників характерна 

невпевненість у професіоналізації так званих "важких" випускників, яких вони 

ще під час практики вносять до розряду важкоадаптованих й, по суті справи, 

перестають активно працювати з ними. Тут відображається невміння знайти в 

людині позитивні якості, завдяки яким можна подолати негативну поведінку 

нового соціального працівника. 

Необхідною умовою регулювання поведінки нових працівників є глибоке 

знання основ психології, педагогіки та соціальної психології, якими повинен 

володіти керівник. Ці знання є тим ключем, за допомогою якого керівник 

зможе зрозуміти глибину людської душі, що дозволить в тій чи іншій ситуації 

обрати необхідний педагогічний підхід у вирішенні проблем та конкретних 

завдань, які виникають. Керівник постійно стикається з проблемами, під час 

вирішення яких практично не можна обійтися без психолого-педагогічних 

знань. Відсутність у молодих керівників достатніх педагогічних знань, 

необхідного методичного досвіду, невміння застосовувати на практиці 

отримані знання породжує у них складність в організації своєї особистої 

діяльності, навчання і виховання випускників. 

Деякі з них не зовсім чітко уявляють кінцеві результати своєї праці з 

професіоналізації нових соціальних працівників, не можуть виокремити 

головне й основне в цій роботі. У роботі з професійної підготовки вони не 

можуть пов'язувати теоретичні знання з вирішенням службових завдань, що 

призводить до невикористання виховного потенціалу колективу. Молоді 

керівники часто слабко володіють педагогічною технікою, відчувають 

ускладнення у застосуванні засобів і методів професіоналізації. Ці та інші 

складності в роботі молодих керівників вимагають від вищестоячих 

начальників надавати їм допомогу у вдосконаленні педагогічної майстерності, з 

професіоналізації випускників вищих навчальних закладів. Зміст педагогічної 

діяльності молодого керівника й інших фахівців системи соціального захисту 

населення не обмежується рамками професійного навчання, - вона значно ширша і 

складніша. Педагогічну діяльність слід розглядати як управління розвитком 

особистості нового спеціаліста в цілому [1, 52]. 

Професіоналізація завжди здійснюється як цілеспрямований процес, який 

забезпечує перехід особистості з нищих на більш високі рівні розвитку. Щоб 

досягнути намічених рівнів розвитку особистості нового соціального 

працівника (їх світогляду, професійних здібностей, позитивної, моральної 
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орієнтації та звичок етичної поведінки), керівник повинен знати нових 

спеціалістів, з якими доводиться працювати, а також мати чітке уявлення про 

виховні можливості різних педагогічних прийомів та засобів. Необхідною 

умовою успіху в цій роботі є індивідуальних підхід, який ґрунтується на 

уважному вивченні психологічних та соціальних особливостей кожного нового 

соціального працівника [4, 218 – 219]. 

Майстерність вихователя складається з того, щоб вміти знайти найбільш 

ефективні засоби впливу на службову творчість, волю й почуття молодої 

людини, досягаючи, таким чином, позитивних змін в його психіці. Однак 

обрати правильну лінію впливу неможливо без достовірної і достатньо повної 

інформації про індивідуальні особливості нового соціального працівника та 

службового колективу, в якому він працює. 

Керівник повинен ефективно використовувати різноманітні методи 

вивчення особистості з тим, щоб вже в перші місяці роботи новачка 

отримувати інформацію, достатню для цілеспрямованої індивідуальної роботи 

з ним. Основним джерелом такої інформації повинно бути спеціально 

організоване психолого-педагогічне вивчення спеціаліста. Звісно, у всіх 

керівників є свої уявлення про випускників. Воно складається в процесі 

повсякденного спілкування з ними в процесі службової діяльності, під час 

підготовки і проведення різноманітних заходів та ін. Однак, трапляється, що ці 

уявлення дуже поверхневі та односторонні, а часто й недостатньо об'єктивні. 

Як правило, керівник може взагалі охарактеризувати професійні здібності 

спеціаліста, ставлення його до державної служби, вміння знаходити спільну 

мову з колегами, його відповідальність, дисциплінованість. Взагалі, уявлення 

молодого керівника складається з того, що "лежить на поверхні", і може бути 

побачене "неозброєним оком". Але особистість ніколи не вичерпується 

зовнішнім проявом. Риси характеру нового соціального працівника набагато 

складніші, ніж це є насправді, наприклад, з характеристик, які складає на них 

навчальний заклад. Це відноситься в рівній мірі як до "поганих", так і до 

"гарних" випускників. 

В умовах реформування системи соціального захисту населення перед її 

підрозділами стають складні завдання. Щоб вирішити їх в повному обсязі, мало 

прагнути тільки до того, щоб молода людина акуратно виконувала свої 

функціональні обов'язки. Керівники закладів системи соціального захисту 

населення повинні впливати на погляди, оцінки та звичні форми поведінки 

своїх службовців, щось переробляти в їх внутрішній складовій, розвивати або 

викорінювати, тобто формувати особистість кожного нового спеціаліста. 

Існують різні методи у вивченні особистості державного службовця 

безпосередньо в процесі трудового процесу. Керівникам системи соціального 

захисту населення рекомендуються психолого-педагогічні спостереження, 

аналіз результатів службової і громадської діяльності. Незалежно від того, 

якими методами проводиться вивчення особистості, воно повинне відповідати 

певним вимогам. 

Вивчення випускників вищих навчальних закладів проводиться 

цілеспрямовано. Це значить, що немає сенсу займатися вивченням соціальної 
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роботи взагалі, немаючи чіткого уявлення про те, для чого це робиться. 

Усвідомлення мети надає вивченню усвідомлений характер, спрямовує увагу 

керівника на найбільш важливі для нього моменти, дозволяє відрізняти головне 

від другорядного. Вивчення особистості нового спеціаліста проводиться 

комплексно. Особистість – дуже складний і важкий для вивчення об'єкт. Щоб 

отримати про неї необхідну інформацію, необхідно застосовувати комплекс 

методів. Ні один метод, взятий сам по собі, не забезпечить отримання достатньо 

об'єктивних та різносторонніх даних. Зазвичай це сполучення різних методів, які 

добре доповнюють один одного. Наприклад, спостереження і бесіда, бесіда і 

вивчення результатів службової діяльності. 

Особистість нового спеціаліста вивчається в діяльності. Цією вимогою 

відображається фундаментальне положення педагогіки, яке стверджує, що 

особистість формується в діяльності і тільки в ній, що саме діяльність 

опосередковує взаємини людей [3, 88]. Вивчається особистість адаптанта 

систематично. Це означає, що спостереження, бесіди, аналіз результатів праці 

проводиться не від випадку до випадку, а регулярно, поступово накопичуючи 

данні про нового соціального працівника, про прояв тих чи інших його якостей 

в різноманітних ситуаціях, протягом значних відрізків часу. Особистість нового 

спеціаліста не є чимось кінцевим, незмінним, застиглим. Вона знаходиться в 

постійному розвитку, її риси змінюються в процесі подолання внутрішніх і 

зовнішніх протиріч, які неминуче виникають. 

Існує ряд прийомів для підвищення рівня об'єктивності своїх тверджень 

про спеціалістів, які засновані на поглиблених та диференційованих оцінках 

всього діапазону особистості соціального працівника. У зв'язку з цим 

правомірно ставиться питання про широке використання в системі соціального 

захисту населення методів психолого-педагогічного вивчення соціальної 

роботи, як одного з важливих засобів підвищення ефективності процесу 

адаптації випускників вищих навчальних закладів. Система вивчення 

випускників повинна відповідати вимогам особистісного підходу, тобто кожну 

властивість особистості необхідно вивчати не ізольовано, а у зв'язку зі всіма 

іншими. 

Найважливіша вимога до вивчення соціальної роботи – об'єктивність, 

неупередженість оцінок та тверджень з приводу того чи іншого нового 

спеціаліста. У кожного керівника в процесі роботи формуються певні позитивні 

чи негативні установки, які потім визначають їх ставлення до всіх вчинків 

службовців. Важливим методом вивчення індивідуальних особливостей є 

бесіда керівника з випускниками . 

Керівники постійно спілкуються з молодими спеціалістами в процесі 

службової діяльності, у зв'язку з підготовкою та проведенням різноманітних 

соціальних заходів, в процесі особистого спілкування з ними. Тим не менш, 

назвати такі дії вивченням особистості неможна, такі бесіди переслідують не 

пізнавальну мету, а процес професіоналізації соціального працівника. 

Необхідно відрізняти бесіду як метод професіоналізації від бесіди, як методу 

вивчення спеціаліста. 

Бесіда, як самостійний метод вивчення особистості застосовується в 
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перші дні роботи нового спеціаліста (ознайомча бесіда). Надалі метод бесіди 

постійно використовується паралельно зі спостереженням. Уже в ознайомчій 

бесіді керівник повинен вияснити: мотиви вибору професії, посади; життєві 

плани соціального працівника на найближчу й більш віддалену перспективу; 

ступінь освоєння випускником вищого навчального закладу спеціальності; 

привабливість для соціального працівника різноманітних сторін у роботі; 

інтереси і захоплення нового спеціаліста; умови життя і побуту, які можуть 

надати істотний вплив на поведінку соціального працівника. 

У подальшому ця первинна інформація постійно доповнюється і 

уточнюється в процесі повсякденного спілкування керівника з новими 

спеціалістами. Цілеспрямовані бесіди допомагають керівнику виявити риси 

особистості випускника вищого навчального закладу, а саме, його характер і 

здібності. Під час вивчення характеру з'ясовується відношення нових 

державних службовців до роботи, до праці взагалі і до професії, яка 

освоюється, до підвищення кваліфікації та громадської діяльності. Вивчаючи 

ставлення до праці з'ясовується: наявність потреби у праці (працелюбний, 

лінивий, який вид праці бажає і як відноситься до того, яким займається в 

дійсності); ритм роботи (рівномірний, з перервами, періодами в залежності від 

настрою); ставлення до державної служби (за обов'язками, з любов'ю, 

інстинктивно); ступінь свідомості у відношенні до державної служби 

(глибокий, спеціаліст, дилетант, довільність та випадковість у виборі професії); 

потреба в розумовій діяльності й любов до неї, творча діяльність. 

Виявляючи інтереси, схильності й прагнення, попередньо 

ознайомлюються зі здібностями спеціаліста шляхом питань, які наводяться та 

уточнюють: які предмети, вивчалися у вищому навчальному закладі, котрі 

більш за все сподобалися; якими проблемами соціальної роботи цікавився; які 

роботи виконував та наскільки вони вдавалися; якими видами спорту займався і 

які успіхи в спортивних змаганнях та ін. 

Від взаємин керівника і спеціаліста залежить відкритість бесіди, а 

значить та інформаційна цінність отриманих даних. Метод бесіди найбільш 

ефективний у вивченні мотивів поведінки, вчинків та дій нових державних 

службовців. Однак при з'ясуванні мотивів слід враховувати щирість відповідей. 

Доцільно починати бесіду на цю тему не з мотивів, а з розкриття громадського 

значення службової поведінки, конкретного вчинку чи дії, і тільки після цього 

ставити перед соціальним працівником питання: що змусило його вчинити так 

чи інакше. Якщо з'являється привід для заперечення спеціалісту, його 

неодмінно необхідно використати для перевірки правдивості відповідей. 

Бесіда може бути достатньо ефективною за умови, що вона ретельно готується. 

План бесіди та питання, які формулюються, продумуються заздалегідь з 

передбаченням всіх можливих ускладнень, які виникають, коли мова йде про 

якості особисті і важливі для нового соціального працівника проблеми. 

Також бесіда використовується для вивчення службової діяльності 

випускників вищих навчальних закладів. Бесіда розпочинається з питання про 

те, як виконано завдання. Соціальний працівник повинен самостійно надати 
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оцінку своїй діяльності і пояснити, що вийшло, що виконано не так, як він 

хотів. Потім послідовно зазначається: чому не вийшло, як саме виконував дану 

дію, у якій послідовності, на що звертав увагу, яким чином слідкував за ходом 

виконання завдання та перевіряв його точність. Бажано, щоб спеціаліст свої 

пояснення супроводжував практичною ілюстрацією. Те, що він не може 

виразити на словах, буде видно у його фізіогномічних рухах. Така бесіда та 

спостереження дають змогу виявити спеціальні знання новачка, його 

теоретичну підготовку до соціальної роботи, вміння та здатність аналізувати 

свою діяльність допомагає виявляти помилки та їх причини. Під час цього 

виявляється не тільки рівень знань, навичок та вмінь, а й відношення 

випускника вищого навчального закладу до даного виду діяльності, його 

здатності до цієї роботи. 

Головна умова ефективної бесіди як джерела інформації – добровільність, 

увага та повага до особистості нового соціального працівника. Керівник у такій 

бесіді повинен бути не стільки адміністратором, який розмовляє з новим 

спеціалістом, скільки старшим товаришем, наставником. Протипоказані в такій 

бесіді формалізм, байдужість, коли бесіда перетворюється на допит нового 

соціального працівника. 

У бесіді керівник виявляє максимум фактичності, реагуючи на найменші 

зміни в настрої свого підлеглого. Відчувши, що новачку складно або ніяково 

відповідати на запитання, необхідно пом‘якшити ситуацію, 

переформулювавши питання або й взагалі перейти до іншої теми. Дуже 

важливо, щоб випускник вищого навчального закладу відчував себе 

рівноправним учасником бесіди, щоб його репліки сприймалися з достатньою 

повагою, навіть тоді, коли вони не мають сенсу. Не слід висміювати чи 

відкидати точку зору адаптанта. Якщо неможливо його переконати, то 

необхідно домовитись з ним про зустріч в інший час. Покровительський або 

авторитарний тон керівника під час бесіди з метою вивчення особистості 

спеціаліста неприйнятний.  

Необхідно відмітити, що характерні особливості соціального працівника 

проявляються, перш за все в його діях, поведінці. Тому найважливішим 

джерелом різнопланової інформації про нового державного службовця є 

спостереження. Спостереження стає методом вивчення тільки тоді, коли 

керівник ставить перед собою певне пізнавальне завдання. Добре уявляючи 

мету спостереження, керівник внутрішньо вже готовий до сприйняття тих 

сторін особистості молодого спеціаліста, знання яких повинно допомогти йому 

у вирішенні певного професійного завдання. 

У процесі уважного спостереження за діяльністю випускника вищого 

навчального закладу керівник намагається отримати відповіді на питання: 

- який реальний рівень кваліфікації, досвіду спеціаліста, спостерігаючи за 

його діяльністю, фіксуючи позитивні сторони в роботі; 

- як ставиться соціальний працівник до праці (працелюбний, старанний, 

зацікавлений у роботі); 

- як ставиться соціальний працівник до своїх товаришів (колективізм, 

потяг надати допомогу колегам, більше чи менше яскраво виражений 
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індивідуалізм, егоїзм; психологічні особливості, які проявляються у 

спілкуванні – стриманість, дратівливість, товариськість чи замкненість, 

ввічливість, тактовність, грубість, безтактність). 

Керівнику дуже важливо в процесі уважного спостереження за діяльністю 

випускника з'ясувати конкретні фактори, які впливають на його роботу: 

- чому соціальний працівник гарно виконує те, що більшість інших 

виконує гірше, чи чому не справляється з тим, що інші роблять успішно; 

- випадкова чи постійна його вдача чи невдача; 

- якими здібностями чи нездібностями може бути вона викликана; 

- які особистісні якості забезпечують йому успіх чи призводять до 

затруднень. 

Відповідь на ці та багато інших питань дає спостереження за 

повсякденною роботою новачка. Кожний спеціаліст проявляється в якійсь 

конкретній справі, розкриваючи сильні та слабкі сторони своєї особистості. 

Здатних до всього і не здатних ні до чого серед фізично здорових та розумово 

повноцінних людей не буває. У спостереженнях треба виявляти, перш за все, 

сильні якості спеціаліста. Помилки припускаються ті керівники, які 

намагаються виявити, запам'ятати та враховувати у професіоналізації лише 

недоліки, не звертаючи увагу на позитивні якості соціального працівника. 

Вони не враховують, що негативних рис можна позбавитися чимось 

позитивним в особистісних якостях спеціаліста. Недоліки шукати не треба, 

тому що вони самі кидаються в очі. Значно важливіше розкрити позитивні 

якості державного службовця, щоб розвиваючи їх, спираючись на них, він сам 

позбавлявся своїх слабкостей. Спостереження керівника повинно бути 

активним. Необхідно не тільки спостерігати окремі факти, які характеризують 

соціального працівника, але й намагатися його сильні сторони якомога більше 

використовувати для того щоб позбавитися властивих йому недоліків. 

Наприклад соціальний працівник старається, але занадто напружений, тому 

припускається неправильних чи неточних дій, так як не впевнений, що виконає 

поставлене завдання. Його старанність необхідно використовувати: похвалити, 

щоб старався ще більше, підбадьорити й дещо стримати, щоб не 

перенапружувався і добивався кращої якості у спілкуванні з клієнтами. А для 

себе керівник може припустити, що цей державний службовець 

дисциплінований, має високорозвинене почуття відповідальності, але занадто 

вразливий, не впевнений в своїх здібностях і недостатньо володіє своїми 

почуттями. У подальших спостереженнях за тим як він виконує вказівки 

керівника, припущення підтверджується або дещо уточнюється, але буде вже 

зрозумілим, що у цього соціального працівника необхідно розвивати 

впевненість та враховувати його самоспостереження під час виконання 

відповідальних завдань [5, 156 - 157]. 

Спостереження – важливий інструмент збору інформації, але 

користуватися цим інструментом необхідно  вміючи. Розповсюджена помилка 

недосвідчених керівників – занадто прискіплива увага до тих державних 

службовців, які відчувають великі ускладнення в роботі. Таким необхідно 

більше допомагати, але допомагати – значить постійно не контролювати їх і 
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вказувати на недоліки. Навіть досвідчений соціальний працівник не може 

виконувати вільно й успішно складну для нього роботу, коли бачить, що хтось 

уважно слідкує за кожним його кроком та ще вказує на недоліки. Той, хто 

спостерігає відволікає його увагу від справи, і вона вже не може бути 

успішною. Тим більше якщо спостерігаючий суворий і прискіпливий керівник. 

Спостерігати треба таким чином, щоб не відволікати увагу спеціаліста від 

тієї справи, яку він виконує. А вже потім якщо необхідно підійти до нього, але 

державний службовець повинен бути впевнений, що керівник намагається йому 

допомогти. Перш ніж допомагати, необхідно спочатку спитати соціального 

працівника: як він сам оцінює свої дії; що йому вдається і що не вдається; чому 

не виходить так, як він хотів би; які виправлення він збирається внести у свої 

дії. Вислухавши пояснення молодого спеціаліста, неважко буде зрозуміти 

причини невдач та надати необхідну допомогу. 

Уважне вивчення особистості молодого спеціаліста для керівника не 

самоціль, а необхідна передумова для ефективної цілеспрямованої роботи. 

Знаючи індивідуальні особливості нових спеціалістів, рівень соціальної зрілості 

колег, специфіку службових завдань, які вирішуються, керівник своєю 

повсякденною діяльністю вирішальним чином впливає на процес формування 

професійного потенціалу соціальних працівників. 

Він знайомить випускників вищих навчальних закладів з особливостями 

державної служби в системі соціального захисту населення, допомагає 

оволодіти професійною майстерністю, полюбити спеціальність соціального 

працівника. Через повсякденну, уважну й доброзичливу оцінку праці, моральне 

й матеріальне стимулювання, особистісні спонукання, він цілеспрямовано 

формує у них добросовісне ставлення до професійної діяльності, громадським 

обов'язкам, з почуттям гордості за свою повсякденну роботу. 

З цією метою керівник цілеспрямовано формує доброзичливу для 

успішної адаптації спеціалістів морально-психологічну атмосферу серед колег. 

Особистий приклад керівника в роботі, з підвищення кваліфікації, ставлення до 

громадських обов'язків має першочергове виховне значення для нових 

спеціалістів. Соціальний працівник, вступаючи у самостійну професійну 

діяльність бачить в такому керівнику старшого товариша і найближчого радника, 

до якого зазвичай  йдуть з радістю, і невдачею. Керівник повинен не тільки 

допомагати новому державному службовцю засвоїти спеціальність, стати 

професіоналом але й навчити його правильно жити.  
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Рассматриваются особенности профессиональной адаптации как 

отдельного вида адаптационного процессах личности. Характеризуются 

главные этапы профессиональной адаптации. Обосновывается значение 

волонтерской деятельности как эффективного средства профессиональной 

адаптации. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация; биологическая 

адаптация; психологическая адаптация; социальная адаптация; волонтерская 

деятельность.              

    

Peculiarities of professional adaptation as a separate aspect of adaptation 

process of the individual are considered. Main stages of professional adaptation are 

characterized. The significance of volunteer activity as an effective method of 

professional adaptation is substantiated. 

Key words: professional adaptation; biological adaptation; psychological 

adaptation; social adaptation; volunteer activity. 

 

Інтеграція України до Європейської спільноти, приєднання вітчизняної 

системи вищої освіти до Болонської декларації передбачають реформування 

вищої школи, модернізацію професійної підготовки майбутнього соціального 

педагога. У сучасних умовах реформування системи освіти, професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах, 

великого значення набуває проблема їх підготовки до соціально-педагогічної 

діяльності. 

Оволодіння професією соціального педагога є довготривалим складним 

процесом, який має свої закономірності. Він охоплює декілька етапів, але в 

цілому називається процесом професіоналізації особистості – професійного 
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розвитку та професійного становлення фахівця, генезису особистості у 

просторі та часі професійної діяльності [1].  

