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ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ. 

 
УДК 378.147      

Белинская Е.В1  
 

  Профилактика эмоционального выгорания педагогов 
дошкольных учреждений 

 

Одним из направлений деятельности педагога-психолога в дошкольном 

учреждении является работа с педагогами. Планирование данной работы во 

многом зависит от конкретных годовых задач, приоритетных направлений 

деятельности дошкольного учреждения в тот или иной временной период. 

Однако всегда остается актуальной проблема эмоционального выгорания в 

процессе педагогической деятельности.  

Иногда руководители учреждений образования склонны преуменьшать 

степень проявления симптомов эмоционального выгорания у педагогов 

собственных коллективов, хотя и признают его наличие в других 

образовательных учреждениях. Синдром эмоционального выгорания у 

педагогов очень часто воспринимается руководителями как нежелание хорошо 

работать, поддерживать инициативы руководства, выполнять поставленные 

педагогические задачи. Руководители зачастую бывают недостаточно 

внимательны к проблемам эмоционального состояния педагогов. Тем более, 

что при эмоциональном истощении, которое всегда сопровождает синдром, 

педагог старается максимально сократить свое пребывание на работе, свернуть 

взаимодействие с коллегами, воспитанниками, и какое-то время его состояние 

может оставаться незаметным даже для самых близких людей из окружения. 

Тем не менее, данная проблема существует и задача психолога – научить 

педагогов регулировать собственное психическое состояние, справляться с 

возникающими стрессовыми ситуациями. 

Многие педагоги отмечают у себя наличие психических состояний, 

дестабилизирующих профессиональную деятельность (тревожность, уныние, 

подавленность, апатия, разочарование, хроническая усталость). Данные 

симптомы мешают полноценному управлению учебным и воспитательным 

процессом, принятию воспитанников такими, какие они есть, упрощает 

эмоциональную сторону профессионального общения. 

Выгорание «инфекционно» и может быстро распространиться среди 

сотрудников. Те, кто подвержен выгоранию, становятся циниками, 

                                                           
1
 Белинська Олена Володимирівна, методист отдела прикладной педагогической психологии ГУО 

«Академия последипломного образования», м. Минск,  Білорусія. 

Білан Людмила Леонідівна, доцент кафедри методики навчання, кандидат педагогічних наук, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 
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негативистами и пессимистами. Взаимодействуя с коллегами, которые 

находятся под воздействием такого же стресса, они «заражают» своим 

эмоциональным состоянием окружающих и превращают их в таких же циников 

и пессимистов. Наибольшая вероятность того, что это произойдет, существует 

в коллективах с высоким уровнем стресса. 

С целью снижения уровня стресса необходимо организовывать 

различные семинарские занятия, направленные на обучение педагогов 

справляться с собственным стрессом, повышение их психологической 

компетентности. 

Тренинговые занятия также являются эффективным способом 

профилактики эмоционального выгорания и служат дополнительным 

источником развития творческих способностей педагогов. 

В течение последних лет мной разрабатывались различные тренинговые 

программы и психологические игры для работы с педагогическим коллективом. 

Многие из составленных тренингов применялись в моей практической 

деятельности и, на мой взгляд, уже принесли результаты в профилактике 

выгорания. У педагогов повысился интерес к своей профессиональной 

деятельности, улучшился психологический климат в коллективе. 

Ниже представлена одна из игр, проводившихся в моем педагогическом 

коллективе и нашедшая живой отклик у коллег. 

 

«Кладоискатели» 

Данная игра проводится с педагогическим коллективом в начале учебного 

года и позволяет настроить коллектив на совместную деятельность, обучает 

участников приемам эффективной работы в команде. Она помогает улучшить 

атмосферу в коллективе, снять напряженность, эмоциональную скованность. 

Наиболее оптимальное количество участников игры – 10-12 человек. Если 

коллектив достаточно большой, для каждого упражнения можно выбирать 

новый состав участников, которые будут преодолевать данное препятствие. 

Остальные члены команды становятся активными болельщиками. 

Игру лучше всего проводить на открытом воздухе, например на детской 

площадке дошкольного учреждения или же в парке, сквере, в лесу, если 

имеется такая возможность. 

Ведущий заранее готовит площадку, на которой будет проводиться игра: 

натягивает необходимые веревки, создает дорожки и другие препятствия. 

Накануне игры участников необходимо предупредить о том, что обувь и 

одежда должны быть удобными, свободными, не стесняющими движений. 

Лучше всего подойдут джинсы, спортивная одежда, кроссовки или другая 

удобная обувь на низком каблуке. 

Перед началом игры участникам объявляется, что они становятся 

кладоискателями и отправляются на поиски сокровища, которое возможно 

найти, только преодолев все препятствия, которые повстречаются на пути. Еще 

одно важное условие – успех преодоления препятствий зависит от того, 

насколько сплочена команда, ведь невнимательность одного члена команды 

может вернуть всех участников в начало испытания. 
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После выполнения каждого задания проводится небольшое обсуждение, в 

процессе которого каждый желающий имеет возможность поделиться своими 

мыслями, чувствами с остальными участниками. 

В конце каждого испытания команда получает часть карты, на которой 

нарисовано, где находится клад. В итоге в конце игры как из отдельных 

кусочков мозаики складывается общая картина. На карте можно изобразить 

схему места, где спрятан клад или написать о его местоположении. В качестве 

клада может послужить чаепитие, которое организовывается в одном из 

помещений, например, в музыкальном зале дошкольного учреждения или в 

столовой школы. Если игра проводится с выездом на природу, все необходимое 

для чаепития прячется в определенном месте, обозначенном на карте и, таким 

образом, окончательный поиск клада является завершающим заданием для 

команды. 

Ход игры 

1. Вход в пещеру. 

- Вы сейчас отправляетесь на поиски клада, найти который можно, лишь 

пройдя сквозь гору Желаний. Только ваше общее желание преодолеть все 

препятствия и найти клад может открыть путь к сокровищу. Первое 

испытание, которое вам предстоит – это вход в пещеру.  

Все участники становятся в круг, берутся за руки. У ведущего наискосок 

через плечо висит сшитая корсажная лента (диаметром примерно 110 см). 

Каждому участнику нужно попытаться каким-нибудь образом передать 

корсажную ленту на плечо рядом стоящего участника. Через ленту можно 

переступать либо перебрасывать ее через голову, не разъединяя рук. Помощь 

соседей при этом допускается. 

Упражнение проходит до тех пор, пока каждый из участников не 

«пройдет» через ленту и она не вернется к ведущему с другой стороны круга. 

Для усложнения задания можно сложить ленту пополам и «пройти» круг 

аналогичным образом еще раз. 

 

2. Пещера сталактитов. 

- Вы оказались в пещере сталактитов. По полу всей пещеры растут 

необычные сталагмиты. Пройти через них можно, только не задев ни одного 

из них. Если же кто-либо из вас заденет сталагмит, начинается 

сталактитовый дождь, и вы вынуждены будете вернуться в начало пещеры. 

В пути вам необходимо помнить о тех, кто идет за вами и не торопиться, 

ведь здесь важна не скорость, а аккуратность и внимание друг к другу. 

Участники становятся в общую шеренгу и связывают вместе соседние ноги 

(правая нога первого участника, левая – второго, правая – второго, левая – 

третьего и так далее). Затем участники такой шеренгой должны по очереди 

переступить через 3-4 веревки, натянутые на расстоянии примерно 50 см одна 

от другой и 70-90 см от земли, причем высота каждой веревки может 

отличаться. Главное условие – не задеть ни одной веревки. Если веревка 

задевается, вся команда возвращается и начинает заново.  

Как правило, пройти это препятствие удается далеко не с первой попытки. 
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Здесь очень важно первым участникам помнить о тех, кто идет за ними, иначе 

цепочка начинает слишком растягиваться, теряется равновесие и задевание 

веревки неизбежно. 

 

3. Подземный тоннель. 

- Вы прошли сталактитовую пещеру и оказались в очень темном тоннеле. 

Так случилось, что фонарики захватили только некоторые из вас и именно они 

могут помочь остальным пройти этот тоннель и не заблудиться.  

Участники разбиваются на две равные части: половина завязывают глаза 

платком (ведомые), половина становятся ведущими. На земле веревкой (можно 

навязать веревку на специальные колышки, вбитые в землю) заранее 

обозначается затейливая дорожка, по которой каждый ведущий должен 

провести своего ведомого. Помогать ведомому можно только вербально, не 

прикасаясь к нему и оставаясь в начале дорожки. Во время прохождения 

участниками испытания члены команды не имеют права помогать ни 

ведущему, ни ведомому. Ведомые с завязанными глазами по очереди проходят 

препятствие. 

 

4. Болото. 

- Вы оказались еще в одной пещере. Земля в ней очень коварна, и пройти 

пещеру можно, лишь ступая в определенные места, как по кочкам на болоте. 

Очень важное замечание: когда вы начнете свой путь, на каждой кочке, по 

которой вы уже начали идти, должна находиться чья-либо нога, иначе кочка 

исчезает и идущему за вами будет намного сложнее пройти через пещеру. 

Роль кочек выполняют выложенные в ряд на небольшом расстоянии 

небольшие дощечки или листы бумаги формата А4. Задача последнего из 

идущих – забирать пройденные «кочки» с собой. 

В этом задании каждому участнику также очень важно помнить об 

остальных своих товарищах, иначе, как только дощечка остается пустой, она 

изымается ведущим и таким образом расстояние между «кочками» 

существенно увеличивается. 

 

5. Скала. 

- Наконец-то вы прошли всю гору и оказались на другой ее стороне. Вам 

осталось только подняться по скале вверх и найти там клад. 

Все участники становятся на заранее приготовленную доску или бревно. 

Начиная с первого человека, команда переправляется на противоположный 

конец бревна. В результате должна получиться та же линия, в том же порядке. 

 

6. Чаепитие. 

Участники складывают вместе все части карты и определяют, где 

находится клад. После того, как клад найден, устраивается общее чаепитие и 

игра заканчивается. 
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УДК 378.147                                                    
                                                                            

 Білан Л.Л.2 
 

Забезпечення мобільності українських студентів у процесі 
навчання 

 
Однією із умов реалізації освітньої концепції Болонського процесу є 

запровадження в усіх національних системах вищої освіти технології обліку 

трудомісткості навчальної роботи у кредитах, основою якої стала Європейська 

кредитно-трансферна та акумулюючи система (ECTS). 

Починаючи з 2003 р. Міністерство освіти і науки України започаткувало 

процес запровадження кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу (КМСОНП) у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, 

розробленої на основі технології застосування елементів ECTS 1, С. 12 . 

Метою впровадження КМСОНП є підвищення якості вищої освіти 

фахівців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності випускників та 

престижу української вищої освіти у світовому освітньому просторі. 

Основними завданнями КМСОНП є: адаптація ідей ECTS до системи 

вищої освіти України для забезпечення мобільності студентів у процесі 

навчання та гнучкості підготовки фахівців, враховуючи швидкозмінні вимоги 

національного та міжнародного ринків праці; забезпечення можливості 

навчання студентові за індивідуальною варіативною частиною освітньо-

професійної програми, що сформована за вимогами замовників та 

побажаннями студента і сприяє його саморозвитку і відповідно підготовці до 

життя у вільному демократичною суспільстві; стимулювання учасників 

навчального процесу з метою досягнення високої якості вищої освіти; 

унормування порядку надання можливості студенту отримання професійних 

кваліфікацій відповідно до потреб ринку праці 4, С. 25 . 

Впровадження КМСОНП базується на принципах: порівняльної 

трудомісткості кредитів; кредитності (на рівнях індивідуального навчального 

плану та вивчення навчальної дисципліни; методичного консультування; 

організаційної динамічності; гнучкості та партнерства; пріоритетності змістової 

й організаційної самостійності; науковості та прогностичності; технологічності 

та інноваційності; усвідомленої перспективи; діагностичності 4, С. 26 . 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це модель 

організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних 

технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів). 

Заліковий кредит – це задокументована завершена частина освітньо-

                                                           
2
Білан Людмила Леонідівна, доцент кафедри методики навчання, кандидат педагогічних наук, Національний 

університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 
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професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), 

що реалізується відповідними формами навчального процесу 2, С. 317 . 

До залікового кредиту можуть включатися окремі або всі модулі 

навчальної діяльності студента. Модульний принцип навчальної діяльності 

студента передбачає модульну структуру навчальної дисципліни, а відповідно – 

й оцінку результатів виконання певного виду робіт, які складають зміст модуля 

[3, С. 33]. 

Заліковий кредит складається з модулів, кожен з яких у свою чергу, 

складається зі змістових модулів (одна або декілька тем). Змістовий модуль – 

це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності 

певному навчальному об’єктові. 

Навчальна дисципліна формується як система змістових модулів, 

передбачених для засвоєння студентом, об’єднаних в блоки змістових 

модулів – розділи навчальної дисципліни 2, С. 316 . 

Крім того, на підставі переліку змістових модулів здійснюється 

формування індивідуального навчального плану студента, що є одним із 

основних документів за вимогами КМСОНП. 

Індивідуальний навчальний план студента включає нормативні та 

вибіркові змістові модулі, що можуть поєднуватися у певні навчальні 

дисципліни. Нормативні змістові модулі необхідні для виконання вимог 

нормативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики. Вибіркові 

змістові модулі забезпечують підготовку для виконання вимог варіативної 

частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, у тому числі відповідність 

обсягу підготовки, передбаченому нормативним терміном навчання. Вони 

дають можливість здійснювати підготовку за спеціалізацією певної 

спеціальності та сприяють академічній мобільності і поглибленій підготовці в 

напрямах, визначених характером майбутньої діяльності. Сукупність 

нормативних змістових модулів визначає нормативну (обов’язкову) складову 

індивідуального навчального плану студента 4, С. 28 . 

Формування індивідуального навчального плану студента за певним 

напрямом передбачає можливість індивідуального вибору змістових модулів з 

дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до структурно-логічної 

схеми підготовки фахівців. При цьому сума обсягів обов’язкових та вибіркових 

змістових модулів, тобто навчальне навантаження студента на навчальний рік 

повинно становити не менше 60 залікових кредитів. 

Отже, існуюча в Україні система вищої освіти потребує адаптації до вимог, 

передбачених КМСОНП, що в свою чергу передбачає переорієнтацію 

навчального процесу із лекційно-інформативної на індивідуально-

диференційовану та особистісно-орієнтовану форму. 

 

Література 
 

1. Болонський процес у фактах і документах / Упорядники М.Ф. Степко, 

Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Київ – Тернопіль: Вид-во ТДПУ 

ім. В. Гнатюка, 2003. – 52 с. 
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В.Г. Кременя; авт. кол.: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, Грубінко В.В., Бабин 

І.І. – Тернопіль: Навчальна книга ―Богдан‖, 2004. – 384 с. 

3. Носаченко І.М. Модульно-рейтингова система організації навчання у вищій школі // 

Проблеми освіти. – 2008. – № 54. – С. 32-36. 

4. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу 

(документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) / За ред. В.Г. Кременя, авт. кол.: М.Ф. Степко, 

Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – Київ -Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 

2004. – 147 с. 

 

 

УДК 59.922.7-053.6 

 Біляева Н.В.3 
 

Теоретичні аспекти ставлення до діяльності майбутнього фахівця в 
процесі професійної підготовки 

 

Сучасні освітні технології вимагають від студентів більшої самостійності 

у навчанні та науково-дослідницької діяльності. Від успішності професійного 

становлення у ВНЗ залежить  подальша успішність майбутнього спеціаліста та 

молодого вченого у вибраній ним сфері діяльності. Тому вивчення теоретичних 

аспектів ставлення до діяльності майбутнього фахівця в процесі професійної 

підготовки є однією з найбільш актуальних проблем сучасної психологічної 

науки. 

Вперше проблема психологічних ставлень людини в структурі її 

особистості була виділена і охарактеризована О.Ф.Лазурським [1]. 

О.Ф.Лазурський [1] розробляючи класифікацію особистостей, виокремив 15 

груп ставлень людини до різноманітних об’єктів – до цінностей, до суспільства, 

до явищ природи та ін. До таких груп він, передусім, відносив ставлення 

особистості до держави, соціальної групи, сім’ї, інших людей, самої себе, 

моральних норм, права, світогляду, релігії, мистецтва, природи, тварин, речей, 

власності, праці, матеріального добробуту. Суб’єктом усіх вище перерахованих 

ставлень виступає особистість.  

Думки про те, що ставлення виявляються в діях суб’єкта, дотримується й 

В.М.М’ясищев. Він зазначає: «Ставлення людини являють її свідомий 

вибірковий психологічний зв'язок з різноманітними сторонами об’єктивної 

діяльності, що ґрунтується на досвіді, та виражається в її діях, реакціях і 

переживаннях» [2]. 

С.Л.Рубінштейн, досліджуючи проблеми психіки та діяльності, звертав 

увагу на те, що ставленням людини до іншої людини та до оточуючого її світу 

зумовлюється природа людського вчинку. Ставлення людини складає 

внутрішній зміст вчинку, що виражається в її мотивах і цілях. [3]. 

                                                           
3
  .Біляєва Наталія Василівна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б.Хмельницького,  

м. Мелітополь. 
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Мета даного дослідження полягає в теоретичному аналізі підходів до 

проблеми ставлення  особистості до діяльності у психологічній науці. 

Теоретичними основами нашого дослідження стали роботи Б.Г.Ананьєва, 

О.О.Бодальова, О.Ф.Лазурського, Б.Ф.Ломова, В.С.Мерліна, В.М.М’ясищева, 

С.Л.Рубінштейна, К,О.Абульханової-Славської. 

За результатами проведеного теоретичного аналізу можна виділити такі 

напрямки теоретико-експериментального дослідження проблеми «ставлення» у 

психологічній науці: 

а) розкриття психологічного змісту поняття «ставлення» особистості 

(Б.Г.Ананьєв, О.О.Бодальов, О.Ф.Лазурський, Б.Ф.Ломов, В.С.Мерлін, 

В.М.М’ясищев, С.Л.Рубінштейн та ін.); 

б) види ставлень (К,О.Абульханова-Славська, Б.Г.Ананьєв, 

О.О.Бодальов, О.Ф.Лазурський, Б.Ф.Ломов, В.С.Мерлін , В.М.М’ясищев, 

С.Л.Рубінштейн та ін.); 

в) структурна будова ставлення та психологічна характеристика його 

компонентів ( Л.С.Божович, В.М.М’ясищев та ін.); 

г) параметри «ставлень» (Б.Ф.Ломов, В.М.М’ясищев та ін.); 

ґ) функції «ставлень» в різних видах діяльності і активності людини 

(В.С.Мерлін та ін.); 

Висновки, зроблені завдяки вивченню основних теоретичних підходів до 

проблеми ставлень у психологічній науці, дозволили нам сформулювати власні 

визначення понять «ставлення» та «психологічні ставлення особистості». 

Під поняттям «ставлення», в загальному виді, ми розуміємо сукупність 

мимовільних і довільних реагувань на впливи оточуючого середовища, які 

можуть бути неусвідомленими та усвідомленими, і зумовлюють переживання 

індивідом приємного чи неприємного. 

Поняття «психологічне ставлення особистості» розглядається у 

дослідженні як частково динамічна, частково усталена система усвідомлених 

вибіркових зв’язків людини як суб’єкта з різними за значущістю, суб’єктивно 

оціненими. На основі життєвого досвіду, об’єктами  оточуючого світу, що 

мають певне емоційне забарвлення і, відповідно, спрямовують поведінку та 

діяльність особистості. 

Провідними видами психологічних ставлень особистості є ставлення до 

інших людей, ставлення до себе і ставлення до значущої діяльності. 

Психологічне ставлення особистості як система має трикомпонентну 

структуру, а саме: 1) когнітивний компонент – знання про об’єкт, його 

властивості; 2) емоційно-оцінний компонент – оцінка властивостей об’єкта або 

ж самого об’єкта в поєднанні з відповідним емоційним забарвленням; 3) 

поведінковий компонент – дії та вчинки суб’єкта ставлення щодо об’єкта 

ставлення.  

Основними параметрами психологічних ставлень особистості 

виступають: модальність (позитивна, нейтральна, амбівалентна, негативна), 

ступінь усвідомленості, ступінь узагальненості, інтенсивність і ступінь 

стійкості. Чинники розвитку психологічних ставлень особистості носять 

соціальний характер. 
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Однією з умов, за яких психологічне ставлення перетворюється в якості 

характеру, є спосіб діяльності, в якій людина бере постійну участь. 

 

Література 
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УДК  378.13.013.42 

  Васюк О.В.4 
 

Етапи розвитку професійної підготовки соціальних педагогів у Росії 
 

Природно, що формуванню вітчизняної системи підготовки фахівців із 

соціальної педагогіки, яка б відповідала цінностям демократичного суспільства, 

сприятиме урахування й творче застосування історичного досвіду країн близького 

зарубіжжя і, зокрема, Росії.  

Історичними аспектами професійної підготовки фахівців соціальної 

сфери переймалася російська дослідниця Л.Ядвіршис [4]. Історію становлення і 

розвитку педагогічної освіти в Росії розглядала З.Аксютіна [1]. У даній роботі 

нами буде зроблена спроба виокремити етапи розвитку професійної підготовки 

соціальних педагогів в Росії. 

Становлення соціально-педагогічної освіти в Росії припадає на початок 

ХХ ст. Завдяки теоріям і концепціям соціальної педагогіки П.Наторпа, теорії 

громадянського виховання Г.Кершенштейнера, педагогіки середовища 

С.Шацького, соціально-педагогічної теорії Дж.Дьюї з’являється розуміння ролі 

соціального середовища у виховній діяльності. 

У Росії розробляється розгорнута програма соціально-педагогічної 

освіти, новим явищем якої стає підготовка кадрів для дитячих клубів, 

учнівських гуртків, руху скаутів. Вона включала знання про особливості 

дитини і практичні вміння вивчення її індивідуальності. Це спонукало появу 

приватних і суспільних навчальних закладів.   

Після закінчення громадянської війни становище у педагогічній освіті 

погіршилось. Рух за створення нових навчальних педагогічних закладів, який 

розпочався у 1923 році, не відповідав планам й ідеології СРСР. Постанова ЦК 

                                                           
4
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ВКП(б) від 25 липня 1930 року дала новий поштовх до організації різного роду 

педагогічних навчальних закладів [1].   

Соціально-педагогічна діяльність педологів 20-30-х років безпосередньо 

була пов’язана з корекцією навчально-виховного процесу школи, 

психологічним обстеженням дітей, профорієнтацією. Після постанови „Про 

педологічні перекручення у системі Наркомосів‖ (1936 р.) кадри для соціально-

педагогічної сфери не готували взагалі. У школі почала панувати ідея 

організованого впливу на дитину зі сторони вихователів, удосконалюється 

методика цілеспрямованого виховання.  

Тимурівський рух, що виник у період Великої вітчизняної війти, на 

початок 60-х років втратив свою популярність. У 1963 році Пленум ЦК КПРС 

розпорядився у процес виховання включити суспільство через різні форми 

взаємодії всіх виховних сил: комсомольську та піонерську організації, клуби.  

Вирішення проблем суспільного виховання в 60-70-х роках 

здійснювалося за двома основними напрямами: цілеспрямоване створення у 

суспільстві середовища, здатного забезпечити соціальні й індивідуальні 

потреби дітей і підлітків; педагогізація оточуючого середовища через 

заохочення всього населення у справу виховання підростаючого покоління. 

У педінститутах відкривають факультети і відділення з підготовки 

організаторів піонерської, комсомольської і виховної роботи, у зміст 

професійної підготовки яких вводиться ґрунтовна суспільно-педагогічна 

практика і психолого-педагогічні дисципліни.  

На 90-ті роки припадає переосмислення здобутків зарубіжного досвіду 

соціально-педагогічної діяльності, результатом якого стало обґрунтування 

нових підходів у практиці виховання молоді [4], у якій домінує соціально-

педагогічний підхід до виховання, зароджуються і активно розвиваються 

соціально-організаційна і соціально-терапевтична функції педагогів [3].  

Отже, становлення системи професійної підготовки соціального педагога 

в Росії пройшло кілька етапів. Перший (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 

характеризується відсутністю закладів спеціальної освіти і утвердженням 

розуміння великої ролі соціального середовища у виховній діяльності.  

Виникають приватні й суспільні навчальні заклади, що у зміст професійної 

підготовки вчителів включають психологічні й соціально-педагогічні 

дисципліни, спрямовані на вивчення закономірностей розвитку дитини як у 

школі, так і у соціумі.  У другий (міжвоєнний) період зростає кількість 

педагогічних навчальних закладів. Школа все більше набуває характеру 

закритого навчального закладу.   Для третього періоду (з 1945 – початок 90-х 

років) є характерне штучне розподілення соціально-педагогічної діяльності за 

різними типами навчально-виховних установ і закладів. У школі її здійснювали 

фахівці, які безпосередньо не були підготовлені до цього після навчання у 

педагогічних училищах чи інститутах.  Четвертий етап (з 1990-х років і до 

сьогодні) характеризується формуванням багаторівневої системи навчання 

соціальних педагогів/працівників, появою значної кількості наукових 

досліджень у даній галузі знань. 
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УДК 376.58  

Виговська С.В.5 

     
Специфіка професійної діяльності соціального педагога у сільській 

місцевості 
 

Соціально-економічні, політичні, демографічні процеси, що відбулися в 

останні десятиліття, надзвичайно сильно вплинули на соціальну сферу в 

Україні. Реаліями життя українців стали соціальне сирітство, безробіття, 

соціальне розшарування населення. Вирішення цих соціальних проблем багато 

в чому визначається соціальною компетентністю людей, їхньою вихованістю, 

тому соціально-педагогічній роботі належить провідна роль у визначенні 

шляхів, способів і засобів соціального розвитку й виховання особистості в 

сучасній соціокультурній ситуації. Відчутною стала потреба у соціальних 

педагогах, покликаних вирішувати завдання соціального виховання, що можуть 

надати допомогу в досягненні продуктивної соціальної поведінки, гармонізації 

відносин особистості й соціуму.  

Соціальні умови та благополуччя життя селян різко відрізняються від 

рівня життя людей у міських умовах. У зв'язку з цим виникає необхідність 

аналізу різних моделей соціально-педагогічної роботи, які здатні зменшити цю 

поляризацію. Але дотепер не вдалося сконструювати таку концептуальну 

модель соціально-педагогічної діяльності, яку б, з одного боку, удалося б 

втілити на практиці, а з іншого – щоб вона відповідала вимогам сучасних 

соціальних наук. Така модель, безсумнівно, повинна спиратися на гнучку 

стратегію, яка б відповідала вимогам суспільства, ураховувала й узагальнювала 
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весь наявний цінний досвід, специфіку конкретної ситуації, особливості 

конкретного регіону, зокрема, сільського. 

На сучасному етапі можна виокремити такі негативні тенденції 

соціального розвитку села: 

- руйнування соціальної інфраструктури сільських поселень, закриття 

медичних пунктів, шкіл, бібліотек, будинків культури, клубів, інтернатних 

установ [2]; 

- деморалізація сільського населення, втрата ними ряду традиційних 

моральних цінностей, що становлять основу не тільки способу життя, 

духовності сільських жителів, але й населення країни в цілому; 

- катастрофічне падіння рівня життя сільського населення, ослаблення 

гарантій його соціальної захищеності, довільне заниження рівня заробітної 

плати, її систематична затримка, що веде до подальшої втрати значимості праці 

як цінності життя для всіх тих, хто живе на селі [1]; 

- погіршення демографічної ситуації [4]; 

- збільшення сімейного неблагополуччя, дитячої бездоглядності й 

соціального сирітства дітей;  

- зниження авторитету, соціальної ролі, впливу сільського вчителя; 

- погіршення здоров'я населення й тривалості життя, зростання 

кількості тих, хто зловживає алкоголем; хворих на туберкульоз, поширення 

наркоманії [3]; 

- нерозвиненість мережі спеціальних установ соціального захисту на 

селі, відсутність необхідної кількості фахівців, здатних надати професійну 

соціальну допомогу тощо. 

З огляду на вище зазначене професійна підготовка майбутніх соціальних 

педагогів та соціальних працівників повинна будуватися з урахуванням 

специфіки сільського регіону, яка полягає в наступному: 

1. Тісне зрощення із середовищем перебування. 

2. Особисте подвір'я. Історичний досвід життєдіяльності сільської родини 

свідчить, що за всіх часів основним засобом її виживання була праця на 

особистому подвір'ї.  

3. Відданість традиціям. У сільській місцевості проживає в основному 

корінне населення країни, що успадкувало історичну пам'ять попередніх 

поколінь. 

4. Роль родини. Родина в селі сприймається як господарська одиниця, як 

форма правильної організації життя дорослої людини, як джерело підтримки й 

засіб виживання.  

5. Роль систем неформальної підтримки. У сільській місцевості 

взаємозв'язок людей та їхня солідарність призводять до взаємозалежності один 

від одного.  

6. Міжсімейна кооперація. Часто без допомоги держави й інших структур 

люди самі організовують домашній або сімейний бізнес, мобілізуючи 

напрацьовані раніше зв'язки.  

7. Роль суспільної думки. У просторово обмеженому сільському 

середовищі велике значення має суспільна думка.  
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Отже, соціально-педагогічна робота на селі, є специфічним видом 

професійної соціальної діяльності, тому потребує спеціальних прийомів та 

методів управління соціальною ситуацією. Вона повинна влитися в складну 

систему соціальних відносин, що базуються на історичних, культурних, 

господарських традиціях того або іншого сільського регіону, й зайняти в ній 

свою нішу. 
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УДК 378.937     

Гладун В.В.6 

 

Арт-терапія у соціально-психологічній реабілітації осіб з 
алкогольною та наркотичною залежністю 

 

Проблема наркозалежності щороку стає все більш актуальною в Україні. 

Ситуація є складною тому, що тривалість життя осіб, які вживають наркотики, 

за даними МОЗ України, становить близько 30-ти років, з яких понад 8-10 років 

припадає на активне вживання наркотичних речовин.  Таким чином, соціальний 

аспект проблеми стосується в першу чергу того, що це явище найбільш 

поширене серед молоді працездатного віку. Тому в Україні існує значна 

потреба у розвитку методів ефективної допомоги особам, що залежні від 

психоактивних речовин. 

У 1998 році були затверджені стандарти наркологічної практики в 

стаціонарних закладах, а в 2003 р. – стандарти для амбулаторного 

обслуговування, в яких наголос зроблено саме на соціально-реабілітаційних 

діях [2]. Але тривалий час реабілітація залишалась суто медичною галуззю. На 

сучасному етапі більшість реабілітаційних закладів використовує 

біопсихосоціальний підхід, який розглядає наркотичну залежність як 

мультифакторну проблемою [5], яка зачіпає такі сфери життя особистості, як 
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соціальну, психологічну, фізіологічну та духовну. Тому реабілітація є більш 

ефективною, якщо спрямована на всі зруйновані сфери життя особистості. 

Тобто реабілітація має бути комплексною. В деяких програмах арт-терапія 

розглядається як невід’ємна складова лікувально-реабілітаційного процесу [1], 

як частина роботи з відновлення емоційної сфери особистості. На думку 

сучасного дослідника з проблем наркозалежності А.М. Бойко, у 

реабілітаційному процесі варто робити акцент на формуванні нових 

адаптаційних механізмів особистості, на навичках пошуку ресурсів у собі та 

найближчому оточенні [4]. Нові навички набуваються завдяки аналітичному 

осмисленню конкретних життєвих ситуацій та творчому пошуку нових 

можливостей, в якому є найбільш ефективними методи арт-терапії. На ранніх 

етапах реабілітації клієнту ще складно усвідомлювати, а тим більше 

висловлювати свої емоції. В даному випадку найбільш ефективними є засоби, 

які не вимагають вербалізації. Танець, малюнок, ліплення дають можливість 

виразити такі почуття, проговорювання яких могло б бути травмуючим. 

У реабілітації алко/наркозалежних більш розповсюдженою є групова 

форма занять з арт-терапії. Зазвичай учасникам арт-терапії надається свобода 

вибору матеріалів і засобів для творчої роботи. Але, враховуючи специфіку 

проблем клієнтів, терапевт може обмежити доступ до наявних матеріалів та 

формулювати завдання досить директивно [3]. Більшість занять є тематичними, 

тобто такими, що зачіпають тільки певний аспект самопізнання, залежності чи 

стосунків з оточуючими. Після виконання певного виду роботи проводиться 

групове обговорення, що дає можливість клієнту отримати зворотній зв’язок 

від колег, а також сприяє встановленню довірливих стосунків у групі. Роботи, 

виконані в процесі арт-терапевтичного заняття, є також діагностичним 

матеріалом для психолога-консультанта, який безпосередньо здійснює 

психологічний супровід конкретного клієнта. 

Отже, використання арт-терапії у соціально-психологічній реабілітації 

осіб з алкогольною та наркотичною залежністю є цілком доцільним, оскільки 

дає можливість клієнтам реабілітаційних програм усвідомити свої почуття, що 

є надзвичайно важливим в набутті контролю над власною поведінкою. Цей 

метод є ефективним інструментом для зняття стресу та ситуативного 

покращення самопочуття. Також, арт-терапія розкриває можливості для 

пошуку можливих альтернатив вживанню та регулювання процесу зриву.  
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УДК 159.9  

Грибенко И.В.7  

                                                              
Методика «Греческие маски» 

 

          Данная методика может использоваться в ходе психодраматической 

сессии  на фазе разогрева или же, как самостоятельное упражнение в тренингах 

и мастер-классах. 

Инструментарий.Гипсовые маски  одинаковой формы, расписанные 

абстрактными рисунками и шелковые косынки разного цвета. Размеры масок 

меньше человеческого лица. Это элемент игры по принципу работы с 

игрушками в монодраме, создающий ощущение безопасности. «Ну, это же все 

не по-настоящему». Рисунки на масках должны быть выполнены в разной 

цветовой гамме и подобраны таким образом, чтобы они могли соответствовать 

различным эмоциональным состояниям человека. Количество – не меньше 

двух (лучше хотя бы три) и не больше 9, ориентируясь на количество 

эмоциональных связей человека. Число два не очень желательно, т.к. должен 

присутствовать элемент выбора, простор для фантазии. Одинаковая форма 

масок обеспечивает некоторые рамки, стандарт, не позволяя, в то же время 

фантазии увести участников в необозримые дали, а разнообразие раскраски, 

наоборот, дает простор для фантазии. Единство противоположностей. 

Исходным материалом для масок может быть не обязательно гипс, главное 

условие, чтобы они имели одинаковую форму. Косынки должны быть разного 

цвета, размер произвольный, количество неограниченно. Можно использовать 

также как дополнение  искусственные цветы, ленты и др. Подготовить маски 

заранее должен ведущий, либо сам, либо с чьей-то помощью. 

Инструкции. Вы видите перед собой маски. Посмотрите на них внимательно. 

Какие чувства они у Вас вызывают? Выберите для себя одну маску, которая 

Вам больше всего нравится или, наоборот, не нравится, которая Вас 

заинтересовала более других или вызывает самые сильные эмоции. Теперь 

закройте глаза и представьте себе это чувство, (которое вызвала у Вас маска). А 

теперь представьте, что Вы – актер греческой трагедии и Вы должны воплотить 

это чувство перед зрителями. Как бы Вы это сделали? Можете использовать 

для создания образа платочки и др. вспомогательный материал.  

              Каждый участник выбирает в ходе упражнения одну маску. Если кто-

то хочет две или больше – это оговаривается с согласия группы. Можно 

сделать несколько кругов упражнения. Маски держатся перед лицом, как в 
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древнегреческом театре и могут то отодвигаться от лица, то вновь прикрывать 

его. 

               Выбирают место для сцены. Каждый из участников выходит на сцену 

и показывает с помощью жестов, используя маску и вспомогательный материал 

(платочки, цветы и т.д.) свое чувство, остальные должны угадать, что это было 

за чувство. Разные участники могут показывать одинаковые чувства. Слова при 

показе чувства не очень желательны. Допускаются односложные междометия, 

восклицания (ну, ах, ой и т.п.) или одиночные слова. Монолог   может быть 

использован в том случае, если участник на этом настаивает. Но потом все же 

стоит попросить его повторить показ с минимумом слов. 

               После показа чувств – шеринг. Участники обсуждают свои 

впечатления, ощущения, идентификации, которые могли возникнуть  у кого-то 

из них в ходе упражнения. 

              В ходе упражнения (на усмотрение тренера – до показа чувств или 

после, иногда после шеринга) можно предложить участникам нарисовать 

чувство с помощью любых принадлежностей – краски, мелки, фломастеры, 

карандаши, маркеры и т. п.  Обязательно  обсудить впечатления от рисования. 

            Описанная методика позволяет участникам снять внутренние барьеры, 

помогает преодолеть запреты на выражение чувств, научиться глубже 

анализировать  свои  переживания и переживания других людей.  
 

 

УДК  37.067.2:378.124:378-057.8                

Кручек В.А.8  

              
                Умови організації педагогічної взаємодії 

 
Гуманізація і демократизація, системна диференціація і індивідуальний 

підхід, що цілком зарекомендували себе як необхідні в даний час, знаходять 

широке віддзеркалення і в педагогічних прийомах і ідеях сучасної вищої 

школи. Основна мета освітнього процесу в цьому випадку переноситься на те, 

щоб дати простір широкому спектру навчальних курсів, що раніше не 

вивчаються в традиційній вищій школі. Проблема функціональної нерівності і 

статусного домінування педагога може вирішуватися в цьому випадку через 

часткову відмову педагога від використання своїх контролюючих можливостей 

як базової підстави мотивації учнів. Позитивне підкріплення при повній відмові 

від покарання використовується педагогом в режимі зворотного зв'язку, який 

персоналізується, разом з конструктивною критикою. Активна суб'єктна 

позиція учасників освітнього процесу ставить питання про можливий 

перерозподіл функцій в організації педагогічної взаємодії між педагогом і його 

вихованцями, дає можливість говорити про педагогічне партнерство не тільки в 

плані рівнозначності ціннісно-смислових позицій учасників освітнього 
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процесу, але і в плані їх рівних можливостей ініціювати нові форми сумісної 

діяльності. Наявність власної позиції, необхідність її аргументації переводять 

педагога-транслятора, який відтворює «нічиї думки нічиїми словами» у 

відкриту авторську позицію, а педагогічна дія тільки тоді і стає педагогічною 

взаємодією. Зміна ціннісних і цільових орієнтирів педагогічного спілкування і 

досягнення необхідного ефекту при реалізації комунікативних задумів педагога 

вимагає і адекватних мовних конструкцій. Відмова від аверсивного контролю 

(покарання) в педагогічному процесі актуалізує необхідність ефективного 

зворотного зв'язку. Конструктивна критика, яка орієнтована на навчальну 

ситуацію, не зачіпає Я-концепцію, а вказує шляхи вирішення проблеми. 

Представляється цілком вірогідною реалізація подібного підходу в рамках 

навчання риториці, основам міжособистісного спілкування. Активізація 

інтелектуальних можливостей здійснюється за рахунок формування 

самостійності і наполегливості в пошуку аргументів для переконання 

співрозмовника, ціннісно-смислової організації особистості, емоційної 

спрямованості на спілкування. Професійна мова є такою, що створює 

професійний образ світу педагога, і так само як зміни в нашій свідомості можна 

викликати через зміну мовних конструкцій, так і, можливо, усвідомлене 

вживання певних мовних конструкцій може викликати зміни особистих і 

професійних установок. [1, 2] 

В цілому програма гуманістичної освіти, спрямована на активізацію 

особистості, містить ряд психологічно обґрунтованих положень. Серед 

найбільш раціональних можна виділити:  - навчальна програма 

характеризується емоційно стимулюючим освітнім середовищем. При цьому 

особливе значення надається ініціативності пізнавальній діяльності, як і 

міждисциплінарним підходам в співвідношенні з "людськими потребами", а 

також саморегуляції і "свободі з відчуттям відповідальності"; - учіння повинне 

відбуватися в позитивній обстановці, в атмосфері теплоти, емоційної щирості, 

взаємного ухвалення, відсутності упереджених думок і погроз з боку вчителя. 