Метою даної статті є визначення сутності та  особливостей професійної 

адаптації студентів спеціальності ―Соціальна педагогіка‖. Завдання: 1) 

розглянути особливості професійної адаптації як окремого виду адаптаційного 

процесу особистості; 2) визначити головні етапи професійної адаптації; 3) 

обґрунтувати значення волонтерської діяльності як ефективного засобу 

професійної адаптації.  

Актуальним аспектам професіоналізації присвячено праці наукових 

досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених (Є.О.Клімова, В.Н.Кузьміної, 

В.Д.Шарикова, А.К.Маркової та ін.). Зазначені наукові дослідження свідчать, 

що динаміка професійного становлення фахівця підвладна певним 

закономірностям: перші стадії вимагають знайомство з професією, адаптацію 

до професійної діяльності; наступні – розвиток професійної компетентності, 

професійної зрілості через виникнення індивідуального стилю професійної 

діяльності; останні – зменшення професійної активності та завершення 

професійної діяльності. 

При розгляді особливостей професійного становлення майбутнього 

соціального педагога, на наш погляд, доцільно зупинитися на першій стадії 

професійного становлення фахівця – професійній адаптації. Сам термін 

―адаптація‖ виник у другій половині XVIII ст. У науковій літературі зазначений 

термін пов‘язують з ім‘ям німецького фізіолога Ауберта, який використав його 

для характеристики явищ пристосування чутливості органів зору (або слуху), 

що виражається в підвищенні чи зниженні чутливості у відповідь на дію 

адекватного подразника. 

Під адаптацією (лат. adapto – пристосовую) в біології розуміють 

пристосування будови і функцій організмів та їх груп до умов існування [5]. У 

фізіології й медицині цей термін означає також процес звикання. Дедалі 

частіше поняття ―адаптація‖ використовується і в соціальних науках, у тому 

числі в психології й педагогіці, відображаючи намагання науковців якомога 

цілісніше підійти до людини в процесі засвоєння нею нових соціальних ролей і 

до дитини під час аналізу її стану й поведінки в процесі виховання й навчання. 

Кожна наука (фізіологія, соціологія, філософія, психологія, педагогіка) 

розглядає адаптацію як багаторівневе явище складно-організованої структури. 

На сучасному етапі адаптацію в широкому розумінні трактують так: 

процес пристосування індивідуальних та особистісних якостей до життя і 

діяльності людини в змінених умовах існування. [4]; процес активної взаємодії 

особистості та середовища [1]; процес, що є цілісною реакцією особистості на 

складні зміни життя й діяльності [1]. 

Отже, проведений нами аналіз літератури з проблеми адаптації 

(Л.С.Виготський, Ю.А.Александровський, А.В.Петровський та ін.) дає змогу 

стверджувати про багатогранність, навіть універсальність класу адаптивних 

явищ, тому що виділяють більше десяти видів адаптаційних процесів людини: 

1) за видами адаптаційного середовища – біологічна адаптація; фізіологічна 

адаптація; психічна адаптація; психологічна адаптація; соціально-психологічна 
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адаптація; соціальна адаптація; виробнича адаптація; професійна адаптація; 2) 

за структурними компонентами адаптивного середовища – предметно-

діяльнісна; технологічна; особистісна адаптація та ін. [4,95]. 

На наш погляд, важливо з міждисциплінарних позицій розглянути 

адаптацію як багаторівневе явище складно організованої біологічної, психічної 

та соціальної природи. Проте для інтегративного, комплексного розгляду 

адаптації людини потрібно насамперед диференційовано розглянути кожний зі 

складових елементів, видів адаптації – біологічний, психологічний та 

соціальний.  

Біологічна адаптація людини відбиває,  спільну з усіма живими 

організмами, її біологічну організацію, а також особливе специфічно  

біологічне в людині як такій, що має соціальну сутність. 

До біологічної адаптації організму відносять лише ту активну частину 

його пристосувальної діяльності, яка у відповідь на нові зміни зовнішнього 

середовища викликає пристосувальну активність організму і спрямовує 

останню як на перетворення (зміну) самого організму, так на перетворення 

середовища. 

Мотивація діяльності людини, у тому числі адаптаційної, належить до 

сфери вивчення науки психології і тому зумовлює потребу вивчення 

психологічної адаптації. Психологічна адаптація як особливий вид психічної 

діяльності людини розглядається через призму вивчення потреб людини, 

визначення причин спрямованості адаптивної активності психіки. 

Потреби особистості мають відповідну структуру, яка включає 

пізнавальну потребу, потребу в емоційному контакті, а також потребу змісту 

життя. [3]. Кожна з них зумовлює відповідні види адаптивної поведінки 

людини. 

Психологічна адаптація безпосередньо пов‘язана з іншими видами 

адаптації людини. Вона зумовлена суспільним характером соціальних змін 

навколишнього середовища, тобто спонукає людину до адаптивної діяльності 

яка немовби ―дає старт‖ соціальній адаптації [1,74]. 

Соціальна адаптація є однією із складових процесу соціалізації 

особистості. В соціальній педагогіці, соціальна адаптація розуміється як процес 

активного пристосування індивіда до умов соціального середовища, 

формування адекватної системи відносин із соціальними об‘єктами, інтеграція 

особистості у соціальні групи, діяльність щодо освоєння стабільних соціальних 

умов, прийняття норм і цінностей нового соціального середовища. [2,27]. 

Процес соціальної адаптації є безперервним, зважаючи на те, що в 

навколишньому середовищі постійно відбуваються зміни соціальної дійсності, 

які, безперечно, потребують нових способів пристосування індивіда. Соціальна 

адаптація здійснюється з різною мірою інтенсивності. Періоди підвищеної 

адаптивної інтенсивності можна співвідносити з пожвавленням соціальної 

діяльності суспільства і, навпаки, уповільнення явищ соціальної трансформації 

зменшують інтенсивність соціального пристосування індивіда. 

М.Лукашевич у своїх працях виділяє декілька підвидів соціальної 

адаптації: виробничу (встановлення зв‘язків та відносин безпосередньо на 
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підприємстві); професійну (засвоєння характеристик особливостей та умов 

праці за спеціальністю, включаючи подальше оволодіння своєю професією та 

формування професійних якостей особистості); організаційну (встановлення 

організаційних зв‘язків на підприємстві); матеріально-побутову (житлові 

умови, зарплата та ін.); соціально-психологічну (міжособистісні відносини, 

групові цінності та норми); адаптацію у сфері дозвілля (можливості його 

проведення) [7]. 

Ми пропонуємо проаналізувати професійну адаптацію як окремий 

підвид. 

Професійна адаптація – складний процес активної взаємодії особистості і 

професійного середовища; цілеспрямований, усвідомлений процес сприйняття 

особистісного змісту професійної діяльності, що в найбільшому ступені 

забезпечує збереження психоемоційного здоров‘я особистості та особистісну 

задоволеність професійною самореалізацією. Професійна адаптація є 

феноменом, який виступає у двох формах: професійна адаптація як процес (це 

ті зміни, що відбуваються з людиною в нових професійних умовах) та 

професійна адаптація  (адаптованість) як результат цих змін [4]. 

У психолого-педагогічній літературі більшість дослідників розглядає 

професійну адаптацію як процес, який охоплює тривалий період розвитку 

особистості молодого фахівця – зі шкільної лави до його приходу на 

виробництво і повне закріплення в трудовому колективі. Період професійного 

шляху особистості умовно поділяють на декілька періодів:  

1) попередній – містить у собі період виховання і навчання в сім‘ї та  

школі. Він важливий з погляду формування професійних інтересів та 

установок, мотивів вибору професії, тому, часто його називають 

профорієнтаційним; 

2) підготовчий – період професійного навчання особистості за 

визначеною спеціальністю; 

3) основний – період початку реальної професійної діяльності [4,104]. 

Інтерес для нашого дослідження представляє саме підготовчий період 

професійної адаптації особистості, оскільки професійна адаптація студента 

виступає психологічною основою його професійної підготовки. На наш погляд, 

період професійної підготовки студента виступає важливим етапом 

формування та розвитку особистості. Він є головним етапом професійної освіти 

особистості, освоєння нових соціальних функцій та ролей. Це особливий період 

життя людини, коли перетворюються мотиви, змінюються ціннісні орієнтації, 

формується професійне самовизначення та професійна спрямованість. 

Час професійної адаптації молодого спеціаліста, на думку дослідників 

[6,7], залежить від рівня підготовки, адекватності первинного вибору набутої 

спеціальності (спеціалізації), особистісних якостей і, найголовніше, сталої 

професійної спрямованості, суспільної активності особистості. Професійна 

мотивація та професійна спрямованість не будуть формуватися у студентів, 

якщо в навчальному процесі будуть відсутні ті чи інші елементи майбутньої 

професійної діяльності. 

Будь-яка професія як вид трудової діяльності (занять) людини 
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визначається характером і змістом її діяльності. Зокрема, професія соціального 

педагога обумовлена сутністю соціально-педагогічної діяльності. Діяльність 

соціального педагога поширюється на усі вікові категорії і здійснюється в 

різноманітних сферах життя особистості. Соціальний педагог покликаний 

сприяти саморозвитку особистості, створювати умови найбільшого 

психологічного комфорту, допомагати в успішній соціалізації дитини та 

інтеграції її в суспільство як альтернатива відособленню, ―випаданню‖ з 

нормальних соціальних відносин [4]. 

На наш погляд, професійну підготовку студентів спеціальності 

―Соціальна педагогіка‖ необхідно організовувати з позиції особистісно-

діяльнісного підходу, оскільки це сприяє формуванню необхідних професійних 

якостей та властивостей структури особистості студентів. Сутність зазначеного 

вище підходу полягає в тому, що діяльність – основа, засіб та рішуча умова 

розвитку особистості, тому, що саме в діяльності формується та проявляється 

особистість. 

На нашу думку, соціально-педагогічній діяльності навчитися не можна. 

Соціального педагога треба зростити. 

Зростити професійні якості можливо шляхом формування у студентства 

готовності до соціально-педагогічної діяльності. Діяльність – це система дій 

індивіда, спрямованих на задоволення будь-якої потреби. Отже, професійна 

адаптація студентів проходитиме ефективніше за умови безпосередньої 

діяльності молоді. Тому, на наш погляд, саме волонтерська діяльність може 

виступати ефективним засобом формування професійних якостей та умовою 

ефективної професійної адаптації майбутніх соціальних педагогів до професії. 

У процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів на спеціальності 

―Соціальна педагогіка‖ педагогічного коледжу Львівського національного 

університету імені Івана Франка існує позитивний досвід залучення студентів 

до благодійної волонтерської діяльності, яка є професійно значущим етапом у 

системі підготовки соціального педагога, первинною ланкою засвоєння та 

апробації етико-філософської концепції професійної діяльності соціального 

педагога. Саме під час зазначеної діяльності закладається фундамент 

професійного світосприйняття, досвіду професійної діяльності, практичних 

умінь і навичок, професійно значущих якостей особистості соціального 

педагога, ставлення до майбутньої професії. Окрім цього, волонтерська 

діяльність допомагає визначитися із професійною придатністю та майбутньою 

спеціалізацією, бо саме вона відображає наявність суспільних і особистісних 

інтересів, присутність загальнолюдських цінностей (емпатія, толерантність, 

милосердя тощо). 

Кожного навчального року ми організовуємо студентів – першокурсників 

на навчання в ―Школі волонтерів‖. Відповідальними організаціями за 

проведення цього заходу виступають Львівський обласний центр соціальних 

служб для сім‘ї, дітей та молоді, ЛМЦСССДМ.  

Метою заходу є підготовка молоді до волонтерської діяльності у 

соціальних службах. Отримавши необхідні теоретичні знання, практичні 

вміння та навички, студентів - волонтерів залучають до таких необхідних видів 
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соціальної роботи: профілактика, обслуговування, патронаж. При цьому 

волонтери підбирають собі завдання за принципом добровільності, власних 

уподобань та з урахуванням наявності елементарних навичок, потрібних для 

розв‘язання тієї чи іншої проблеми, наприклад, набуття фахових знань з 

майбутньої спеціальності, напрацювання навичок спілкування з клієнтом та 

інше. Студенти активно займаються волонтерською діяльністю під час 

проведення різноманітних акцій, а саме у підготовці та проведенні Обласного 

фестивалю творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями ―Повір 

у себе і в тебе повірять інші‖, у підготовці та проведенні акції присвяченої 

Міжнародному дню захисту дітей, проведенні різноманітних свят у Центрі 

соціально психологічної допомоги, реабілітаційних центрах м. Львова. 

З метою виявлення впливу волонтерської діяльності на професійне 

становлення майбутніх соціальних педагогів у березні 2007 року серед 

студентів спеціальності ―Соціальна педагогіка‖ було проведено опитування. 

Серед 50 опитуваних студентів 85% на запитання ―Чи впливає волонтерська 

діяльність на професійне становлення майбутнього соціального педагога‖ дали 

схвальну відповідь, відзначаючи, що дана діяльність дозволила їм впевнитися у 

власному професійному виборі, переконатися у значущості діяльності 

соціального педагога у різних сферах суспільства. 

Більша частина студентства, майже 72%, визнали, що волонтерська 

робота допомогла їм розвинути такі особисті якості, як самостійність, 

впевненість, розуміння свого місця в житті та інше. 

Результати опитування доводять, що під час волонтерської діяльності у 

студентів відбуваються зміни у світогляді, баченні себе та оточуючих, 

усвідомленні свого місця в сім‘ї, колективі, соціумі. Активніше проявляються 

цілеспрямованість, розуміння своїх завдань, впевненість у собі, працелюбність. 

Таким чином, волонтерська діяльність надає можливість студентській 

молоді самореалізуватися, з одного боку, набути необхідних професійних 

якостей, з другого, та виступає ефективною умовою професійної адаптації 

студентів до обраної професії, з третього боку. 

Отже, ефективність професійної адаптації студентів залежить від 

інтенсивності педагогічних умов у навчальному закладі, спрямованих на 

професійне становлення особистості; від активності самої особистості, її 

життєвої позиції; від ефективності взаємодіючих процесів – виховання та 

навчання; від якості педагогічної взаємодії та інтенсивності педагогічного 

впливу на ―внутрішній‖ світ студента. 
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Гриб А.Є .23  

ППссииххооллооггііччнніі  ооссооббллииввооссттіі  ааккццееннттууаацціійй  вв  ххааррааккттеерріі    

вваажжккооввииххооввуувваанниихх  ппііддллііттккіівв  ттаа  ммееттооддии  ппррооффііллааккттииккии  ддееввііааннттннооїї  

ппооввееддііннккии   

 

Несмотря на значительное количество публикаций, вопрос 

трудновоспитуемости подростков в целом, и влияние акцентуаций характера 

на развитие девиантного поведения в частности, изучены недостаточно. В 

данной статье рассматривается проблема акцентуацій в характере 

трудновоспитуемых подростков. А также производится поиск наиболее 

оптимальных методов профілактики девиантного поведения. 

Ключевые слова: подросток, акцентуация, трудновоспитуемость, 

профілактика, девиация, поведение, особенность. 

 

 

 Without regard to the far of publications, question of difficult teenagers in 

general, and influence of character accentuations on development of behaviour 

deviations in particular, are studied unsufficiently. In this article the problem of 

accentuations in  difficult teenagers character is examined. And also the search of 

most optimum methods of prophylaxis of  behaviour deviations is carried out. 

Keywords: teenager, accentuation, deviation, behaviation, feature. 

 

Проблема акцентуацій в характері важковиховуваних підлітків у 

сучасних умовах є актуальною як для суспільства в цілому так і для  психології. 

Дослідження даної проблеми вказує на те, що прояви акцентуації ускладнюють 
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пристосування  підлітків до умов життя в суспільстві і посідають одне з 

чільних місць у девіантній поведінці неповнолітніх. 

Говорячи про дезадаптацію акцентуйованих підлітків у сучасних умовах, 

треба звертати увагу на такі тенденції, як послаблення функцій і потенційного 

впливу кожної окремої системи соціалізації: сім'ї, школи, позашкільних 

установ, товариства однолітків, засобів масової інформації тощо, і посилення 

впливу асоціального середовища. 

Однією з причин асоціалізації підлітків є незайнятість їх корисними 

справами та неефективна організація дозвілля. 

На формування особистості девіантного підлітка з числа 

акцентцуйованих значною мірою впливають і недоліки навчально-виховного 

процесу, що складає блок психолого-педагогічних факторів. 

Найсуттєвішим є те, що сьогоднішні проблеми важковиховуваності 

підлітків з акцентуаціями характеру є специфічним відображенням кризи, в 

якій перебуває наше суспільство, коли і процес соціалізації і  процес 

індивідуалізації стали однаково складними. 

Метою є вивчення особливостей акцентуацій в характері 

важковиховуваних підлітків та пошук найбільш ефективних методів 

профілактики девіантної поведінки у них. 

Підлітковий період життя – це перехідний етап між дитинством, з його 

повною залежністю від старших, та дорослим віком, з його здатністю до 

самостійного життя, народження та виховання дітей.  

Перехідним підлітковий вік є також у психологічному плані, адже саме на цей 

період припадає процес активного формування особистості. Становлення 

характеру, перехід від дитинства до самостійності – все це відкриває й 

загострює слабкі сторони особистості, робить її особливо вразливою і 

незахищеною перед несприятливим впливом середовища 

Акцентуація характеру ( від лат. аccentus – наголос) – це надмірне 

вираження окремих рис характеру, що проявляються у вибірковій чутливості 

по відношенню до певного виду психогенних впливів (важких переживань, 

надмірних нервово-психічних навантажень та ін.) при хорошій та високій 

стійкості до інших. 

Виділяють два ступені акцентуацій характеру: перший – явна акцентуація 

– відноситься до крайніх, а другий – прихована акцентуація – до звичайних 

варіантів норми. 

Акцентуації характеру є явищем генетично зумовленим чи виникають 

виключно під соціопсихологічним впливом зовнішнього середовища? Навряд 

чи на це запитання можна відповісти альтернативно. Спостереження психіатрів 

свідчать, що в більшості випадків є підстави вважати можливим наявність 

генетичних передумов. Однак можна припустити, що під впливом середовища 

можуть зростати і  культивуватися певні риси акцентуації, навіть створюватися 

її тип. Якщо паталогічні варіанти характеру (патохарактерологічний розвиток, 

набуті психопатії) формуються в підлітковому віці на фоні акцентуації що вже 

склалися, то певні акцентуйовані риси, як наслідок виховання, умов життя 

можуть проявлятися ще у дитинстві. Акцентуації характеру більшості типів є 
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найбільш вираженими у підлітковому віці , і не є перешкодою для нормальної 

соціальної адаптації. До кінця підліткового періоду чи по завершенню його 

прояви акцентуації можуть згладитися чи бути компенсованими настільки, що 

крім особливих випадків не виявлятимуться зовні. Інакше кажучи явні 

акцентуації у підлітковому віці можуть, після його завершення, стати 

прихованими. 

Однак підлітки з явними акцентуаціями характеру становлять групу 

"підвищеного ризику" – вони піддаються згубним звичкам, психічним травмам 

та негативному впливу середовища. 

Найбільш частими у підлітковому віці порушеннями, що виникають на 

фоні акцентуацій характеру, є транзиторні непсихотичні девіації поведінки – 

делінквентність, алкоголізація, суїцидальна поведінка та ін. Зміна середовища 

на більш сприятливе, як правило, усуває ці порушення. Підґрунтям цих 

ситуативно-зумовлених девіацій можуть бути поведінкові реакції, як спільні 

для дітей і підлітків (реакції опозиції, імітації, компенсації, гіперкомпенсації), 

так і специфічні підліткові (реакція емансипації, групування з ровесниками, 

реакції, зумовлені формуванням сексуальної зацікавленості). 

Більшість причин, що породжують порушення норм поведінки підлітків, 

вдається виявити і своєчасно усунути.  

Якщо спробувати розділити всю сукупність факторів важковиховуваності 

на ряд умовних груп, то в першу чергу в таку групу повинні увійти причини і 

умови пов‘язані з індивідуально-психологічними особливостями розвитку дітей 

підліткового віку.  

В міру того що підліток дорослішає в його характері можуть з'являтися 

такі риси як хитрість, негативізм, демонстрація фізичної сили, агресивність, 

грубість. На перших порах такі прояви поведінки можуть служити для захисту 

від нетактовності, надмірних повчань, несправедливих звинувачень і 

негативних оцінок, від посягань на світ інтимних почуттів, інтересів, уявлень.  

Другу групу становлять фактори важковиховуваності, пов‘язані із негативним 

впливом сім'ї підлітка, позиція батька і матері. У багатьох підлітків втрачене, 

або зовсім відсутнє, відчуття батьківського дому, психологічної захищеності в 

сім'ї, бажання поділитися з рідними своїми радощами чи переживаннями, 

втрачена надія на те, що його зрозуміють, вибачать і підтримають у важку 

хвилину. Втрату психологічного контакту із найближчими людьми підлітки 

переживають особливо болісно. Озлобленість, що доходить до відчаю і 

жорстокості, недовіра до людей, цинізм, байдужість до загальнозначущих явищ 

- це далеко не весь перелік внутрішніх установок підлітка, що живе в умовах 

постійних конфліктів, зневаги і взаємних образ. Важковиховуваними підлітки 

також стають через те, що батьки в міру своєї зайнятості, педагогічної 

некомпетентності і психологічної неграмотності не достатньо розуміють свої 

батьківські функції, або уникають своїх обов‘язків. 