Необхідною умовою є при цьому встановлення конструктивних 

міжособистісних відносин, а також взаємна пошана і довіра; - навчальний 

процес структурується вчителем і учнями на "солідарній основі", тобто так, 

щоб стосовно його цілей була взаємна згода; - вчитель не може виступати в 

невдячній ролі "контролера", домінуючого над навчальним процесом. Він 

виступає з "місією консультанта і цінного "джерела пізнань", який завжди 

готовий допомогти і словом і справою; - кожен учень дістає реальну 

можливість вибору "пізнавальних альтернатив", а вчитель, не визначаючи 

заздалегідь цілей заняття, заохочує до самореалізації в тій або іншій формі 

залежно від актуального рівня розвитку; - основним критерієм освітньої 

програми є її можливості стосовно реалізації максимального потенціалу і 

стимулювання творчих здібностей особистості; - вчитель не використовує 

оцінки як форму тиску на учнів, стримується від критичних зауважень, якщо 

тільки учні самі не просять про це. Проблеми пізнавального процесу і способи 

його оцінки спільно обговорюються вчителем і учнями.  

      Для створення ситуацій взаємодії необхідно проектувати спеціальні 



 

 22 

умови, які б сприяли активному включенню всіх учасників освітніх процесів в 

обговорення і виконання дії при ухваленні рішень на різних етапах організації 

взаємодії; дослідницькій позиції всіх суб'єктів освіти; об'єктивуванню 

поведінки; партнерському спілкуванню, що означає визнання і ухвалення 

цінності особистості кожного учасника, його думки, інтересів, особливостей, 

прагнень перспективи особистого зростання. Такими умовами є: 1) 

переорієнтація навчально-професійного спілкування як на творчу діяльність, 

тобто  достатньо напружену спільну творчу діяльність з досягнення нових 

результатів, нових знань, правил, моделей діяльності і відносин, станів 

особистості; 2) реалізація суб`єкт-суб`єктного характеру спілкування і його 

центральної частини – взаємодії на противагу суб`єкт-об`єктному, який 

дозволяє маніпуляцію іншими; 3) активізація емоційної сфери, емоційних 

переживань як основи спілкування та інтелектуальної діяльності, як фактору 

надання взаємодії особистісного характеру. Потрібно акцентувати мову 

почуттів, використовувати мову образів, асоціацій, метафор, іронії, гумору; 4) 

точність, виразність мови, її експресивність та образність у поєднанні з 

доречністю жесту, міміки, інтонації; 5) постійна увага до розвитку емпатійних 

почуттів та вмінь учасників взаємодії; - застосування на заняттях методик 

вимірювання, оцінки і самооцінки різних показників культури взаємодії.  

Ефективний шлях освоєння культури педагогічної взаємодії полягає не в 

тому, щоб передати знання, а, використовуючи сучасний інструментарій науки, 

педагогічні технології, формувати спосіб мислення, необхідний для вирішення 

існуючих і прогнозованих проблем.  
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УДК 159. 923       

Левицька О. М.9 

  

Особливості процесу соціалізації сучасної молоді 
 

Сучасне українське суспільство характеризується серйозними змінами у 

сфері формування особистості, зумовленими впливом таких основних 

тенденцій, як підвищення динамізму соціальних процесів, що сприяє 
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становленню нового типу суспільства, яке орієнтується переважно на 

майбутнє; подолання тоталітаризму на соціально-політичному і світоглядному 

рівнях, усвідомлення значущості національних та загальнолюдських цінностей, 

культури як предметно-змістового й предметно-діяльнісного контексту цього 

процесу тощо. 

Внаслідок цього на перший план виходить виховання в індивіда 

здатності до життєвого самовизначення, засвоєння навичок «соціальної 

вибудови», самовиховання. У зв’язку з цим, сьогодні як ніколи актуальною стає 

проблема освіти і культури, адже соціальна людина – це не тільки продукт 

певної культури але і її творець. Саме система освіти є одним з найважливіших 

чинників стабільності суспільства, соціальним регулятором відносин між 

суспільством і особистістю, тому що зміст освіти формується з одного боку під 

прямим  впливом суспільства, а з іншого – суспільство змінюється під впливом 

освіти [4, с.243].  

Питання проблеми соціалізації молоді піднімалося в наукових 

дослідженнях Л.Жарова, Т.Макрова, І. Зимня, В. Титаренко, О. Старовойтенко.  

Найважливішою метою сучасного навчання є спрямованість на те, щоб 

вчити молодь не тільки бездумно пристосовуватися до ситуацій, які 

відбуваються в соціумі, соціальних змін, але й розвивати вміння розумно 

освоювати їх (такі освітні орієнтири ще до початку 90-х років отримали 

міжнародне визнання як робочі   орієнтири  в багатьох програмах ЮНЕСКО) 

[1, с. 328]. 

Останніми роками відбувається значне розширення сфери дослідження 

проблем соціалізації. Окрім традиційних (вже звичних) проблем – політичної 

соціалізації, статевої соціалізації, релігійної соціалізації, соціалізації в сім’ї 

підіймаються проблеми, пов’язані з виявленням національних особливостей в 

організації процесу соціалізації та їх ролі у розвитку молоді. 

Соціалізація особи – (від лат. socialis – суспільний) – процес включення 

індивіда до системи суспільних відносин, формування його соціального 

досвіду, становлення й розвитку як цілісної особистості [6, с.636]. 

На думку М.Ф. Головатого соціалізація  – процес входження індивіда в 

соціум, при якому змінюється структура особистості та структура суспільства 

[2, с.48].  

Соціалізація особи, як відомо  – доволі суперечливий процес. З одного 

боку, він припускає процеси, що забезпечують адаптацію людини до 

суспільства, а з іншого – передбачає відособлення (відчуження) людини від 

суспільства. В умовах всеохоплюючих, не завжди позитивних змін, які 

відбуваються в сучасному суспільстві, рівновага між адаптацією і 

відособленням (відчуженням), яке припускає успішна соціалізація – 

порушується. Кардинальні зміни в різних сферах життя соціуму неминуче 

привели не тільки до зміни функцій і питомої ваги різних інститутів 

соціалізації, а й до прямого зникнення окремих (не стало, наприклад, 

всесоюзних дитячих і юнацьких організацій) а натомість з’явилися,  наприклад, 

організації бойскаутів, пластунів тощо). Відповідно, адаптація особи (особливо 

молодої людини) у швидкоплинному, мінливому суспільстві  стала ще 
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проблематичнішою, оскільки не кожна молода людина може  встигнути за 

стрімким ходом подій, отже розширилася сфера дезадаптації [3, с.506]. 

На процесі соціалізації молоді позначилися зміни в соціокультурних 

цінностях батьків, змінюються не тільки самі цінності, а й засоби їх 

досягнення. Для менталітету українців характерна жертовність життєвої мети 

на користь домагань своїх дітей. Реформи, що почалися, різко скоротили 

можливості малозабезпечених батьків, але не змогли надто швидко змінити їх 

життєві засади щодо своїх дітей. Підвищення батьківських вимог миттєво 

позначилися на дітях, у яких теж виникли підвищенні устремління, а реальні 

можливості для їх реалізації різко скоротилися. Як результат, виникла ситуація, 

яка спричинила правомірну поведінку, що суттєво відхиляється від норми [5, 

с.287]. 

Головна особливість молодіжної соціалізації полягає в тому, що процес 

самовизначення протікає як під час нестабільності суспільства в цілому, так і 

при кризі звичних норм і цінностей. Таким чином, потенційна об’єктивна 

заданість труднощів юнацького самовизначення витікає перш за все з самого 

факту дестабілізації соціального життя, який виражається, можливо, не тільки і 

не стільки у відсутності норм соціальної поведінки, скільки в тому, що сьогодні 

вони не утворюють чітко структурованих нормативних моделей. У результаті 

сучасна молодь виявляється не лише на традиційному віковому «перехресті» 

вибору, але і за ситуації, коли встановлені на ньому суспільні «світлофори» 

дають суперечливу інформацію, або ж не працюють зовсім.  
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УДК 378.14        

Маценко Л.М.10 

 

Діяльність соціального педагога щодо соціального 
супроводу сім’ї 

 

Проблема соціального супроводу сім’ї набуває все більшої актуальності, 

що зумовлено певними чинниками, спричиненими сучасною соціально-

економічною ситуацією  в Україні. Тому ми вважаємо цілком справедливим 

висновок сучасних дослідників про те, що сьогодні сім’я не може взяти на себе 

всі аспекти виховання дітей і потребує соціальної підтримки з боку держави. 

Проблемою соціального супроводу сімей переймаються ряд українських 

науковців: І.М. Трубавіна, І.М. Грига, Т.В. Семигіна [3, 4]; О.М. Максимович, 

В.Г. Постовий; А.Й. Капська, З.Г. Зайцева, І.Д. Звєрєва; Г.М. Бевз [5]; 

Л.І.Міщик, З.І.Бєлоусова, Т.П. Голованова.  

Трубавіна І.М. наводить результати аналізу статистичних даних щодо 

роботи ЦССМ у 2002 році, за якими соціальний супровід здійснювався з 20-ма 

типами сімей [3, С.3]. Крім неблагополучних сімей соціального супроводу 

потребують прийомні, молоді, розлучені сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, 

сім’ї з дітьми з особливими потребами, та ті, де є насильство. 

Здійснюючи соціальний супровід сімей, соціальні працівники 

використовують різні форми роботи, зокрема: відвідування музеїв, 

заповідників, театрів та кінотеатрів; театральні та циркові вистави, концерти; 

„круглі столи‖; телефони довіри; „День сім’ї‖, „День молоді‖, „День 

студентської сім’ї‖; реколекції; оздоровлення дітей, залучення їх до занять 

фізкультурою і спортом [1, С.93-94]. 

На сьогодні в Україні супровід неблагополучних сімей здійснюється за 

наступними напрямками: соціально-педагогічна, правова, інформаційна, 

психологічна, матеріальна, гуманітарна допомога, консультативні послуги; 

обстеження умов життя дітей, забезпечення їх безкоштовними обідами, 

харчовими наборами, одягом і взуттям; притягнення до відповідальності 

батьків, які жорстоко поводяться з дітьми, не забезпечують їм належного 

утримання і виховання, ведуть аморальний спосіб життя; профілактика 

правопорушень і злочинних проявів серед неповнолітніх з неблагополучних 

сімей, вилучення дітей, які бродяжать, жебракують (проведено цільову 

комплексну операцію „Діти вулиці‖, профілактичні рейди); проводяться тижні 

правових знань, конференції, „круглі столи‖ за участю працівників 

прокуратури, судових органів, юристів [1, С.93-99]. 

Разом з тим, необхідно враховувати усі недоліки, що є в соціальній 

роботі з сім’ями сьогодні. До таких недоліків фахівці відносять: основна увага 

соціальних працівників зосереджена на неблагополучних сім’ях, що виховують 
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дітей з фізичними та психічними вадами. Інші сім’ї, проблеми в яких менш 

серйозні, не отримують необхідної допомоги. Серед форм роботи переважають 

ті, зміст яких розрахований на роботу з неблагополучними сім’ями, і тільки 

окремі заходи призначені для „середньостатистичних‖ сімей. Немає чітко 

визначеної програми реалізації соціальної роботи з сім’ями в Україні, відсутні 

комплексний і системний підходи до цієї проблеми. У практиці роботи 

соціальних служб переважає контактування з окремими членами сімей, а не з 

сім’єю в цілому. Недостатньо уваги приділяється роботі з корекції взаємин 

„батьки-діти‖. У заходах найчастіше беруть участь матері, без батьків, що не 

дозволяє впливати на сім’ю в цілому. Зовсім не приділяється увага стосункам у 

системі „батько-дитина‖ [1, С.99]. В цьому аспекті цікавим є досвід соціальної 

роботи інших країн. Проблема формування відповідного статі стереотипу 

поведінки вирішується за рахунок створення у школах клубів для дівчаток і 

хлопчиків. Крім цього, є інший спосіб вирішення. Якщо мати-одиначка чи вдова 

виховує хлопчика, вона за незначну плату чи безкоштовно запрошує у вихідні дні 

на 2-3 години чоловіка — працівника соціальної служби чи парафіянина своєї 

церкви, який виступає в ролі гувернера: спілкується, грається, гуляє, майструє, 

рибалить з її сином тощо [2, С.67-68]. 

Врахувавши наявні недоліки в соціальній роботі з сім’ями, фахівці 

розробили напрями, пропозиції щодо її удосконалення [1, С.99-100]. Вони 

вважають за необхідне: збільшити обсяги індивідуальної роботи щодо супроводу 

та реабілітації, диференційовано, відповідно до груп сімей; звернути увагу на 

„пульсуючі‖ форми роботи з сім'єю; посилити увагу до циклічних форм роботи; 

активізувати розвиток пересувних форм; організувати роботу груп 

самодопомоги; розширити використання тренувальних та ігрових методів; 

розробити і впровадити дієві форми контролю за якістю соціально-

педагогічних послуг; запозичити досвід розвинутих країн щодо залучення 

соціальних працівників-чоловіків до супроводу неповних сімей. 

Таким чином, ми виявили, що проблема соціального супроводу сім’ї є 

актуальною і вимагає подальших досліджень. У цій роботі ще є цілий ряд 

недоліків, що необхідно усунути, розробивши і практично застосувавши 

напрями щодо її поліпшення. 
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УДК 159.9  

Плетка О.Т.11 
 

Використання фольклорного матеріалу у груповій роботі 
 

Фольклор як складова народної спадщини зберігає не тільки вікову 

мудрість народу, а і виступає носієм цілого пласту національних архетипів. Як 

відомо, архетипом називають складні стани свідомості, що передаються  у 

спадщину та транслюють глибинні міфологічні символи (К.Юнг). Ці символи 

закріплюються у несвідомому, впливаючи на наше буття. Ми можемо навіть не 

здогадуватися, що прийняте рішення є результатом впливу архетипічних 

уявлень і на несвідомому рівні є цілий світ символів, характерних цій чи іншій 

людині. Архетипи – утворення колективного несвідомого. Вони бувають різних 

рівнів: 

- Загальнолюдські, 

- Гендерні, 

- Національні, 

- Індивідуальні. 

Під загальнолюдськими архетипами розуміють ті символи, що зрозумілі 

кожній людині, в будь-яку епоху, наприклад, архетип Великої Матері. 

Гендерними архетипами вважають ті, які властиві представникам тієї чи 

іншої статі, так звані анімус та аніма. 

Під національними архетипами розуміють специфічні для окремої нації 

символи, наприклад, для українців характерним є архетип жертви. 

Індивідуальними архетипами  стають закріплені у вихованням чи 

обставинами символи, що формують особистісний світ людини. 

Найбільш рухомим та змінюваними вважаються індивідуальні архетипи, 

які спочатку виступають як стереотипи, а потім, закріпившись на несвідомому 

рівні впливають на життя людини. Родові та сімейні цінності, норми буття та 

виживання формують цей пласт несвідомого.  Символізм визначається у 

малюнках, авторських творах, сновидіннях та навіть у мові клієнта. 

Національні архетипи закріплюються на протязі століть за допомогою 

міфів, казок, обрядів. Вони «зростаються» з носіями тієї чи іншої культури та 

стають їх «визітівкою». Формуючи ментальність народу, національні архетипи 

виступають тією основою на яку «нарощується» нове знання, нові, запозичені 

символи. Наприклад, перехід Давньої Русі до християнства супроводжувався 

зміною національних цінностей, структури суспільства, але архетипічні образи 

залишилися незмінними, лише були асимільовані до нових реалій. Вважається, 

що культ Великої Матері (Макоши) переродився у образ Параскеві П’ятниці та 

набув нової форми, не змінивши змісту.  

Основні архетипічні образи, що властиві народові закріплені у народних 
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казках, міфах, піснях та обрядах.   По ним ми можемо судити про те, які 

архетипічну символи є основою національної культури. Етнографи, 

фольклористи, записуючи та вивчаючи культурні надбання народу, зберігають 

для нащадків ті першоджерела, що виступають фундаментом сучасної 

національної культури. 

Гендерні архетипи, за думкою К.Юнга, це ті складові особистості, що 

формують її гендерну ідентичність. У кожного чоловіка є так звана жіноча Тінь 

– Аніма, а у кожної жінки – Анімус. Баланс між фемінними характеристиками у 

чоловіків та маскулінними у жінок діють компенсаторно відносно зовнішньої 

особистості. Це так би мовити «місток» між внутрішнім та зовнішнім 

сприйняттям та презентацією себе. 

Загальнолюдські архетипи властиві кожній людині не залежно від статі, 

віросповідання, національності. Вони формуються на самому глибинному рівні 

несвідомого і представлені в кожному творчому продукті нації, епохи, людини. 

Звернемося до , згадуваного вище архетипу Великої Матері.  Даний архетип 

зародився разом з людиною. Природа виступала як Мати для всього живого. 

Первісні люди розуміли, що як природа народжує життя, так і жінка дає життя 

новій людині. У кожного є Мати. Вона може бути лагідною, а може 

розсердитися, але залишається Матір’ю назавжди. Ці уявлення залишилися 

незмінними на протязі століть, закріпившись у несвідомому людства, чи ні 

найважливішим, архетипом. 

Використовуючи у груповій роботі народні казки, пісні обряди, ми 

піднімаємо всі рівні архетипічного мислення: кожної людини властиві як 

індивідуальні, так і загальнолюдські символи. Людина, як носій національних 

символів розуміється на специфічних проявах архетипічного у собі.  

Національна свідомість виводить на «поверхню» деякі національні 

властивості, але остаються «сліпими плямами» несвідомі прояви. Вивести їх 

назовні, «проявити» і є основним завданням групової роботи.  

Під час «Арт-терапевтичної мозаїки», що проходила в січні цього року у 

Мігово (Чернівецька область), автором було проведено ряд майстер-класів з 

використання фольклорного матеріалу в груповій роботі. Так, за допомогою 

весняного циклу народних пісень та водіння хороводів і весняних ігор 

«виводили» на зовнішній свідомий рівень архетип юної жіночності, Лелю. 

Незважаючи на те, що учасники майстер-класу були мало обізнані з народними 

традиціями та обрядами, всі казали про те, що були вражені тим емоційним 

станом, який супроводжував їх на майстер-класі. Фактично, майже кожна з 

учасниц пройшла жіночу ініціацію, навіть напряму про це не говорячи.  

Склалося враження, що знайомство з архетипами, за допомогою звичних у 

минулому дійств, допомагає розумінню власної природи без «зайвих» слів, тут 

не треба розмовляти, сперечатися, замовчувати: йде дійство - весняні обряди, а 

несвідоме «говорить» з нами мовою почуттів, емоційних станів та відчуттів. 

Майстер-клас, присвячений архетипу Великої Матері, проходив в вигляді 

вечорниц. В давні часи, зимовими вечорами, збиралася молодь в одній хаті, та, 

співаючи і спілкуючись, пряла, вишивала, відтворюючи культ Макоши – Богині 

Матері, Великої Прялі праслов’ян. Нитка до нитки пряли дівчата свою долю чи 
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недолю, зазираючи у майбутнє, творячи теперішне. Кожен стіжечок був 

символічним, кожен візерунок «розмовляв». «Мова» символів майже забулася, 

вона відома зараз лише фахівцям та аматорам, але, кожна з учасниц майстер-

класу відчула той глибинний сенс, що властивим був не одному поколінню 

українців. «Ниті долі» плели косичкою мовчки, задумливо, поринаючи у власне 

несвідоме. У кожної з учасниц вийшла своя неповторна по кольору, довжині, 

формі, коса, яка не мала закінчення, бо доля «йде» своїм чередом і не дано нам 

знати її завершення. Наприкінці майстер-класу кожна така коса стала частиною 

віночку, бо була вплетена у «нитку» долі народу. Несвідомі архетипічні образи 

на деякий час стали яркими та зрозумілими кожній з учасниц. 

Використовування фольклорному матеріалу допомагає фахівцю 

прояснити ті архетипічні образи, що властиві кожній людині та провести ряд 

ініціацій, необхідних для даних клієнтів. Але, слід зауважити, що використання 

етнографічного культурального пласту несвідомого, повинно бути 

обґрунтовано і використовуватися лише за необхідністю, бо разом з 

усвідомленим нами символізмом є велика кількість інформації, що не тільки не 

усвідомлюється нами, а може стати «непід’ємною» для психіки клієнта. Крім 

того, треба розуміти, що використовуючи даний матеріал у роботі, фахівець 

бере на себе відповідальність за інтерпретацію символіки та наслідки її 

засвоєння. Тому братися за обрядові та етнографічні матеріали можливо лише 

за умови майже професійного знання фольклору та розуміння глибинних 

архетипічних уявлень, представлених у ньому. Необачне використання може 

привести до «бунту» несвідомого, тобто цілісність архетипічних образів буде 

зруйнована, а взамін може бути представлений сурогат, що не є альтернативою, 

а тим паче, компенсатором деяких психічних процесів.   

Використання фольклору в психотерапевтичній роботі достатньо новий 

напрям арт-терапії. Він складний в своїй основі, бо ґрунтується на глибинних 

несвідомих процесах і водночас, дієвий, бо за допомогою народних дійств ми 

«піднімаємо» несвідомі колективні уявлення про буття, враховуючи 

культуральні особливості особистості. 
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Самышкина О.В.12 

 
Монотипия в работе с семьей в социальной службе  

 

Цель представить особенности работы арт-терапии с семьей в социальной 

службе. 

Целевая аудитория «Центра социальной поддержки семьи, детей и 

молодежи»: 
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 Семьи, находящиеся в кризисе 

 Члены семей созависимых (алко-, наркозависимых) 

 Приемные семьи и детские дома семейного типа 

Члены таких семей часто обращаются на консультации с разными 

вопросами и ждут быстрых и конкретных ответов. Они  находятся в кризисе, в 

трудной ситуации, поэтому у них нет ни времени, ни желания «растягивать 

удовольствие» и ходить на длительную терапию. К тому же, у клиентов 

социальных служб чаще всего есть одно общее качество -  они практически все 

стремятся переложить ответственность за свою жизнь на других (на 

государство, на работников социальной службы и т.д.). Поэтому основным 

принципом работы социальной службы является взятие клиентом 

ответственности за свою жизнь на себя. Да и все услуги в социальной службе – 

бесплатные. В таких условиях работать с клиентами очень нелегко. А тем 

более, если это семьи. 

Семья – это система, стремящаяся к равновесию; система, в которой все 

взаимозависимо, которая имеет ряд системных параметров. Равновесие в семье 

будет соблюдаться любыми средствами. Обращается к психологу обычно кто-

то один из семьи или родитель с ребенком. Работать с одним членом семьи 

чаще всего не имеет смысла. Семья, стремясь сохранить равновесие, 

возвращает его к привычным паттернам поведения. Если же семья решается 

прийти вместе, то в надежде, что психолог даст «рецепт», после чего все 

проблемы решаться сами собой. На длительную терапию приходит 1% семей, 

находящихся в кризисной ситуации. Дело еще усложняется тем, что в 

социальной сфере не работают с ко-терапевтом. Обычно работает один 

практический психолог. Семья, попадая к нему на прием всеми методами 

пытается затянуть его в свою систему. 

Здесь на помощь приходит арт-терапия. Плюсы арт-терапии в работе с 

семьями: 

Основной акцент в арт-терапии семьи делается на изучении структурно-

функциональных особенностей семьи [1]. Невербальные средства, часто 

являются единственно-возможными для выражения и прояснения сильных 

переживаний, что позволяет высказаться всем членам семьи. Арт-терапия 

является мощным средством сближения людей. Это особенно ценно в 

ситуациях взаимного отчуждения, при затруднении в налаживании контактов в 

семье, при отсутствии взаимопонимания. Арт-терапия является средством 

свободного самовыражения, предполагает атмосферу доверия, терпимости и 

внимания к внутреннему миру человека. Это делает общение семьи с 

психологом достаточно безопасным, позволяет выходить на глубокие и 

серьезные проблемы. Арт-терапия, в большинстве случаев, вызывает у людей 

положительные эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, 

сформировать более активную жизненную позицию. Арт-терапия основана на 

мобилизации творческого потенциала человека, внутренних механизмов 

саморегуляции и исцеления, она отвечает фундаментальной потребности в 

самоактуализации, раскрытии широкого спектра возможностей человека и 

утверждения им своего индивидуального неповторимого способа бытия в мире. 
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Рассмотрим особенности работы семейной монотипии. 

(от «моно» - один и греч. «τυπος» — отпечаток, оттиск, 

касание, образ...) — вид печатной графики. Это достаточно известная техника в 

арт-терапии. Ее можно использовать для индивидуальной работы и для работы 

с семьей для прояснения запроса. 

На первой консультации семье, после короткого знакомства  с причиной 

прихода к психологу,  предлагается нарисовать проблему, которую они хотят 

решить. Рисование предлагается методом монотипии. Каждый член семьи на 

отдельном стекле рисует свое видение проблемы. Это может быть что-то 

конкретное или абстрактное, возможно просто игра цвета. После этого 

предлагается всем членам семьи оставить отпечатки своих стекол на одном 

листе формата А3. Так индивидуальность накладывается на общее 

пространство семьи. В результате получается общая картина, которая и 

обсуждается со всеми членами семьи. 

Обычно, взрослые как инструмент общения используют речь. Совместное 

творчество помогает обойти табу и психологические защиты, которые 

сопровождают страх самораскрытия, особенно у взрослых; помогает 

установить атмосферу более высокого уровня доверия. Семейная монотипия 

помогает взаимному познанию членов семьи и освобождению от 

травматических переживаний. 

Очень часто для семей, находящихся в кризисной ситуации, достаточно 

осознать свою проблему, чтобы найти способы ее решения. Семейная 

монотипия позволяет также установить диалог между членами семьи, понять 

позиции друг друга. А, как известно, проблемы во взаимоотношениях 

возникают именно тогда, когда люди «не слышат» друг друга. Этот метод 

позволяет также членам семьи посмотреть на проблему глазами своих 

партнеров, детей, родителей; увидеть тайные взаимосвязи проблемы (ведь 

проблема в разных семьях может быть одна, типа ребенок не хочет ходить в 

школу, а причины этого в каждой семье свои). 

Особенность семейной монотипии в том, что получаемое изображение 

всегда отличается от того, что изображала семья на стекле. Замысловатые 

узоры, проявляющиеся на листе, носят случайный характер, тем самым 

обнажая истинную проблему. У всех членов семьи появляется возможность 

выразить свои сиюминутные эмоции и настроения, возникшие  в результате 

проговаривания проблемы с психологом. 

Монотипия — это способ свободы самовыражения, это проекция 

внутреннего мира. Поэтому искренность жанра бесспорна. 

Внутреннее "Я" человека отражается в зрительных образах всякий раз, 

когда он спонтанно, не особенно задумываясь о своих произведениях, рисует, 

пишет картину, лепит. Принято считать, что образы художественного 

творчества отражают все виды подсознательных процессов, включая страхи, 

внутренние конфликты, воспоминания детства, сновидения. Когда рисует вся 

семья, появляется возможность одновременного спонтанного выражения 

отношения к проблеме, что дает возможность посмотреть на нее с разных 

сторон, ощутить всю ее полноту, увидеть «картину целиком». Семейная 
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монотипия открывает возможность для непрямого обращения к актуальным 

проблемам, создает атмосферу взаимного принятия, доброжелательности, 

безопасности и эмоциональной поддержки. Невербальное взаимодействие в 

процессе такой работы способно генерировать конфликт, который затем 

обсуждается. 

Этот метод позволяет так же: 

1. отреагировать свое видение проблемы всем членам семьи 

одновременно 

2. снять страх перед арт-терапией 

3. обойдя табу и психологические защиты, увидеть проблему в целом 

4. выразить свое видение, ощущение проблемы детям от 6ти лет 

5. выделить главное для всех  

6. найти ресурс для решения проблемы 
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УДК 159.9  

Самышкина О.В.13 

 
Мантия состоятельности 

 
«Можно уподобить жизнь вышитому куску материи, лицевую сторону коего 

человек видит в первую половину своей жизни, а изнанку – во второй; 

изнанка, правда, не так красива, но зато более поучительна, так как по ней 

можно проследить сплетение нитей.»  Артур Шопенгауэр [1] 

 

В современном мире очень популярно быть уверенным в себе. Об 

уверенности слышно на каждом шагу. Сейчас, даже как-то стыдно быть 

неуверенным. Считается, что уверенность обязательно приводит человека к 

успеху. А вот про состоятельность говорить не принято. А что вообще такое 

состоятельность? На чем она базируется, из чего состоит? 

Состоятельность часто ассоциируется с деньгами и находиться в 

подполье, это табуированная тема. Хотя наличие богатства далеко не всегда 

говорит о том, что человек им владеющий является состоятельным. Но вот 

состоятельный человек обязательно будет богатым, ибо состоятельность 

подразумевает самореализацию человека, его постоянное развитие, раскрытие 

собственных достоинств… А в таком случае, богатство будет неотъемлемой 

сопутствуемей составляющей жизни человека. Уверенность – это больше 
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похоже на внутренний стержень, на который человек опирается, на который 

потом и накладывается состоятельность. А  состоятельность как бы покрывает, 

окутывает человека, его жизнь, как мантия. 

Одежда типа мантии была известна всем народам древности задолго до 

появления феодализма в Европе и до появления самого термина ―мантия‖. У 

древних греков это были химатион, хламида, у римлян — паллиум, палла, 

лацерна. Именно в силу древности происхождения этой формы одежды она в 

первые века христианства и возникновения феодализма в Европе превратилась 

в особую почетную форму одежды, которую имели право носить только 

сюзерены, владетельные феодалы: императоры, короли, герцоги, князья. 

Так мантия превратилась в одну из монархических регалий и в объект 

геральдического изображения с определенным значением как символическим 

(символ власти, высокородности), так и эмблематическим (наличие мантии 

в родовых гербах указывало на определенное феодальное достоинство, 

титул — от князя и до императора). [5] 

В католической церкви мантия под названием ―паллиум‖ присвоена 

только папе римскому, который может ее носить всюду. Митрополиты же 

могут носить ее только в своей епархии. Паллиум принадлежит только 

определенному лицу и погребается с ним. [2] 

В России цари стали носить мантию как почетный наряд при 

коронации и больших выходах лишь с XVII века. Она носила русское 

название ―платно‖. С XVIII века императорская мантия стала входить в число 

главных регалий России и официально называлась уже мантией. Она стала 

исключительно коронационным одеянием и употреблялась практически один 

раз. 

Рассмотрим символическое значение мантии. Наличие атрибута мантии 

в гербе сразу указывает на высокое аристократическое положение гербо-

владельца. Меха также имели определенное символическое значение: беличий 

означал благородные и полезные занятия, горностаевый — высокородность, 

―породность‖ происхождения. [4] 

Мантия, как царская одежда символизировала  благоустройство, 

благосостояние и мир.  

В Китае мантии императора и сановников символизировали вселенную и 

ее совершенство, мощь Неба и императора как представителя Неба на 

Земле. У даосов и буддистов символы мантии различались, однако ее форма 

имела следующее значение: округлость рукавов символизировала 

утонченность манер, прямота швов - неподкупность при свершении 

правосудия, нижний край - горизонтальность коромысла весов, твердость 

воли и спокойствие сердца. 

В христианстве пурпурная мантия символизирует страдания Христа, 

белая - невинность или торжество духа над плотью, мантия без швов - 

страдание, а также милосердие и единство. Монашеская мантия 

символизирует отрешѐнность от мира, а также всепокрывающую силу 

Божию. Благодаря своему свободному покрою, мантия символизирует, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/514
http://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/693
http://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/836
http://dic.academic.ru/dic.nsf/simvol/492
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ангельские крылья, знаменует полноту Божественной благодати, силы и 

премудрости, которыми облекает Царь Небесный своих подражателей. [3] 

Арт-терапевтическая работа на мастер-классе имеет целью осознание 

своей состоятельности, своего достоинства, а также своих ограничивающих 

развитие установок, взаимосвязь своей состоятельности со своими качествами, 

характером, а не с другими людьми, наличием денег и т.д. Участники мастер-

класса осознают  то, на чем базируется их состоятельность, из чего состоит, с 

чем связана, что ограничивает их в реализации собственных задач. Работа 

пойдет с образом мантии, как образом «Я», образом личной успешности. 

Сохранится также символизм мантии, заложенный историей возникновения 

мантии, ее использования, как символа благородства, высокородности, 

знатности. 

Исследуя свой внутренний мир, участникам предлагается нарисовать 

свою мантию состоятельности. Перед рисованием мантии предлагается 

процедура направленного воображения после расслабления.  

Инструкция: „ Нарисуйте эскиз мантии.‖ 

После этого происходит обсуждение в группе того, что клиентам 

представлялось и того, что они нарисовали. 

«Многие … оказываются в подобной ситуации, символически надевая на 

себя мантию Королевской Власти, но не имея присущего этой власти 

внутреннего благородства. Не может быть никакого благородства и 

великодушия там, где разорваны отношения с Самостью, то есть где 

отсутствует любовь между человеком и божеством. С точки зрения 

психологии, это означает отсутствие связи между Эго и Самостью, ибо Эго 

слишком напугано, чтобы чувствовать бессознательное и взаимодействовать с 

ним. В отсутствие такой связи Эго пытается установить собственную власть.» 

Мэрион Вудман [7] 
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УДК 378.124:37.013.42:130.122                    

Сопівник І. В.14 

 

Діагностичні аспекти формування духовності  
Майбутніх соціальних педагогів  

 

В умовах становлення та розвитку соціально-педагогічної роботи в 

Україні важливо визначити не тільки зміст професійної діяльності соціального 

педагога, але й вимоги до його особистісних якостей. Особистість соціального 

педагога відіграє вирішальне значення у його професійній діяльності, оскільки 

професія соціального працівника є однією із найгуманніших. Вона передбачає 

роботу із людьми, які перебувають у скрутному становищі і потребують 

допомоги спеціаліста. Соціальна робота, як зазначає Г.Мєдвєдєва, належить до 

тих професій, де, як правило, не професійні знання і навички, а особистісні 

якості фахівця  визначають успішність і ефективність професійної діяльності. 

Тому важливо, щоб у процесі навчання соціальний працівник не тільки 

пізнавав основи і тонкощі професії, але й формувався як особистість, з 

розвинутими духовно-моральними якостями, які майбутній фахівець проявить 

у роботі із людьми [1, С.79].     

Поняття «духовність» розглядається як категорія людського буття, якою 

виражається його здатність до самотворення та творення культури.  Вона 

вважається вищим рівнем розвитку особистості, на якому основними 

мотиваційно-смисловими регуляторами її життєдіяльності є вищі людські 

цінності [2, С.244].     

Аналіз можливостей формування духовності майбутніх соціальних 

педагогів у Національному університеті біоресурсів і природокористування 

України (НУБіП) свідчить, що тут створено сприятливі умови для розвитку 

морально-духовної сфери студентської молоді. Так, доцент кафедри 

культурології НУБіП Т.Ф.Мельничук відзначає, що виховання духовної еліти з 

високим культурним потенціалом можливе за таких умов: 1) наявність 

високоосвічених викладачів, носіїв професійної, політичної, правової, 

естетичної, екологічної культури; 2) залучення студентів до різноманітних 

видів творчої діяльності (науково-практичної, культурно-просвітницької, 

оздоровчо-спортивної, технічної); 3) підвищення рівня естетичного виховання 

студентів, розвиток їх художніх здібностей, формування активної 

громадянської позиції [2, С.243]. Тому в університеті велика увага приділяється 

забезпеченню зазначених умов із формування духовності студентів, про що 

свідчить наявність центру української та світової культури, кадрове 

забезпечення (заслужені та народні артисти України), функціонування 

численних студентських творчих колективів та різноманітні форми культурно-
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Сопівник Ірина Віталіївна, Національний університет біоресурсів та природокористування України, 

доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, м. Київ 
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виховної роботи (численні традиційні концерти класичної, духової, естрадної 

музики; вокально-музичні гурти та ансамблі; музичні лекторії про класичну 

музику; зустрічі із заслуженими представниками мистецтва).   

З метою вивчення рівня сформованості духовної культури студентів  

нами було проведено дослідження серед студентів майбутніх соціальних 

педагогів. В процесі діагностики нами були використані такі методи 

дослідження як анкетування, експертна оцінка (в ролі експертів біли 

наставники академічних груп), бесіда (зі студентами з метою виявлення їх 

власної думки – самооцінка – щодо рівня сформованості їх духовної культури). 

В дослідження взяли участь студенти 1-4 курсів НУБіП України.   

Результати дослідження свідчать, що 83,3% вважають що у них 

середній рівень сформованості духовної культури, а 16,7%  – високий. Проте  

варто зазначити, що тільки кожен третій із них (38,9%) адекватно (неадекватно 

завищена самооцінка рівня духовної культури або занижена) оцінює свій рівень 

духовної культури.  45,6% студентів вважають, що на формування їх духовної 

культури найбільший вплив мають засоби масової інформації (в тому числі 

музичне та кіномистецтво), 32% – близьке оточення (сім’я, друзі), 5% – релігія, 

8,4 % – інше, 9% - затрудняються відповісти. У процесі анкетування виявлено, 

що більшість студентів (51%) у свій вільний час «пасивно» відпочивають 

(спілкуються з друзями, слухають музику, переглядають фільми).  

Аналіз студентського контингенту НУБіП України свідчить, що близько 

80% це вихідці із сільської місцевості, а як зазначають соціологи у них вищі 

показники таких складових духовності як дотримання народних традицій та 

обрядів, етнічна самосвідомість, патріотичність, релігійність, мова [4, С.113-

125].  Отже, формування духовності у майбутніх соціальних педагогів є 

важливою складовою їх професійної підготовки, яка потребує цілеспрямованої, 

системної організації. 
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УДК 159.9.8       

Филипенко О. А.15 
 

Авторская методика «Мой внутренний Дракон» 
(в рамках тренинга по профилактике конфликтов) 

 

Темп жизни современного общества достаточно высок, что вызывает у 

некоторых людей внутреннее напряжение, в том числе и эмоциональное, не 

каждый человек способен согласовать и примирить свои внутренние импульсы 

с реальностью или моральными ограничениями. Таким образом, 

психологический конфликт становится проблемой, конструктивно решить 

которую под силу не каждому человеку. Если обратить внимание на 

подростковый возраст, то становится явным, что проблема внутриличностных 

конфликтов очень часто не осознается ни самим подростком, ни взрослым. Это 

провоцирует развитие кризисных переживаний, которое способствует 

невротическому развитию личности. Актуальность данной проблемы требует 

применения интерактивных методов в работе с клиентом, особенно в 

подростковом возрасте. Таким образом, была разработана арт-терапевтическая 

методика «Мой внутренний Дракон».  

 

Цель: осознание чувств и бессознательных тенденций, возникающих в 

ситуации конфликта.  

 

Задачи: 

 диагностика внутреннего состояния в ситуации конфликта; 

 формирование умения осознавать свои внутренние конфликты и их 

влияние на других людей; 

 развитие способности к анализу собственного психологического 

состояния, к осознанию и интеграции полученного опыта. 

 

Оснащение, материалы: 

 бумага разного формата; 

 кисточки; 

 вода; 

 краски черного и красного цвета. 

1 этап работы – дискуссия, направленная на осознание понятия 

конфликтности. Погружение во внутренний мир, вхождение в «эго-состояние». 

2 этап работы – создание образа «внутреннего Дракона» посредством 

изобразительной деятельности. 

3 этап работы – обратная связь, рефлексия чувств.  
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 Филипенко Оксана Анатоліївна, практичний психолог ЗОШ №15, м. Павлоград, Дніпропетровська область 
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Инструкция: 

1 этап - обсуждение понятия конфликта: 

- Что в вашем понимании есть конфликт? 

- С кем у вас возникают (ли) ситуации конфликта? Как часто? 

- Ваша реакция и поведение в конфликтной ситуации. 

- Вспомнить конкретную конфликтную ситуацию. Какие чувства она 

вызывает? С каким цветом ассоциируется конфликт?  

2 этап - создание образа «внутреннего Дракона» посредством изобразительной 

деятельности. 

Предлагается выразить чувства, которые возникают во время конфликта, 

в образе «Дракона», при этом во время работы быть предельно честными по 

отношению к себе.  

Для работы используется бумага (формат выбирается произвольно А 4 

или А 3), гуашь красного и черного цветов, кисточки, вода. 

3 этап – обратная связь. Участники представляют свои работы, делятся своими 

чувствами, переживаниями.  

Заключительным этапом в плане терапевтичности является метафора, 

например, «Притча о голубой лошади с черным хвостом». 

  

Вопросы для обсуждения после творческой деятельности: 

-  Какие чувства возникали во время создания образа «Дракона»? Какими 

ощущениями в теле сопровождалась эта работа? 

- Что для вас символизируют используемые в работе красный и черный цвета? 

Какой цвет преобладает? 

- Что вы чувствуете, глядя на своего «Дракона»?  

Поиск ресурса. 

Ожидаемый результат: 

 осознание внутренних причин, которые провоцируют конфликтное 

поведение; 

 нахождение в себе скрытого ресурса для преодоления конфликта; 

 создание конструктивной модели поведения в конфликтных ситуациях. 