Діагностуючи розвиток акцентуацій, необхідно констатувати досить 

тривалий згубний вплив середовища особливості якого повинні відповідати 

типу акцентуацій що формуються. 

Визначити тип акцентуації або її відсутність можна за допомогою 
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спеціальних психологічних тестів, та найбільш поширеним і найбільш точним є 

клінічний метод. Цей метод складається з опитування підлітка, опитування 

батьків і відомостей від інших осіб, огляду підлітка і спостереження за його 

поведінкою. 

Існують такі типи акцентуацій характеру у підлітковому віці: 

гіпертимний, циклоїдний, лабільний, астено-невротичний, сензитивний, 

психастенічний, шизоїдний, епілептоїдний, істероїдний, нестійкий, 

конформний. Паранояльний тип у підлітковому віці проявляється надзвичайно 

рідко, він розкривається у 30-40 років в період повної соціальної зрілості. 

Розглянемо їх ширше: 

Гіпертимний тип. Відомості від рідних свідчать, що з дитинства 

гіпертимні підлітки відрізняються рухливістю, балакучістю, надмірною 

самостійністю, схильністю до хуліганства, недостатнім відчуттям дистанції 

відносно дорослих. З перших років життя вони всюди вносять багато шуму, 

люблять компанії ровесників і прагнуть командувати ними. Вихователі дитячих 

закладів скаржаться на їх невгамовність.[1;2] 

Гіпертимні підлітки схильні до групових форм девіантної поведінки.  

Циклоїдний тип. Дослідження дозволити виділити в підлітковому віці два 

варіанти циклоїдної акцентуації – типові і лабільні циклоїди. 

Типові циклоїди в дитинстві нічим не відрізняються від ровесників або 

створюють враження гіпертимів. У пубертатному періоді виникає перша 

субдепресивна фаза. Частіше вона проявляється у вигляді апатії і 

роздратування. Лабільні циклоїди на відміну від типових в дечому 

наближуються до лабільного типу. Фази тут значно коротші. В межах одного 

періоду можливі короткі зміни настрою, викликані відповідним повідомленням 

чи подією.[1;2] 

Лабільний тип. В дитинстві лабільні підлітки, як правило, не 

відрізняються від ровесників. Лише у деяких спостерігається схильність до 

невротичних реакцій. 

Головна риса лабільного типу – крайня зміна настроїв. Одне й те ж оточення, 

одні й ті ж люди сприймаються то як милі, цікаві і привабливі, то як 

набридливі, нудні й огидні, наділені всілякими недоліками. 

Астено-невротичний тип. При астено-невротичній акцентуації з 

дитинства спостерігаються ознаки невропатії – неспокійний сон, поганий 

апетит, лякливість, плаксивість, нічні страхи та ін. 

Головними рисами астено-невротичної акцентуації є підвищена втомленість, 

роздратування і схильність до іпохондрії. Втомленість особливо проявляється 

при розумових навантаженнях. Помірні фізичні навантаження переносяться 

краще, однак фізичні перенапруження, наприклад спортивні змагання, 

переносяться набагато важче. Роздратованість найбільше схожа на афективні 

спалахи при лабільній акцентуації, але пов‘язана не зі змінами настрою, а зі 

зростаючою напругою у процесі втоми.[2] 

При цьому типі акцентуації не зустрічаються ні втечі з дому, ні схильність до 

алкоголізму. Але це ще не означає, що специфічно-підліткові поведінкові 

реакції відсутні. Таким дітям притаманні немотивовані спалахи роздратування 
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по відношенню до батьків, вихователів і навіть ровесників. Близьких вони 

звинувачують у тому, що останні не дбають належним чином про їхнє здоров'я. 

Сензитивний тип. Сензитивна акцентуація формується відносно пізно. Її 

становлення найчастіше припадає на 16-19 років – період вступання у 

самостійне життя. 

Однак ще з дитинства спостерігаються такі риси характеру, як лякливість та 

боязливість. Такі діти часто бояться темноти, стороняться тварин, бояться 

залишатися на самоті, не схильні до спілкування з незнайомими людьми. Однак 

з тими, до кого, ці діти звикли, вони досить дружелюбні.[2] 

Психастенічний тип. Психастенічні прояви в дитинстві незначні і 

обмежуються скованістю, лякливістю, нерішучістю і ранніми 

"інтелектуальними інтересами". Іноді вже в дитячому віці спостерігаються 

нав‘язливість, фобії – страх незнайомих людей, нових предметів, темноти, 

страх залишитись за закритими дверима.[2] 

Шизоїдний тип. Шизоїдні риси виявляються у більш ранньому віці, ніж 

особливості характеру всіх інших типів. З раннього віку вражає дитина, яка 

любить гратися на самоті, не тягнеться до однолітків, уникає шумних забав, 

надає перевагу компанії дорослих, іноді довго мовчки слухаючи їхні розмови. 

До цього можна додати і недитячу стриманість у прояві почуттів, що 

сприймається як холодність.[1;2] 

Девіантність при шизоїдному типі характеру зустрічається не часто. 

Епілептоїдний тип. Головними рисами цього типу є схильність до 

дисфорії і тісно пов‘язаної з нею афективної вибуховості. 

Дисфорії, що тривають годинами й днями, відрізняються злобним 

забарвленням настрою, наростаючим роздратуванням, пошуком об‘єкта на 

якому можна зірвати зло.[2] 

Епілептоїдний тип характеру є одним із найменш сприятливих для нормальної 

соціальної адаптації. 

Істероїдний тип. Істероїдні риси проявляються з раннього віку. Такі діти 

вважають нестерпним коли в їхній присутності хвалять інших, коли іншим 

приділяють більше уваги. 

Варто підкреслити, що найглибшою ланкою істероїдного типу, удар по якій 

може виявити істероїдні риси при прихованій акцентуації чи зумовити яскраву 

істеричну реакцію при акцентуації явній, частіше за все буває втрата уваги 

навколишніх чи особливо значущих осіб, крах сподівань на престижне 

становище, розвінчання виключності.[2] 

Нестійкий тип. В дитинстві вони відрізняються неслухняністю, 

непосидючістю, всюди лізуть, але при цьому бояться бути покараними, легко 

підкоряються іншим дітям. Усе погане наче липне до них. Ще дітьми вони 

починають курити. Легко йдуть на дрібні крадіжки, тягнуться до вуличних 

компаній.[1;2] 

Конформний тип. Основна риса цього типу – постійна і надмірна 

конформність до свого безпосереднього і звичного оточення. 

Представники конформного типу – це люди свого середовища. Їх основна 

якість, основне правило – жити "як усі", думати "як усі", старатися, щоб усе 
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було "як у всіх" – від одягу і хатньої обстановки до світогляду і суджень 

стосовно основних питань. Під поняттям "усі" завжди мається на увазі звичне 

безпосереднє оточення.[2] 

Можна вважати, що конформа акцентуація є благодатним грунтом для 

нашарування рис іншого типу в умовах неправильного виховання та 

несприятливого оточення. 

Існують ще так звані змішані типи акцентуацій характеру. Вони 

становлять майже половину випадів усіх явних акцентуацій, однак в окрему 

групу їх не виділяють. В даному випадку основним є правильно діагностувати 

– риси яких саме типів входять у це поєднання. 

Різноманітні порушення поведінки підлітків з акцентуаціями характеру 

вимагають їх обов‘язкової класифікації. Дана класифікація поведінкових 

реакцій характерних саме для підліткового віку включає в себе такі типи 

порушень: реакція емансипації; реакція груповання з підлітками; реакція 

захоплень – хобі-реакція; реакції зумовлені формуванням сексуальних потягів. 

Треба зазначити, що прояви одних і тих же реакцій є дуже різноманітними в 

залежності від типу акцентуацій, що присутні в характері підлітка. 

Слід сказати що схильність підлітків до девіантної поведінки пов‘язана 

також і з його самооцінкою. 

На формування самооцінки і самоповаги впливають багато чинників, що 

діють вже в ранньому дитинстві – ставлення батьків, становище в колі 

ровесників, відношення педагогів. Порівнюючи думки про себе оточуючих 

людей, дитина формує самооцінку, причому спочатку вона вчиться оцінювати 

інших, а потім уже себе. І лише до 14-15 років підліток опановує метод 

самоаналізу, самоспостереження і рефлексії, аналізує досягнуті власні 

результати і тим самим оцінює себе, впливає на рівень домагань особистості, 

що характеризує ступінь важкості тих цілей, до яких прагне людина і 

досягнення яких здається їй привабливим і можливим.[3, с. 125] 

Форми девіантної поведінки хоч і різноманітні, однак взаємопов‘язані. 

Пияцтво, вживання наркотиків, агресивність і протиправна поведінка 

складають єдиний блок, а тому схильність підлітка до однієї з девіантних дій 

неминуче призведе до захоплення іншою. Протиправна поведінка, як правило, 

пов‘язана з порушенням норм психіки, або її особливостями. Певною мірою 

сприяють девіантній поведінці соціальні чинники. Що ж стосується 

індивідуально-особистісних факторів, то найважливішими, без сумніву, є локус 

контролю та рівень самоповаги. 

Потреба акцентуйованих  підлітків у самоповазі є особливо значущою, і 

якщо вона не задовільняється соціально прийнятими способами, то такі 

суб‘єкти вдаються до девіантних форм поведінки. 

Чи досягається при цьому мета? При певних умовах – так. Алкоголік, 

наприклад, в стані сп‘яніння не усвідомлює своєї ущербності і здатний навіть 

пишатися собою. Нова, негативна соціальна ідентичність передбачає і нові 

критерії самооцінки, часто прямо протилежні попереднім, так що колишній 

мінус стає плюсом. 

Компенсаторні механізми, за допомогою яких підліток піднімає рівень 
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своєї самоповаги, не зовсім однакові для тої чи іншої сторони його характеру. 

Відчуття недостатньої мужності може змусити підлітка почати курити чи пити, 

що підвищує його самоповагу. Однак це не обов‘язково поширюється на інші 

риси його характеру. Крім того, підліткова самозневага знімається девіантною 

поведінкою лише настільки, наскільки така поведінка є прийнятною у 

відповідній субкультурі. У випадку зміни субкультури вона втрачає сенс. 

Девіантна поведінка спочатку завжди буває немотивованою. Підліток, як 

правило, хоче відповідати вимогам суспільства, та з певних причин він не може 

цього досягти. Це відображається на його самосвідомості і націлює на пошук в 

інших напрямках. 

Важливим фактором такого розвитку є девіантні однолітки. Наявність 

девіантної групи: полегшує вчинення девіантних дій, якщо особистість до них 

свідомо готова; забезпечує психологічну підтримку і схвалення; зменшує 

ефективність особистих і соціальних контрольних механізмів, які могли б 

зупинити прояви девіантних нахилів. 

Підлітки з відповідними акцентуаціями характеру, що опиняються в 

асоціальному середовищі, незмінно стають носіями делінвкентної поведінки. 

Багато з них обирає для себе злочинний світ. 

Профілактику правопорушень неповнолітніх з особливостями характеру 

може забезпечити лише комплексний, системний підхід до цього складного 

соціально-психологічного явища.[4] 

Усі профілактичні заходи можна розподілити на три типи: первинна, 

вторинна і третинна профілактика. 

Первинна, або переважна соціальна профілактика спрямована на збереження і 

розвиток умов, що сприяють здоров'ю, збереженню життя дітей і на 

попередження несприятливого впливу на нього факторів соціального і 

природного середовища. Первинна профілактика є масовою і найбільш 

ефективною. Вона базується на колективному системному вивченні впливу 

умов і факторів соціального і природного середовища на здоров'я і розвиток 

дитини. 

Завданням вторинної профілактики є якомога раніше виявити негативні 

зміни в поведінці дитини, що дає можливість попередити їх подальший 

розвиток. Вторинна профілактика базується на результатах масової діагностики 

різноманітних аспектів життєдіяльності учнів і є індивідуальною в плані 

корекції систем життєдіяльності і життєзабезпечення організму. 

Показником необхідності початку профілактичних заходів є характер 

поведінки, який завдає шкоди суспільству чи інтересам окремих осіб.  

Третинна, або цілеспрямована профілактика правопорушень неповнолітніх – це 

сукупність заходів, спрямованих на попередження переходу відхилень у 

поведінці у більш важку стадію. Третинна профілактика є індивідуальною, вона 

містить заходи з виявлення і усунення конкретних недоліків сімейного, 

шкільного і суспільного виховання, а також цілеспрямованої роботи з тими 

підлітками, які мають відхилення у поведінці від моральних і правових норм, з 

окремими групами і колективами для уникнення несприятливих наслідків їх 

поведінки. 
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Існують два рівні  діяльності з попередження правопорушень школярів: 

організаційно-структурний і психолого педагогічний. 

На психолого-педагогічному рівні в різноманітних формах діяльності 

педагогічних колективів профілактична робота виявляється в роботі психолого-

педагогічних семінарів, консиліумів – вчителів, класних керівників, 

працівників позашкільних установ; шкільних соціологічних служб; рад 

профілактики й подолання відхилень у поведінці учнів; в діяльності 

батьківських семінарів; в роботі різноманітних трудових об'єднань школярів. 

При цьому  ефективним є широке застосування активних форм і методів 

роботи. 

 На організаційно-структурному рівні розробляються нормативні акти і 

методичні матеріали про взаємодію школи, органів і служб у справах 

неповнолітніх, батьків, державних і громадських організацій. Робота будується 

у комплексі взаємозв‘язку вчителі-діти-батьки-соціальне середовище. 

Педагогічна профілактика необхідна для забезпечення стійкості і 

стабільності навчально-виховного процесу, усунення психолого-педагогічних 

порушень соціальної адаптації неповнолітніх, вона потрібна для гуманізації 

всього життя сучасної школи.[4] 

Уся система роботи з профілактики важковиховуваності повинна 

передбачати захист дитини і надання їй допомоги у зміцненні фізичного і 

духовного здоров'я, навчанні, спілкуванні, самовизначенні, самореалізації, 

веденні здорового способу життя. Гуманізація являє собою особливу форму 

виховної роботи, в рамках якої створюються умови для внутрішньої цілісності і 

відносної самостійності усіх суб‘єктів профілактичної роботи – учителів, 

батьків, учнів, що дає можливість активно проявити себе шляхом розкриття 

задатків і здібностей у відповідності з індивідуальними і суспільними 

потребами. 

Поліпшення системи профілактичної роботи повинно здійснюватися у 

двох напрямках: в рамках діяльності школи та в процесі позашкільної 

діяльності учнів. 

Система роботи з профілактики девіацій в акцентуйованих підлітків 

повинна мітити: 

- глибокий аналіз деструктивних факторів, які сприяють девіантній 

поведінці неповнолітніх; діагностику індивідуальних особливостей  

неповнолітніх;  

- взаємодію учнів, вчителів, батьків як суб‘єктів профілактичної роботи, 

що досягається створенням здорового морально-психологічного 

клімату. 

Слід пам‘ятати що успіх профілактичної роботи може забезпечити лише 

кваліфікований психолог-педагог, підготовкаякого здійснюється за 

спеціальним курсом у навчальному закладі. 

Сьогодні неможливо вирішувати проблему важковиховуваності, не 

враховуючи загального соціального фону. 

Таким чнном можна зробити висновок, що у загальній структурі соціальної 

дезадаптації чітко простежується група причин, які спричиняють девіантну 



 

 70 

поведінку неповнолітніх. Це соціально-екологічниі, психолого-педагогічні і 

медико-біологічні. Усі вони мають чітку тенденцію до загострення і 

поглиблення. 

Необхідно відмітити, що девіантна поведінка у акцентуйованих підлітків 

спостерігається частіше, ніж у інших. Одна з причин – соціальна незрілість і 

психологічні особливості організму. Такий підліток не завжди відповідає 

вимогам, які висуває до нього суспільство, сам же він, вважає, що не одержує 

від суспільства того, на що має право розраховувати.  

Важливою передумовою соціальної адаптації важковиховуваних підлітків 

з акцентуаціями характеру є їхня участь у позашкільній діяльності, науково-

обґрунтований підхід до організації навчально-виховного процесу в 

позашкільній установі, природне неформальне спілкування і така творча 

діяльність, яка збагачує духовні зв‘язки і відносини, створює умови для 

інтелектуально-емоційного, морально-етичного, правового, духовного і 

фізичного розвитку підлітків. 

У перспективі спільними зусиллями психологів, педагогів і соціальних 

працівників складне завдання хорошої адаптації важковиховуваних підлітків з 

акцентуаціями характеру може бути розв‘язаним, адже в акцентуйованих 

підлітках потенційно закладені як можливість соціально позитивних досягнень, 

так і соціально негативний заряд. Важливо лише правильно їх спрямувати. 

В межах профілактики девіантної поведінки акцентуйованих підлітків 

великого значення набуває психокорекційна (психологічні консультації, 

тренінги тощо) та психопрофілактична робота (робота з батьками та 

педагогічним колективом, формування соціальної активності та правове 

виховання дітей і підлітків). Велике значення має залучення їх до культури 

(книги, театр, музика) і спорту.  
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УДК 159.9.                                                                  

Грибенко І.В 24 

Особливості соціалізації підлітків і  утворення неформальних 
груп у межах класу. 

 

В статье идет речь об особенностях социализации подростков в 

условиях современного общества, а также рассматривается роль семьи и 

школы как агентов социализации. Приводятся результаты эмпирического 

исследования, целью которого было изучить процессы возникновения 

неформальных групп в рамках формальной группы (класса). 

Ключевые слова: подросток, социализация, лидер, семья, школа, 

неформальные группы, формальные группы. 

 

Peculiarities of socialization of teenagers under the conditions of modern 

society, and also the role of family and school as agents of socialization is 

considered in the article. Results of empirical research aimed to study processes of 

occurrence of informal groups within the framework of formal group (class) are 

presented. 

Key words: teenager, socialization, leader, family, school, informal groups, 

formal groups. 

Для того, щоб говорити про утворення неформальних підліткових груп, 

слід розглянути особливості процесу соціалізації підлітка та деякі аспекти 

лідерства. 

Соціалізація - це процес формування індивідом на протязі його життя 

соціальних якостей (оволодіння мовою спілкування, знання норм спілкування, 

традицій, звичаїв, засвоєння соціальних ролей, завдяки яким людина стає 

дієздатним учасником соціального життя). 

Процес соціалізації відбувається на протязі всього життя людини, 

починаючись з грудного віку. Період дитинства та юності  відіграє найбільш 

важливу роль, адже в цьому віці закладаються основні знання про норми 

поведінки в суспільстві. Для підлітків основними агентами соціалізації є батьки 

(сім»я), школа, ровесники, засоби масової інформації. 

Особливостями соціалізації підлітків в сучасному суспільстві, є те, що 

цей процес відбувається в умовах послаблення політичного та ідеологічного 

тиску, розширення соціальної самостійності та ініціативи молоді. Процес 

соціалізації супроводжується переоцінкою цінностей, критичним осмисленням 

досвіду минулих поколінь, новими уявленнями про своє професійне майбутнє і 

про майбутнє суспільства. 

Однією із найважливіших ланок соціалізації дітей і підлітків була і 

залишається сім»я, хоча на даному етапі існування суспільства спостерігається 

деяке зменшення її виховної ролі. 
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Українська родина сьогодні переживає ситуацію, коли значні або й зовсім 

радикальні зміни соціальних умов та суспільно-економічних умов відбуваються 

не плавно, а скачкоподібно. Така ситуація викликає природну розгубленість 

населення, стурбованого пошуком свого місця у новій суспільно-політичній 

структурі. Крім того, перехід від традиційної патріархальної сім»ї до сучасної, 

заснованої на рівності обох батьків призвів до зменшення авторитету батька, а 

також втраті злагодженості виховних впливів батьків. Звичними стали також 

сім»ї з одним-двома дітьми, для яких характерним є дитиноцентризм, а звідси і 

егоцентризм дітей. Проблеми суспільства відбиваються і на кількості 

неблагополучних сімей, збільшується кількість розводів та нестабільних, 

конфліктних сімей. А сімейні роздори породжують цинізм, знецінення 

моральних та культурних цінностей. Все це негативно відбивається на 

соціалізації підлітків.  

І на сьогодні батьківська сім»я лишається найважливішим інститутом 

соціалізації підлітків. Однак  сьогодні вона вже не відіграє тієї ролі, як у 

попередні епохи. Батьківський авторитет вже не є абсолютним, тепер місце 

займає заборони та примусу переконання, а моральний силу авторитет 

підтримувати набагато складніше, ніж владу, яка спирається на силу, особливо 

при розширенні діапазону джерел інформації та можливості вибору кола 

спілкування. До того ж слід додати, що зміни в суспільстві відбуваються 

постійно. Наприклад, ще десятиріччя тому непрацююча жінка була рідкістю. А 

на сьогодні це не така вже й мала номінальна група. Складають її жінки 

забезпечених людей. В такій родині відбувається повернення до традицій 

патріархальної сім‘ї, що в умовах сучасного суспільства не позбавлено своїх 

підводних каменів. Це важлива тема для майбутніх психологічних досліджень, 

оскільки діти з таких сімей мають змогу отримувати високоякісну освіту і з 

часом мати значний вплив у суспільстві. 

Не слід забувати і про те, що існує досить великий процент дітей, які 

звикли покладатися лише на себе, не звертаючись за порадою ні до кого. 

Можливо, що такі поведінкові особливості пов‘язані з психотравмами 

постнатального розвитку або зі спадковістю, але, якою б не була причина, така 

поведінка є ризикованою і може призводити до трагічних наслідків, особливо у 

великих містах, де функція контролю за дітьми утруднена порівняно з малими 

містечками або селами.  