 

 

Результаты апробации: 

 Методика была апробирована в группе подростков возрастом 13 - 14 лет 

в рамках тренинга по профилактике конфликтов. При анализе работ участников 

было выявлено, что выражать агрессию в соответствии с потребностью 

позволяет себе не каждый участник, соотношения красного и черного цветов в 

рисунках, так же как и их интерпретация, имеют различия. После групповой 

работы в зависимости от потребности, подросткам была предложена 

дальнейшая терапевтическая работа, в том числе в виде индивидуальных 

консультаций. 

 К. (14 лет), рисунок 1. Работу выполнял не спеша, аккуратно, был 

сосредоточен и серьезен. 

 «В жизни есть полоса черная и белая, они чередуются. В моем рисунке 
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черный цвет – это черная полоса жизни, красный – белая полоса. Черный цвет – 

это плохое, злое начало, красный цвет – доброе начало. Мой «Дракон» имеет 

три головы: две злые черные, одна красная добрая. Соответственно два хвоста 

– черный и красный. Если в «Дракона» входит что-то доброе (через красный 

хвост) – соответственно у него работает красная голова, если входит злое – 

работают черные головы. Вокруг «Дракона» - жизнь, у меня она изображена 

черным цветом, но есть и белое пространство. 

 Сейчас, когда я смотрю на работу, чувствую страх, что может 

повториться неприятная ситуация. Этот страх ощущается в руках.  

Как вывод: в конфликте я бываю разным; чаще всего конфликтую со 

сверстниками. Преобладание черного цвета говорит о том, что я не умею 

правильно общаться, часто провоцирую конфликтные ситуации». 

 О. (14 лет), рисунок 2, 3. Долго не мог начать работу, суетился, пытался 

шутить. Выполнив первый рисунок, нарисовал еще один - работал быстро и 

сосредоточенно. 

 «Красный цвет у меня ассоциируется с огнем, который все уничтожает, а 

черный с запретом, ограничениями. Мой первый «Дракон» на воле, он 

свободен, делает все, что ему хочется, он сжигает все вокруг своим огнем. Мой 

второй «Дракон» - за решеткой, пытается достать оттуда окружающий мир, но 

не получается.  

 Первый рисунок – это я, когда я конфликтую со сверстниками, позволяю 

себе многое, чего не должно быть. Второй рисунок – это я в состоянии 

конфликта с родителями. Я подавляю в себе чувства, не высказываю свое 

мнение. Тем не менее, больше всего у меня вызывает напряжение первый 

рисунок: я понял, что иногда опасен для окружающих в состоянии конфликта, 

потому, что не контролирую себя. Чувствую себя увереннее (не причиню вред), 

когда меня сдерживают как во втором рисунке». 

 Б. (13 лет), рисунок 4. К работе приступил быстро. Нарисовав черный 

силуэт  «Дракона», долго сидел, потом добавил в рисунок красный цвет, 

мелкими частыми штрихами  сделал рисунок хаотичным.  

 «Красный цвет в моем рисунке – это огонь, который исходит из пасти 

«Дракона». Выполняя работу, я вспоминал конфликты. Наиболее тяжелые для 

меня ситуации, когда я ругаюсь с взрослыми людьми – не могу до конца 

высказать им все, что хочу. Сейчас, глядя на рисунок, испытываю тревогу, 

какое-то напряжение. Наверное, не всегда позволяю себе проявить эмоции».   

 С. (14 лет), рисунок 5. Во время работы пытался комментировать свой 

процесс рисования. 

 «Мой «Дракон» получился не таким, как я хотел: вместо злости – грусть. 

Огонь, который исходит из его пасти – как слезы, которые капают из 

тоскливых глаз. Рисунок меня напрягает. Преобладание красного цвета – это 

как моя тоска. 

Ситуации конфликта вызывают у меня грусть, потому что я чаще всего 

оказываюсь в проигрыше, не всегда выхожу из борьбы победителем. Могу 

спасаться только острыми словами». 

 К. (13 лет), рисунок 6. Работу выполняла не спеша, тщательно 
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прорисовывая каждую деталь. 

 «Во время работы, так же как и сейчас, я была спокойна. Мой «Дракон» 

получился романтическим, абсолютно не злым. Вообще я не конфликтный 

человек, легко уступаю, даже во вред себе. Часто подавляю в себе все 

негативные эмоции.  

 Сейчас внутри меня происходит конфликт: я испытываю симпатию к 

парню, но боюсь в этом признаться даже самой себе». 

    

Выводы. Применение методики «Мой внутренний Дракон» открывает клиенту 

возможности диагностировать свое внутреннее состояние. Есть вероятность 

изменить прежние и сформировать новые отношения, что в какой-то степени 

меняет структуру личности. Кроме того, методика способствует снятию 

эмоционального напряжения, развитию рефлексии. Практика показала, что 

может использоваться как в групповой, так и в индивидуальной работе. При 

групповой работе возможна трудность - недостаточное количество времени для 

глубинного анализа, что требует дополнительной работы по проблеме.  

 

Не менее значимые результаты имеет использование методики в 

модификации:  

1) изобразить своего «внутреннего дракона» в отношениях со сверстниками, 

с родителями, с учителями; 

2) выразить чувства в образе любого животного, которое ассоциируется с 

конфликтом; 

3) в качестве изобразительных средств использовать тушь красного и 

черного цвета: сделать кляксы, раздуть их, трансформировать их в образ 

«Дракона». 

 

Рисунок 1                                Рисунок 2                                Рисунок 3   

 

     

             
 

 

 

   

 

               

 



 

 41 

             Рисунок 4                                       Рисунок 5                                 Рисунок 6  
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Організаційно-педагогічні умови підготовки соціальних педагогів  
до використання методу казкотерапії у професійній діяльності 

 

Підготовка майбутніх соціальних педагогів до використання методу 

казкотерапії у професійній діяльності є складним і багатоаспектним процесом, 

ефективність якого багато в чому залежить від створення і дотримання низки 

організаційно-педагогічних умов.  

Першою організаційно-педагогічною умовою є активізація творчого 

мислення майбутніх фахівців, пробудження їх «внутрішньої дитини». Поняття 

«внутрішня дитини» («дитина в нас») бере свої витоки із архетипу дитини, 

описаного К.-Г. Юнгом [3]. За Цей архетип втілює життєві сили, шляхи та 

можливості розвитку, які поки що не усвідомлюються особистістю, і виражає 

найбільш сильне прагнення людини – прагнення до самореалізації. За словами 

Дж. Міллс та Р. Кроулі, повернення до «дитини в нас» дає можливість 

активізувати власну дитячу безпосередність сприйняття і творчість, необхідну 

для життя та професійної діяльності [2]. В контексті оволодіння методом 

казкотерапії активізація «внутрішньої дитини» студентів відбувається шляхом 

залучення їх у творчу діяльність зі створення та розповідання казок, їх 

малювання і драматизації.  

Наступною організаційно-педагогічною умовою підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання казкотерапії у професійній діяльності є 
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залучення студентів до використання казкотерапевтичних методик та технік у 

процесі проходження різних видів практики, адже лише під час проходження 

практики студенти мають змогу не тільки перевірити отримані знання та 

професійно важливі уміння при безпосередній взаємодії з клієнтами, але і 

сформувати образ себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, 

познайомитися з різними сторонами професії, на власному досвіді відчути її 

суспільну значимість та цінність, її творчий характер, побачити можливості для 

професійного та особистісного самовдосконалення.  

Однак, часто діяльність студентів під час проходження практики 

зводиться до простого наслідування, шаблонного впровадження існуючих 

методик роботи. І, якщо на першому-другому курсах така діяльність може бути 

переважаючою, то під час подальшого навчання і, зокрема, проходження 

практики на третьому-четвертому курсах домінуючою має бути діяльність 

конструктивна, творча. Студент має навчитися спиратися на запити клієнта, 

конструювати власні способи професійної діяльності, творчо оперуючи 

отриманим багажем методик та технік. Організаційно-педагогічною умовою, 

яка сприятиме досягненню цього, є використання нетрадиційних форм та 

методів підготовки майбутніх спеціалістів, зокрема, казкотерапії та арт-терапії. 

Особливістю реалізації цієї умови є те, що метод казкотерапії, яким вчаться 

користуватися студенти у майбутній професійній діяльності, виступає не лише 

у якості інструменту соціально-педагогічної діяльності, але й використовується 

як засіб підготовки студентів. Зокрема, використання технік «Карта казкової 

країни», «Казкові фігурки», створення казок сприяє активізації творчого 

потенціалу студентів, розвитку в них індивідуальних особливостей, важливих 

для майбутньої професійної діяльності, формування необхідних умінь 

використання казкотерапевтичних методик та технік тощо. Щодо застосування 

методів арт-терапії в системі вищої освіти, вони можуть використовуватись «як 

в формі соціально-психологічного тренінгу для розвитку соціальних навичок, 

так й як терапевтична допомога (психокорекція), й засіб розвитку креативності, 

творчості студентів» [1, 269].  

Наступною умовою підготовки студентів є організація навчально-

виховного процесу шляхом поетапного ознайомлення студентів із методом 

казкотерапії з 1 по 4 курс. Ми виділили три послідовні етапи цього процесу: 

ознайомчо-пізнавальний (передбачає попереднє знайомство студентів із 

методом казкотерапії, в тому числі і через власну участь у груповій та 

індивідуальній казкотерапевтичній роботі), технологічний (студенти 

поглиблюють свої знання про метод казкотерапії та особливості використання 

казкотерапевтичних методик та технік у соціально-педагогічній діяльності) та 

інтегративний (студенти не лише отримують нові знання та формують уміння 

використання  казкотерапевтичних методик та технік, але й узагальнюють та 

творчо переосмислюють набуту інформацію з метою інтеграції отриманого 

досвіду у професійну діяльність, вироблення власного бачення та стилю роботи 

із використанням методу казкотерапії).  

Ще однією організаційно-педагогічною умовою підготовки студентів є 

організація навчального процесу з урахуванням низки принципів, які 
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становлять систему вимог до організації процесу фахової підготовки 

спеціаліста, метою та результатом якої є готовність до використання методу 

казкотерапії у професійній діяльності. У цілісній системі принципів ми 

виділили наступні логічні підсистеми: принципи, що зумовлюють вибір 

студента, щодо оволодіння методом казкотерапії; принципи, що визначають 

характер процесу навчання; принципи, що характеризують особливості 

взаємодії викладача та студентів та принципи, що визначають змістовий бік 

навчання.   

Таким чином, ми зробили пропущення, що дотримання описаних 

організаційно-педагогічних умов сприятиме підвищенню якості  підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання методу казкотерапії у 

майбутній професійній діяльності. 
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До питання про технології навчання у підготовці соціальних 
працівників  

 
Реалії сьогодення гостро поставили питання, пов’язані із соціальними 

реформами та соціальною роботою в державі, і, безперечно, з проблемою 

підготовки кадрів, здатних надавати професійну соціальну допомогу та 

підтримку тим, хто цього потребує.  Мова йдеться не про формальні знання, а 

точніше формальний перелік засвоєних дисциплін, а про особистісні знання, 

відмінною рисою яких є засвоєні способи дій, самовизначення і рефлексивно 

фіксовані особистісні  прирощення. Період навчання у вузі ( а це 4-6 років) є 

достатньо тривалим й водночас сенситивним для віднаходження людиною 

себе, можливостей самоактуалізації, творчої адаптивності,  розвитку  способів 

взаємодії особистості із власним світом і світом інших людей.  На жаль, 

існуючі  форми і метод навчання у вишах в традиційному їх «виконані» ці 
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завдання не розв’язують. Основною причиною є слабка суб’єктивна 

залученість студента до процесу навчання. Це виявляється у зорієнтованості 

викладача на передачу теоретичних знань з переважанням зовнішньої регуляції 

процесу, що у свою чергу формує у студента психологічну неготовність  до 

пошуку і вирішення задач за межами навчального і навіть зовнішнього 

контролю. Особистісна позиція в навчальній діяльності за цих умов 

характеризується як об’єктна, характерною особливістю якої є недостатній 

рівень пізнавальної та професійно-особистісної мотивації [1, с.70]. 

До найбільш відомих особистісно-орієнтованих форм навчального 

процесу належить тренінг. Як відомо, широкого застосування тренінг набрав у 

психологічній практиці, й попри множинності  завдань, які вирішуються за 

його допомогою, головна мета тренінгу спрямована на формування певних 

психологічних компетенцій (здатностей, вмінь, способів дій) людини. 

Технології проведення тренінгів широко представлені у відповідній 

психологічній літературі. Водночас, досвід адаптації тренінгів до основних 

організаційних форм навчального процесу - лекцій, практичних та 

семінарських занять є, на нашу думку, поки що недостатньо вивченим та 

узагальненим.  

Наразі  відбувається виокремлення кількох  підходів до застосування 

тренінгів у навчальному процесі вишу. Перший із них стосується  

використання тренінгу у якості методу (через проведення ділових та рольових 

ігор, проведення мозкового штурму, виконання спеціальних вправ тощо). 

Пріоритет у цьому сенсі найчастіше відводиться  практичним заняттям, 

оскільки на них відпрацьовуються певні компетентнісні здатності майбутнього 

спеціаліста, закріплюються теоретичні знання через усвідомлення можливості 

їх практичного використання. 

 Другий підхід стосується впровадження тренінгу у навчальний процес як 

цілісної організаційної форми. У даному випадку мова йдеться про специфічну 

форму групової роботи, яка вирізняється обов’язковими вимогами: наявність 

постійної групи учасників (підгрупа 10-12 осіб); об’єктивізація суб’єктивних 

почуттів та емоцій учасників стосовно один одного; спрямованість на набуття 

учасниками тренінгу певної суми знань і практичних вмінь професійної 

діяльності і особистісних якостей; атмосфера розкутості й свободи спілкування 

між учасниками, психологічна безпека.  

Існує й третій підхід, пов'язаний із перспективами застосування тренінгу 

на лекції. Зокрема, викладачі кафедри соціальної роботи Київського 

державного університету імені Тараса Шевченка вже  п’ять років поспіль  

активно працюють над впровадженням цієї інноваційної форми навчання у 

підготовку спеціалістів соціальної роботи. Основна відмінність від традиційної 

лекційної форми полягає у способах організації навчальної діяльності учнів. Її 

технологія ґрунтується на технології розвивального навчання (якій 

нараховується понад 40 років) і яка має достатній досвід впровадження у 

початковій школі [2].  Центральним моментом в способі розгортання учбової 

(термін, що застосовується саме в технології розвивального навчання і не 

перекладається в укр. варіанті на навчальну) діяльності  є постановка учбової 
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задачі, яка на конкретному предметному матеріалі спонукає до здійснення 

учнями цілої низки учбових дій задля знаходження  способів її вирішення. До 

таких дій відносяться цілепокладання, аналіз, моделювання, контроль та 

оцінка, а також психологічні конструкти: мотивація, мислення, рефлексія. 

Окрім того, характер здійснення учбової діяльності вирізняється колективно-

розподіленим способом, що передбачає достатньо сильну мотиваційну 

готовність учня до вирішення цієї задачі, а також вміння кооперуватись та 

взаємодіяти із іншими членами групи. Обов’язковою є процедура фіксації 

отриманого результату групою, який демонструє відповідний спосіб вирішення 

учбової задачі, що може бути наочно представленим у вигляді схем, моделей, 

своєрідних конструктів тощо. Така технологія навчальної діяльності 

принципово змінює позицію педагога, яка по суті своєю стає управлінською і 

звичайно ж, не може  розгортатись поза діалогових форм спілкування  студента 

з викладачем.   

Впровадження тренінгових форм навчання у вишах дозволяє з одного 

боку усунути ряд протиріч, характерних за традиційних форм навчання 

студентів: пасивність, некритичність сприйняття, інертність мислення, 

невміння адаптувати теоретичний матеріал до потреб практичної діяльності, а з 

іншого -  дозволяє отримати та освоїти способи організації колективно-

розподіленої мисленевої діяльності, які є основними у роботі соціального 

працівника при розгортанні групових форм роботи.   
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НАУКОВІ СТАТТІ. 

 
УДК 371.360 

Зайцевська Т. Ю.18  
 

Профілактика професійного вигорання у державних службовців, 
що працюють у соціальній сфері  
 

 

Праця державних службовців у сфері соціальної допомоги дітям, сім’ям 

та молоді ставить особливі вимоги до емоційного і емпатичного включення у 

робочі ситуації, бо фахівці часто-густо мають справу з  дітьми та молоддю, які 

потребують державного захисту та допомоги.   

Мета статті – теоретичне вивчення явища професійного вигорання та 

розробка тренінгу профілактики вигорання у державних службовців, що 

працюють у соціальній сфері.  

Синдром  вигорання у теперішній час прийнято розглядати як результат 

дії хронічних професійних стресів, хоча дискусія з цього питання ще 

продовжується.  Вперше термін ―стрес‖ з’явився у 1944 році на сторінках 

психологічного журналу ―Psychological Abstracts‖ [1, с. 28]. а термін ―синдром 

згорання співробітників‖ вперше використав у 1974 році американський 

психіатр Фроуденбергер  для опису стану виснаженості,  розчарування та 

відмови від роботи у волонтерів служб психічного здоров’я [4]. Фактором 

ризику вигорання є всі ситуації професійного спілкування та дій, що мають 

високу відповідальність за інших людей. 

Явище професійного вигорання  відноситься до психогігієни праці та 

безпосередньо пов’язано з охороною психічного та психологічного  здоров’я 

людини [4] . Згідно визначенню ВООЗ ―синдром вигорання – це стан фізичної 

чи  емоційної втоми, що розвивається як результат стресу, причиною якого є 

жорсткі вимоги, що витікають з характеру діяльності, якою займається 

індивідуум. Цей стан характеризується зниженням якості роботи, втомою, 

безсонням, депресією, зверненням до алкоголю чи інших наркотичних речовин 

у надії на тимчасове полегшення стану‖ [3, с. 93]. 

  Б. Перлман і Е. А. Хартман  встановили  зв’язок синдрому 

вигорання    з особливостями системи управління,  адміністративної і 

комунікативної  систем підприємства та з статусно-рольовими, 

індивідуальними характеристиками  працівників, результатами їх діяльності [2; 

5]. Було виділено три групи факторів, що певним чином впливають на 

виникнення вигорання у сфері професій типу ―людина – людина‖: особистісні, 

рольові та організаційні:  
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  Особистісні фактори: інтроверсія, реактивність, стать, вік, 

авторитаризм, низька самоповага, трудоголізм, низька емпатія, особливості 

мотивації, невдоволеність роботою чи професією, великий стаж праці. 

  Рольові фактори: рольові конфлікти, рольова невизначеність, 

рольова перенасиченість. 

  Організаційні фактори: час, що займає робота; невизначений  зміст 

праці; робота, що потребує невпинного підвищення кваліфікації; 

високопродуктивна робота; робота, що потребує певної підготовки, 

тренування; невизначена чи замала відповідальність; характер керування, що не 

відповідає змісту роботи. 

  К. Маслач виділила такі особистісні фактори працівника, від яких 

залежить розвиток синдрому вигорання: 

 індивідуальна межа можливостей ―емоційного Я‖ протистояти виснаженню, 

вигоранню, зберігаючи себе; 

 внутрішній психологічний досвід, що включає почуття, настанови, мотиви, 

сподівання; 

 негативний індивідуальний досвід, у якому сконцентровані проблеми, 

дистресс, дискомфорт, дисфункції та їх негативні наслідки [2, c. 35]. 

  Найважливішим завданням при збереженні стабільності організації 

та її людських ресурсів є профілактика вигорання та подолання негативних 

наслідків організаційних стресів.  

Автором статті був  розроблений тренінг профілактики вигорання для 

державних службовців, зайнятих у сфері соціальної роботи
19

.  Тренінг 

розрахований на 4 навчальні години. При проведенні тренінгу застосовуються 

методи індивідуальної та групової роботи, індивідуальна та групова рефлексія, 

елементи методу психодрами (рольова гра). 

Мета тренінгу: профілактика вигорання та розвиток ресурсу особистості. 

Завдання тренінгу:  

- ініціювати процес самопізнання та визначити  власну   модель взаємодії 

―Я  і  Соціум‖;  

- розвинути позитивне сприймання себе та підвищити толерантність до 

інших; 

- визначити та розвинути  власні ресурси особистості, що сприяють 

емоційному відновленню. 

1. Прийняття правил роботи у групі 

Мета: забезпечення  атмосфери довіри та особистісної безпеки. 

Після групового обговорення були прийняті такі правила роботи: 

конфіденційність; взаємоповага; не перебивати один одного; застосовувати «Я-
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вислови»; толерантність. 

2. Особисте знайомство 

Мета: знайомство учасників та розвиток атмосфери довіри. 

Вправа 1. Презентація себе за допомогою обміну ролей 

Мета: Розвиток навичок активного слухання.  

Інструкція тренера: ―Будь ласка, оберіть собі пару. На протязі 2-3 

хвилин розкажіть своєму партнеру три будь-які речі, що характеризують Вас. 

Потім, коли Ви  вислухали один одного і добре запам’ятали, будь ласка, зробіть 

презентацію свого партнера. Якщо Ви щось забули чи не точно сказали, то ваш 

партнер потім виправить Вас.. 

 3. Практична робота, спрямована на особистісне зростання 

Вправа 2. Модель взаємодії “Я і  Соціум” 

 Мета: Визначення власної моделі взаємодії “Я і  Соціум” 

Інструкція тренера: ―Для державних службовців, що працюють 

керівниками у сфері соціальної роботи дуже важливо з’ясувати для себе власну 

модель взаємодії “Я і Соціум”. Будь ласка, розбийтеся на мікрогрупи та 

обговоріть між собою це питання. На це дається 10 хвилин. Потім бажаючі 

сценічно можуть показати нам свою модель.‖ 

 Після обговорення у малих групах були представлені такі моделі 

взаємодії: 

- Члени групи, що ототожнюють Соціум стали у широке коло, а учасниця 

Л., що показувала свою взаємодію з соціумом,  стала у центр кола.  Жінка 

відчувала себе в центрі кола комфортно: з одного боку, було відчуття 

захищеності, а, з іншого, – всіх було видно, можна було побачити стан 

кожного, а, при потребі, підійти та допомогти. Така модель взаємодії 

виявилася у багатьох учасників.  

Цю модель можна назвати ―Я-центрована  модель‖. 

- Учасник B. продемонстрував іншу  модель:  члени групи  як Соціум  

рухаються спонтанно по кімнаті, а учасник В. також йде по власній 

траєкторії життя, а, коли хтось потребує допомоги, то  він може 

відреагувати, допомогти, а потім знову продовжити свій шлях.  

Цю модель можна назвати   ―Спонтанна модель‖ взаємодії з соціумом. 

- Учасниця групи C. заявила, що у неї зовсім інша модель. Соціум 

знаходиться скупчено у центрі кола, а вона рухається на певній невеликій 

відстані-орбіті, весь час уважно дивлячись за членами соціуму: ―Чи 

потрібна комусь допомога?‖ Коли, на її погляд, хтось потребує допомоги, 

то вона входить у натовп і допомагає. Після декількох ―обертань‖ 

навколо соціуму, учасниця поскаржилася, що відчуває втому та 

навантаження від постійної сконцентрованої уваги. Таку модель назвемо 

―Соціум-центрована модель‖. 

У зворотному зв’язку учасників групи стало зрозуміло, що допомога С. у 

багатьох викликали дискомфорт. Людям  хотілося, щоб їх спитали, в чому їх 
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потреба, а потім вони б були раді  допомозі. Учасниця С. сказала, що буде 

робити висновки та міняти свою модель, бо витрачає занадто багато сил.  

- Учасниця  К. розширила розмір кола так, щоб зменшити скупченість та 

дати можливість учасникам  рухатися в межах кола. Сама вона просто 

проходила скрізь коло, у разі необхідності вступаючи у взаємодію з 

членами Соціуму. Учасниці було комфортно, вона мала змогу вільно  

перміщуватися, а з іншого боку,  Соціум мав певну форму, задану нею.   

Ця модель, на нашу думку,є поєднанням ―Соціум-центрованої моделі‖ та 

―Спонтанної моделі‖. 

- Учасник М. сказав, що йому дуже важливо все контролювати, бачити, і, 

щоб всі невідкладно виконували його розпорядження. Сценічно ця 

модель виглядала так -  він поставив декількох учасників групи у коло на  

певній відстані один від одного, а сам відійшов на декілька метрів, встав 

на стілець, і зверху, дивлячись на Соціум почав надавати команди: ―Руки 

вгору‖, ―Руки вперед‖ тощо.    

З нашої точки зору, можна назвати цю модель  ―Авторитарна модель‖. 

У зворотному зв’язку члени групи відразу почали висловлювати свої 

негативні відчуття, коли їм треба було виконувати певні дії по команді. На це 

учасник М. відповів, що йому дуже подобалося бути в армії, це були кращі 

роки його життя. Йому подобається дисципліна, армійська чіткість, і поки що 

саме цей стиль він буде втілювати у своєму житті. 

Підсумок тренера. Таким чином,  кожен з Вас мав змогу ознайомитися з 

власною моделлю  взаємодії ―Я і Соціум‖, та подивитися інші. Дякую Вам за 

Вашу відвертість. Хочу наголосити, що це сьогоднішні моделі, а завтра Ви 

можете залишити все, як є, а можете щось змінити, використовуючи досвід цієї 

роботи.   

Вправа 3.  Відновлення ресурсних позитивних емоційних станів 

Мета: Пошук  власник  ресурсів особистості  

Інструкція тренера: ―У нас є час приділити увагу власним ресурсам, 

тобто тим джерелам енергії, позитивних почуттів, які є в кожного із нас та 

пов’язані з минулими подіями.  Сьогодні ми згадаємо Ваше дитинство, 

підлітковий вік, Ваших друзів,  та пов’язані з цим найкращі спогади.  

Закрийте, будь ласка очі, покладіть руки на коліна, представте собі, що ви 

повертаєтесь у своє дитинство, підлітковий вік. Пригадайте, що на Вас було 

вдягнено, яка була зачіска тощо. А тепер повільно відкривайте очі. Може хтось 

пригадає та поділиться з нами, де у нього було це ―місце Сили‖, як у Кастанеди, 

може це було дерево, чи річка, чи щось інше, куди він приходив як до джерела 

спокою та енергії. Тепер, без поспіху, відкривайте очі.‖  

Випадок 1. Учасниця Т пригадала  дерево, стару грушу,  яку посадив біля 

дому прадід  для своїх нащадків.   Прадід поставив біля  дерева дубову лавку, 

щоб онуки та правнуки сиділи, їли груші та згадували його.‖ 
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Тренер запропонувала розіграти цю сцену та посидіти під цією грушею. 

Учасниця Т. згадала своїх дідуся та бабусю, з якими влітку на канікулах 

проводила багато часу, своїх подружок, які з нею сиділи на цій лавці. На роль 

подружок вона вибрала декілька учасників групи.  

Сидячи на лавці з подружками, Т. відчула спокій, затишок. 

Випадок 2.  Учасниця Л. поділилася спогадами про свою лавочку   -  в 

місті, у дворі, де вечорами вона сиділа з подругами. Вони балакали, їли насіння. 

При розіграші цієї сцени, сидячи серед трьох подруг, Л. проникливо  

сказала, що це були її найвірніші друзі у житті. На жаль, вже пройшло багато 

років, зараз вона живе в іншому місті  і  давно не бачила своїх подруг,  не знає, 

як склалося їх життя.  

Тренер зауважила, що можна їх розшукати та поновити дружні стосунки. 

Тоді Л. вигукнула: ― Дійсно, я ж можу попросити мою маму, яка до цього часу 

ще живе в тому дворі, дізнатися у матерів Марії та Олі, де вони зараз живуть, 

взяти їх телефони. Дякую Вам! ‖ 

Випадок 3.  Учасниця Н. пригадала коло друзів-підлітків на пустирі за 

домом, де вони збиралися ввечері, розкладували вогнище, пекли картоплю, яку 

потихеньку, щоб ніхто не бачив, брали з дому. Сидячи біля вогнища, 

розмовляли, їли картоплю, і вона здавалася такою смачною. 

Тренер запропонувала зробити символічне вогнище в середині кімнати, 

всім членам групи, які захочуть, сісти біля вогнища. До учасниці Н. 

приєдналася майже вся група. Стали згадувати. у кожного це було коло друзів. 

Учасниця Н. згадала, що ввечері її звала мати додому, і треба було іти, хоча  не 

хотілося,  бо потім мати приходила з лозиною. Декілька учасників згадали, що 

їх також кликали додому ввечері, і на третій раз треба було мерщій бігти 

додому, бо інакше батьки лаялися. Учасниця Н. витерла сльози і сказала, що то 

був чудовий час, і вона зараз вже  не сердиться на матір, може, та, навіть, 

вважає, що так і треба було робити.   

Інструкція тренера: ―Закрийте, будь ласка очі, покладіть руки на коліна, 

подякуйте своєму дитинству, що у Вас є чудові спогади, які можуть бути 

джерелом сили та відновлення. Тепер представте собі, що ви повертаєтесь у 

т6еперішній час, ви вже дорослі, працюєте на державній службі  А тепер 

повільно відкривайте очі.‖ 

Підсумок тренера: “Сьогодні ми з Вами ознайомилися з різними 

моделями взаємодії ―Я і Соціум‖, отримали матеріал ―для роздумів‖. І, нарешті,  

багато з Вас  відкрили для себе чудовий енергетичний ресурс – власне 

дитинство, яке може бути джерело сили та натхнення у роботі державних 

службовців, що працюють з молоддю‖. 

Наприкінці учасники найчастіше відмічали стан відновлення, насиченості 

енергією. Спогади власного дитинства та підліткового віку, як зазначали 

учасники,  дало відчуття,  що власні діти-підлітки та підлітки-клієнти 
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соціальної служби стали їм психологічно ближче, вони стали більш розуміти 

поведінку підлітків та їх потреби.  Деякі учасники вирішили змінити свою 

модель взаємодії з соціумом на більш придатну для себе та для колег.  Завжди  

учасники відмічали,  що в результаті тренінгу вдалось ближче познайомитись 

один з одним, відчути спільність особистісну, а не тільки фахову по роботі.   

Таким чином, застосування тренінгу для профілактики професійного 

вигорання у державних службовців дає змогу визначити та скоригувати власну 

модель взаємодії з соціумом,  сформувати у трудовому колективі позитивну 

атмосферу, відновити власні енергетичні. ресурси 
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УДК 316.6+378       

Макатєр О.В.20 
 

Законодавче забезпечення освіти та зайнятості осіб з 
інвалідністю в Україні 

У статті проаналізовано проблеми у сфері освіти та зайнятості осіб з інвалідністю, а 

також запропоновано шляхи вирішення проблем, ґрунтуючись на даних спеціального 

дослідження. 

В статье проанализировано проблемы в сфере образования и занятости людей с 

инвалидностью, а также предложено пути решения проблем, основываясь на данных 

исследования. 

Ключевые слова: трудоустройство людей с инвалидностью, право инвалида на труд, 

право инвалида на образование, норматив рабочих мест для инвалидов на предприятиях, 

медицинский подход к инвалидности, социальный подход к инвалидности. 

There are problems in the educational sphere and in the employment that were researched and 

described in this article also there are some wais for they overcoming. 
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Протягом останніх років питання працевлаштування людей з особливими 

потребами набуває все більшої актуальності. Незадовільні показники 

зайнятості серед осіб з інвалідністю негативно впливають на рівень соціального 

розвитку країни в цілому, погіршують добробут кожного громадянина. Для 

втілення соціальних зобов’язань, виділених Конституцією України [9], 

важливою є продумана, послідовна державна політика щодо зайнятості осіб з 

інвалідністю. Разом із тим, прийнявши низку міжнародних правових актів, 

Україна включилася у процес гуманізації суспільства, де права та законні 

інтереси  людей з інвалідністю розглядаються на рівні з правами інших 

категорій населення [10, 20, 26]. Отже, держава повинна якнайкраще сприяти 

забезпеченню прав людей з інвалідністю, в тому числі у сфері 

працевлаштування. 

Наразі існує низка вітчизняних та іноземних досліджень, які описують ті 

чи інші аспекти зайнятості людей з інвалідністю. Н.Козловський, В.Хабаров, 

Darja Zavirsek  розглядали психологічні особливості людей з інвалідністю як 

чинники, які стоять на заваді успішної зайнятості даної категорії населення [16, 

ст. 16-23, 23, ст. 52-57, 7]. Питання професійної реабілітації було досліджено 

О.Лесько, а також М.Папієвою. Проблеми побудови та функціонування 

системи освіти та професійної реабілітації розглядала А.Шевцова. П.Таланчук, 

К.Кальченко. Г.Нікуліна досліджувала особливості соціального супроводу 

студентів з особливими потребами під час навчання в інтегрованому 

освітньому середовищі. М.Новикова висвітлила сутність професійної 

реабілітації в рамках індивідуальної професійної реабілітації. Н.Прісецька 

досліджувала психологічні перепони на шляху к успішному працевлаштуванню 

людей з інвалідністю. В. Котова розкрила відмінності у процесі 

працевлаштування людини з інвалідністю та людини без інвалідності та інші 

дослідження. Проте питання  взаємодії між учасниками процесу 

працевлаштування та зайнятості людей з інвалідністю в Україні, причини 

неефективності пільг та гарній, передбачених законодавством для даної 

категорії населення, заходи, яких повинен вжити кожний з учасників процесу 

працевлаштування досліджені недостатньо.  

В даній статті передбачається висвітлити відношення представників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування вищого рівня, 

організацій інвалідів та правозахисних організацій зі всеукраїнським статусом, 

роботодавців причин існування проблем у сфері освіти та зайнятості людей з 

інвалідністю в Україні, а також описати та проаналізувати запропоновані ними 

шляхи поліпшення зайнятості осіб з інвалідністю. Таким чином, частка людей з 

інвалідністю в Україні на сьогодні складає 2,67 млн. осіб. Серед 46,65 млн. 

населення це 5,56% [17]. За нормами Міжнародної організації праці (МОП) 

50% від цієї цифри, тобто 1,34 млн. людей з інвалідністю в Україні мають бути 

працевлаштованими [1].  В Україні наразі офіційно працюють лише 0,378 млн. 
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людей з інвалідністю, що складає 14% від їх загальної кількості, та не досягає 

норм МОП на 36%. Даний показник є надто низьким, особливо у співставленні 

з такими європейськими країнами, наприклад, такими як Німеччина, де він 

становить 53% та Швеція - 61% [2, ст. 16-23, 13, ст. 5-16]. 

Для успішності здійснення політики зайнятості людей з інвалідністю 

потрібно приймати до уваги багато аспектів: якість освіти, належне 

забезпечення доступності, належний рівень професійної реабілітації, ефективне 

інформування та продуктивність співпраці. Натомість, кожна з цих сфер в 

Україні має низку проблем. 

Розглядаючи сферу освіти людей з інвалідністю в Україні, потрібно 

зауважити, що перелік професій, які пропонуються для опанування 

державними закладами професійної реабілітації та Державною службою 

зайнятості даній категорії, є меншим за світову практику. МОП наголошує на 

переліку зі 181 професії різної кваліфікації та сфери, Державна служба 

зайнятості пропонує лише 27 [12], центри професійної реабілітації - 9 [27, 20]. 

Перелік вміщує здебільшого низько кваліфіковані професії. Здобувати 

професійну освіту в навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації може 

обмежена кількість людей з інвалідністю. Через брак спеціального 

устаткування в навчальних закладах, недостатню кількість методичної 

літератури, навчальних приладів, розрахованих під її специфічні потреби 

людина з особливими потребами часто не отримує освіту. Особливо гостро 

стоїть така проблема для сільської місцевості з її обмеженими ресурсами та 

мало розвиненою інфраструктурою. Тому в державних закладах І-ІV рівнів 

акредитації навчаються лише близько 10 тис. студентів з функціональними 

обмеженнями [2]. Підсумовуючи, бажана освіта для людини з інвалідністю є 

проблемою. Як зазначалося вище, перелік пропонованих професій мало 

відповідає потребам сучасного ринку праці, орієнтованому здебільшого на 

сферу торгівлі та будівельно-оздоблювальних робіт [17], разом із тим 

обмеженим є й оснащення освітніх закладів методичною літературою, 

розробленою під спеціально під потреби тих людей з інвалідністю, які цього 

потребують. 

Наступне, людина з інвалідністю має підвищені специфічні потреби в 

доступі. Тому, реалізація права людей з інвалідністю на працю потребує від 

держави створення ―безбар’єрного‖ архітектурно-просторового середовища, в 

якому зазначена категорія громадян користуватиметься усіма елементами 

інфраструктури.  Разом із тим належними умовами доступу забезпечені лише 

69% управлінь праці та соціального захисту населення, 67% управлінь 

Пенсійного фонду України, 60% центрів зайнятості, 32% закладів охорони 

здоров’я та 14% навчальних закладів державної та комунальної форм власності. 

Різні показники забезпечення доступності по областях. Дані проблеми 

пов’язані зі значними матеріально-технічними витратами, а також 

фінансуванням відповідних заходів саме з місцевих бюджетів, які мають різне 

наповнення. Отже, реалізація права інвалідів на вільне пересування в сучасних 

умовах є одним з вирішальних факторів для здобуття освіти та набуття 

можливості працювати. 
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Важливою складовою для забезпеченню зайнятості людей з інвалідністю 

є професійна реабілітація. Це зумовлюється тим, що людина з інвалідністю 

повинна мати таку роботу, яка підходить йому за станом здоров’я, враховує 

особисті здібності, нахили, є актуальною на ринку праці. При проведенні 

профорієнтаційної роботи велику роль грають навчальні заклади, центри 

зайнятості та служба медико-соціальної експертизи (МСЕК). Проте, 

профорієнтаційна робота здійснюється не достатньо ефективно, адже розмір її 

фінансування у 2008 році становив лише 645,7 тис. грнивень, чого є вкрай мало 

для забезпечення матеріально-технічної бази для приміщень, де проводиться 

робота, роздаткових, тестових матеріалів тощо. Не вистачає кваліфікованих 

кадрів для проведення профорієнтаційної роботи. Іншою проблемою є 

застарілість та обмеженість переліку професій, рекомендованих інвалідам 

працівникам МСЕК для працевлаштування. Професійна реабілітація 

здійснюється центрами професійної реабілітації, що належать до сфери 

управління Міністерства праці та соціального захисту населення. Наразі їх 

кількість становить 13 та 1 зі всеукраїнським статусом у селі Лютіж Київської 

області. В цілому з 2003 по 2008 рік в установах професійної реабілітації 

пройшло професійну реабілітацію лише 3597 осіб з інвалідністю, з них 

працевлаштовано тільки 43,9%, що є низьким показником з огляду на часовий 

термін та обсяги державного фінансування цих заходів  - 50574,9 тис. гривень 

лише за 2008 рік [26, ст. 107-119].  

Дослідження проводилось з використанням методів аналізу документів, 

зокрема української та міжнародної нормативно-правової бази стосовно освіти 

та зайнятості інвалідів, а також за допомогою експертного опитування шляхом 

анкетування та діалогового інтерв’ю. 

В сумі, аналіз міжнародної нормативно-правової бази показав, що 

становлення сучасних міжнародних підходів та стандартів щодо забезпечення 

прав інвалідів у тому числі у сфері праці, здебільшого визначається 

документами, прийнятими Організацією об’єднаних націй, Міжнародною 

організацією праці та документами Ради Європи. Узагальнюючи, можна 

відмітити переорієнтацію суспільства від медичної парадигми прийняття 

інвалідності до соціальної. Тобто повноправного включення інвалідів у всі 

аспекти соціального життя, в тому числі у сфері зайнятості. Такі документи як 

Загальна декларація прав людини (1948), Декларація про права розумово 

відсталих осіб (1971), Декларація про права інвалідів (1975), Всесвітня 

програма дій відносно інвалідів (1982), Стандартні правила забезпечення 

рівних можливостей для інвалідів (1993), Конвенція прав інвалідів, 

Європейська соціальна хартія (переглянута) та інші наголошують на 

необхідності забезпечення державою професійної підготовки інвалідів, надання 

пільг як самим інвалідам, так і підприємствам інвалідів, фінансової підтримки 

для самозайнятості, укладенні особливих контрактів, надання першочергових 

прав на виробництво. Держава зобов’язана здійснювати контролюючі заходи 

щодо рівноправної політики в просуванні по службі, покращувати умови праці, 

рівень заробітної плати, залучати до роботи з інвалідами персонал, 

компетентний з питань інвалідності, а також самих інвалідів. Наступне, 
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держава зобов’язана забезпечувати інвалідам рівність нарівні з іншими 

категоріями громадян у здобутті освіти, можливості вибрати роботу при 

справедливих та сприятливих умовах праці та забезпечити інваліду захист від 

безробіття. А також, інваліди мають право на задовільний рівень життя, мають 

право згідно їх можливостей отримати та зберегти робоче місце або займатися 

корисною, продуктивною  працею за винагороду [25, 10, 5, 23, 24, 11, 3, 14, 8]. 