Для підлітка як правило значущим є порада друга або подруги, які 

займають друге після матері місце в ряду авторитетів. Некомпетентні поради 

ровесників можуть призвести підлітка до дій, не схвалюваних соціумом. При 

цьому батьки схильні недооцінювати, роль товаришів в житті своїх дітей 

ігноруючи їх роль порадників. Очевидно, тут спрацьовує підсвідомий страх 

батьків втратити свою значимість в очах своїх дітей, а через це опосередковано 

і у своїх власних. Часто підлітки бувають змушені приховувати від батьків 

свою дружбу з кимось із значимих однолітків. В такому випадку батьки не 

можуть контролювати цей вплив, оскільки просто не знають про нього. 

Для аналізу вищесказаного звернемося до класиків. Розвиток соціально-

значущих здібностей, чи, як говорив А. Адлер «компенсація на корисній 
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стороні життя», веде до формування почуття власної цінності, що припускає 

домінування почуття спільності над індивідуалістичним прагненням до 

переваги. У випадку «компенсації на марній стороні життя» почуття 

неповноцінності трансформується в комплекс неповноцінності, що складає 

основу неврозу, або в зворотний бік цього комплексу – «комплекс переваги», 

що може виявлятися, наприклад, у ригідній позиції »вундеркінда», не готового 

до систематичної праці і рівноправного спілкування з однолітками з появою 

такої необхідності. У той же час А. Адлер корінь відхилень бачить не стільки в 

самих комплексах, скільки в нездатності індивіда встановити адекватний 

контакт із навколишнім середовищем. Поява такої здатності може перетворити 

вихідний комплекс в інструмент позитивного розвитку особистості.[2]  

У рамках соціологічного підходу можна виділити інтеракціоністський 

напрямок і структурний аналіз. Першого дотримуються Ф.Танненбаум, И. 

Гоффман, Э. Лемер, Г. Беккер. Основним положенням тут є теза, відповідно до 

якої девіантність не є щось таке, що внутрішньо притаманне якому-небудь 

стилю соціальної поведінки, а наслідок соціальної оцінки визначеної поведінки 

як девіантної. Девіація обумовлена здатністю впливових груп суспільства 

нав'язувати іншим прошаркам визначений стандарт.  

Відповідно до соціологічних чи культурних підходів індивіди стають 

девіантами через те, що процеси соціалізації в групі бувають невдалими 

стосовно деяких цілком визначених норм, причому ці невдачі позначаються на 

внутрішній структурі особистості. Коли процеси соціалізації успішні, індивід 

спочатку адаптується до навколишніх культурних норм, потім сприймає їх так, 

що схвалювані норми і цінності суспільства чи групи стають його емоційною 

потребою, а заборони культури частиною його свідомості. Він сприймає норми 

культури таким чином, що автоматично діє в очікуваній манері поведінки 

велику частину часу. Помилки індивіда рідкі, і всім навколишнім відомо, що 

вони не є його звичайною поведінкою. 

Зрозуміло, що стосунки з іншими людьми зароджуються й найбільше 

інтенсивно розвиваються в дитячому віці. Досвід цих перших стосунків є 

фундаментом для подальшого розвитку особистості й багато в чому визначає 

особливості самосвідомості людини, її ставлення до світу, її поведінки й 

самопочуття серед людей. Найважливішим фактором і розвитку психіки, і 

особистісного розвитку дитини є, насамперед, ставлення міжособистісної 

значимості, тобто та система емоційно насичених і діяльнісно опосередкованих 

контактів і зв‘язків, які характеризують всю систему життєдіяльності.  

Л.Виготський вказував, що ―перше питання, на яке ми повинні дати 

відповідь, вивчаючи динаміку певного віку, полягає у визначенні соціальної 

ситуації розвитку‖ [5]. Під соціальною ситуацією розвитку він розумів 

специфічне для даного віку відносини між дитиною й оточуючою її дійсністю. 

Для підлітків особливої актуальності набуває оцінка з боку однолітків, їх 

схвалення. Щоб довести свою значущість вони здатні на неадекватні вчинки. 

Другим основним агентом соціалізації підлітків являється школа. Роль 

школи не зводиться лише до передачі знань, умінь та навичок підліткам, вона 

здійснює вплив самим характером виховання, життєдіяльності дитини у школі, 
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де вона засвоює ціннісні орієнтації, моральні норми, навички комунікації та 

групової поведінки які мають забезпечити йому перехід до дорослого життя. 

Однак черезмірна або навпаки, недостатня заорганізованность, командно-

наказовий стиль навчання, регулювання всього шкільного життя зковує 

ініціативу школяра, позбавляє його відчуття причасності до справи, применшує 

значення індивідуальності. Класична система освіти будується на 

запом‘ятовуванні різних фактів, ідей, концепцій, замість того, щоб розвивати 

здатність до аналізу, критичного оцінювання та вироблення вміння робити 

висновки. На сьогоднішній день система освіти при відносній стабільності, 

опинилася в ситуації наявності великої кількості протиріч з вимогами і 

потребами суспільства, яке змінюється. І це накладає свій відбиток на процес 

соціалізації молодого покоління. 

Зміна державно-політичного та соціально-економічного устрою створює 

нову ситуацію в сфері освіти, яка не сприяє укріпленню соціально-правових 

гарантій кожної молодої людини в одержанні освіти та професії у відповідності 

до її смаків та здібностей. За останні роки відбулися значні зміни і в структурі 

системи освіти. З‘явилася велика кількість недержавних та спеціалізованих за 

різним профілем закладів освіти. Поява елітарної освіти різко розділила дітей 

та молодь на тих, хто прагне досягти високого рівня освіти та на тих, для кого 

це не має великого значення. Відбулася зміна пріоритетів, раніше головним 

критерієм були знання, а зараз – гроші. Внаслідок чого має місце проблеми 

зниження авторитету освіти серед широких верств населення. Учень з 

малозабезпеченої родини тепер має мати значно більшу мотивацію, ніж його 

батьки в тому ж віці, щоб боротися за право поступити і вчитися безплатно у 

ВУЗі. Важливою частиною сприймання світу школярами-підлітками 

сьогодення стало зниження авторитету науки та знання в цілому, оскільки вони 

знають, що праця інтелігенції оплачується нижче, ніж праця інших прошарків 

суспільства. 

Це відбувається через стійкий стереотип незадіяності, непотрібності 

знань у житті, низького престижу інтелектуальної та висококваліфікованої 

праці в системі економічних відносин. 

В роки після перебудови у нашому суспільстві йдуть процеси бурхливих 

змін, які не можуть не впливати на соціалізацію підлітків. Адже суспільству 

потрібні адаптовані члени, котрі здатні жити саме в такому суспільстві.  

Коли в суспільстві відбуваються значні політичні та економічні зміни, це, 

без сумніву, торкається і традиційних агентів соціалізації, таких як сім‘я та 

школа. На сьогоднішній день відбувається зменшення виховної ролі сім‘ї. Це 

пояснюється розбіжностями між поглядами батьків, які спираються на свій 

життєвий досвід та на досвід попередніх поколінь і тим, що підлітки бачать, 

зустрічають в оточуючому житті. В радянські часи економічні можливості 

людей не відрізнялися так сильно як зараз. Крім того зняття «залізної занавіси» 

та інформаційні технології значно розширили пізнавальні можливості 

сучасного підлітка, порівняно з підлітком 20 років тому. Звичайно, кожне 

покоління існує в своєму часовому просторі і конфлікт між батьками та дітьми 

такий же за віком, як і людство. Але тут мова йдеться про те, що в сучасного 
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підлітка це питання стоїть гостріше, ніж це було в його батьків з їхніми 

батьками. Адже оточуючий соціум змінився занадто швидко – за кілька років, 

надолужуючи згаяне в «роки застою» відбулися зміни, які мали б при більш 

плавному розвитку суспільства відбутися, скажімо, за кілька десятків років. 

Також на сьогоднішній день спостерігається падіння виховних функцій 

школи. Проблеми фінансування освіти закономірно призвели до ряду проблем 

у системі освіти – недостача вчителів, роздаточного матеріалу і т. п. - все це 

відбивається на рівні освіти дітей. В результаті відбувається ослаблення 

контролю за підлітками з боку сім‘ї та школи. Підліток отримує більше 

свободи і, відповідно, підвищується значення інших агентів соціалізації, 

зокрема таких, як мала та референтна групи, або ж поодинокі друзі. Також 

збільшується «вплив вулиці», оскільки підліток шукає адаптації саме в сучасній 

реальності, в тій, яка існує довкола, а не в уяві батьків та вчителів, або ж в 

книжках. А «вплив вулиці» - це збільшення проценту девіантів, що, в свою 

чергу, веде до збільшення злочинності серед підлітків. А діти сьогодні – це 

повноцінні громадяни завтра, які прийматимуть участь у виборах, 

формуватимуть соціум. 

Для підлітка дуже важливо відчувати, що він є особистістю, а в цьому 

віці основним прагненням є бажання бути сильним. Поняття особистості тісно 

пов‘язується у його свідомості з силою. В даному зв‘язку вважаємо за доцільне 

розглянути типологію лідерства та проаналізувати деякі особливості виділених 

типів лідерів.  

Дії успішного лідера мають бути направленими як на внутрішньо групові 

процеси, так і на процеси, що відбуваються назовні. Напрямки дій лідера, 

направлені на зовнішнє середовище мають забезпечити контакт з середовищем 

(достатній, щоб уникнути ізоляції, але не черезмірний, щоб не порушилась 

цілісність групи). 

Дії лідера, направлені на внутрішнє середовище контролюють та 

забезпечують міжособистісні стосунки, контролюють включеність у спільну 

діяльність. Вона має бути достатньою, щоб ніхто не відчував себе в ізоляції, але 

не черезмірна, щоб ніхто не втрачав індивідуальності. Контроль за прийняттям 

рішень також має бути достатній, щоб всі приймали участь в обговоренні, але 

не черезмірний, щоб не втратилась функція управління (без прямої 

конфронтації з групою). 

В обов‘язки лідера також входить вирішення конфліктів, інтеграція точок 

зору (згуртованість групи проти конфлікту).Реалізація цих напрямків ілюструє 

комплементарну функцію лідера (лідер повинен робити те, чого не може 

зробити група). 

Задача управління постійна, а способи її реалізації залежать від 

характеристик групи, а також від ситуації, в якій діє група. 

Лідер – це торговець ентузіазмом. (Бенджамін Зандер.) 

За різними ознаками – в залежності від способів утримання лідерської 

позиції можна виділити кілька основних типів лідерів. 

Формальний лідер –» назначений зверху», управляє людьми, згідно 

діючим положенням та інструкціям, побоюючись втратити владу, свідомо 
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принижує статус своїх підлеглих. Утриматись »на плаву» здатен за рахунок 

уміння не поспішаючи долати «марафонські дистанції», за рахунок власної 

компетенції в тій або іншій сфері діяльності та завдяки своїм зв‘язкам з 

«верхами». 

Харизматичний лідер – одержує владу над людьми природним шляхом 

завдяки своїм особистісним якостям. Має яскраво виражену індивідуальність, 

власну систему цінностей, встановлює свої правила і слідує ним, незважаючи ні 

на що. В основі його лідерства – емоції і віра людей у його видатні здібності. 

Ототожнення себе з ним дає людям впевненість і відчуття причасності. 

Харизматичний лідер найбільш ефективний в кризисні моменти. 

Традиційний лідер – отримав владу у спадок, вона узаконена віковими 

або ж такими, що стали священними традиціями. Це монархи, релігійні лідери, 

вожді племен. В основі такого лідерства лежить звичка людей до типу влади, 

що склався історично. 

Командний лідер – приходить до влади «силовим шляхом», уміло 

настроївши суспільство проти своїх конкурентів. Діє авторитарними методам. 

Звичайно сам створює суспільний, соціальний або політичний рух. 

Результативний. Якщо командний лідер переоцінює свої можливості і свій 

вплив або демонструє явні риси деспотизму, це обов‘язково призведе до 

зовнішнього конфлікту, люди виходять із покори і повстають проти нього. 

Репрезентативний лідер – наділений владою тими, чиї побажання він має 

виконувати, чиї прагнення має задовольняти. Можливості такого лідера 

обмежені, він стриманий, ніколи не йде на ризик. Особистість як правило сама 

звичайна. 

Каталітичний лідер – прийшов до влади, завдяки тому, що зумів вловити 

и висловити невисловлені ідеї та прагнення групи людей або суспільства в 

цілому. Має гостру інтуїцію та вміння розпізнавати і чітко формулювати 

тенденції, що намічаються. Починає діяти до того, як складеться суспільна 

думка, прискорюючи процес соціальної еволюції, але не змінюючи при цьому її 

напрямку [4]. 

Нами було проведено емпіричне дослідження, метою якого було 

дослідити процеси групоутворення неформальних груп в межах формальної 

групи (класу). Усього в експериментальному дослідженні взяло участь 114 

учнів 7-х класів зі шкіл Києво-Святошинського району. При аналізі результатів 

емпіричного дослідження виявлено наступні закономірності: 

Порівняно малий процент лідерів серед підлітків з високою самооцінкою 

(ті, що називали себе серед можливих лідерів классу). Наприклад, у класі з 23 

чоловік, 8 осіб вважають себе потенційними лідерами. За результатами 

дослідження 5 чоловік з классу можуть реально претендувати на цю роль, але з 

8 вищезгаданих осіб до числа цих 5 входить лише 3. При цьому з цих трьох 

двоє назвали себе лише по одному разу, а людина, яка вважає себе «лідером на 

всі 100» посідає третє місце за числом виборів у класі. В той же час, 

безсумнівно лідером, соціометричною зіркою може бути людина, яка себе 

лідером зовсім не вважає. 

        Така якість як впевненість в собі виявилася набагато менш значимою для 



 

 78 

лідерів, ніж можна було припустити, виходячи з того, що впевненість в собі 

вважається лідерською якістю. Так, з трьох паралельних класів (загальна 

кількість учнів – 72), впевненість в собі значимою для себе якістю назвали 16 

чоловік. З них лідерів і тих, що вважають себе лідерами або можуть 

претендувати на цю роль – 5. 

     Учні, які водили компанію виключно з особами своєї статі хоча й не мали 

статус аутсайдерів, але на лідерство претендувати не могли, не зважаючи на 

високу самооцінку. 

Відповіді більшості лідерів стосовно групи були стримані, помірковані 

(порівняно з іншими), без підвищеної емоційності. 

Функціональне лідерство у більшості випадків не співпадає з 

формальним, але співпадає з емоційним. Тобто функціональний лідер – це 

лідер харизматичний. 

На основі результатів дослідження можна зробити такий висновок: 

Впевненість у собі не є ключовою якістю (ознакою) функціонального 

лідера, більше значення, очевидно, має здатність аналізувати поведінку 

оточуючих. 
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Корабельська О.О.25
  

Сучасні методи роботи зі спів 
залежними 

 
Статья содержит теоретический анализ феномена созависимости, 

характерного для нашей культуры. Проанализированы практические методы 

работы с созависимыми клиентами. 

Ключевые слова: созависимость, индивидуальное консультирование, 

тренинг, низкая самооценка, чувства. 

 

Article contains the theoretical analysis of a phenomenon codependence, 

characteristic for our culture. Practical methods of work with codependences clients 

are analyses. 

Key words: codependence, individual consultation, training, low self-

estimation, feelings. 

 

В практиці кожного консультуючого психолога або соціального 

робітника нерідкими є звернення, коли хтось із подружжя (частіше дружина) 

або батьки просять про допомогу в „виправленні‖ своєї близької людини, яка 

зловживає наркотиками або алкоголем. При наркотизації одного із членів сім‘ї 

деформується вся система внутрисімейних взаємовідносин. Особливу увагу 

необхідно приділяти проблемі співзалежності. Психіатри вважають, що в 

результаті спільного життя з наркоманом його рідні поступово занурюються в 

проблеми глибокої психічної травматизації, яка вдруге викликає хворобливі 

відхилення.  

Для нашої культури співзалежність є характерною для багатьох людей, 

особливо жінок у ролі матері або дружини. Сьогодні міри боротьби з 
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наркотичною або алкогольною залежністю не призводять до вилікування 

людини. Вилікувати хімічну залежність можливо при подоланні співзалежності 

у близької людини. На даний момент більшість закладів, які займаються 

проблемою хімічною залежності, не можуть запропонувати таку допомогу 

близьким залежної людини. Все частіше соціальний працівник стикається з 

клієнтами, в якого спостерігається емоційна співзалежність від близької 

людини.  

В нашому суспільстві відсутнє розуміння співзалежності серед 

широких верств населення. А це заважає правильно оцінити і сформувати 

адекватне відношення до проблеми. Також ця проблема ще недостатньо 

висвітлюється вітчизняними науковцями. 

Сам феномен співзалежності науковці розглядають як ―хворобливу 

прив‘язаність‖ (О.Сімонова), ―надмірну стурбованість‖ (В.Штандер), ―адикцію 

стосунків‖ (А.Шаеф), ―психічний стан‖ (Р.Саббі), ―комплекс особливих рис 

характеру‖ (С.Вітілд), ―залежність‖ (В.Москаленко), ―набір засвоєних норм 

поведінки‖ (Р.Баркер), ―спосіб адаптації до гострого внутрішньо особистісного 

конфлікту‖ (Р.Поттер-Ефрон). Такі різні позиції дають змогу розглядати 

співзалежність не лише крізь призму нормальної/анормальної поведінки, як 

прояв хворобливої залежності, але і як порушення сімейної взаємодії, приклад 

дисфункціональної моделі сім‘ї, в якій особистості її членів зазнають 

негативного впливу, в результаті чого не задовольняються їхні потреби в 

самореалізації та особистісному зростанні (В.Литвиненко). Наведена 

персонологічна типологізація станів жінок за характером сформованості рис 

співзалежності (В.Москаленко, О.Сімонова, Р.Поттер-Ефрон) сприяє більш 

повному аналізу можливостей психокорекційного втручання, його засад та 

принципів проведення, особливостей методологічного забезпечення 

корекційних програм.  

Співзалежність – комплекс особливих рис характеру, які заважають 

нормальному сімейному життю. Співзалежність з‘являється у рідних і 

близьких неповнолітнього з залежністю від псих активних речовин в 

результаті психічної травматизації і суб‘єктивної нерозв‘язності 

внутрисімейного конфлікту з боку дорослих членів сім‘ї. 

Співзалежність (codependence) патологічна, афективно пофарбована 

залежність від іншої людини, коли центрованість на його житті приводить до 

порушення адаптації. Найчастіше спостерігається в сім‘ях алкоголіків і 

наркоманів. Але сьогодні вже говорять і про емоційну залежність від близької 

людини. Виникає на тлі тривалого перебування в стресовій ситуації, коли 

використовуються гнітючі правил, що не дозволяють відкрито виражати свої 

почуття і прямо обговорювати особисті і міжособистісні проблеми. 

Передумовою виникнення співзалежності в індивіда є зниження самооцінки, 

слабка концепція свого Я, відсутність чітких уявлень, як інші повинні до нього 

відноситися. При цьому співзалежні взаємини з іншими необхідні для 

підживлення власної цінності, для одержання оцінки себе ззовні. 

За визначенням Шерон Вегшейдер Круз, „співзалежність – це 

специфічний стан, який характеризується сильною поглибленістю і 
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стурбованістю, а також крайньою залежністю (емоційною, соціальною, а іноді 

і фізичною) від людини або предмету. Така залежність від іншої людини стає 

патологічним станом, який впливає на співзалежного у всіх інших 

взаємовідносинах. Для такого стану співзалежного характерно: 1) омана, 

заперечення, самообман; 2) компульсивні дії (неусвідомлена ірраціональна 

поведінка, про яку людина може шкодувати. Але все ж діяти, як би рухомий 

невідомою внутрішньою силою); 3) заморожені почуття; 4) низька самооцінка; 

5) порушення здоров‘я, яке пов‘язане зі стресом‖ [5]. 

Один із відомих спеціалістів з питань співзалежності Мелоді Бити 

визначає „співзалежність – це людина, яка дозволяє, щоб поведінка іншої 

людини вплинула на неї, і яка повністю поглинена тим, що контролює дії цієї 

людини (інша людина може бути дитиною, дорослим, коханцем, подружжям, 

татом, мамою, сестрою, бабусею або дідусем, клієнтом, кращим другом, він 

може бути алкоголіком, наркоманом, хворим розумово або фізично; 

нормальною людиною, яка періодично відчуває почуття суму)‖ [2]. 

Американські вчені багато років займаються цією проблемою, вони 

прийшли до висновку, що в першу чергу співзалежністю страждають люди, у 

яких було так називане "важке" дитинство, люди з неблагополучних сімей, де 

був відсутній один з батьків батьки страждали алкоголізмом, де діти 

піддавалися насильству, люди з дитячими травмами, отриманими не тільки в 

сім‘ї, але й у школі, на вулиці, від однолітків, вчителів інших значимих 

дорослих. Сюди ж входять жертви сексуального, фізичного, емоційного, 

сектантського насильства, самих хімічно залежних від алкоголю, наркотиків, 

лікарських засобів і т.д. 

Для співзалежних характерні деякі загальні риси: низька самооцінка, 

відмова від власних почуттів, бажань і підкорення їх інтересам інших, 

прагнення рятувати близьких, бажання турбуватися про інших навіть попри їх 

волі.  

Співзалежність так само руйнівна для особистості, як і інші форми 

залежностей, так як вона витиснута і заперечується її носієм. 

Консультування і корекція такого стану вимагає особливого терпіння і 

готовності давати адекватний зворотній зв‘язок щораз, коли людина вимагає, 

щоб його тлумачення подій знайшло „підтвердження у спеціаліста‖. 

У той час важно розуміти, що людина має право і не розлучатися з тим, 

що було таким міцним захистом для структури його Я. Тільки сам носій 

співзалежності може вирішити, в якому темпі він просуватися до усвідомлення 

правди про свої відношення. І коли він приймає рішення не рухатися і не 

торкати цю біль – таке рішення треба поважати, як і буд-яке інше. [2] 

Якщо клієнт вирішив подолати співзалежність, то можна 

запропонувати декілька методів роботи. 

Б.Уайнхоллд і Д. Уайнхоллд запропонували метод  „Списки образ‖.  

Перед початком роботи можна повідомити, що процес складається з 

складання списків образ і претензій, які накопичилися у кожної людини до 

деяких Значимих Інших із її оточення (образа тут розуміється як в широкому, 

так і в вузькому змісту, як „глобально‖, так і „по дріб‘язкам‖. 
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Списки виглядають, як відповіді на питання по визначеній темі. Кожну 

образу і претензію треба розташовувати на новому рядку. 

Перший список називається „Я ображаюсь на свою маму за те, що...‖. 

Деякі клієнти, з особливо глибоко захованими біллю і стражданням, почувши 

назву, реагують приблизно таким чином: „Мені зовсім нічого написати. Я в 

дуже добрих відносинах зі своєю матір‘ю і відчуваю до неї тільки самі теплі 

почуття, тільки подяку. Я не знаю, що тут написати‖. 

Другий список називається „За що я ображаюсь на свого батька...‖. 

Третій список – за що я ображаюсь на свого... (тут вписати того, хто є 

об‘єктом співзалежності – дитина, подружжя, батьки, сексуальний партнер, 

будь який значимий Інший). 

Четвертий список – „Я незадоволений собою через те, що...‖. 

П‘ятий список – це список вжене образ, а спогад на тему „Що мої 

батьки засуджували в мені і інших людях, коли я був дитиною‖. 

Після цього пропонується клієнту зіставити ці списки між собою і 

звернути увагу, що є низка співпадаючих один з одним ідей, які повторюються 

із списку в список. 

Коли зроблено аналіз і збіги виявлені, складається шостий список. Це 

перечень якостей, якими клієнт повинний був би володіти з точки зору його 

батьків, як це зараз представлено в його сприйнятті.  

Після проробленої роботи клієнту можна запропонувати намалювати 

малюнок під назвою „Ідеальна дитина моїх батьків‖ [4]. 

Ємельянова О.В. пропонує проводити індивідуальне консультування з 

співзалежними клієнтами. Щоб консультативний супровід співзалежних 

клієнтів був успішним, потрібно розуміти ступінь відповідальності за 

вирішення проблем між консультантом і клієнтом. 

Консультант відповідає за свій професійний рівень; за вірогідність 

інформації, яку надає клієнту; за аналіз того, що відбувається в процесі 

консультування; за дотримання тимчасових рамок; за дотримання основних 

правил і принципів консультування. 

Консультант не може відповідати за те, яким чином клієнт буде 

розпоряджатися отриманою інформацією;  за ті рішення, які він приймає; за ті 

почуття, які відчуває клієнт (консультант пропонує їх усвідомити і 

проаналізувати). 

Ємельянова О.В. при консультуванні співзалежних клієнтів на різних 

етапах роботи з співзалежними клієнтами використовує різні методи роботи. 

На етапі виробітки рішення в ситуації важкого вибору доцільно 

використовувати метод активації рішення, де існують різноманітні техніки, які 

вибираються в залежності від ускладнення клієнта і можуть використовуватися 

на любому етапі консультування:  

– техніки короткострокової позитивної психотерапії („Чарівна 

паличка‖, „Маленька цеглинка‖, „Ступені досягнення‖, „Порада другу‖); 

– зміна помилкових установок (різні блокіровки позитивних 

установок, наприклад „Я взагалі невдачливий. Мені ніколи не везе‖; 
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– нераціональний шлях вирішення проблеми (метафора, 

фокусування, візуалізація проблеми); 

– образи і рішення (принцип конфронтації, принцип трансформації, 

принцип примирення‖ [1]. 

Французький психотерапевт С.Гіннер пропонує працювати з 

співзалежними по принципу пентаграми. Він розглядає п‘ять кутів зірки як 

п‘ять основних вимірювань людської діяльності:  

1) фізичне вимірювання (тіло і його потреби), 

2) емоційне вимірювання (емоції, почуття, Значимий Другий), 

3) раціональне вимірювання (голова – думки, логіка, мовлення як 

функція лівого півкуля і уявлення, ідеї, творчість як функції правого 

півкуля), 

4) соціальне вимірювання ((інші люди, культурна середа), 

5) духовне оточення (місце і сенс чоловіка в житті, його місце в 

глобальній системі, його сприйняття себе з точки зору сенсу життя і 

місця життя). 

Андрєєва Т.І. запропонувала наступну схему роботи з тими, хто 

звертається до спеціалістів з приводу проблеми залежності своїх близьких.  Ця 

робота складається з п‘яти етапів.  

Перший етап, кризовий. Метою даного етапу є нормалізація емоційного 

стану того, хто звернувся за допомогою. Методами вибору є техніки кризової  

інтервенції, директивні методи, класичний або еріксоновський гіпноз.   

Другий етап, мотиваційний, переслідує мету показати клієнтові 

можливості його власного впливу на ситуацію.  

Третій етап, інформаційно-тренінговий, метою якого є не тільки 

показати клієнтові ситуацію з іншого боку, але і також озброїти його 

інформацією і навичками для іншої поведінки в проблемній ситуації.  

Четвертий етап, сімейний, припускає участь всіх зацікавлених членів 

сім‘ї. Очевидно, що умовою даного етапу являється розвиток у клієнтів 

здатностей такого впливу на ситуацію, при якому залежний погоджується 

обговорювати і вирішуваним свої проблеми і проблеми сім‘ї. Метою даного 

етапу являється зміна ролей членів сім‘ї в підтримуванні патерна вживання. 

П‘ятий етап припускає переключання уваги власно на проблеми 

залежного. Мета цього етапу складається в мотивуванні пацієнта до змін, 

допомоги в подоланні умовно-рефлекторних механізмів обсесивного потягу до 

психоактивних речовин, інтеріалізації суб‘єктивного контролю, допомоги у 

відпрацюванні  і закріплюванні поведінкових альтернатив, подоланні 

компонентів психічної залежності, пов‘язаних з минулими психотравмами, 

проблемами самооцінки, механізмами порушення взаємодії з людьми. 

Використання моделі психологічного консультування і методології 

трансактного аналізу дозволяє вирішувати комплекс взаємопов‘язаних задач: 

– підвищення відповідальності за свою поведінку і своє життя; 

– розвиток готовності до творчого реагування на залежність від 

психоактвних речовин близької людини; 
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– підвищення психологічної компетентності і розширення 

свідомості; 

– зміна реакції на проблему (від пошуку причин до пошуку 

рішень); 

– розвиток реалістичності мислення і усвідомлення відносин; 

– підвищення здатності до спостереження. 

В рамках моделі психологічного консультування і загальних принципів 

трансактного аналізу можуть бути використані наступні методи: 

–            метод зі зміни звичного мислення; 

– методи підтримки і допомоги; 

– методи, спрямовані на зняття напруги; 

– методи, що викликають переживання і почуття; 

– методи зміни поведінки. 

Розглянуті підходи в роботі зі співзалежними клієнтами не вичерпують 

всіх практичних аспектів в подоланні феномену спів залежності. Подальше 

практичне використання теоретичних аспектів стосовно співзалежності може 

бути корисним в роботі з співзалежними клієнтами спеціалістами різного 

напрямку, хто стикається з проблемою залежності від психоактивних речовин. 
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Основні компоненти та характеристики поняття 
компетентності 

 
В статье  рассматривается понятие компетентность. Осуществлен 

анализ научных подходов относительно его трактовки и применения в 

практике социальной работы. Определены содержание и структура 

компетентности. 

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, 

коммуникативная компетентность.  

 

In the article “The main components and features of competence” is being 

discussed. It was made analyze of scientific achievements according to its 

interpretation and using in practical social work. There are defined the plan and 

structure of the work. 

Key words: competence, professional competence, communicative competence.   

 

Розвиток соціально-педагогічної науки, потреби та проблеми  суспільства 

України актуалізували необхідність вивчення такого феномену, як ‘‘ 

компетентність спеціаліста ‘‘ або ‘‘ професійна компетентність ‘‘ . Ці поняття 

розглядаються фахівцями різних галузей наукової та практичної діяльності. 

Простежується неоднозначний підхід до визначення суті цього поняття. 

Зокрема, поняття ‘‘компетентний‘‘ можна розглядати як ‘‘відповідальний, 

здатний‘‘, ( від лат. сompetentis ), тобто той, хто: а) знає, добре обізнаний, 

авторитетний, поінформований у певній галузі; б) той, хто володіє 

компетенцією[ 12 ]. 

Російські вчені (Л.І.Анциферова, Д.Н.Завалішина, О.Ф.Рибалка) 

визначають компетентність як сукупність професійних якостей, тобто вміння 

реалізовувати професійно-складові вимоги на певному рівні[ 1,С.22-56 ]. 

За А.Й.Капською, компетентність містить набір знань, навичок та 

ставлення, що дають змогу особистості ефективно здійснювати діяльність або 

виконувати певні функції, що підлягають досягненню певних стандартів у 

професії або виді діяльності[ 8,24;6 ].  

Зарубіжні вчені розглядають компетентність як володіння методами 

впливу на соціальне середовище ( І.Борг, М.Мюллер ), як сукупність знань, 

умінь, навичок, які дають змогу успішно виконувати завдання (М.Пиримуттер, 

М.Каплан), пов‘язують її з операційним забезпеченням, окремих дій у 

структурі діяльності (Г.Шредер, М.Ворверг), а також дехто зводить професійну 

компетентність до знань сфери дії, у якій застосовуються ті чи інші методи ( 

С.Дірстра, С.Доляіндер ) [ 15,С.319-363 ]. 

Чашанов М.О. тлумачить поняття ‘‘компетентність ‘‘ як ‘‘ поглиблені 
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знання‘‘, ‘‘спроможність адекватно виконувати завдання, готовність до 

актуального виконання діяльності ‘‘, ‘‘ефективність дій ‘‘ [ 17,21-29 ]. 

Розглядаючи поняття ‘‘ професійна компетентність ‘‘ необхідно 

зазначити, що воно знаходиться в одному синонімічному ряді з такими 

поняттями, як ‘‘ обізнаність ‘‘ ( знання, грамотність, поінформованість ), ‘‘ 

підготовленість ‘‘ ( підготовка, виучка, ),  ‘‘ готовність ‘‘. Незважаючи на 

смислову близькість, усі перелічені поняття не можуть взаємодіяти в 

науковому контексті. З метою роз‘яснення цього твердження  необхідно 

розглянути сучасні філософські та психолого-педагогічні погляди на сутність 

поняття ‘‘ компетентність ‘‘[ 7,54 ]. 

За О.В.Козловою, професійна компетентність – сукупність особистісних 

можливостей посадової особи, її кваліфікаційних знань, досвіду, що 

дозволяють брати участь у виробленні певного кола рішень або самостійно 

вирішувати питання  завдяки наявності певних знань, навичок[ 16,С.79 ]. 

У сучасній вітчизняній науковій літературі існують різні тлумачення 

професійної компетентності. У словнику за редакцією Н.Г.Нічкало професійна 

компетентність визначається як ‘‘сукупність знань і вмінь, необхідних для 

ефективної професійної діяльності, вміння аналізувати, передбачати наслідки 

професійної діяльності, використовувати інформацію[ 13,78 ]. 

З позицій психологів і педагогів, професійна компетентність визначається 

як єдність психічних якостей, станів, які дозволяють діяти самостійно й 

відповідально, як володіння людиною готовністю та вмінням виконувати певні 

трудові функції, як професійна підготовленість та вміння суб‘єкта праці до 

виконання завдань і обов‘язків повсякденної діяльності, як психічне 

новоутворення особистості, яке з‘являється в процесі оволодіння діяльністю й 

орієнтується на досягнення цілей діяльності [ 11,45 ]. 

Різноманітність тлумачень поняття ‘‘ професійна компетентність ‘‘ 

визначає певну низку її складових компонентів. 

Складовими професійної компетентності є: знання, вміння, наявність 

спеціальної освіти, загальна та спеціальна ерудиція, постійне підвищення  

науково-професійної підготовки; вміння використовувати адекватні технології, 

виконувати відповідні соціальні ролі в професійній діяльності, здатність 

кваліфіковано виконувати визначені види соціально-педагогічної роботи у 

межах професії, досягаючи при цьому високих кількісних і якісних результатів 

праці на основі наявних психолого-педагогічних знань, умінь[ 5,С.21-30 ]. 

Ці визначення свідчать про те, що структуру професійної компетентності 

становить, перш за все, сукупність об‘єктивно необхідних знань, умінь, 

навичок, які дозволяють вирішувати завдання, окреслені професійною 

діяльністю[ 7,57 ]. 

Американський вчений Стерк визначив професійну компетентність як 

поєднання шести різних типів компетентностей: [ 9,С.17 ]. 

1) концептуальної ( наукової компетентності ); 

2) інструментальної ( володіння базовими професійними навичками); 

3) інтегративної (уміння поєднувати теоретичні та практичні знання); 
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4) контекстуальної ( розуміння соціального, економічного, 

культурного середовища, в якому проводиться практика ); 

5) адаптивної  ( вміння прогнозувати зміни важливі для професії та 

бути готовим до них ); 

6) комунікативної ( вміння здійснювати міжособистісну комунікацію, 

ефективно користуватися різними засобами комунікації ). 

Автор звернув увагу на те, що професійна компетентність потребує 

формування і прояву певних соціальних установок, до яких належать: 

професійна ідентичність ( прийняття професійних норм і обов‘язків );  

професійна етика ( засвоєння етичних норм професії );  конкурентноздатність у 

плані службової кар‘єри; прагнення до наукового вдосконалення;  мотивація до 

продовження  навчання. 

Капська А.Й., О.Г.Карпенко, О.Г.Чуракова більшу перевагу віддають 

комунікативній компетентності[ 18,52 ]. Особистість, яка володіє 

комунікативною компетентністю повинна бути здатною орієнтуватися в 

соціальних ситуаціях, визначати особистісні особливості та емоційний стан 

інших людей, вибирати адекватні способи спілкування з ними, розподіляти та 

концентрувати увагу, володіти вміннями слухати, правильно сприймати та 

реагувати на критику, володіти культурою безконфліктного спілкування. 

Петровська Л.А. вказує, що комунікативна компетентність передбачає 

розуміння мотивів, намірів, стратегій поведінки, фрустрації партнерів по 

спілкуванню, розуміння соціально-психологічних проблем взаємо порозуміння, 

оволодіння техніками спілкування[ 10,125 ]. 

Комунікативна компетентність особистості, на думку Є.В.Руденського, 

складається з таких здібностей: 

1) давати соціально- психологічний прогноз комунікативній ситуації, 

у якій доведеться спілкуватися; 

2) соціально-психологічно програмувати процес спілкування, 

спираючись на своєрідність комунікативної ситуації; 

3) ‘‘ вживатися ‘‘ у соціально-психологічну атмосферу комунікативної 

ситуації; 

4) здійснювати соціально-психологічне управління процесами 

спілкування у комунікативній ситуації[ 14,101 ]. 

На основі аналізу складових комунікативної компетентності дослідник 

виводить три її рівні: 

1)  соціонормативний досвід – це основа когнітивного компонента 

комунікативної компетентності особистості як суб‘єкта спілкування. Разом з 

тим реальне існування різних форм спілкування , які частіше спираються на 

соціонормативний конгломерат ( довільна суміш норм спілкування, 

запозичених із різних національних культур ), вводить особистість у стан 

когнітивного дисонансу. А це породжує протиріччя між знанням норм 

спілкування у різних формах спілкування і тим способом, який пропонує 

ситуація конкретної взаємодії. 

2)  Сигніфікація – це система символів і нормативних приписів щодо 

їх використання під час спілкування. Як своєрідний знак, символ 
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використовується по-різному: і як спосіб організації дій, і як спосіб прояву 

ставлення до партнера по спілкуванню, і як засіб організації тексту 

повідомлень, якими обмінюються учасники спілкування. 

3)  Акціональний рівень – це персоніфікація спілкування, яка 

передбачає і як оволодіння кодом ситуативного спілкування, і як відчуття 

допустимого в імпровізаціях, доцільності конкретних засобів спілкування. 

У сукупності три виділених рівні характеризують ступінь комунікативної 

компетентності особистості як суб‘єкта спілкування[ 14,С.107-110 ]. 

Поняття ‘‘ компетентність ‘‘ є предметом досліджень І.А. Зимної. Вона 

виділяє три групи  компетентностей:  

1) компетентності, які стосуються самого себе як особистості, як суб‘єкта 

життєдіяльності; 

2) компетентності взаємодії людини з іншими людьми; 

3) компетентності діяльності людини, які проявляються у всіх типах і 

формах [ 4,С.32-37 ]. 

Комунікативна компетентність, на думку Ю.М. Ємельянова, це моральна 

категорія, що регулює всю систему ставлення людини до природного та 

соціального світу, а також до самого себе, вимагаю від особистості 

усвідомлення власних потреб і ціннісних орієнтацій, перцептивних умінь, 

готовності сприймати нове у зовнішньому середовищі, своїх можливостей у 

розумінні норм і цінностей інших соціальних груп і культур, своїх почуттів і 

психічних станів у зв‘язку з дією зовнішніх факторів та ін.[ 3,54 ]. 

Бутенко Н.Ю. розглядає комунікативну компетентність як сукупність 

знань, умінь і навичок, що включають: функції спілкування й особливості 

комунікативного процесу; види спілкування й основні його характеристики; 

засоби спілкування ( вербальні та невербальні ); репрезентативні системи і 

ключі доступу до них; види слухання і техніки його використання; ‘‘ зворотній 

зв‘язок ‘‘ ( питання і відповіді ); специфіку взаємодії з ними; форми і методи 

ділової взаємодії[ 2,225 ].   

Узагальнюючи проаналізовані дані, компетентність можна розглядати як 

набір знань, умінь, навичок, необхідних для ефективного виконання своєї 

професійної діяльності; як сукупність комунікативних та професійних 

здібностей, які є складовими компонентами компетентності. 
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УДК 369. 048.6 – 059.24 (477) 

Перфільєва М.В.27 
 

Діяльність центрів соціальної та  
професійної реабілітації дітей-інвалідів 

В статье представлено анализ деятельности Центра социальной 

реабилитации детей-инвалидов «Пролесок» и Центра профессиональной 

реабилитации инвалидов.  

Ключевые слова: дети- инвалиды, реабилитация, профессиональная 

реабилитация инвалидов 

The analysis of activity of the Social Rehabilitation centre for handicapped 

children “Prolisok” and Professional centre for physically disabled is provided in 

the article.  

Keywords: children invalids, rehabilitation, professional rehabilitation of 

invalids. 

 

Становище дітей та молоді з функціональними обмеженнями з року в рік 

стають все більшою соціальною проблемою. Інваліди та їхні батьки 

об‘єднуються, насамперед, для того, щоб якомога краще використати 

досягнення світового досвіду у своїй фізичній, соціальній та психологічній 

реабілітації. Сьогодні в Україні діє багато реабілітаційних центрів, 

переосмислюються завдання і шляхи реабілітації людей з психофізичними 

обмеженнями. 1] 

Інваліди відносяться до найбільш соціально незахищених категорій 

населення. Їх матеріальне забезпечення значно нижче за середнє, а потреби в 

медичному та соціальному обслуговуванні набагато вищі. Сім‘ї та родичі, що 

мають на своєму утриманні інвалідів, відчувають, як правило, значні 

матеріальні та психологічні труднощі.  

Досить ефективним механізмом реалізації вирішення проблем інвалідів в 

Україні стали загальнодержавні і регіональні програми, які об‘єднують усі 

зусилля різних відомств. Особливе місце в цьому списку посідає цільова 

Концепція Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1545 та Закон 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 5 липня 

2001 р. 3] 

У межах даної програми в Черкаській області створені заклади різного 

рівня, які не мають на меті отримання прибутків, а створені для перебування 

дітей-інвалідів, які мають відповідні медичні показання і потребують 

спеціальних умов для одержання соціальної реабілітації.  
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Допомогти інвалідам пристосуватися до соціального життя, знайти своє 

місце і відчути себе повноцінною особистістю, привернути увагу суспільства 

до проблем реабілітації дітей з обмеженими можливостями, а також розробити 

комплекс медичних, навчальних та виховних                     заходів – основне 

завдання такого типу закладів. 

В Уманському управлінні праці та соціального захисту населення 

перебуває на обліку біля 300 інвалідів з дитинства, 356 дітей-інвалідів до 18 

років та біля 350 молодих інвалідів. Усі вони потребують уваги, турботи, 

медичного-обслуговування та суспільно-трудової адаптації згідно з їх 

індивідуальними здібностями. Для надання реабілітаційних послуг даній 

категорії населення у місті створено Центр соціальної реабілітації дітей-

інвалідів «Пролісок» та Центр професійної реабілітації інвалідів.  

Центр розміщується в приміщеннях, що відповідають санітарно-

гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мають усі види 

комунального благоустрою.  

Центр взаємодіє з відділом охорони здоров‘я, відділом освіти та іншими 

організаціями в Черкаській області.  