Отож, загальні міжнародні принципи були деталізовані нормами національного 

законодавства.  

Пільги та гарантії, передбачені в законодавстві України щодо зайнятості 

осіб з інвалідністю, включають пільги та гарантії для інвалідів та для 

підприємств громадських організацій інвалідів; пільги та гарантії при прийомі 

на роботу та у процесі праці. При працевлаштуванні забороняється 

встановлювати інваліду, направленому на роботу МСЕК, випробувальний 

термін. Обов’язок роботодавця забезпечити 4%-й норматив робочих місць для 

інвалідів, якщо кількість працівників на підприємстві становить 25 і більше 

осіб та одне робоче місце, якщо кількість працівників становить від 8 до 25 

осіб. Під час роботи, якщо інвалід виявить бажання, підприємство зобов’язано 

встановити для нього: неповний робочий день або неповний робочий тиждень, 

а також створити пільгові умови праці. Підприємство не має права залучати 

інваліда до роботи в нічний час, виключення становлять випадки отримання 

згоди на таку роботу від самого інваліда та відсутності суперечень до висновку 

МСЕК, не має права залучати інвалідів до надурочних робіт без їх згоди, якщо 

це не суперечить висновку МСЕК. При скороченні штату працівників за 

інвалідом, який дістав інвалідність на даному підприємстві, зберігається 

першочергове право на залишення на роботі. В разі необхідності переміщення 

інваліда в межах одного підприємства це можливо тільки за умов оснащення 

його робочого місця під його потреби. В разі, якщо така робота передбачає 

нижчий рівень оплати, то інваліду компенсують частку втраченого заробітку. 

Разом з тим для інваліда збільшується щорічна основна відпустка. Вона 

становить 30 календарних днів для інвалідів І та ІІ груп та 26 календарних днів 

для інвалідів ІІІ групи. На відміну від більшості інших категорій громадян 

інвалід має право брати щорічну основну відпустку повної  тривалості до 

настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи, 

крім того має право брати щорічні відпустки, як основну, так і додаткові, у 

зручний для нього час. Крім того інвалід має право на додаткову відпустку без 

збереження заробітної плати. Вона надається інваліду в обов’язковому порядку 

на його прохання, і тривалість її становить до 30 календарних днів для інвалідів 

ІІІ групи та 60 календарних днів для інвалідів І та ІІ груп. Для підприємств 

громадських організацій інвалідів встановлюються пільги зі сплати податку на 

додатну вартість, податку на прибуток підприємств, земельного податку, разом 

із тим надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, дотацій, 

позик та інші види пільг та гарантій [20, 6, 7, 4, 21]. Проте, не дивлячись на 

широку систему пільг та гарантій, показники зайнятості осіб з інвалідністю в 

Україні все одно є низькими. Тому потрібно дослідити дане питання з огляду 

на позиції експертів. 
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До переліку експертів у сфері зайнятості осіб з інвалідністю були 

включені 15 осіб представників: Комітету ВРУ у справах пенсіонерів, ветеранів 

та інвалідів, КМУ,  Міністерства освіти та науки України, Міністерства праці та 

соціальної політики України, ПФУ, ДСЗ, Комісії з питань діяльності 

підприємств громадських організацій інвалідів, ФСЗІ, Центру професійної 

реабілітації інвалідів при Київській міській державній адміністрації, ГОІ 

―Донна‖, ГОІ ―Спілка матерів ―Сонячний промінь‖, ВСГО ―Конфедерація 

громадських організацій інвалідів України‖, підприємства інвалідів ―Інстром‖, 

ГО ―Гельсінська спілка з прав людини‖, ВОІ ―Союз організацій інвалідів‖. При 

формуванні вибірки було враховано розподіл повноважень та компетенцію 

установ у процесі реалізації політики у сфері освіти та зайнятості осіб з 

інвалідністю.  

Експертам пропонувалося оцінити сфери, дотичні до процесу 

працевлаштування людей з інвалідністю, проблеми у сфері освіти, які найбільш 

суттєво перешкоджають успішному працевлаштуванню, крім того вплив 

особистісних  факторів людини з інвалідністю, наприклад, заниженої 

самооцінки через статус інваліда на роботодавця, наступне - процес реалізації 

роботодавцем законодавчих вимог при працевлаштуванні інваліда, а також 

організаційні проблеми, наприклад, такі як відсутність достатньої кількості 

належно облаштованих під потреби інвалідів робочих місць або не належне 

забезпечення споруд, громадського транспорту пристосуваннями для вільного 

пересування інвалідів, які заважають успішному працевлаштуванню осіб з 

інвалідністю. Крім того респондентам пропонувалось висловити свої 

пропозиції стосовно нормативу робочих місць для інвалідів, пріоритетних 

заходів для вирішення проблем працевлаштування інвалідів, ефективних 

заходів по працевлаштуванню, в тому числі в сільській місцевості, а також 

заходів, яких повинна вжити держава в умовах економічної кризи для  

реалізації права інвалідів на освіту та зайнятість. Респонденти висловлювали 

думки щодо змін у сфері зайнятості людей з інвалідністю в сучасних умовах. 

Останнє, їм пропонувалось надати свій прогноз щодо ситуації із зайнятістю 

інвалідів в ближчі два роки.  

Висновки: 

 в цілому відповіді респондентів не залежали від приналежності до державної 

чи недержавної структури;  

 найбільш проблемними для успішного працевлаштування людей з 

інвалідністю виявились забезпечення доступності та бажаної освіти; 

 основні причини проблем у сфері доступності: не належне фінансування 

через місцеві бюджети з різним рівнем наповнення; 

 основні причини проблем у сфері освіти вади освіти в інтернатах, 

недостатність методичної бази для інклюзивної освіти, недостатність 

навчальних посібників для дітей з вадами зору, відсутності викладачів для 

інклюзивної освіти та недостатності виділення коштів Міністерством освіти та 

науки України саме на освіти людей з інвалідністю; 



 

 57 

 факти, виявлені під час дослідження, вказують на не бажанні  людей з 

інвалідністю працювати “держава взагалі має заборонити інвалідам 

працювати. Держава знищує хвору людину роботою; 

 було виявлено суперництво між нозологіями хвороб та організацій інвалідів 

за розподіл фінансових ресурсів; 

 досі поширеним є соціальний, а не медичного підхід до інвалідності, навіть в 

середовищі людей з інвалідністю; 

 12 з 15 респондентів наголосили на абсолютній неефективності 4%-го 

нормативу робочих місць для інвалідів на підприємствах, зазначили, що він 

потребує не кількісних, а скоріше якісних змін; 

 респонденти запропонували такі заходами для поліпшення зайнятості осіб з 

інвалідністю: запровадження фінансово-економічних стимулів для 

роботодавця, введення спеціальних пільг для заохочення роботодавців, 

особливо тих, хто працевлаштовує інвалідів більше за встановлену норму, 

призначення субсидій роботодавцю для покриття частини заробітної плати 

інваліда; залучення недержавних організацій до надання послуг з професійної 

орієнтації, здійснення соціального супроводу особи з інвалідністю під час 

навчання та на робочому місці, створення сприятливих умов людям з 

інвалідністю для розвитку малого і  середнього бізнесу, розширення 

можливостей надомної праці; 

 гостро стоїть проблема зайнятості людей з інвалідністю в сільській 

місцевості. Тільки 3 з 15 респондентів дали пропозиції щодо покращення. 

сільської зайнятості шляхом стимулювання малого та середнього бізнесу 

людей з інвалідністю, розвитку інфраструктури та поліпшенню доступності; 

 респондентам було важко оцінити ситуацію у сфері зайнятості людей з 

інвалідністю на даний час, а також дати прогноз зайнятості осіб з інвалідністю 

в найближчі два роки. Деякі зауважили лише, що “ситуація із зайнятістю осіб 

з інвалідністю буде тільки погіршуватися”, і “держава повинна зараз 

здійснювати міри з убезпечення інвалідів на ринку праці шляхом збереження 

вже існуючих пільг та гарантій”.   
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Зміст образу професії в уявленнях студентів спеціальності 
«соціальна робота» 

 
В статье «Содержание образа профессии в представлении студентов 

специальности Социальная работа» раскрывается понятие, содержание и роль «образа 

профессии» в процессе профессионального становления студентов. Представляются 

результаты анализа модифицированного опросника незавершенных предложений, 

проведенного в рамках магистерского исследования. 

Ключевые слова: социальная работа, «образ профессии», образ-цели, образ-способ, 

образ-предмет, мотивация. 

 

The article “The Content of Professional Image of Students in Social Work” discloses the 

definition, content and role of the “professional image” in the students’ professional development. 

It presents results of the analysis of the modified incomplete sentences questionnaire which were 

conducted in frameworks of author’s research. 

Key words: social work, “professional image”, image-aims, image-modes, image-object, 

motivation. 

 

Не зважаючи на чисельні закордонні та вітчизняні дослідження стосовно 

особливостей професійної діяльності у галузі соціальної роботи та її 

впровадження, в Україні не існує єдиних підходів щодо вирішення цих 

проблем. Зараз в країні відсутні єдині (стандартні)  вимоги до підготовки 

соціальних працівників, тому специфіка навчання на спеціальності «соціальна 

робота» переважно залежить від пріоритетів та спрямованості навчального 

закладу. Помилкове бачення професії Соціальна робота виключно в межах 

соціального забезпечення чи соціального обслуговування населення, її 

ототожнення із фаховою діяльністю соціальних педагогів, соціологів чи 

психологів, може призводити до викривленого розуміння змісту соціальної 
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роботи і в цілому перешкоджати процесу професійного становлення студентів. 

Така ситуація спричиняє формуванню дефіциту професіоналів при достатньому 

попиті у висококваліфікованих фахівцях соціальної роботи. Тому сьогодні 

постає актуальне питання сформованості у студентів спеціальності «соціальна 

робота» чіткого та ґрунтовного образу обраної професії, що істотним чином 

впливає на якість професійного становлення особистості. Різноманітні 

дослідження, присвячені вивченню відповідного феномену стосовно різних 

економічних, педагогічних та психологічних професій,  доводять важливість 

впливу  образу професії на професійне та особистісне становлення  студента.  

Образ професії є частиною загального образу життя та світу, який 

виникає в особистості під час професійного розвитку та становлення під 

впливом зовнішніх факторів соціалізації та власного досвіду. Так, Є.О. Климов 

визначає професійну діяльність як одну з головних детермінант об’єднання 

людей в групи та почуття їх належності до цих груп [3, 27]. Проте для цього 

необхідною умовою є розуміння того, які вимоги висуває професія до 

особистості та яку саме діяльність вона передбачає. 

Образ професії розуміється як внутрішнє, емоційне відображення у 

свідомості особистості основного змісту майбутньої професійної діяльності, 

який формується на основі постійного генерування теоретичних знань та 

практичного досвіду, отриманих під час навчання. Згідно з С.В. Зібровою, 

образ професії має одночасно відображати становлення професійної свідомості 

особистості та відповідати загальновизнаному специфічному змісту конкретної 

професійної діяльності [2]. При цьому дослідники виділяють три основні 

компоненти образу професії: цілі професійної діяльності, засоби, які застосовує 

спеціаліст, та специфічна предметна область [2, 5]. Ці компоненти не 

передбачають охоплення усіх можливих професійних ситуацій, проте містять 

узагальнений специфічний зміст професії, дають можливість відрізняти саме 

дану професію від усіх інших. 

Так, під цілями професійної діяльності дослідники розуміють 

відображення у свідомості соціального призначення професії, її мети та 

специфічних задач, усвідомлення місця професії у суспільстві та її цінностей. 

Соціальна робота – досить поширена за кордоном професія, яка ґрунтується на 

принципах соціальної справедливості й дотримання прав людини та 

орієнтується на допомогу у розв’язанні соціальних проблем окремої людини, 

груп, спільнот, на розвиток у них технік подолання труднощів і вироблення 

навичок самодопомоги [1]. Під засобами професійної діяльності дослідники 

розуміють шляхи та методи, які використовує професіонал для реалізації своїх 

власних функцій, досягнення цілей професійної діяльності у загальному та 

специфічному вимірах. Для соціальної роботи до засобів можна віднести 

методи та технології, особливості організаційних аспектів соціальної роботи та 

відповідні професійні вміння та навички. В свою чергу предметна область 

образу професії визначає спрямованість та конкретизацію діяльності 

професіонала, та передбачає обізнаність, усвідомлення специфічних процесів 

та явищ, які існують в колі професії. Важливим в даному випадку є розуміння 

рівнів, можливих напрямків професійної діяльності; категорій клієнтів та 
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відповідно до цього - мережі державних та недержавних закладів соціальної 

роботи. Уявлення про перспективи розвитку професії та можливості кар’єрного 

росту впливають на закріплення спрямованості на подальшу професійну 

діяльність в обраній сфері. 

Тобто, образ професії виконує інтегративну функцію, пов’язуючи 

розрізнені знання про майбутню професійну діяльність у систематизовану 

структуру. Вже до базового образу професії приєднуються специфічні знання, 

розвиваються уміння та навички відповідно до інтересів та спрямованості 

студентів в процесі теоретично-практичного навчання. 

Наявний позитивний образ професії підкріплюють мотивацію студентів 

до навчання та вибору професії на початковому етапі. При відсутності чітко 

сформованого образу професії мотиви до вступу на спеціальність можуть бути 

різні, проте специфічно структурований навчальний процес сприяє 

теоретичному та, особливо, практичному ознайомленню із змістом професії та 

формуванню власного образу. На основі співвідношення образу професії із 

власним образом Я у студентів формується професійний образ-Я та 

відбувається усвідомлення власної належності до обраної професії. 

Для вивчення образу професії в уявленні студентів спеціальності 

«Соціальна робота» в нашому дослідженні застосовувались структуровані 

стандартизовані та проективні методики, спрямовані на виявлення загальних та 

індивідуальних особливостей образу професії студентів спеціальності 

«соціальна робота» на різних етапах навчання. 

Всього в опитуванні взяли участь 50 студентів (15 респондентів з 

першого курсу, 24- випускників бакалаврської та 11 випускників магістерської 

програм) Школи соціальної роботи ім. В.І. Полтавця НаУКМА, відбір яких 

відбувався за принципом особистої згоди на участь. 

Одним з інструментів опитування став модифікований варіант 

опитувальника «Незакінчені речення», який передбачає визначення позицій 

студентів стосовно мотиваційної сфери (мотиви вступу, до навчання та мотив 

працювати в сфері соціальної роботи) та образу професії соціальна робота з 

огляду на її структуру. Аналіз речень передбачав виокремлення тематичних 

зв’язків відповідей респондентів та їх групування. 

Тематичний блок «Образ професії» в широкому контексті підтвердив 

загальну смислову насиченість структурних елементів образу професії, проте 

має певні особливості. Речення, які відповідають «образу-цілям» соціальної 

роботи, мають переважно абстрактний характер. В більшості випадків фахівці 

соціальної роботи, з точки зору респондентів, виконують певну корисну для 

суспільства справу. Часто така позиція доповнювалась певними 

характеристиками «важкої», «нервової», «недооціненої» або взагалі 

«непотрібної для держави», але «корисної для людей» та «цікавої» роботи. При 

цьому важливо зазначити наявність респондентів, які давали емоційно-

негативні відповіді («незрозумілі дії, самі не розуміючи чим вони займаються і 

для кого користь їхньої роботи помітна»). Досить цікавим аспектом є 

відповіді стосовно найважливіших компонентів соціальної роботи 

(«Найважливіше в моїй професії…»), найголовнішими з яких зазначається 
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бажання працювати в цій сфері та усвідомлення власного призначення, 

відданість своїй професії. Ці характеристики переважають загальні професійні 

цінності, особистісні якості носіїв професії. Важливим також є визначення 

призначення професії («Соціальна робота призначена…»), який з огляду на 

відповіді респондентів висвітлює аспекти стосовно суспільства та окремих 

категорій клієнтів, стосовно процесів професійної діяльності, її основної мети, 

та стосовно певних характеристик потенційних працівників. Основне 

призначення соціальної роботи визначилось як надання допомоги в загальному 

вимірі («для надання допомоги», «надання допомоги тим, хто її потребує», 

«допомогти людині допомогти собі» та ін.). Також соціальна робота 

призначена для «покращення», «зміни» умов та якості життя, вирішення 

проблем клієнтів, «створення гідних умов життя». Деякі респонденти 

визначали «призначення» професії як основні вимоги до людей, які працюють в 

даній сфері. Наприклад, «Соціальна робота призначена для всіх, хто має 

бажання нею займатися», «для терплячих людей», «для людей, що відчувають 

свій обов’язок, щоб допомагати іншим».  

Що стосується компоненту «образ-засіб», респонденти в переважній 

більшості зазначали не стільки методологічні інструменти соціальної роботи, 

скільки певні професійно-особистісні вимоги та характеристики, в які входять 

як риси характеру (доброта, чуйність, терплячість), так й необхідність 

відповідної неперервної освіти, надбання певних знань, умінь та навичок в 

процесі розвитку та практичної діяльності. Важливим аспектом респонденти 

зазначили бажання працювати в даній сфері, відчуття покликання, призначення 

людини для соціальної роботи, а також «любов до людей», професії. Для 

досягнення мети важливим визначається бажання, терпіння та особистісні 

характеристики працівників (наполегливість, професіоналізм, «віра в 

людей»).Також пріоритетним шляхом досягнення мети є «порозуміння» між 

колегами та з клієнтом, «колективна робота», «постійна взаємодія».  

Зміст «образу-предмету» переважно стосується уявлень про клієнтів 

соціальної роботи, можливостей, які розкриває професія та власної позиції 

стосовно бажаного напрямку роботи та специфіки діяльності. Досить цікавим, 

на нашу думку, є певний розподіл стосовно позицій клієнта та його суб’єкт-

об’єктних або суб’єкт-суб’єктних стосунків з соціальним працівником. Так, в 

більшості випадків клієнт характеризується як людина, яка потребує допомоги, 

є розгубленою, «безпомічна», «обездолена», «не здатна самостійно вирішити 

свої проблеми». Проте, зустрічаються речення, в яких чітко можна 

прослідкувати активну позицію клієнта. Наприклад, «Коли я чую слово 

«клієнт», уявляю людину, що звернулась до соціальної агенції за допомогою», 

«звичайну людину, яка прийшла по допомогу», «людину з певними потребами 

та ресурсами» та ін. Серед можливостей, які може дати професія «Соціальна 

робота», зазначаються можливість допомогти іншим людям, оволодіння 

життєво необхідними знаннями та навичками, які людина застосовує не тільки 

в професійній діяльності, а взагалі в житті (незалежно, чи буде вона працювати 

в соціальній сфері). Хоча найпоширенішою серед респондентів є можливість 

реалізації, саморозвитку, самопізнання, деякі респонденти також зазначили 
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абсолютну безперспективність даної сфери: «зрозуміти, яке…цей соціум та 

стати циніком». Важливим є той факт, що негативні «перспективи» або ж їх 

відсутність зазначені респондентами четвертого року навчання. Подібну 

ситуацію можна пояснити тим, що перший курс певною мірою ідеалізує 

професію або студенти ще мають досить мало інформації та власного досвіду 

для висновків з цього приводу. В той же час випускники бакалаврської 

програми мають достатній досвід для визначення власної позиції стосовно 

даної професії. Деякі студенти за цей час приходять висновку щодо власної 

непридатності або незацікавленості, розчарування в професії. Студенти ж 

шостого курсу закінчують магістерську програму добровільно та усвідомлено, 

розраховуючи на певні можливості та перспективи. При визначені предметної 

області образу професії актуальним також є власні уявлення студентів щодо 

можливих напрямків своєї професійної діяльності («В своїй професійній 

діяльності я хотів би частіше виконувати»). Переважна кількість визначень 

стосувалась більше якості та характеру роботи (складна, розвиваюча, цікава, 

творча…), що певною мірою може свідчити про деяку невизначеність 

респондентів стосовно напрямку діяльності. Тільки деякі студенти чітко 

зазначили напрямок діяльності або бажані ролі, функції. Так, ці студенти 

бажають виконувати керівні, адміністративні ролі, проводити консультування 

клієнтів та тренінгову роботу, виконувати аналітичну роботу, планувати та 

розробляти проекти. Звичайно, деякі респонденти виявили бажання 

професійної діяльності за межами соціальної роботи. 