У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці 

та соціальної політики України, Головного управління праці та соціального 

захисту населення Обласної державної адміністрації, рішеннями виконкому 

Уманської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами та 

розпорядженнями управління праці та соціального захисту населення 

Уманської міської ради, іншими нормативно-правовими актами з питань 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів.  

Центр соціальної реабілітації ставить перед собою і виконує такі 

завдання: забезпечує права дітей-інвалідів на соціальну реабілітацію та 

адаптацію з метою її наступної інтеграції в дитячі колективи дошкільних 

установ та загальноосвітніх шкіл; створює умов для всебічного розвитку, 

засвоєння вихованцями знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до 

здобуття дошкільної освіти, з подальшим здобуттям дітьми базової та повної 

загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти з урахуванням 

рекомендацій лікарів; готує батьків дітей-інвалідів до продовження 

реабілітаційного процесу з дітьми-інвалідами поза межами Центру, соціально-

педагогічний патронат таких сімей; надає кваліфіковану допомогу дітям-

інвалідам у здійсненні корекції психофізичного розвитку за індивідуальною 

програмою реабілітації та залучає до участі в цій програмі батьків; комплексну 

реабілітацію та адаптацію дітей-інвалідів; служба соціального патронату 

Центру надає послуги соціального та педагогічного патронату на дому. 

Основними структурними підрозділами Центру соціальної реабілітації є : 

1. Адміністрація.  

2. Відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів.  

3. Відділення психологічної реабілітації. 

4. Відділення педагогічної реабілітації. 

5. Відділення професійної орієнтації. 
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6. Відділення медичного супроводу.  

7.  Методичний відділ. 

8.  Відділ обслуговування Центру соціальної реабілітації.  

9. Служба соціального патронату.  

10. У разі потреби функціонує відділення «Матері та дитини» для дітей 

віком до 2 років.  

Учасниками процесу соціальної реабілітації є діти-інваліди, методисти, 

практичний психолог, соціальний педагог, логопед, вчителі-реабілітологи, 

асистенти вчителів-реабілітологів, фахівці фізичної реабілітації, музичний 

керівник, лікарі-педіатри, лікарі-неврологи дитячі, медичні сестри з масажу та 

інші працівники, які беруть участь у процесі соціальної реабілітації дітей-

інвалідів.  

Перебування дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію в Центрі 

соціальної допомоги «Пролісок», здійснюється в таких підгрупах: а) ранньої 

соціальної реабілітації для дітей-інвалідів віком від 2 до 6 років; б) соціальної 

реабілітації для дітей-інвалідів віком від 6 до 14 років; в) професійної орієнтації 

для дітей віком від 14 до 18 років.  

В Центрі професійної реабілітації робота проводиться за такими 

напрямками: 

- професійна орієнтація осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

- професійно-трудова реабілітація інвалідів; 

 - медичний супровід; 

 - соціально-побутова реабілітація. 2] 

Щорічно близько 350 дітям з різними вадами, надаються послуги в 

Центрі реабілітації.                                                                                       Табл.. 1 
№ Групи 

дітей за 

віком 

Всього Декілька 

вад 

У тому числі 

 З вадами 

зору 

З вадами 

слуху 

З 

порушен

ням 

опорно-

рухового 

апарату 

З 

інтелект 

вадами 

З 

ураженн

ям ЦНС 

Інші 

1 Всього 

дітей-

інвалідів 

350 18 45 28 103 38 34 102 

 У тому 

числі 

        

2 До 3 років 25 - 2 - 7 2 5 7 

3 Від 3 до 13 

років 

32 2 1 5 12 4 4 6 

4 Від 6 до 13 

років 

156 6 14 15 43 12 16 56 

5 Від 14 до 

15 років 

68 5 12 7 21 9 2 17 

6 Старше 16 

років 

69 5 16 1 20 9 7 16 

 

У 2000 р. рішенням Уманського виконкому для розташування Центру 

медично-соціальної та професійно-трудової реабілітації було виділено 

приміщення, в яких розмістили саме необхідне: кабінет фізіотерапевтичних 
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процедур, масажний кабінет, спортивний та тренажерний зали, кімнату 

відпочинку, класи для професійного навчання та групову кімнату.  

З 2002 року відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки України в 

Центрі медико-соціальної та професійно-трудової реабілітації інвалідів 

здійснюється навчання за такими професіями:  

- оператор комп‘ютерного набору; 

 - секретар-друкарка; 

 - взуттьовик з ремонту взуття; 

 - швачка; 

 - квітникаря-озеленювача. 

Окрім цих професій, планується отримати відповідну ліцензію на 

професію бджоляра. 

Чергування теоретичного та практичного навчання визначено, виходячи 

із вимог реалізації між предметних зв‘язків, етапності навчання та 

максимального тижневого навантаження на інваліда. У процесі навчання 

особлива увага приділяється необхідності засвоєння та виконання інвалідами 

усіх форм та правил безпеки праці. 

У процесі професійної підготовки осіб з обмеженими фізичними 

можливостями застосовуються такі основні види навчальних занять: лекції, 

семінари, практичні аудиторні заняття, уроки, дискусії, ділові ігри, аналізи 

конкретних ситуацій, тематичні зустрічі, лабораторно-практичні та 

індивідуальні заняття, групові та індивідуальні консультації.  

Викладачі та майстри працюють над удосконаленням навчально-

виховного процесу, формами та методами навчання.  

 По закінченню навчання інваліди отримують свідоцтва Державного 

зразка. За 2007 р. сертифікат отримали 36 слухачів курсів з робітничих 

професій, з них працевлаштовано 21 особу. За весь час функціонування Центру 

свідоцтва отримали 172 слухача курсів. На виконання Угоди про співпрацю 

щодо працевлаштування інвалідів управління праці та соціального захисту 

населення спільно з Центром зайнятості, допомагає слухачам курсів у 

працевлаштуванні.  

 З 2003 р. автотранспортом управління праці та соціального захисту 

населення проводиться підвіз дітей до Центру медико-соціальної та 

професійно-трудової реабілітації інвалідів 

 У 2004 р. для поліпшення обслуговування дітей з фізичним вадами були 

реконструйовані приміщення фізіотерапевтичних процедур, устатковане 

спеціалізованим реабілітаційним обладнанням.  

2005 рік – відкриття відділення водних процедур. Це стало практичним 

кроком для поліпшення медичної реабілітації дітей з обмеженими фізичними 

можливостями. У водному відділені було обладнано фітобар.  

 Проводяться заходи щодо зміцнення здоров‘я, попередження 

захворювань, зменшення прогресування хвороб, усунення ускладнень. Діти-

інваліди отримують фізіотерапевтичні процедури, масаж, займаються 

лікувальною фізкультурою. 80 дітей, які не можуть самостійно пересуватися 

відвідують вдома патронажна медсестра. Щорічно близько 300 дітей, що 
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перебувають на обліку по інвалідності обслуговуються в центрі реабілітації.  

 В січні 2006 року спільний проект Міського фонду соціальної допомоги 

ім.. Коллонтай та Центру медико-соціальної та професійно-трудової 

реабілітації виграв транш на суму 20 000 грн. Транш був наданий програмою 

Холт Інтернешенел Чілдрен Сервісез Інк. Програма була націлена на 

покращення умов перебування дітей-інвалідів в Центрі ранньої соціальної 

реабілітації інвалідів та в Центрі професійної реабілітації за рахунок введення в 

дію харчоблоку. За виділені кошти було придбано обладнання для харчоблоку, 

кухонний інвентар, меблі, продукти дитячого харчування.  

З метою поєднання освіти з комплексною реабілітацією створено умови 

для індивідуального навчання дітей з обмеженими можливостями. Спільно з 

міським відділом освіти п‘ятий рік поспіль ведеться навчання дітей-інвалідів 1-

11 класів які за висновком лікаря не можуть навчатися в загальноосвітній 

школі. В 2007-2008 н. р. за такою формою навчається 18 дітей.   

На даному етапі існування Центр має відповідне обладнання: 

ультразвуковий інгалятор, апарати для  фізтерапії: «Тубус-кварц», «Тонус», 

УВЧ-70, Іскра-4, портативний кварцевий апарат, вакуумний масажер, 

«Стимул», «Ампліпульс», «Вітафон», ПГГ, «Рікта», «Поток», МАГ-30-3, Алмаз 

– 01; масажні укладки;  килимоки зі слідочками; надувний батут «Казка»;  

тренажер «Космонавт»; травмобезпечна стінка «Джунглі»;  гімнастичні палиці 

та обручі, м‘ячі, гімнастичні стінки, міні батут, сухий басейн, домашній 

спортивний куточок, бігова доріжка, велотренажери, тренажер «Орбітрек», 

атлетичний центр, профілактор Євменова, рефлекторно-навантажувальний 

пристрій «Гравістат»; обладнання для сауни, душ Шарко, ванна Джакузі, 

душеві кабіни, басейн, циркулярний душ; обладнання для сенсорної кімнати;  

комп‘ютерний клас.  

 На цьому робота не зупиняється – на даний час здійснюється добудова 

актової зали, що так необхідна для проведення масових заходів.  

 Завдяки постійній підтримці Фонду соціального захисту інвалідів для 

Центру було придбано реабілітаційне обладнання: терапевтичний сканер, 

насадка для коліна, гойдалки, динамічний параподіум, 5 стаціонарних та один 

автомобільний підйомник, підйомна платформа на другий поверх та ігровий 

майданчик.  

 Пізнавально та корисно, весело та радісно проходить життя в стінах 

Центру. Тут організовані постійно діючі виставки дитячих робіт, малюнків; 

працюють гуртки («Шахово-шашковий», «Досліджуємо природу», «Умілі 

ручки», «Юний театрал»), відзначаються народні свята, проходять дитячі 

ранки, на яких виступають самі вихованці Центру,  волонтери Уманських 

педагогічних навчальних закладів.  

Щорічно в літній період діти можуть оздоровлюватися в літньому таборі 

«Мрія», що працює на базі Центру реабілітації. Табір «Мрія» - це і трьохразове 

харчування, і екскурсії в дендропарк «Софіївка», в музеї міста, картину 

галерею, походи в кінотеатр. Цікава програма перебування насичена 

різноманітними розвагами, спортивними заходами. 

В умовах реабілітаційного Центру набувається досвід підтримки сімей з 
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дітьми-інвалідами. Батьки з особливими потребами не залишаються наодинці зі 

своїми проблемами. В роботі Центру реабілітації використовуються різні 

моделі, методи та форми роботи з метою підвищення їх соціальної адаптації.  

Таким чином, основною метою та ідеєю Центру є виховання дитини в 

звичайних умовах, без відриву від сім‘ї та близьких, формування здатності 

вибирати сферу професійної діяльності, що оптимально відповідає 

особистісним здібностям, розвиток суб‘єктності вихованця, тобто його 

здатності успішно розв‘язувати власні проблеми та свідомо будувати своє 

життя. Для працівників закладу головне, щоб люди знали, що їх тут чекає 

кваліфікована допомога. Всі свої сили і час вони присвятили складній і високій 

меті, що кожен рік дає плідні результати.  

Проте найбільша і найважча робота з реабілітації інвалідів попереду. 

Вона полягає у зміні психологічних стереотипів як суспільства, так і інвалідів 

та їхніх батьків щодо завдань, змісту та шляхів поліпшення якості життя 

людини з психофізичними обмеженнями та її оточення. 
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Техніка «Образ професії» при роботі з фахівцями соціальної 
сфери 

 
 

В статье раскрывается специфика использования арт-техники «Образ 

профессии» в групповой работе с представителями помогающих профессий: 

практическими психологами и социальными работниками. При сравнительном 

анализе выявлено общие и частные закономерности восприятия своей 

профессии. 
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Specificity of use of art - technics «The Image of profession» in group work 

with representatives of assisting professions such as practical psychologists and 

social workers is considered in the rticle. The comparative analysis revealed general 

and individual laws of perception of profession. 

Keywords: art - therapy, an image of profession, professional burning out, 

practical psychologist, social worker, experts of social sphere. 

 

 

Актуальність дослідження.  Кожна особистість у процесі діяльності 

змінюється під впливом професії. Тобто кожна професія відкладає відбиток на 

особистість свого носія. Ще М.Я.Басов зазначав: ―....коли ми говоримо про 

педагога, лікаря, маляра та інших , нам вони уявляються у вигляді різних 

професійних типів, кожний має своє обличчя, свої характерні риси, по яким ми 

пізнаємо їх у житті при перший зустрічі. Кожна професія має свій штамп.‖ [5].  

Можливо тому для позначення процесу розвитку особистості у конкретній 

діяльності кажуть про ― професіоналізацію‖. Алі професіоналізація можлива 

тоді, коли діяльність має цілісний характер. Наприклад: професія журналіста, 

юриста, вчителя, психолога, соціального працівника. Ця тенденція уособлює 

універсальну цілісну людську діяльність. Професіоналізація є складовою 

частиною соціалізації.  Однак специфічні  зміни особистості відбуваються 

повсякчасно.  

Зміни, що відбуваються з особистістю, більш залежать від стажу, ніж від 

функціональної структури діяльності. У практиці діяльності, на жаль, відсутні 

традиції переоцінки майстрів своєї справи, хоча можливі негативні реакції 

розвитку. Досвідчений професіонал легко вийде з складних ситуацій, але 

насамперед мову можна вести про розвиток клієнта, чи про його подавлення. 

Недарма в Давньому Римі не допускали керувати державою осіб старше за 50 

років.  

Сьогодення формує в нас нові аспекти професійної діяльності. 

Трансформація сучасного суспільства вимагає інший погляд на професійну 

діяльність фахівців. Найбільших змін зазнали професії економічного, 

правового та соціального напрямів. Якщо брати до уваги, що соціальні 

реформи потребують спеціалістів нової формації, те зрозуміло, що образ 

фахівця теж трансформується.  

      Як зазначає Є.І.Рогов, ступінь складності діяльності, її мобільність 

впливають на розвиток особистості. Ще С.Л. Рубінштейн відмічав, високі 

досягнення людини в діяльності є фактором, значно розвиваючим особистість.  

Алі не слід рахувати вплив діяльності на розвиток особистості 

мононаправленим.  Багато видів діяльності ще не ознака розвиненої 

особистості; буває, що про цю особистість можна лише зазначити як про 

дилетанта. Треба враховувати не тільки зовнішні умови, а й активність позицій 
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самої особистості. У цілому, важко собі уявити діяльність ненасичену 

особистісними проявами й, якщо особистість не проявляє собі в діяльності, то 

ця діяльність залишається на рівні формального, бездушного ремесла[5].  

 Метою даної статті є висвітлення уявлень про образ професії у 

психологів та соціальних працівників. 

 Дослідження проводилось за допомогою арт-техніки «Образ професії». 

Автором була модифікована відома форма методики «Образ професії», яка 

передбачала індивідуально намалювати своє місце в професії. Дана методика 

використовувалась при профорієнтаційній роботі та індивідуальному 

консультуванні Людмилою Злочевською, але її не можна було використовувати 

на загал. Модифікація складалася з узагальнень методики до групової роботи та 

апробації її з фахівцями суміжних професій.  

 За Є.О. Клімовим, існує 5 психологічних типів професій, а саме: людина 

– природа, техніка, людина, знакова система та художній образ. Кожний з них 

має свої особливості. Вважаючи на те, що професії психолога та соціального 

працівника відносяться до професій типу людина – людина, то розглянемо їх 

більш детально.  

  Тут головний, ведучий предмет праці - люди.  Професії: лікар, учитель, 

психолог, перукар, екскурсовод, менеджер, керівник художнього колективу. 

Серед цього типу професій можна виділити:  

 професії, пов'язані з навчанням і вихованням людей, організацією 

дитячих колективів;  

 професії, пов'язані з керуванням виробництвом, керівництвом людьми, 

колективами;  

 професії, пов'язані з побутовим, торговельним обслуговуванням;  

 професії, пов'язані з інформаційним обслуговуванням;  

 професії, пов'язані з інформаційно-художнім обслуговуванням людей і 

керівництвом художніми колективами;  

 професії, пов'язані з медичним обслуговуванням.  

Для успішної праці по професіях цього типу потрібно навчитися 

встановлювати й підтримувати контакти з людьми, розуміти людей, 

розбиратися в їхніх особливостях, а також  володіти знаннями у відповідній 

області виробництва, науки, мистецтва.  

Короткий перелік якостей, які дуже важливі в роботі:  

 стійкий гарний настрій у процесі роботи з людьми,  

 потреба в спілкуванні,  

 здатність розуміти наміри, помисли, настрої людей,  

 уміння швидко розбиратися у взаєминах людей,  

 уміння знаходити загальну мову з різними людьми [1].  

Постійна робота з людьми, турбота за їх благополуччя, відповідальність за свої 

слова та вчинки «провокує» професійні деформації. Вважається, що перші її 

ознаки помічають у студентів випускних курсів, коли образ професійної 

діяльності має детальні елементи. Саме термін «образ професії» є складовим 

терміну «образ світу», який ввів А.М. Леоньєв. Він зазначав, що відзначав, що 

сама проблема сприйняття в психологічній науці повинна ставитися як 
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проблема побудови у свідомості індивіда багатомірного образа миру, образ 

реальності. Психологія образа (сприйняття) він розглядає як знання про те, як у 

процесі своєї діяльності індивіди будують образ миру - миру, у якому вони 

живуть і діють [ ]. С.Д. Смірнов зазначає,  що категорія образа є центральною 

категорією психології пізнавальних процесів. Цілісний образ світу виступає як 

інтегральний конструкт пізнавальної сфери особистості. Образ світу в принципі 

амодален у тому розумінні, що в нього входять і зверхчуттєві компоненти, такі, 

як значення й зміст [4,c.151].  

«Образ світу» не можна «випитати» у людини – цей конструкт можна 

реконструювати по непрямих джерелах, таких як словесний портрет, малюнок, 

типові вирази та т.ін.  

 Арт-техніки мають можливість «витягти» з несвідомого реальну уяву 

особистості про якесь явище. Ці засоби, по-перше, не директивні, по-друге, не 

пропонують варіанти відповіді, по-третє, унеможливлюють відповідь за 

принципом як всі, тому вважаємо за доцільне використання у дослідження саме 

арт-терапевтичних технік. 

На думку Д.Хломова малюнок виступає як засіб самовираження та як 

засіб інтеграції власних переживань, тобто на малюнку людина «висловить» 

свої почуття, які не спроможна інтегрувати у буденному житті. Процес 

малювання не піддається повному контролю з боку респондента і може 

проявити внутрішні конфлікти особистостей [ 7]. 

Існують не тільки різні рівні психологічного аналізу малюнка, а і різні 

підходи по-своєму інтерпретують їх. Наприклад, гештальт-терапевти звертають 

увагу на образ та фон малюнка і працюють з проясненням того, що уявляє 

собою фон (збільшують його, деталізують і таке інше), арт-терапевти 

уточнюють значення тих чи інших символів респондента, слідкують за його 

невербальними реакціями, символ-драматисти працюють лише зі сталими 

символами і таке інше.   

Арт-терапевтична діагностика не претендує на самодостатність, бо не має 

чітких інтерпретаційних меж. Кожен малюнок, як результат творчості несе в 

собі як архетипічний символізм, так і особистісні конструкти життєвого 

досвіду людини [2]. Тому в діагностиці важливо уточнювати у респондента, що 

він мав на увазі, коли малював той чи інший символ, що відчував в процесі 

малювання, які почуття виникли після малювання, що хочеться змінити у 

малюнку. В груповому процесі малювання зважають на формальних та 

неформальних лідерів, хто скільки зайняв місця на спільному малюнку, як 

подобається загальний малюнок, де на малюнку і з яким символом респондент 

ідентифікує себе, який настрій після спільної творчої праці, що для кожного 

значать обрані кольори.  

 Арт-терапевтичні засоби дослідження спонукають респондента 

працювати зі своїм творчим продуктом, що «обходе» захисні механізми та 

висвітлює то, що респондент бажає приховати [3].  

 «Образ професії» 

Модифікована техніка для роботи з людьми професій, що допомагають: 

практичними психологами, фахівцями соціальної сфери. 
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 Ціль даної техніки полягає в усвідомленні фахівцями колективного образа 

професії, свого місце в ній, а також ступені задоволеності визнання себе як 

фахівця. 

Завдання: 

 - виявлення внутрішнього образа професійної діяльності; 

 - діагностика професійних деформацій; 

 - прояв символічної мови професії; 

 - усвідомлення свого професійного стилю; 

 - прояснення внутрішніх відчуттів стосовно своєї професійної діяльності; 

 - самосприйняття себе як фахівця; 

 - виявлення специфіки суміжних професій, що допомагають; 

 - порівняльна характеристика представників суміжних спеціальностей; 

  Матеріали й устаткування. 

Для роботи в даній техніці необхідно мати набір фарб, гуаш, акварель, набір 

олівців , пензликів для можливого вибору, а також папір різних розмірів. 

Техніка використається в груповій роботі - бажано щоб були присутні 

представники цих спеціальностей, можна проводити окремо із психологами й 

соціальними працівниками, але при цьому мати для порівняння малюнок 

представників іншої суміжної спеціальності. Малюнок презентує кілька людей, 

розповідаючи про ті змісти, які вони відобразили, способах малювання, про ідеї 

щодо своєї професійної діяльністі, про свої відчуття як професіоналів у даній 

області діяльності. Після презентації  обох груп бажано одержати зворотний 

зв'язок: що зрозуміли представники обох професій, які для себе зробили 

відкриття. 

Інструкція. 

Шановні колеги! Я попрошу Вас намалювати образ своєї професії   як ви його 

бачите. Це груповий малюнок - малюйте разом. Виберіть той розмір паперу, що 

вам більше підійде, і ті матеріали, якими ви будете малювати. У вас десь біля 

півгодини на роботу. Ви можете разом вирішити як і що малювати, а можете 

малювати спонтанно, кожний на загальному аркуші паперу.  

 

Питання для обговорення. 

- Що Ви хотіли передати своїм малюнком? 

- Що для Вас значать намальовані Вами символи? 

- Що для Вас ваша професія? 

- Якими Ви себе бачите в професії? 

- Як Ви думаєте, для чого потрібна суспільству ваша професія? 

- Як Ви себе почуваєте, дивлячись на загальний малюнок? 

- Що Вам подобається у вашій професії? 

- З якими особистими проблемами Ви зв'язуєте свою професійну 

діяльність? 

- Як Ви думаєте, що виділяє вашу професію з різноманіття професій, що 

допомагають? 

- Чим схожі Ваші професії? 

Питання задається після обох презентацій.  
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 Очікувані результати. 

Дана техніка висвітлить не тільки колективне уявлення про професії, 

символізм образів даної групи, але й виявить особисті конструкти прийняття 

своєї професії й себе  в ній.  

Робота із представниками професій, що допомагають, скоріше позначаться 

точки  межування у діяльності, загальні тенденції, а також специфічність обох 

професій. Дана техніка, як і інші арт-техніки, може служити  вихідним 

матеріалом для індивідуального консультування учасників групи. Також вона 

виявить проблеми існуючі в структурах систем, до складу яких входять ці 

професії. Зіставляючи образи можна буде виділити специфічні для цієї або тієї 

спеціальності професійні уявлення й деформації, що виникають при 

професійному вигорянні. Попередньо аналізуючи профессіограму двох 

професій можна очікувати, що представники когорти психологів будуть 

малювати спонтанно й індивідуально на загальному малюнку, а соціальні 

працівники представлять більше структруйованный малюнок. Методика може 

бути використана для інших спеціальностей, що працюють в одному напрямку 

й вирішують подібні професійні завдання. Наприклад: бухгалтера й економісти, 

художники й музиканти, продавці техніки й продавці меблів, що пишуть для 

печатки журналісти й записуючі репортажі для ТВ і т.п.  

 

Апробація. 

 Методика вперше апробована в рамках роботи майстра-класу на конференції. 

Результати показали, що прогноз частково виправдався. Психологи малювали 

спонтанно, образи й символи в основному абстрактні, соціальні працівники 

(студенти) намалювали дуже структурно випукло і одним загальним символом 

(дерево). Так, фахівці психологи мали яскравий малюнок з символікою рук, 

очей, масок, вільних хвилястих ліній, виконаний красками. Під час малювання 

спостерігався задумливий, спокійний стан учасників. На презентації були 

пояснення щодо символіки: за допомогою наших рук, очей людина починає 

«бачити» свій світ по-іншому, навчається розуміти, що картина світу буває 

різною, маски – то ролі, що проживає людина у своєму житті.  Студенти ж, 

намалювавши дерево, пояснили, що це система соціального захисту (малюнок 

олівцями),  стовбур товстий, коричневого кольору и на ньому тоненькі гілочки, 

що може свідчити, що система у стані формування. Загалом майбутні соціальні 

працівники виказали занепокоєння щодо потреби держави у фахівцях цього 

профілю та складності пошуку роботи (випускні курси). 

  Однак провівши експеримент у студентських групах, а також 

професіоналів (загалом біля 300 респондентів) виявилося, що розходження 

стосуються складу групи.  

В експерименті приймали участь студенти, майбутні психологи та соціальні 

працівники і фахівці: практикуючи психологи та соціальні працівники. 

Виявилось, що студенти обох спеціальностей малюють свої уявлення 

майбутніх професій структурно з яскравими конкретними символами, 

розходження у сприйнятті своїх професій ледь помітні. Так, на малюнках і 
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психологів, і соціальних працівників є будівлі, дерева, квіти, руки (допомоги) 

та символи різних категорій клієнтів. При тому, якщо не знати, що малював, 

навіть складно здогадатися, яку професію зображають: психолога чи 

соціального працівника. Мова може йти про те, що під час навчання тільки 

починає формуватися образ майбутньої професії і він має загальні риси 

психологічного типу (за Е. Клімовим). 

Практикуючим фахівцям властиво більш вільно виражати образ 

спеціальності тут вже чітко видні розходження й особливості професії, її 

специфіка. Так, на малюнках психологів можна побачити кабінет, форми 

роботи (групова чи індивідуальна), засоби допомоги. На малюнках соціальних 

працівників зображено специфіку роботи з різними групами клієнтів, установи 

допомоги та систему зв‘язків соціальних працівників з фахівцями суміжних 

професій. Але загальним на цих малюнках є те, багато зображень бджілок, 

квіточок, як символів себе, тобто, фахівці вважають своє призначення в образі 

квітки, яка «тішить» клієнта – мова може йти про професійні деформації, але це 

не було метою дослідження. 

Отже, можемо констатувати, що образ професії формується на протязі 

всього життя і має спільні риси для представників однієї професії. Однак 

професії по одному психологічному типу мають і свою специфіку, яка стає 

зрозумілою тільки в процесі практичної діяльності. 
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УДК 378.9 + 159.9                                                                            

Рябицька Т.І.29 
 

Стрес в професійній діяльності спеціалістів  
з соціальної роботи.  

В статье раскрывается понятие стресса и его влияние 

профессиональную деятельность специалистов по социальной работе, а 

также раскрыты пути выхода из стресса. 

Ключевые слова: стресс, психологический стресс, фазы стресса, 

методики преодоления стресса. 

 

The article reveals the notion of stress, kinds of stress and its influence on the 

professional activity of the social work specialists. It also reveals the ways of stress 

overcoming. 

Keywords: stress, phases of stress, psychological stress, anti-stress methods. 

 

Професія соціального працівника спрямована на соціальну 

спеціалізовану діяльність, об'єктивно необхідну для функціонування 

державних і громадських систем соціальної допомоги різним категоріям 

населення, для реалізації життєвих планів, самозабезпечення і саморозвитку . 

Наявність великої кількості професійних обов‘язків, особиста 

відповідальність соціального працівника за небажані для клієнта та суспільства 

наслідки його дій, визнання права клієнта щодо прийняття самостійного 

рішення на будь-якому етапі спільних дій, прийняття клієнта таким, яким він є, 

неможливість висувати до всіх клієнтів однакові вимоги та надавати однакові 

рекомендації, не враховуючи особистісний фактор, – особливості професійної 

діяльності провокують, що виникнення емоційної напруги і як наслідок ведуть 

до стресових станів. 

В наш час термін «стрес» широко використовують як в наукових колах, 

так і в побуті. Ганс Сельє, лауреат Нобелівської премії, був одним із піонерів 

дослідження стресу. На його думку, стрес – це загальний адаптаційний 

синдром, тобто неспецифічна реакція організму на зовнішні та внутрішні 

подразники. Стрес проявляється через різні системи організму. Науковці 

виділяють чотири канали вираження стресу, а саме: інтелектуальний, 

поведінковий, емоційний та фізіологічний. Досліджуючи стрес, Сельє 

запропонував виділяти два різновиди цього явища: дистрес – сприятливий 

стрес, та еустрес – як реакція на позитивні життєві події. В той же час, дистрес 

неможливо характеризувати тільки як негативне явище, адже в науці 

розрізняють два його види: мобілізуючий та шкідливий. 

З 1977 року з‘явилося визначення психологічного стресу, який є 

комплексною реакцією людини на особливості взаємодії між особистістю та 
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стадія 

виснаження 
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адаптації 

стадія 

тривоги 

Опір 

організму 

Вихідний рівень до 

початку впливу 

оточуючим світом. За думкою Лезаруса Р. та Фолкмана С., стресори  можуть 

запускатися як реальними подіями, так і вірогідними, поки що відсутніми. 

Дистрес має яскраво виражені чотири стадії фізіологічних проявів: 

1. Активізація гіпоталамуса. 

2. Підвищення активності симпатичного відділу нервової системи. 

3. Включення гормональних механізмів. 

4. Подальші нервово-гуморальні реакції. 

Для боротьби зі стресом важливі два фактори: опір організму та час. Чим 

більше витрачається часу на подолання стресу, тим слабкіші захисні 

можливості організму. 

Розвиток стресу проходить в три етапи. Перший – це етап тривоги, який 

проявляється тривожним рядом: відчуття внутрішнього напруження, 

гіперестезичні реакції, власно тривога, страх, відчуття неминучості катастрофи, 

що насувається, тривожно-больове збудження. Другий етап – це етап адаптації. 

Посилення тривоги майже завжди веде до підвищення адапційних механізмів. 

Під час конфліктів, при наявності труднощів в неформальному спілкуванні, 

виникненні фрустрації  виникають порушення механізму адаптації. Третій етап 

має назву виснаження, характеризується підвищенням тривожності та 

депресивності. Стрес, який не вдалося подолати, часто переростає в хворобу.[7, 

с. 30] 
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Фази стресу по Г. Сельє. 

Стрес, пов'язаний з роботою, позначується на людині в цілому. Джерел професійного стресу декілька. Одні 

пов‘язані з роботою, інші пов‘язані з кар‘єрним ростом, треті – зі ставленням до роботи, а четверті – зі 

структурою та кліматом в установі. Стресори скоріш привносяться в роботу, а не з‘являються в результаті, 

але в будь-якому випадку вони невід‘ємна частина професійного стресу.  

Професійний стрес – це напружений стан працівника , який виникає у 

нього при впливі емоційно-негативних і екстремальних факторів, пов‘язаних з 

професійною діяльністю. Н.В. Самоукіна пропонує такі різновиди 

професійного стресу, як інформаційний, емоційний і комунікативний стрес.[4, 

с. 37] 

Інформаційний стрес виникає у випадках інформаційних 

перевантажень, коли працівник неспроможний справитися з поставленою перед 

ним задачею і не встигає прийняти важливе рішення в умовах жорсткого 

обмеження в часі. Напруга може посилюватися, якщо прийняття рішення 

супроводжується високою мірою відповідальності, а також у випадку 

хвороба 



 

 104 

невизнаності, при недостатній кількості необхідної інформації, занадто частою 

або раптовою зміною інформаційних параметрів професійної діяльності.  

Емоційний стрес гостро переживається людиною, оскільки при ньому 

руйнуються глибинні установки і цінності працівника, пов‘язані з його 

професією. Емоційний стрес виникає при реальній або в передбачуваній 

небезпеці, переживаннях, приниженнях, виникненні почуттів вини, гніву і 

образи, у випадках суперечок або розриву ділових відносин з колегами по 

роботі. або конфлікту з керівництвом. 

Комунікативний стрес, пов‘язаний з реальними проблемами ділового 

спілкування, проявляється в підвищеній дратівливості, невмінні захищатися від 

комунікативної агресії, в нездатності сформулювати відмову там, де це 

необхідно, та захиститися від маніпулювання. Комунікативний стрес в умовах 

професійної діяльності є одним з головних видів професійного стресу і може 

набувати різних форм, а саме: 

Нервовість у діловому спілкуванні з‘являється при втомі та виснаженості 

під час виробничих перенавантажень, або звичці спілкуватися «на підвищених 

тонах», при невпевненості в собі та заниженій самооцінці. Тривожність, 

невдоволення собою на роботі, як правило, проявляється і в особистісному 

спілкуванні. 

Комунікативна агресія в умовах професійної діяльності проявляється в 

прагненні принизити та подавити суперника в конкурентній боротьбі, 

порушити статус та авторитет будь-якого співробітника, бажанні вилучити 

певну людину з комунікативних контактів. 

Також одним з видів комунікативного стресу є професійний стрес 

досягнення. Жорстка програма на успіх, сформована ще в дитинстві, приводить 

до складностей та проблем в ситуації, коли у працівника немає внутрішніх 

ресурсів для досягнення того рівня успіху професійної діяльності, який він 

спланував. 

Стрес помилки з‘являється у працівника в двох випадках: коли він має 

дуже сильну внутрішню установку тільки на успіх, і коли існують заборони або 

покарання при здійсненні помилки (зменшення заробітної плати або премії, 

звільнення та ін.). Найбільш сильний стрес людина переживає в першому 

випадку, коли прагне бути тільки успішною. 

Професійний стрес успіху виникає в ситуації, коли страх помилки 

«блокує» творчі здібності людини, з‘являється відчуття внутрішньої скутості та 

напруги, підвищується самоконтроль за власними діями. В результаті, не 

дивлячись на те, що людина прагне бути успішною, вона сама заважає собі 

реалізуватися. 

Професійний стрес конкуренції виникає в ситуації, коли в колегах, 

друзях і, навіть, близьких людина бачить тільки конкурентів, і страх програти є 

домінуючим. 

Існують загальні для різних людей причини, що викликають стрес. Дуже 

часто стреси виникать при неможливості задовольнити потреби, при 

неспівпаданні реалій життя з уявою про нього, а також при наявності 

генетичних поведінкових програм. На характер стресу впливать ряд 
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природжених та сформованих факторів, а саме: генетичний спадок, характер 

протікання вагітності у матері,  її спрямованість та суспільний статус, а також 

найближче соціальне оточення. Найбільш точно можна скласти класифікацію 

причин виникнення стресу у відповідності до «піраміди Маслоу», починаючи 

від біологічних і закінчуючи «духовними» потребами, які людина завжди 

прагне задовольнити. Так, наприклад, на  незадоволені фізичні потреби (голод, 

спрагу, втому, неадекватну температуру тіла, швидкий темп життя) організм 

людини реагує стресом. Стрес викликають і стани, пов‘язані з відчуттям 

безпеки, як то страх втратити роботу, провалитися на екзамені, страх смерті, чи 

переживання за здоров‘я близьких. Причинами стресу можуть бути моральна та 

фізична одинокість, утрата близьких, кохання без взаємності. Слід вказати і на 

такі причини стресу, як утрата поваги в суспільстві, неможливість реалізувати 

свої амбіції, крах кар‘єри, неможливість реалізувати своє покликання, заняття 

нелюбимою справою. 

Подолання стресу -  одна з головних задач у збереженні професійного 

здоров‘я.  Але щоб успішно подолати стрес, його треба своєчасно розпізнати. 

Тому, якщо ви почуваєтесь погано в ситуації, коли відсутня реальна загроза 

вашому життю або здоров‘ю, можливо, ви зіткнулися з психологічним стресом. 

Другою ознакою можуть бути явно виражені негативні емоції: страх, тривога, 

туга, ревнощі, депресія. Слід звернути увагу на таку ознаку стресу – розмиті 

часові кордони (минуле, далеке майбутнє, невизначений час). Слід завважити, 

якщо ви виявили відносно до себе всі три зазначені ознаки, то ви зіткнулися 

саме з психологічним стресом. Для діагностики стресу використовують також  

методики «СОС» (суб‘єктивна оцінка стресу), «Самомоніторинг», 

«Структурний аналіз стресу» та ін. Наприклад, структурний аналіз стресу 

передбачає виділення таких ознак: 

- Передумови – події, ситуації, що запускають стресові реакції. 

Передумови виявляються за допомогою відповідей на запитання. Як 

то: Що сталося? Де я був? З ким я був? Коли це сталося? .. 

- Поведінка – характеристика реакцій на стрес (думки, почуття. дії); 

- Наслідки – оцінка подій, які сталися за реакцією на стрес. [7, с. 58] 

По відношенню до стресу, важливо зазначити, що чим раніше 

починається ліквідація психологічного стресу, тим більше шансів подолати 

його. До успішних способів подолання стресу відносять такі категорії:  

- Активна взаємодія зі стресом, або вплив на саму проблему – це 

значить, що проблему треба чітко визначити і якомога більше 

дізнатися про неї; 

- Зміна погляду на проблему, зміна ставлення до неї, або інша 

інтерпретація проблеми – полягає в трьох важливих завданнях, а саме 

знайти сенс в даній проблемі, досягти уміння піднятися над 

проблемою (застрахувати себе від повторення ситуації), і відновити 

самоповагу, яка завжди знижується при виникненні проблеми. Змінити 

погляд на проблему допоможуть методи:  

1. Переоцінки (все не настільки погано); 

2. Соціального порівняння (мені не настільки погано, як іншим); 
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3. Уникання  (ухилення від стресових ситуацій); 

4. Гумор( той, хто сміється – не чує жахливих новин). 

- Прийняття проблеми і зменшення фізичного ефекту від 

породжуваного нею стресу. Найбільш ефективною є релаксація, тобто 

розслаблення (стабілізує тиск крові та ритм дихання, зміцнює 

психічне здоров‘я), цілющими є фізична активність (біг, танці, верхова 

їзда…) і фізичні прояви (сміх, плач…). Слід бути обережним тільки 

при виборі кількості фізичних вправ, адже перевантаження може 

посилити стрес. Ефективними в боротьбі зі стресом є повітря та вода. 

При стресах пригнічується дихання, і якщо людина відновить 

правильне дихання, це допоможе їй подолати стресові реакції. Люди, 

зазвичай,  п‘ють недостатньо води і це сприяє посиленню стресів, а 

іноді стає причиною стресу, тому рекомендують при стресах пити 

примусово більше води.; 

- Комплексні способи -  поєднання в собі перелічених вище груп. 

Видужання від стресу через взаємодопомогу добре спрацьовує в 

середовищі біженців, заручників, жертв катастроф, 

військовополонених. Різновидами допомоги при стресах є 

консультативна допомога, психотерапія та зміна способів життя  

( стилів поведінки, системи харчування…). [6, с. 96.] 

Загалом, антистресові методики можна розділити на психологічні 

(аутотренінг, медитація, раціональна терапія) та біохімічні (фітотерапія, ліки, 

алкоголь). В класифікації антистресових методик виділяють засоби 

самодопомоги (дихальні техніки, біологічний метод зворотного зв‘язку) та 

методи, що потребують присутності іншої людини (психотерапія, спілкування, 

секс). Для подолання психологічного стресу використовують два напрямки: 

профілактичний та терапевтичний. Перший – це посилення захисних сил 

організму, зміна відношення до психотравмуючих ситуацій, розвиток 

позитивного мислення. Другий напрямок націлений на нейтралізацію стресу з 

застосуванням впливу на його тілесні та емоційні прояви. 

У науковій літературі наведено велику кількість методик для подолання 

психологічного стресу – це дає можливість, при потребі, використати їх. Кожна 

людина має знати декілька вправ, які допоможуть справитися зі стресовою 

ситуацією, як наприклад: 

«Розмова з дзеркалом». Треба сісти навпроти дзеркала і почати говорити 

в голос про все, що турбує. Спочатку це може показатися дещо дивним,  але з 

часом  ви звикнете говорити наболіле. 

«Аркуш паперу». Напишіть на аркуші паперу все про, що думаєте, про 

ситуацію чи людину, яка вас турбує. Далі аркуш треба зім‘яти і викинути 

подалі, або спалити. 

«Фізичні вправи». Прийміть теплий душ, якщо зможете поплачте під 

струменями води, потім заспівайте пісню, вигукніть все те, що захочеться (не 

соромтесь своїх проявів -  вони діють цілюще). Після душу випийте теплого 

молока, солодкого чаю, або узвару із заспокійливих трав. 

«Усмішка фараона». Станьте прямо, трішки підніміть підборіддя вгору, 



 

 107 

розпряміть плечі та усміхніться. Спробуйте уявити  себе єгипетським 

фараоном, гордим, як сфінкс та  веселим, як Є. Петросян. Збережіть такий стан  

протягом двох хвилин. А потім зробіть декілька енергійних рухів руками та 

нахилів тулуба в різні сторони. [2,5,6, 7] 

Жити і працювати без стресу неможливо і навіть нудно, бо тіло та душа 

людини старіють без роботи. З іншого боку від стресу неможливо втекти, але 

якщо бути уважним до себе, можна вберегти себе від критичного виснаження і 

тоді стрес не буде згубним для людини і її справи. 
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В статье анализируются взгляды исследователей того времени на такие 

явления как жебрачество, проституция, алкоголизм. Авторы работ конца ХІХ 

– начала ХХ в. уделили внимание причинам, созданию классификаций, 

обоснованию мер по борьбе с названными явлениями и другим важным 
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In the article "Investigation of displays of social desadaptation in the end of 

the ХIХth – the beginning of the XXth century" sights of researchers of that time at 

such phenomena as beggary, prostitution, alcoholism are analyzed. Authors of the 

works of the end of the ХIХth – the beginning of the XXth century have paid attention 

to the reasons, creation of classifications, a substantiation of measures on struggle 

against the phenomena and other important questions. They have drawn conclusions 

which remain actual today and are valuable to the modern sprcialilts who works with 

these categories of clients.  

Keywords: social desadaptation, beggary, prostitution, alcoholism, 

drunkenness, measures of struggle, classification, reason, regulatists (reglamentists), 

abolitionists.  

 

Кількість проявів дезадаптивної поведінки сьогодні залишається 

значною. Так, за офіційними даними у 2004 р. в Україні хворіло на 

алкоголізм 700 тис. чол. (за неофіційними – вдвічі більше) [24]. Секс-

бізнесом у нашій країні займається близько 250 тис. жінок, з них майже 

половина – у віці 10-20 років [25]. Фахівці соціальної сфери докладають 

чималих зусиль для зменшення цих явищ, однак проблема продовжує 

існувати. У цій ситуації варто звернутися до досвіду подолання подібних 

проблем у вітчизняній історії. Особливо плідним у цьому плані був кінець 

ХІХ – початок ХХ ст. 