Враховуючи те, що формування образу професії безпосередньо пов'язано 

із мотивацією студентів до навчання, процесом оволодіння обраною професією 

та впливає на професійне самовизначення, спрямованість та мотивацію до 

практичної професійної діяльності, мотиваційний блок опитувальника 

передбачав питання стосовно вибору самої професії, часом зацікавленості нею 

(та наявності інтересу) та вибору навчального закладу.  Так, вибір професії в 

більшості випадків був обумовлений бажанням працювати в соціальній сфері, 

«працювати з людьми» та мати можливість «допомагати» їм. Також велика 

кількість респондентів зазначали зацікавленість маловідомою професією, яка 

тим не менш дуже близька до психології. Важливим аспектом можна зазначити 

вибір спеціальності «Соціальна робота» як  можливістю навчатись в НаУКМА. 

Ці аспекти також доповнювались наявністю державного замовлення, 

прагненням до самореалізації та розвитку, можливістю вирішення власних 

потреб та проблем. При виборі навчального закладу респонденти керувались 

такими мотивами як престиж навчального закладу (що певною мірою 

відгукується з вибором професії залежно від можливості навчатись в Академії), 

можливостями вступу «власними силами» та навчанні «за державні кошти», 

важливим аспектом була зазначена також якість підготовки фахівців як 

навчальним закладом загалом, так й безпосередньо Школою соціальної роботи, 

можливість реалізації. При цьому цікавим є той факт, що зацікавленість 

професії переважна кількість респондентів зазначає саме на період навчання – в 

основному на 2 та 3 роках навчання - коли студенти почали відвідувати 

професійно-орієнтовані курси, проходити практику, займатись написанням 
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дипломних робіт. Важливим є той факт, що зараз зацікавленість соціальною 

роботою в процесі професійного вибору, профорієнтації певною мірою 

переважає порівняно із зацікавленістю в процесі вступу, безпосереднього 

вибору факультету в конкретному навчальному закладі.  

Враховуючи те, що більшість студентів відвідують додаткові професійно-

орієнтовані курси та прослуховують різні сертифікатні програми, специфіка 

цих курсів та сертифікатів в подальшому простежується в зацікавленості 

відповідними напрямками професійної діяльності (наприклад, багато студентів 

бачать своє майбутнє в сфері PR та HR, психології, соціальній рекламі). Проте, 

вивчення додаткових курсів не завжди може пояснюватись прагненням до 

глибшого професійного розвитку як майбутнього соціального працівника, а 

необхідністю отримати додаткову, «страхову» спеціальність або напрямок. 

Наприклад, «Крім основних пар я стараюсь слухати цікаві дисципліни з 

психології та тікати в зовсім протилежну фахову сферу». При цьому 

відвідування занять пояснюється цікавою структурою побудови навчального 

процесу, можливістю професійного розвитку, визначення занять як «корисних». 

Хоча також респонденти визначають «необхідність» відвідування занять для 

отримання балів та закінчення навчання з «хорошим дипломом», власною 

відповідальністю.  

Визначення мотивації до подальшої професійної діяльності висвітлило 

такі аспекти як плани студентів після закінчення навчального закладу та власні 

уявлення стосовно майбутньої роботи та посади. Так само, як й в блоці «Образ 

професії», респонденти давали відповіді, які можна згрупувати за принципом 

чіткого визначення посади або напрямку професійної діяльності, визначення 

своєї майбутньої роботи як праці «з людьми», «допомогою».  Важливо 

зазначити, що деякі респонденти вказували на престижність, «прибутковість» 

посади («Мене влаштує посада на якій добре платять», «високооплачувана»). 

Тобто, спостерігається певний взаємозв’язок: ті студенти, які навчаються на 

додаткових курсах та спеціальностях частіше зазначають ці напрямки роботи 

як свою бажану майбутню професійну діяльність. Ті студенти, які не проявили 

зацікавленість до соціальної роботи, спрямовані на інші сфери, зазначають 

власне небажання працювати в соціальній роботі. 

Таким чином, аналіз мотиваційного блоку опитувальника незакінчених 

речень підтвердив роль професійного навчання та специфіку побудови даного 

процесу для формування зацікавленості студентів до професійної діяльності, 

яка потім розвивається в мотивацію до навчання та переходить на рівень 

професійної спрямованості студентів. При цьому важливу роль має 

усвідомленість вибору: чим раніше проявляється зацікавленість до певної 

діяльності, тим більш усвідомлено сприймається навчальний процес. Проте це 

ще не є головною умовою та гарантом того, що студент обере дану професію в 

якості майбутньої, адже деякі студенти, які вступали на соціальну роботу у 

зв’язку з її спорідненістю з, наприклад, психологією, залишили своє 

спрямування саме на цій професійній діяльності. Що ж стосується блоку 

«Образ професії», він виявив загальне домінування в образі студентів 

професійно-особистісних характеристик над процесуальними та 
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методологічними аспектами. Це може пояснюватись тим, що невід’ємною 

складовою образу професії є образ професіонала, який виконує цю професійну 

діяльність та образ об’єкту, на який ця професійна діяльність спрямовується. 

Відсутність або незначна кількість визначень процесуально-методологічних 

аспектів професії може також пояснюватись малим практичним досвідом 

студентів, з огляду на те, що практична діяльність в процесі навчання сприяє 

формуванню образу професії, професійному становленню та визначенню 

студентів власної позиції, проте це не є остаточним етапом професійного 

формування фахівців соціальної сфери. До того ж, важливий вплив на 

формування образу професії має також теоретичне навчання, яке в сучасній 

українській системі професійної підготовки домінує над практикою та 

вірогідно може пояснювати зазначений смисловий зміст образу професії 

«Соціальна робота» у студентів. 
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Ризики у діяльності педагога: вступ до проблеми 
 

В статті автори висвітлюють питання ризику та емоційної готовності до нього. 

Підкреслюється особлива роль емоційної складової в екстраординарних умовах роботи у 

сфері «людина-людина». Готовність до ризику розглядається як невід’ємна частина  

діяльності соціальних професій. 
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В статье авторы освещают вопрос риска и эмоциональной готовности к нему. 

Подчеркивается особая роль эмоциональной составляющей в экстраординарных условиях 

работы в сфере «человек-человек». Готовность к риску рассматривается как 

неотъемлемая часть  деятельности социальных профессий.  

Ключевые слова: эмоция, риск, мышление, рискованность, принятие решения, 

рисковое поведение. 

In the article the authors study on the risk and on emotional readiness to it. They stress on 

the special role of emotional component in extraordinary work conditions in а social field. 

Readiness to risk is considered to be an integral part of the social professions.  

Key words: еmotion, risk, thinking, decision making, risk behaviour. 

 

Актуальність дослідження. Проблема вибору і прийняття рішення має 

місце в екстремальних умовах у всіх сферах життєдіяльності людини, а 

особливо у системі «людина-людина». Для того, щоб прийняти вірне рішення 

і ефективно виконувати свою діяльність, слід  ризикувати.  Так, тема 

готовності до ризику набуває великого значення і має бути розвиватися 

психологічною наукою з метою підвищення якості міжособистісного 

спілкування та загалом соціальної сфери взагалі. 

Мета даної статті полягає в огляді проблеми ризику в педагогічній 

діяльності, окреслення перспектив дослідження в даній сфері. 

Предмет дослідження - проблема ризику сучасного педагога в процесі 

професійної діяльності. 

 Питання взаєморозуміння є на сьогодні визначальним в психології 

емоцій. Людині, яка не вміє диференціювати емоцію та емоційний стан 

оточуючих, неможливо зрозуміти логіку їх дій та вчинків. 

Емоції – суб'єктивний стан людини, що пов'язаний, з оцінкою 

значимості для індивіда актуальних для нього зовнішніх та внутрішніх 

подразників, що виражається у безпосередніїх переживаннях (гнів,страх, 

радість тощо). Крім того - це носій інформації, який визначає траектрію руху 

думки людини. 

Люди, що працюють в системі «людина-людина» часто перебувають в 

нетипових емоційних станах, адже часто опиняються в екстремальних 

ситуаціях. Їх емоції амбівалентні за своїм характером. 

Тривале перебування в подібних умовах є стресогенним і може 

призвести до негативних наслідків. Вміння володіти собою в подібних 

екстраординарних ситуаціях є дуже важливим і називається готовністю до 

ризику. 

До недавнього часу психологічні моделі ризику будувалися поза 

зв’язком з аналізом регуляції емоцій. Формальні уявлення про факт ризику 

при прийнятті рішень в теорії ігор, а потім і в теорії економічної поведінки 

пов’язувалися з поняттям раціональної стратегії та з функцією максимізації 

результату при виборі з декількох альтернатив, з поняттями цінності 

результату та його вірогідності [7, 12]. В психологічних працях західних 

дослідників уявлення про готовність до усвідомленого ризику як особливої 

індивідуальної якості має місце і доповнюється такими поняттями, як сила 

особистості, професіоналізація у сферах менеджменту й підприємництва  
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[6, 23], а також як характеристика симптомів невротичної поведінки. 

Спільним тут є вказівка на роль цієї індивідуальної властивості у зв’язку з 

функціями самоконтролю при вирішенні людиною практичних проблем. 

Ланкою, яка поєднує сфери досліджень психології мислення, емоцій і 

психології ризику, частково стали праці з прийняттям рішень в екстремальних 

ситуаціях невизначеності з умовними альтернативами (на кшталт лотерей).  

Уявлення про прийняття рішень як когнітивно-опосередкований процес 

вибору з альтернатив, традиційні для контексту праць з інженерної 

психології, які деталізували поняття невизначеності – в основному в аспекті 

стимульних характеристик ситуації [2, 75]. Водночас спроби співвіднести 

описові та нормативні підходи до оцінки ризику, який реалізується або 

сприймається суб’єктом, а також виявити фактори регуляції зсувів переваг 

суб’єктів обумовили необхідність диференціювати ризикованість як: 

- ситуаційно задану характеристику рішень (властивість ситуації); 

- властивість стратегії прийняття рішень при багаторазовому здійсненні 

вибору і можливості змінювати пізнавальні властивості; 

- індивідуальну характеристику, за якою можуть стояти різні 

психологічні регулятори (когнітивні стилі, диспозиції, мотиваційні тенденції). 

В емпіричних дослідженнях емоцій та мислення як процесу і діяльності 

з вирішення проблем невизначеність, навпаки, означала не стільки зовнішню 

(або стимульну), скільки суб’єктивну характеристику (діапазон певної мети, 

невизначеність засобів висування гіпотез та критеріїв їх оцінки, способів 

переходу до пошуку невідомого тощо). Звернення до поняття ризику при 

аналізі структур мислення здавалося зайвим, оскільки ризик трактувався як 

умова вибору суб’єктом з даних альтернатив. Крім того, ризик при прийнятті 

рішень прямо співвідноситься з можливістю неправильного вибору, тобто 

помилки.  

Наука витратила надто багато зусиль для продуктивної відмови від 

дихотомії оцінок „правильності‖ і „помилковості‖ етапів рішення на користь 

пошуку факторів їх процесуальної регуляції, щоб співвідносити формовані 

суб’єктом цілі і гіпотези тільки із зовнішніми орієнтирами. Побудова 

експериментальних ситуацій при аналізі процесів прийняття рішень зазвичай 

не передбачала можливості для досліжуваного продумати чи домислити нові 

альтернативи, що дозволило б говорити про продуктивний ризик зміни 

ситуації суб’єктом засобами мислення. 

Переакцентувавши основну для ситуації прийняття рішень 

характеристику стимульної невизначеності в невизначеність суб’єктивну, 

подолання якої можливе на шляху інтелектуального опосередкування 

можливих (і в цьому сенсі вірогідних) розвитків проблемної ситуації, 

враховуючи незаданість, неочевидність для суб’єкта засобів розвитку її 

розумових репрезентацій, можна, на наш погляд, показати творчий 

продуктивний аспект фактора ризику в регуляції інтелектуальних рішень. 

Прояв можливостей і обмежень суб’єкта в реалізації потенціалу власного 

мислення на шляху до нових знань і за допомогою процесуальних 

новоутворень постають у якості ширшого класу феноменів ризику в мисленні, 
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ніж той, що охоплюється поняттям пізнавального ризику [4, 19]. Емпірично 

такий фактор ризику матиме місце в тих інтелектуальних рішеннях, де рівень 

саморегуляції розумових стратегій суб’єкта позначається на процесах 

висування цілей і гіпотез, оцінки їх наслідків і самих актів прийняття рішень, 

що означають особливі етапи „дозволу‖ на згортання чи подальший рух 

власної думки. 

У повсякденній свідомості ризик дій пов’язується, насамперед, із 

можливістю втрати чогось одного і цінністю чогось іншого (заради чого 

людина і може наважитися на можливість невдачі) [1, 13]. Зв’язок результату 

дій з незалежними від суб’єкта обставинами, а також непідготовленість, тобто 

непродуманість його дій – ось ті характеристики „ризикованої‖ поведінки, в 

якій, з одного боку, простежується активне рішення суб’єкта, але, з іншого 

боку, ця активність менш за все детермінована розумовими (пізнавальними) 

зусиллями. Вона, швидше, означає дозвіл собі на дію непідготовлену або 

таку, що повністю залежить від суб’єкта щодо можливого результату.  

Таким чином, ризик як психологічне поняття прямо пов’язується з 

регулюючою (чи регулятивною) функцією психіки. Але, входячи до системи 

регуляції, фактори можуть мати дуже різні властивості – це й обумовлює 

„розпливчастість‖ проблематики ризику. Так, говорячи про гедонічний ризик, 

мають на увазі суб’єктивну цінність того чи іншого задоволення, яке 

виправдовує можливість втрат. Але функцію спонукальності можуть набувати 

й моральні норми, коли наслідування їх в ситуації індивідуального рішення 

може обернутися для суб’єкта прагматичними втратами, але надбаннями 

ціннісного характеру (можливістю підтримати самооцінку, залишитися 

вірним собі, не піддатися тиску ситуації тощо) [9, 134]. 

Хоча перед особистістю часто постає необхідність морального вибору 

тоді, коли вона до нього не готова, про індивідуальне рішення говорять тільки 

в тому випадку, коли людина зможе піднятися над вимогами ситуації завдяки 

актові довизначення власних ціннісних переваг. У подібних класифікаціях 

„модальних‖ видів ризику простежується, насамперед, зв’язок прогнозованої 

суб’єктом результативності своїх дій з валентністю, цінністю як можливого 

придбання, так і втрат, з одного боку, і активності суб’єкта, який не 

контролює повністю ситуацію ціледосягнення, – з іншого. Причому 

неповнота контролю пов’язана зазвичай не з можливістю недоосмислити ті 

або інші наслідки чи недостатнім умінням орієнтуватися на зовнішні умови, а, 

швидше, з імовірнісним характером умов ціледосягнення і неможливістю 

налагодити контроль над ситуацією, недостатніми пізнавальними зусиллями. 

Зарубіжні дослідження „ризикової поведінки‖, що обумовили розробки 

численних її моделей в диференціації когнітивних і мотиваційних 

компонентів (в теорії очікуваної цінності, функції корисності тих чи інших 

альтернатив), реалізували уявлення про ризикованість дій там, де людина 

відповідає за постановку цілей, здатна розрізняти альтернативні цілі різної 

спрямованості, передбачати й оцінювати вірогідність та бажаність їх 

реалізації, але не змінювати рівень когнітивного контролю шляхом розумових 

змін і змін суб’єктивної невизначеності ситуації. 
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Необхідність врахування фактора ризику саме як ризику пізнавального 

стала вимальовуватися при виокремленні тих видів і етапів активності 

особистості, які прямо не співвідносяться зі схемами діяльності. „Плани 

поведінки‖, що служать для зняття невизначеності ситуації і зменшення 

пізнавальних зусиль, які вимагаються від суб’єкта, не можуть співвідноситися 

з так званими проактивними його можливостями. 

Уміння „заглядати у завтра‖ і активність дії можуть мати спільний 

фактор ризику – як готовність суб’єкта до „надситуаційної активності‖ 

(термін, введений В. Петровським) [8, 15]. І якщо у сфері індивідуальних 

переваг можна говорити про людей, які обирають неадаптивні форми 

активності, то у сфері пізнання слід диференціювати людей за проявами їх 

пізнавальної активності. 

Поряд з посиленням позитивного ставлення дослідників до фактора 

ризику як умови розвитку самоконтролю, відбулася й інша переорієнтація 

щодо наповнення цього поняття. Якщо раніше фактор ризику означав 

„імпульсивність‖ і непродуманість рішень, дій чи стратегій, то останнім 

часом стали складатися уявлення про можливість обдуманого ризику, зв’язку 

різних форм пізнавальної активності з різнорівневими механізмами регуляції 

„ризикованості‖ як властивості, що характеризує когнітивні стилі, 

інтелектуальні стратегії чи індивідуальні схильності. З’ясувалося, що на різні 

етапи оформленості інтелектуальних стратегій впливають різні індивідуальні 

прояви „ризикованості‖ [6, 13]. 

Готовність суб’єкта до ризику пов’язана з пізнавальною активністю, 

причому спрямованою не тільки на зовнішні орієнтири, але й всередину 

самого себе. Звуження віяла здійснюваних передбачень є свідченням 

„психічної некомпетентності‖ [3, 111]. Рефлексивність як когнітивний стиль, 

що протиставляється імпульсивності, пов’язує уявлення про раціональність 

суб’єкта зі швидкістю й обачністю, з якими люди порівнюють альтернативні 

гіпотези в рішенні.  

 Обдуманість ризику як готовність у пізнавальній стратегії йти на 

малоймовірний шанс при високій „ціні‖ можливої удачі і готовність 

відповідати за можливі негативні наслідки (при недосягненні пізнавальної 

мети у випадку невдачі) дозволяють пов’язати „ризикованість‖ з мотивацією 

досягнення та потенціалом розвитку самосвідомості особистості.  

В дослідженнях рефлексивного мислення недостатня увага 

приділяється проблематиці механізмів висунення та побудови гіпотез. Відтак 

не аналізується, яким чином суб’єкт, котрий звертає свою думку на 

внутрішній план свого мислення, знаходить точки опори в гіпотетично 

прийнятих орієнтирах, істинність чи помилковість яких невідомі. При аналізі 

ж інтуїтивних компонентів мислення уявлення про раціонально мислячого 

суб’єкта, як і про механізми самоконтролю, практично не використовуються. 

По суті, приймається такий взаємоперехід понять: обережний – отже 

рефлексивний, контролюючий себе, а імпульсивний – необережний, 

недостатньо мислячий, інтуїтивно діючий суб’єкт. 

Але ж емоції доволі часто постають на шляху мисленнєвої регуляції 
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діяльності, не дозволяють побачити сутність подій, що є вкрай важливим для 

педагога. 

В той момент, коли активізуються примітивні емоції, внутрішній 

емоційний стан досягає апогею напруги. До того ж, у випадку їх придушення 

можна зіткнутися із дискомфортом, а у випадку, коли внутрішніх ресурсів на 

їх подолання не вистачає – із відчуттям власної меншовартості, з чим часто 

стикається педагог. 

Найчастіше ж людина прагне відокремитися від негативних емоцій. З 

метою самозбереження люди часто створюють ілюзорний світ і знаходять в 

ньому спокій.  

В руслі психологічної школи екрального аналізу центральна емоція є 

спокоєм, який і є гарантом прийняття правильного рішення в умовах вибору. 

Емоційний комфорт неможливий без спокою, а отже без ризику, який вреші 

решт до спокою й призводить [5, 216]. 

Готовність до ризику розуміється як можливість діяти в надзвичайних  

умовах і приймати ефективні рішення. Готовність до ризику – індивідуальний  

психологічний стан спокою, який існує поряд із зібраністю, максимальним 

самоконтролем та концентрацією. 

Висновки. Отже, готовність до ризику позитивно впливає на прийняття 

рішень в нестандартних ситуаціях, в яких відбувається педагогічна діяльність; 

вміння діяти і приймати рішення в умовах ризику набуває надзвичайного 

значення в поданні прикладу учням (адже педагог повинен бути орієнтиром, 

якщо не взірцем); загалом готовність до ризику є рушійною силою в процесі 

введення інновацій в навчальний процес. 
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