Якщо практика ліквідації асоціальних явищ у той період знайшла певне 

відображення в сучасній історичній літературі [5, 9, 13, 20 та ін.], то 

теоретичне обгрунтування цього процесу залишається, на жаль, практично не 

висвітленим [4, 8]. Тому метою даної статті є аналіз поглядів дослідників 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. на такі явища як жебрацтво, проституція, 

алкоголізм, адже висновки, зроблені тогочасними авторами, не втрачають 

своєї цінності сьогодні. Крім того, будь-які наукові розробки певного 

питання повинні включати історичний аспект. 

Кінець ХІХ – початок ХХ ст. характеризується істориками як період 

найвищого, в порівнянні з попереднім часом, розквіту різних напрямків і 

форм допомоги населенню, яке її потребувало. Кількість лише благодійних 

установ наближалася до 15 тис. [5, с.10]. Поряд з практичною допомогою 

розвивалися теоретичні дослідження явищ соціальної дезадаптації. Особливу 

увагу викликали прояви жебрацтва, проституції, алкоголізму. Дослідники 

намагалися виявити причини цих явищ, класифікувати їх, винайти дієві 

способи боротьби з ними. 

Проблема жебрацтва у кінці ХІХ ст. була актуальною. Кількість 

жебраків за неповними даними (порахувати їх було дуже складно) становила 

500 тис. чол. [12, с.52]. Це явище досліджували А.Левенстім, І.Прижов, 

Л.Семилужинський, І.Мещанінов, Е.Максимов, О.Свірський та інші. 

Результатами роботи вказаних дослідників стали наступні надбання: 

- Було дано визначення поняття ―професійне жебрацтво»: 

―Професійні жебраки – це особи, які, маючи повну можливість завдяки своїм 
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фізичним якостям та стану здоров‘я здобувати прожиток працею, постійно й у 

вигляді промислу займаються проханням подаяння під приводом бідності або 

нещастя, вигаданого чи такого, яке існувало в минулому‖ [12, с.66]. Автори 

також вказали на факт звикання до жебракування [10, с.39].  

- Розкрито характер милостині. Зокрема, І.Прижов вказував на її 

суперечливий характер, оскільки в її основі лежало не людинолюбство та 

співчуття, а бажання врятувати власну душу: ―Якщо б не було жебраків, 

благочестива людина не могла б потішити своєї совісті: подати прохачу – 

означало прокласти собі шлях до прощення від Бога‖ [16, с.14]. Така милостиня 

«тільки плодить жебраків, і з жебраками принижує все суспільство ‖ [16, с.19]; 

- Розкриті причини жебрацтва. Тут погляди дослідників розходилися. 

Наприклад, А.Левенстім вважав основною причиною жебрацтва відсутність 

закладів опіки [10, с.35]; інші - вроджену схильність до бродяжництва; 

Є.Максимов віддавав перевагу сукупності факторів, де провідну роль 

відіграють соціально-економічні причини [11, с.15-16]. Підсумувавши погляди 

різних авторів, можна виділити наступні групи причин жебрацтва: 

індивідуальні (вроджена схильність, падіння моралі) та вплив оточення, куди 

включали вплив сім ї та соціальні причини. Останні у свою чергу поділяли на 

економічні (постійні і тимчасові), побутові і правові. 

- Складено класифікацію жебраків. Різні автори пропонували ділити 

жебраків на професійних, непрофесійних; міських та сільських. Більшість 

дотримувалася класифікації О.Свірського, який поділив жебраків на 

«христорадників» - нижчий ранг, які займалися прохацтвом на вулиці, та 

«мисливців» - вищий ранг, які просили гроші через прохальні листи, протекції. 

До першої групи автор відносив ―богомолів‖, ―могильників‖, ―горбачів‖, 

―залізнодорожників‖, ―севастопільців‖, ―барабанників‖ та інших, до другої - 

―сочинителів‖, ―протекціоністів‖, ―погорільців‖ [10, с.42]. Ця класифікація не є 

досконалою, оскільки в одних випадках для виокремлення жебраків у групи 

слугують ознаки місця, де вони просять милостиню («богомоли», 

«могильники»), в інших – зовнішній вигляд («горбачі»), у третіх – прийом 

прохання милостині («барабанники»), у четвертих – дійсна причина жебрацтва 

(«погорільці», «севастопільці»).  

 - Досліджено побут, особливості стилю життя жебраків, їх жаргон. 

Винайдено ―жебрацькі цехи‖, ―школи‖, розкрито технологію просіння 

милостині, втягування дітей до цього промислу.  

- Запропоновано заходи з ліквідації цього явища. Зокрема, 

Є.Максимов у праці ―Походження жебрацтва та засоби боротьби з ним‖ писав, 

що не можна боротися з жебрацтвом переважно репресивними заходами, 

палліативами – такі, що не забезчують повного, корінного вирішення проблеми 

(хоча повністю від них не відмовлявся). Треба знищувати причини, які 

викликали жебрацтво. Такі заходи він називає корінними 

(попереджувальними). До останніх дослідник відносив ліквідацію економічних 

причин виникнення жебрацтва, ―розумно поставлену організацію народної 

освіти‖, медичні та санітарні заходи; самодопомогу та взаємодопомогу; 

охорону дитинства, зокрема від насильства в сім'ї, майстернях тощо; боротьбу з 
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алкоголізмом, проституцією. Максимов зазначає, що не слід віддавати першість 

якомусь одному чиннику, треба застосовувати їх разом. Дослідник схилявся до 

відкритого призріння (поза закладом, у звичайних умовах - В.С.). Він говорив 

також про те, що ―правильного рішення цього питання можна досягти у 

кожному випадку лише при індивідуалізації допомоги‖, яка вимагає, ―щоб ми 

вивчили становище кожного окремо і у зв‘язку з цим надавали йому 

допомогу», ―будь-яким заходам щодо жебраків має передувати їх розбір‖. Крім 

того, автор наголошував на тому, що у справах благодійності слід віддати 

перевагу добровільним діячам, оскільки їх діяльність базується на моральних 

переконаннях і тому є набагато продуктивнішою, ніж участь офіційних 

посадових осіб [11, с.122]. 

Ситуація з проституцією (терміни «проституція», «проститутка» 

використовували тогочасні дослідники, тому їх вживає автор даної статті - 

В.С.) в Російській імперії була не менш актуальною. У 1889 р. 

нараховувалося більш ніж 1200 будинків терпимості (зараз – публічний дім); 

за даними статистичного комітету проституцією займалося більше 17,5 тис. 

жінок, медичного департаменту – 30 тис., припущеннями дослідників – 

більше 40 тис. (це стосується піднаглядних проституток, оскільки їх можна 

було порахувати – В.С.) [2, с.144]. Проблемі проституції приділяли увагу 

лікарі, венерологи, гігієністи В.Тарновський, Д.Бородін, М.Покровська, 

М.Канкарович, П.Обозненко, правознавці А.Єлістратов, В.Дерюжинський, 

А.Коні, практичні діячі, наприклад, інспектор лікарсько-поліційного 

комітету Санкт-Петербургу О.Федоров та інші (разом цьому питанню було 

присвячено близько 450 робіт [4]). 

Щодо причин цього явища, то у вітчизняній літературі, як і в західній, 

простежуються дві школи: антропологічна та соціологічна. Представники 

першої наполягали на тому, що існує тип жінки, генетично (фізично) 

призначеної для цього заняття. Зокрема, венеролог В.Тарновський у праці 

―Проституція і аболіціонізм‖ писав, що проституток відрізняє переважання 

розмірів обличчя (щелепів, вилиць) над головними показниками, тобто вони 

мають менший об‘єм мозку; вузький таз, волохатість тіла, низька 

плодючість, нерозвинуте материнське почуття, відсутність сорому, 

нездатність сприймати норми суспільства [18, с.122-127]. Поряд з 

―природженими проституками‖, з якими нічого не вдієш, є також ―втягнуті 

до проституції‖, за звільнення яких суспільству треба боротися. 

Представники соціологічної школи В.П.Окороков, І.Приклонський, 

Д.Бородін, П.Обозненко та інші наполягали на тому, що основною причиною 

проституції є надмірна матеріальна нужда та законодавча незабезпеченість 

прав жінки на ринку праці. О.Федоров вважав, що основною причиною є 

лінощі, М.Покровська – невміння чоловіків стримувати свій статевий 

інстинкт, нерівноправність жінок. Д.Бородін додав до цього наступні мотиви: 

п‘янство, дурість, сором після збезчещення, ―залишив коханець‖, ―легше 

працювати‖.  

Вивчалися професійний, віковий, освітній рівні проституток. Було 

підраховано, що у складі проституток прислуга складала 36,5%, майстрині 
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різних цехів – 9%, фабричні працівниці – 8%. 41% становили 16-20-річні, 

близько 50% - 20-25 річні, решта - старші. Серед обстежених лише 15,1% 

були грамотними, 11,8% – напівграмотними, 73,1% – неграмотними [2, 

с.148]. 

Дослідники робили спроби класифікувати проституток. Вони 

розрізняли піднаглядних проституток, тобто таких, які стояли на обліку в 

лікарсько-поліційному комітеті, і таємних. Піднаглядні проститутки 

поділялися на "одиначок" або "вуличних" (переважали кількісно) та 

проституток будинків терпимості. Серед перших виокремлювали таких, які 

жили самостійно у кімнаті або квартирі, та таких, які жили на пансіоні у 

квартирної хазяйки (з різним ступенем залежності від останньої) [6, с.136]. 

Виділяли також дитячу, жіночу й чоловічу проституцію. Щодо останньої, то 

М.Кузнєцов писав, що вона була менш розповсюдженою і характерною для 

Росії, однак більш засуджуваною, оскільки "чоловік іде на неї не під впливом 

обставин, як жінка, а цілком усвідомлено. Якщо жінка, яка терпить ганьбу, 

заслуговує співчуття, то чоловік – найповнішої зневаги" [7, с.39]. Автори 

звертали увагу на тісний зв‘язок між проституцією та алкоголем, 

самогубствами, злочинами. 

Дослідники вказували на таку характерну рису проституції як майже 

повна неможливість звільнення жінки з цього промислу. Якщо комусь це і 

вдавалося, то подальша доля жінок була трагічною: частина їх вмирала від 

чахотки, від чверті до третини - покінчувала життя самогубством, ще частина 

перетворювалася на мешканок нічліжних будинків. Фактично після 

виповнення 25 років проститутка перетворювалася у "нікчемну людину і 

викидалася з арени життя" [6, с.136].  

Дослідники змалювали систему організації проституції в Росії, 

починаючи з того, як "макавії" та "няньки" відшуковували "потрібну 

кандидатуру" і продавали її, як відбувався перепродаж жінки в інше місце; 

побут проституток. 

Питання боротьби з проституцією було найсуперечливішим. Частина 

дослідників, регламентисти, відстоювали заходи лікарсько-поліційних 

комітетів, які вносили проституток до спеціальних списків, видавали їм 

"жовтий білет" замість паспорту, перевіряли їх стан здоров‘я, хворих 

відправляли на лікування, здорових – до будинків терпимості. З названих 

вище до регламентистів належали В.Тарновський, О.Федоров. Тарновський 

наполягав, що проституція – явище нездоланне, тому найкращий спосіб – це 

"обмежити шкоду" [18, с.236] (на той час особливо актуальним було 

обмеження поширення сифілісу – В.С.). На противагу їм у другій половині 

ХІХ ст. виник ―рух аболіціоністів‖ (від лат. abolitio – знищення), які вважали, 

що будинки терпимості не повинні існувати, медичний огляд принижує 

жінок. Його представниками були А.Єлістратов, М.Покровська, 

Д.Ахшарумов, В.Окороков та ін. Вони вважали, що проституція зникне сама 

по собі, щойно підвищити моральність народу, стан освіти та права жінок. 

Вони відкривали дешеві столові та гуртожитки для молодих жінок, 

створювали благодійні заклади-сховища для колишніх проституток 



 

 112 

(―магдалінські притулки‖, товариства покращання долі жінок та інші). У 

квітні 1910 р. аболіціоністи провели І Всеросійський з‘їзд по боротьбі з 

торгівлею жінками, на якому було прийнято резолюцію про повну відміну 

лікарсько-поліційного контролю.  

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. алкоголізм у Російській імперії набув 

значних обсягів. Річні витрати на алкоголь дорівнювали близько 1 млрд. крб., 

що становило 11% всього народного прибутку країни [14, с.10]. У 1889 р. в 

Росії було більш ніж 150 тис. кабаків, з них 102 тис. – в сільській місцевості. 

Церков було в 4, шкіл – у 6 разів менше [22, с.547]. Смертність від вживання 

алкогольних напоїв була більшою, ніж у країнах Заходу. Питань історії, 

причин, сутності, наслідків, засобів по боротьбі з алкоголізмом та пияцтвом 

на межі ХІХ-ХХ століть торкалися дослідники різних фахів і професій, 

зокрема історик І.Прижов, відомий психіатр І.А.Сікорський, лікар, доктор 

медицини М.Шипов, учасники руху за тверезість, члени комісії з питань 

алкоголізму М.Нижегородцев, С.Первушин, В.Дмитрієв, О.Шилов, 

А.Вержбицький та багато інших. 

Щодо причин алкоголізму, то деякі дослідники наполягали на першості 

спадковості, занижених моральних принципів, тобто суб‘єктивний фактор 

мав провідне значення. С.Первушин вважав, що оскільки вживання будь-

чого ґрунтується на потребі, а потреба – це певне психічне переживання, 

емоція, отже причина алкоголізму – це "той загальний (звичний) настрій 

(стан психіки людини), який звичайно має місце за певних об'єктивних умов 

(нужденність, погані умови життя і т.п.)". Цей настрій полягає у повній 

невпевненості у завтрашньому дні, відповідно виникає прагнення забутися 

[15, с.203] (поєднання об‘єктивних і суб‘єктивних мотивів – В.С.). І.Прижов 

істинну причину пияцтва бачив у ―жорстокому насадженні‖ його зверху 

заради отримання державою, поміщиками та різними торгівцями величезних 

прибутків [16, с.10] (об єктивні причини – В.С.). Комісія з питань 

алкоголізму, узагальнивши різні погляди, дійшла висновку: якщо йдеться 

про окрему особу, можна говорити про біологічні причини, але джерела 

масового або соціального алкоголізму (це поняття було спеціально введене в 

досліджуваний період – В.С.) – це важке економічне, правове та культурне 

становище мас; питні звичаї та обряди; особливості виробництва, 

транспортування та продажу спиртних напоїв [1, с.23-25]. 

Дослідники вивчали вплив алкоголю на здоров я та стиль життя людей. 

Зокрема І.А.Сікорський дійшов висновку, що ―алкоголь є великим вбивцею‖. 

До наслідків вживання алкоголю він відніс збільшення хворобливості 

населення, смертності від нещасних випадків, зменшення тривалості життя 

[17, с.171]. М.Шипов у праці "Алкоголізм і революція" також писав, що 

п яниці раніше старіють, затримується їх розумовий розвиток; алкоголь 

знижує працездатність людини, сприяє виникненню неадекватно завищеної 

самооцінки. В усіх своїх бідах алкоголік звинувачує державу, оточуючих [21, 

с.8]. Алкоголь розбещує його споживачів, внаслідок чого вони більш 

піддатливі зараженню венеричними хворобам; він також є причиною 

самогубств, пов'язаний з пристрастю до паління, карточними іграми. Для 
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алкоголіків також дуже характерні піддатливість та стадність, тому вони 

легко йдуть на розбої, злочини, зокрема статеві, революції [21, с.32, 34]. 

Щодо боротьби з алкоголізмом, то тут думки авторів достатньо 

різноманітні. М.Тизенгаузен зазначав, що «наскільки всі згодні з 

необхідністю вжити заходів з викорінення пияцтва, настільки всі різняться у 

виборі запропонованих заходів» [19, с.383]. М.Шипов зазначав, що боротися 

з ним легко лише на перший погляд. Він віддавав перевагу поступовим 

профілактичним заходам. Слід, на його думку, організовувати лекції, 

товариства тверезості, влаштовувати здорові народні розваги; повинні 

показати приклад, перш за все, особи з високим суспільним становищем та 

жінки. Гроші, які отримують від продажу спиртних напоїв, слід 

спрямовувати на побудову університетів, шкільних будівель. Як негайні 

заходи він пропонував понизити градус горілки, у винних лавках повісити 

об'яви щодо шкідливості алкоголю, заборонити вживати алкоголь у вихідні 

та на свята, при великих скупченнях народу, натомість розширити вживання 

нешкідливих напоїв (квасу, чаю тощо). Повну заборону алкоголю автор 

бачив як можливу віддалену перспективу. [21, с.66-78]. 

Автори статті «Алкоголізм як народне лихо», розміщеної в «Народній 

енциклопедії», дотримувалися більш радикальної позиції: «Повне 

припинення виготовлення і продажу алкоголю є єдиний корінний засіб для 

боротьби з алкоголізмом» (тобто ініціатива має йти «зверху» - В.С.). 

І.Прижов вважав, що жодні репресії не примусять народ кинути пити, це 

може відбутися лише з ―ініціативи народу‖, про що свідчить ―рух за 

тверезість‖ 1858-1859 рр., коли цілі села й волості кидали пити, громили 

шинки. Комісія з питань алкоголізму дійшла висновку про необхідність 

покращання економічного, правового, політичного, освітнього становища 

мас; широкої антиалкогольної просвіти. Паралельно слід вживати заходи 

обмежувального характеру: боротися з таємною торгівлею спиртними 

напоями, обмежити віковий контингент, кількість місць, часу продажу 

алкогольних напоїв; перемістити торгівлю спиртом до спеціальних установ 

(наприклад, аптек). При цьому комісія наголошувала, що означені заходи 

мають проводитися протягом тривалого часу, непохитно, систематично, 

одночасно й в усій сукупності; вони мають бути різноманітними в залежності 

від тих соціальних груп, по відношенню до яких застосовуються; слід 

виробити єдиний план державної та громадської боротьби з пияцтвом [1, с.8-

9, 26, 28-30]. 

Основними суб‘єктами антиалкогольної боротьби дослідники вважали 

уряд (хоча ставилися дуже недовірливо до його бажання обмежити вживання 

алкоголю, оскільки таким чином держава втрачала величезні прибутки) та 

урядові попечительства про народну тверезість, органи місцевого 

самоврядування, священнослужбовців, інтелігенцію (особливо вчителів та 

лікарів), жіноцтво, народні маси (товариства тверезості, окремих ентузіастів). 

Багато уваги було приділено проблемі дитячого алкоголізму. 

А.І.Вержбицький вважав, що головним джерелом алкоголізму дітей є сім‘я. 

Дослідник заперечував думку, що не слід надавати дітям інформацію про 
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алкоголь, оскільки таким чином ми нібито знайомимо їх з останнім, 

підштовхуємо до вживання. Навпаки, автор вважав необхідним 

впроваджувати спеціальні курси в школах, під час яких розповідати про 

шкідливість алкоголю. Не слід також, на його думку, йти шляхом 

залякування, оскільки життя покаже дитині, що чарка горілки ще нічого 

поганого спричинити не може. Діти повинні знати про віддалений ефект від 

вживання алкоголю. А оскільки боротися проти будь-чого краще разом, 

дослідник пропонував організовувати шкільні товариства ―Зоря‖. Їх члени 

мали ігнорувати алкоголь, а справжню силу й веселощі отримувати завдяки 

проведенню екскурсій, різних естетичних заходів, занять спортом [3, с.21-

22]. М.Шипов пропонував всім викладачам ввести до своїх курсів завдання 

на антиалкогольну тематику. Наприклад, на математиці слід вирішувати 

задачі на зразок: "Скільки вип'є і витратить чоловік за рік, якщо він буде 

пити 2 рюмки щоденно?" [21, с.34]. 

Таким чином, боротьба з жебрацтвом, проституцією, алкоголізмом у 

кінці ХІХ – на початку ХХ ст. була актуальною через великі масштаби 

поширення цих явищ. Це обумовило швидке збільшення літератури з цих 

проблем. Автори праць, розглянутих вище, наполягали на тому, що означені 

негативні явища є суспільними, а не особистими проблемами, оскільки їх 

наслідки негативно відбиваються на демографічному потенціалі країни. 

Дослідники виділяли причини жебрацтва, проституції, алкоголізму, при 

цьому деякі з них віддавали перевагу суб‘єктивному фактору (спадковість, 

психічний стан особи), інші – об‘єктивному (низький рівень економічного, 

політичного, соціального становища певних категорій населення). Автори 

намагалися класифікувати досліджувані явища. 

Було встановлено причинно-наслідкові зв‘язки між окремими 

факторами життя людей (наприклад, складне сімейне становище, важкі 

умови праці тощо) та виникненням дезадаптивної поведінки, а також тісний 

взаємозв язок між різними соціально-патологічними явищами (наприклад, 

алкоголізм особи може штовхнути людину до жебракування, проституції, і 

навпаки).  

Дослідники пропонували різноманітні заходи з викорінення цих явищ, 

які відрізнялися ступенем радикальності: від наголосу на профілактичні дії 

до повного позбавлення права на існування. 

На жаль, цінні розробки авторів кінця ХІХ – початку ХХ ст. були 

забуті в нашій країні протягом ХХ ст., і лише зараз до них звертаються у 

зв‘язку з активним розвитком теорії і практики соціальної роботи. Вважаємо, 

що роботи названих дослідників містять багато корисних ідей, що зумовлює 

необхідність їх ретельного вивчення сучасними науковцями, зокрема 

істориками соціальної роботи. 
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